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F’r.nin^ham, Alabama 
— Į šį miestą komunis
tai regali nei kojos įkel
ti Toks yra įstatymas. 
F.as:tą liepos 19 d. mies
tas išleido įstatymą, ku
ris draudžia komunistų 
partiją ir komunistams 
veikti ir gyventi šiame 
plieno gamybos mieste, 
komunistams įsakyta 
fer 48 vai. išsikraustyti 
iš miesto. Nepaklausę 
bus nubausti kalėjimu 
iki 180 dienų ir pinigine 
bauda iki $100.

Policijos komisijonie- 
rius Eugene (Bull) Con- 
nor, miesto anti-komu- 
nistinio įstatymo vykdy
tojas, padarė pradžią. 
Komunistas platino “tai
kos” peticiją miesto re
zidencijos srityje. Jis 
tuo sukėlė gyventojų pa
sipriešinimą. Polici jos 
viršininkas įsakė visus 
žinomus komunistus a- 
reštuoti ir uždaryti kalė- 
jiman, kaipo bastūnus. 
Jis taip pat Alahaians 
komunistų partijos pir
mininką Sam J. Hali ir 
vieną jo pagelbininkų pa
vedė teismui ir jiedu bu
vo nubausti kalėjimu ir 
pinigine bausme. Nu
baustieji apeliavo.

Policijos viršininko įsa
kymu buvo padaryta 
krata pas Alabamos ko
munistų partijos sekre-

torių Oscar Bryant, kur 
rado oficialų komunistų 
partijos narių sąrašą. 
Sąrašas parodė, kad par
tijoje yra 315 narių — 
205 vyrai ir 110 moterų. 
Policijos viršininkas Con- 
nor, apsiginklavęs rastu 
sąrašu, kreipėsi į miesto 
komisiją ir reikalavo iš
leisti įstatymą prieš sub- 
versvvę komunistų veik
lą Birminghame. Komi
sija peržiūrėjo doku
mentus ir vienbalsiai pri
ėmė minėtą įstatymą.

1948 m. komunistų par
tijos nariais buvo 283 
negrai ir 41 baltasis; 
146 iš jų dirbo, 13 buvo 
be darbo.

Policijos komisijonie- 
rius kol kas neturėjęs 
progos panaudoti naują 
prieš komunistus įstaty
mą, nes jis nežinąs, ar 
nors vienas komunistas 
pasiliko Birmingham’o 
mieste.

Administracijai Tel. SO 8-2680PENKTAE

Helicopteriu gelbsti mi sužeistieji.

įsakytų 
tuojau 

Sovietų 
Jakob

(shell), 
Maliko
Rusijos 
yra me-

KORĖJOS RAUDONIEJI DĖKO
JA RUSIJAI UŽ PAGELBĄ

Maskvoje nulupo $20 
už pietus

- Malikas grasina. - Nesprogęs svie
dinys Saugumo Taryboje.-Melagin

ga “taikos ofenzyva”.
Lake Success, N. Y. — 

Rusija pareikalavo, kad 
Jungtinės Tautos užbaig
tų tą “didelį tarptautinį 
klaidinimą” ir 
savo kareiviams 
apleisti Korėją. 
Rusijos atstovas
A. Malik pabrėžė, kad to 
nepadarius bus pratęsti 
vaidai ir JAV turės at
sakyti tas “baisias pasė
kas”.

- VtktežM p^čfonoo 
raudonųjų

Berlynas —Jung. Vals
tybių valdininkai prane
šė, kad 180 rytų vokiečių 
policininkų pabėgo iš ry
tų zonos į vakarus ir 
prašosi prieglaudos. Dau
guma pabėgusių nurodo, 
kad jie bijosi būti siun
čiami į šiaurės Korėją.

GENERALIS GELEŽINKELIE 
ČIŲ STREIKAS

New York — Šiaurės 
Korėjos komunistų laik
raštis per pastarąsias 
dvi savaites kelią i pa
danges Sovietų Rusiją 
už teikiamą pagelbą per 
pastaruosius penkerius 
metus. Padėkos pareiški
mus taip pat skelbia per 
radio, ir tuos pareiški
mus JAV valdžios moni
toriai užrašė. Tai pačių 
šiaurės Korėjos raudo
nųjų patvirtinimas Ru
sijos atstovo Maliko me
lų, kuris teigia, kad Ru
sija neduoda pagelbos. 
Korėjos raudonieji nedė
kotų, jei jos negautų.

kad komunistai, gyve
nantieji miestuose, užsi
registruotų, jei jie dirba 
ir važinėją pay^nejkorpo- įmiBMrtni 
ruotą teritoriją. Prižiu- vo įsptMši 
rėtojai turi jurisdikciją 
tik apskrities 
Bausmė 
vusiems 
gali būti kalėjimas iki 
šešių mėnesių ir piniginė 
bauda — iki $500.

New York — Lakūnė 
Jacųueline Cochrane, grį
žus iš Maskvos, kur ji 
buvo Jung. Valstybių

— - įHBMlHll „

JAV ir Britanijos at
stovai negalėjo pakęsti 
Rusijos atstovo didžiau
sių melų, ir smarkiai jam 
atšovė. Warren R. Aus
tin rusų atstovo Maliko 
kaltinimus dėl JAV agre
sijos Korėjoj pavadino 
“didžiausia melagyste” 
ir “obuoliniu padažu”.

posėdį sviedinį 
įrodymui, kad 
teigimas apie 
ginklus Korėjoje 
lagingas. Rusijoj gamin
ti sviediniai, vartojami 
Korėjoje, yra datuoti 
1950 m. Austin pareiškė: 
“Šis sviedinys, nesprogęs 
kautynių lauke, sprogsta 
dabar čia Saugumo Ta
ryboje”. Austin tuo pri
segė Rusijai dar vieną 
melų medalį. Jis vėl pa
reiškė, kad tik Rusija 
gali tuojau užbaigti Ko
rėjos kautynes, įsakyda
ma šiaurės korėjiečiams 
atitraukti kareivius iš P. 
Korėjos.

Britanija pareiškė, kad 
Rusija, 
merikai 
uždengti

siekius, kuriuos dar

primesdama A- 
agresiją, nori 
savo agreuy-

srityse, 
neužsiregistra- 

komunis tams

VVashington, D. C. — 
Trečiadienį, rugp. 23 d., 
prezidento pagelbininko 
John R. Steelman rašti
nėje įvyko geležinkelių 
bendrovių ir geležinkelių 
darbininkų unijų virši
ninkų susirinkimas, ku
riame buvo išsiaiškinta 
ir sutarta tęsti derybas 
dėl 40 vai. darbo savaitė
je. Bet, štai, apie 7 vai. 
vak. valdžios atstovas 
ir geležinkelių bendrovių 
viršininkai gavo telegra
mas iš unijų Vadovų, kad 
pirmadieni geležinkelie
čiai išeisią į streiką. Jei
gu iki pirmadienio nesu- 
sitaikvs, tai streikas 
stipriai suparalyžuos 
sisiekimą.

sisakė 12,915 darbininkų, 
o už CIO 
ninkai.

2835 darbi-

Protestuoja prieš legali
zavimu dtvorsų

La Paz, Bolivija — Bo
livijos vyskupai išleido 
ganytojišką laišką, ku
riuo protestuoja prieš 
parlamento priimtą įsta
tymą, kuriuo legalizuoja
ma divorsai.

ANGLIKONU PRELATAS 
DARBININKUS

Raudonieji privalo 
registruotis

Los Angeles, Cal. — 
Prižiūrėtojų Taryba pri
ėmė potvarkį, kuriuo rei
kalaujama, kad komunis
tai, gyvenantieji Los 
Angeles apskrities neį- 
korporuotoje srityje už, 
siregistruotų pas anstolį 
(sheriff) 10 dienų laiko
tarpyje.

Šis potvarkis, priimtas 
krašto saugumo sumeti
mais, taip pat reikalauja,

• šventasis Tėvas Pop. 
Pijus XII išleido 5000-žo- 
džių encikliką “Humani 
Generis”, kuria draudžia 
katalikams daryti nuo
laidas religinių dogmų 
atvejuose, net ir krikš
čionybės suvienymo sie
kiant. Betkokią nuolaidą 
religinės tiesos dalykuo
se komunizmas gali pa
naudoti.

Popiežius Pijus XII pa
kartotinai priminė kata
likų vadams budėti ir 
saugoti tikėjimą nuo 
klaidų.

. _ įspūdžius. Ji sakė, 
kad Rusija yra “permir
kusi baime”. Jung. Vals
tybių ambasada reika
lauja, kad amerikiečiai 
ten važiuotų po du ar 
daugiau kartu, saugumo 
sumetimais. Kai kurių 
kitų ambasadų nariai 
“dingo” iš Maskvos. Tu
ristai be specialaus leidi
mo negali išvažiuoti iš 
Maskvos toliau kaip 20 
mylių. Tačiau jai buvo 
leista važiuoti pamatyti 
Tolstojaus kapą, 180 my
lių nuo Maskvos.

Kalbėdama apie prekių 
kainas, ji davė pavyzdį, 
kad valgykloje už pietus 
ji turėjo užmokėti $20, 
kurie Jung. Valstybėse 
kainuotų apie $2.50. Le
dų (ice cream) kaušelis 
kainuoja apie 75 centai 
Amerikos pinigais.
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RAUDONIEJI NELEIDŽIAMI 
Į LAIVUS

SU-

tyti yri paremti 
nors raganų daktaro fi
losofija”. Warren R. 
Austin atsinešė į tarybos

Saugumo Tarybos at
stovai išsiskirstė iki 
penktadienio.

ŽINIOS

CIO pralaimėjo 
balsavimas

ĮSPĖJA
Londonas — Canterbu- 

ry anglikonų arkivysku
pas Geoffrey F. Fisher 
įspėja darbininkus uni- 
jistus ir anglikonų dva
sininkus, kad jie nepasi
duotų Maskvos inspiruo
jamai klaidingai taikos 
propagandai. Jis savo 
nuomonę apie Maskvos 
“taikos” kampaniją pa
rašė Aleksiejui, Maskvos 
patriarchui, ir kitiems 
Rusijos dvasininkams.

W “Atominė bomba gali

Boston, Mass. — Rug
piūčio 23 d. įvyko Nau
josios Anglijos Telefonų 
ir Telegrafų bendrovės 
darbininkų balsavimas 
pasirinkti uniją: dabar
tinę nepriklausomą ar 
CIO? Per 11 mėnesių bu
vo vedama agitacija už 
vieną ir kitą. Balsavimo 
rezultatai: už dabartinę 
nepriklausomą uniją pa- būti uždrausta tik tada”,

pareiškė anglikonų arki
vyskupas, “kai tarptau
tinė kontrolė bus pajėgi 
vesti visose tautose”.

“Ne visi taikos sieki
mai yra nuoširdūs”, kal- 
kalbėjo jis. Jis priminė, 
kad prieš pastarąjį pa
saulinį karą buvo kilęs 
panašus taikos judėji
mas, gimęs Stockholme, 
kurį insipiravo Vokieti
jos naciai, “tikėdamiesi 
gauti iš šio krašto nuo
laidų, kad*-Hitleris ir jo 
pasekėjai turėtų laisvas 
rankas EuTopOję”.

CIO Tautinė Jūrininkų 
unija, prasidėjus Korė
jos karui, uždraudė ko
munistams darbininkams 
eiti į laivus, plaukiančius 
į Bostono uostą ir išplau
kiančius iš jo. šešiems 
uosto darbininkams, įta
riamiems komunistams, 
unija neišduoda kortelių, 
nežiūrint to, kad jie yra 
unijos nariai. Kiti 26 
uosto darbininkai yra 
juodam sąraše. Jie taip 
pat yra įtariami komu
nistai arba jų pasekėjai. 
Unijos vadovybė pripa
žįsta, kad komunistai y- 
ra pavojingi Jung. Vals
tybių saugumui.

Tautinė jūrininkų uni
ja buvo vieną tų unijų,

kurioje dominavo komu
nistai iki 1947. Kai Jo
seph P. Curran, unijos 
prezidentas, išėjo prieš 
komunistus, šie rinkimus 
pralaimėjo.

“Mes ilgą laiką turėjo
me reikalų su tais žmo
nėmis”, sakė Peterson. 
“Mes stebėjome jų elgse
ną unijos susirinkimuo
se, ir nėra mažiausios a- 
bejonės, kad jie yra ko
munistai”.

Tautinė jūrininkų uni
ja ir kitos unijos turi su
tartį su pajūrio sargyba, 
kad jei ji saugumo su
metimais prašalins bet 
kurį unijos narį, tai dėl 
to unija neskelbs streiko. 
Unijos pačios taip pat 
daro narių sijojimus.

A Jung. Valstybių Atstovų Rūmai nubalsavo už
drausti užsienio žvejų laivams atplaukti į šio krašto 
pakraščius ir parduoti pagautas žuvis. Bilius per
duotas Senatui.

A Kino filmų direktoriai Hollywoode apsidraudžia 
nuo komunistų. Reikalauja, kad kiekvienas kino na
rys pasirašytų pareiškimą, kad nepriklauso komu
nistų partijai ir jai ne simpatizuoja.

A Jung. Valstybių Senatas 84 balsais prieš 3 davė 
prezidentui pilniausią galią valdyti krašto ekonomi
ją, apriboti algas ir kainas.

A Indianos valstijos Amerikos Legionas priėmė 
rezoliuciją, raginančią duoti pirmoje eilėje finansinę 
pagelbą asmenims, kovojantiems su komunizmu.

A Glen L. Martin, oro navigacijoj naudojamų ma
šinų statytojas, kalbėdamas Johnstown, Pa., pareiš
kė, kad Jung. Valstybės gamina “fantastinius” nau
jus ginklus, kuriais galės nugalėti priešą, jei jis net 
persvertų 20 prieš 1.

A Vadai didžiųjų britų darbo unijų visiškai remia 
britų vyriausybę ir Jungt. Tautas kovoje prieš šiau
rinės Korėjos komunistų agresiją. Darbo Unijų Kon
greso generalinė taryba, kuri atstovauja 8,000,000 
narių, pritaria UN’o politikai ir paruošė šiuo reikalu 
dekleraciją, kuri bus patiekta šių unijų kongresui 
rugsėjo 4 d.

A Eksporto - Importo Bankas pranešė, kad sutei
kia $1,800,000 kredito Čile valstybei pravesti 300 
mylių Pan Amerikos kelių ruožo. Pinigai bus naudo
jami pirkimui Jungt. Valstybėse reikalingų tam pra- 
vedimui dalykų.

A Randolph Cburchill, buv. britų premiero sūnus, 
kuris yra Korėjoje kaipo London Daily Telegraph 
korespondentas, buvo sužeistas, kai lydėjo vieną 
amerikiečių patrulinį dalinį persikeliantį per Nak- 
tong upę. Sužeista buvo dešinė ranka.

A Kinijos komunistinė valdžia pakvietė Indijos 
premierą Nehru atvykti į Peipingą pasitarti užsienio 
ir įvairiais Azijos reikalais.

A Trygve Lie gavo iš komunistinės Kinijos reika
lavimą, kad jos atstovai būtų įsileisti į Jungt. Tau
tas.

A Rugp. 22 d., plaukdami laiveliu, nuskendo Ispa
nijos generalisimo Franco 50 asmeninių sargų.
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Penktadienis, Rugp. 25, 1950 DARB-INIKrAS

VOKIEČIAI REIKALAUJA SKU
BIAI DIDINTI OKUPACINĘ 

KARIUOMENĘ

J ^ŽINOMA, PATS PIRMUTINIS

■ Per praėjusias dienas Korėjos frontas išsilaikė 
tose pačiose vietose. Raudonųjų pastangos prasiverž
ti ir apsupti Taegu buvo su dideliais jiems nuosto
liais atmuštos. Kietos kautynės vyko abipus Taegu 
už kokios 12 mylių. Raudonieji karo lauke paliko 
sutriuškintus jų tankus, patrankas ir daug užmuštų. 
Paimti į nelaisvę jų kariai yra mirtinai išvargę ir iš
alkę.

sn Nors raudonųjų veržimasis ir sulaikomas, bet 
pavojus dar nepraėjęs. JAV kariniai sluoksniai pa
brėžia, kad raudonieji turi pakankamai žmonių pul
ti. Dar negalint išvystyti ofenzyvos, jie turi galimy
bę pasitraukę persigrupuoti ir vėl pulti.

■ Šiaurės Korėjos karo belaisviai patvirtino ame
rikiečių karininkų įsitikinimą, kad raudonieji stu
mia savo kareivius į karo frontą, visai nepaisydami 
jų gyvybių. Besitraukiantieji šaudomi.

m Šiaurės Korėjos armijos kapitonas Pak Tong 
Hyup, patekęs į nelaisvę, pareiškė, kad jam buvo 
įsakyta 1947 m. vykti į Šiaurės Korėją ir vadovauti 
raudonųjų armijai. Pak patvirtina, kad šiaurės ko
rėjiečiai buvo lavinami kiniečių raudonųjų karinin
kų iki birželio mėn., 1950 m., ir po to jiem buvo įsa
kyta vykti prie 38 paralelės ir veržtis į pietinę Korė
ją. Dauguma raudonųjų kareivių gimę ir išaugę 
Mandžiūrijoj. Pak’so dalinys turėjo 6 rusų tankus 
ir rusus patarėjus, kurie veikė užnugaryj. Paklaus
tas, kas pradėjo karą, Pak atsakė: “Mes pradėjome”.

an Sovietų Rusijos spaudoje ir UN Saugumo Tary
bos posėdžiuose aiškinosi ir tvirtino, kad neduoda 
paramos šiaurės Korėjai, ir kad ji kariauja senais 
rusų ginklais, pirktais 1948 m.

Jung. Valstybių marinai, laimėję ofensyvą prie 
Naktong upės ir paėmę nelaisvėn ne tik komunistų 
kareivius, bet ir jų daug įvairių ginklų, sumuša so
vietų Rusijos pareigūnų melus. Paimti įvairūs gink
lai ir tankai yra naujausi, pasiusti šiaurės Korėjon 
karo pradžioje.

un Amerikos kareiviai Korėjoj negali suprasti, 
kur yra kareiviai kitų Jungtinių Tautų, kuriuos pa
sižadėjo duoti pagelbą kovai su komunistais. Ameri
kiečiams kareiviams įkyrėjo kalbos, kad šį karą 
prieš Korėjos komunistus remia 52 tautas. Kol kas 
tik Australija aktyviai padeda.

m Patekusieji į nelaisvę pasakojo, kad šiaurės Ko
rėjoje siaučia badas,, nes JAV lėktuvai bombardavo 
maisto ir kitokių reikmenų sandėlius. Sako, kad net 
ir vandens trūksta.

■n Amerikiečių lėktuvai pakartotinai yra bombar
davę kącųii taikiniu® 
pat S&vidtą 
pastebi, kad bolševi _
Tuo tarpu Baltijos jūroje jie nušovė neginkluotą lėk
tuvą už 30 mylių nuo kranto. Tada jie pareiškė, kad 
šaudys į kiekvieną JAV lėktuvą, kuris prisiartins 
arčiau jų sienos.

Bobb» Vokietija — Va
karinės vokiečių respu
blikos kancleris Adenau- 
er ir socialistų vadas 
Kurt Sehumaeheris pa
reikalavo greitai padi
dinti amerikiečių okupa
cines pajėgas, kad su
stiprinus Vakarinės Vo
kietijos gynybą. Abu vo
kiečių politikai sakė, 
kad Vakarų Vokietijos 
saugumo problema nega
li būti patikrinta vien tik 
Vokietijos apginklavimu 
ar jos policijos sustipri-

nekelia jokio protesto.

HORTH ABINGTON COOPfRATM MNK

“The Bank For Thrifty Savers and Home Ouuers’

First Mortgagp Ianuis Grauted To Build, Buy

or Kėni odei Resulentiai Property"

NORTH ABINGTON, MASS.

TUK ŠONO
• KOCHANG'' *-*

NAKTOMGL

pare
sąjungininkų pajėgų su
stiprinimas Vakarinėje 
Vokietijoje yra būtinas 
dalykas. Taip pareiškė 
griežtą reikalavimą pa
didinti Vak. Vokietijos 
policijos pajėgas, turėda
mas prieš akis sovietinė
je zonoje veiklą, nukreip
tą prieš vakarinę Vokie
tiją.

U. S. aukštasis komi
saras John J. McCloy, 
pasisakydamas dėl tų 
reikalavimų, pareiškė, 
kad Vakarų Europos gy
nimo planas apima ir Va
karų Vokietiją, žinoma 
prie jo prisidedant ir pa
čiai Vak. Vokietijai.

Abu vokiečių politikai 
yra vienos nuomonės, 
kad tik vak. sąjunginin
kų okupacinių pajėgų 
padidinimas gali laiduo
ti vak. Vokietijos apsi
gynimą.

Karas baigsis vasario mėn.
Washington, D. C. —

Gynybos sekre torius 
Johnson mano, kad jei 
viskas eis pagal planą, 
tai šiaurės Korėjos rau
donieji bus atstumti į 
Šiaurės Korėją vasario 
mėnesį.

Dovana Ryt. Vokietijas
kažalllianac MivRun

Haga, Olandija — Ut
rechto arkivys kūpąs, 
kard. De Jony pašventi
no pirmą autobusą, kurį 
Olandijos 
nizacija, 
religine parama 
kraštams, padovan o j o 
Rytų Vokietijos katali
kams. šis; autobusas yra pelną. CIO raginą 
įrengtais;1 tar^F, judanti torius balsuoti prieš tuos 
koplyčia. galima kontrolės biiiaus priedus.

katalikų orga- 
kuri rūpinasi 

Rytų 

laikyti šv. Mišias ir at
likti kitus dvasinius pa
tarnavimus. Jis labai bus 
pravartus sov. zonos ka
talikams, kaAnny tenai 
daugelis bažnyčių laike 
karo yra sunaikintos ir 
nėra galimybės dabar jas 
atstatyti.

Art. Suzana Griškaitė 
Vokietijoje

Plačiai žinoma daini
ninkė Suzana Griškaitė, 
dramatinis soprano, rug
pjūčio 15 d. laivu New 
Hamsterdąa iš Nev Yor- 
ko išvyko į Vokietiją 
dainuoti operoje Muni- 
che, Dusseldorfe ir ki
tuose miestuose. Ji pla
nuoja praleisti metus 
Vokietijoje. Šių metų 
Lietuvių Radio Valandos 
programos koncerte art. 
Griškaitė labai gerai pa
sirodė. Ji. yra dainavusi 
Philadelphia Operos ben
drovės ir New York City 
Center bendrovės paren
gimuose ir visur gerai 
pasižymėjo.

Suzana Griškaitė yra 
kviečiama dainuoti į Šve
diją, Prancūziją ir kitus 
kraštus. Linkime jai ge
riausių sėkmių.

IDarbMM prieš 
strefluins

tVaąhmgton, D. C. — 
Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wil- 
liam Green . pareiškė, kad 
darbininkai yra pasiruo
šę pakartoti savo “no- 
strike” pasižad ėjimą, 
kaip kad buvo praeitą 
karą. Tačiau jie reika
laus, kad industrija ne
imtų didelio pelno.

Darbin inkų vadas 
Green pranešęs preziden
tui Trumanui, kad nuo 
vidurio birželio mėnesio 
kainos pakilo nuo 13 iki 
15 proc., kai tuo pačiu 
meta algos nepasikeitė. 
Jis sakė, “mes nesiprie
šiname algų stabilizavi
mui, kada yra nustatyta 
algų ir kainų lygybė”.

• CIO vadovybė pareiš
kė, kad Senato kontrolės 
priedai labai daug kai
nuosią vartotojams ir tik 
gamintojams užtikrinsią 

sena-

“Vilnis” (rugpiūčio 19 d.) 
baisiai supyko, kad buvo pa
rašyta tiesa apie “taikos pe
ticiją”. Sunkiau, mat, darosi 
graibyti tą 10,000 parašų, už 
kuriuos yra “atsakomingas 
Lietuvių Taikos Komitetas 
Chicagoje” (“Vilnis” Nr. 
155). Bet ne “Darbininkas“ 
yra kaltas, kad “vilniečiams“ 
reikės daugiau prakaito išvar
vinti ir akis šutinti. Kaltas 
pats “parašų vajaus bosas”— 
John Rogge, kuris jau įsigei
dė "peticiją’ 'taisyti, nes ji 
vienašališka. Kriminalistais 
norim apšaukti tiktai tie, 
kurie atomines bombas nau
dos, o kas žudys žmones tan
kais, orlaiviais ir “Stalino 
vargonais” (rusiškomis pa
trankomis), tai tie bus “tai
kos apaštalai“. O tas “taikos 
apaštalas” iš Kremliaus laiko 
didžiausią pasaulyje armiją ir 
vidaus policiją, kuri paverg
tuosius žmones tremia iš savo 
krašto ir žudo Sibiro kace- 
tnose. “Gerasis tėvelis“, mat, 
“gailisi” tų žmonių: jų kaulė
tomis rankomis kurią “pasau
lio rojų”, pats pirmas pasira
šo “taikos peticiją“, o kas ne
klauso... gauna šūvį į pakau
šį ir atsigula Katyno miškely
je- Ten, prie Smolensko, mie
li “Vinies“ redaktoriai! Ten 
yra tikra “taika“- be petici
jos ir Stalino parašo.

“Vilnis” ir nusigriebė už tos 
“Darbininko” vietos, kur bu
vo pasakyta, kad pakaktų 
tiktai vieno Stalino parašo, o 
ne milijonų. Mes ir neabejo
jame, kad jis pasirašė ir dar 
palaimino, pats pirmutinis. 
Bet, va, pasiskaitykite, ir ne 
“Darbininką”, gal bus aiškiau. 
“Nepriklausoma Lietuva” 
(Nr. 32) rašo: “Saugumo Ta
rybas posėdžiuose buvo pla
čiai f ♦arisAneė ’ ‘anekdotiškai 
skambąs faktas: Girdi, komu
nistai kankinasi rinkdami mi- 
lionus parašų po vadinamąja 
“Stockholnao peticija”, kai 
tuo tarpu reikia tiktai vieno 
parašo (Stalino), ir karas 
Korėjoje būtų baigtas. Juo
kaujantieji į tai replikuoja, 
kad, matyti, lengviau yra su
rinkti milionus parašų, negu 
gauti vieną Stalino parašą”. 
Po “taikos peticija” jis jį pa
dėjo, nes tai jam naudinga, 
bet kai jis nesirašo, kad krau
jas Korėjoje nesilietų, tai tiek 
ir vertas tas jo parašas.

Visaip pasitaiko su tais pa
rašais. Kartą vienos kolektos 
rinkėjai su vyriausiojo boso 
žinia sudarė aukų lapus, kur 
įrašė jo pavardę ir stambią 
sumą. Išėjo rinkti kitų para
šų: kam pakiša, vis “nepato
gu” mažai aukoti — “garbė” 
neleidžia. Ir laikraščiuose au
kotojai buvo paskelbti ir į 
knygas įrašyta, bet iš tų kny
gų paskui "bosas” atsiėmė, 
kas jam priklausė., kaip atly
ginimą už triūsą.

Atsiims ir Stalinas savo pa
rašą, kai prisigamins tiek ato
minių bombų, kad galės be 
baimės mėtyti “kapitalis
tams” ant galvos. Nežiūrės 
nei to, ar toje vietoje gyvena 
pasirašiusieji ir net “parapi- 
jonys”, kurie eina išpažinties 
pas “Vilnies” redaktorius. 
Stalinui žmonių negaila. Jis 
jų išžudė arba užkankino šim
tas kartų daugiau, negu tie 
300,000, kuriuos “Vilnis“ su
skaitė Hirošimoje. Ar nesi
teiktų pavaikščioti po Sibirą 
ir ten paskaityti kaulus žuvu
siųjų nuo 1917 metų revoliu
cijos, kai buvo nuversta bal
tojo caro vergija’. Galėtų dar 
pavaikščioti ir “BSalomor” ka
nalo pakraščiais, po Donbaso 
šachtais, kur* vokietės belais
vės buvd1 &i&iš sugrūstos, 
po PrafdnjjkSea, Rainių miš

kelį, ir tt. Kur čia išskaičiuo
si to “gailestingojo tėvelio” 
kapines, kur jis “amžinai tai
kai“ pasiuntė milionus žmo
nių. Dabar jis “gina” žmonių 
gyvybę peticijomis...

Neįstengdama žmonių klai
dinti tik Maskvos “išmintimi”, 
“Vilnis” susimislijo pasisko
linti “LDS (Juozapinės) narį 
ir šv. Jurgio parapijoną”, kad 
jis paagituotų už taikos peti
ciją. Mat, žinodamas, kad “sa
vo idėjos spaudoje” negau
siąs progos išreikšti mintis, 
tas “Romos katalikas” krei
pėsi į Vilnį. Na, ir išdėjo vi
są, ką turėjo ant širdies: už
kabino ir klebonus, ir išpa
žintį, ir katalikiškus laikraš
čius ir net... lotynų kalbą. 
Matyti kada nors mokėsi būti 
“altarboisu”, bet dėl tos peti
cijos ir atominės bombos jam 
viskas vienon krūvon susi
maišė. Tik vieno dalyko ne
sumaišė: prisitaikyti prie 
“Vilnies“ skonio, kad skaity
tojai galėtų aiškiai išskirti, 
kam priklauso to “praktikuo
jančio kataliko” kailis, o kam 
dūsia. O ta dūšelė niekaip ne
iškenčia. nepamurzinusi tikėji
mo, kad atitiktų seną “Vil
nies” praktiką. Įdomu būtų 
patirti pavardė to “prakti
kuojančio kataliko, kuris sa
vo klebono klauso”? Sarma
tos didelės nebus pasisakyti, 
kad klauso “klebono”, kurį 
Stalinas iššventino ir palaimi
no? Tokiam, žinoma, tik sun
kiau rasti vietos “savo idėjos 
spaudoje”.

Stalinas taip pat neranda 
vietos “savo idėjos krašte”. 
Jis kreipėsi su peticija į kitą 
pasaulį, ne sovietišką, bet ra
do pritarimo tik ten, kur jau 
buvo anksčiau prisėjęs sėklos 
ir įsakęs uždėti atsakomybę 
už parašų rinkimą Kitiems 
susukti galva nesiseka. Žmo
nės gražiai mato, kokios spal
vos yra tas baslys, kuris kai
šiojamas į visas taikos pa
stangas. Vieną tokį baslį 
nutašė ir iš “taikos peticijos”, 
pats save ant smaigalio paso
dinęs, bet pasirodė persilp- 
nas baslys: prireikė šauktis 
“gerųjų parapijonų”, kad su
stiprintų savo “pamaldumo 
pečiais”.

Tas parapijoms nebe pės
čias. Jis yra “Juozapinės 
(Juozapo Džiugašvilio) drau
gijos narys ir Jurginės (cari
nės) Rusijos parapi jonas”. 
Matyti, išvyko iš “kra jaus”, 
kai dar balti kacapai valdė, 
tai dabar “lakina" ir raudo
nus, ir jų laikraščius skaito. 
O juose tikrus stebuklus at
randa: Stalinėlio parašą po 
peticija. Puiku! Mes čia šiame 
numeryje spausdiname dar 
vieną peticiją. Gal ir po ja 
Stalinas pasirašytų ? Tada 
tikrai patikėtume jo nuošir
dumu ir parašu. Pabandykite 
surinkti 10,000 parašų.

“Idėjos draugas“* negalėjo 

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS

Š. m. rugsėjo 18 d. šv. Petro Ketmių parapijoj, So. Bos
ton, Mass., šaukiamas nepaprastas Amerikos Lietuvių Katalikų 
Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos seimas. Seimas bus pradėtas 
šv. Mišieuus ir pamoksiu parapijos bažnyčioje. Po pamaldų bus 
posėdžiai bažnyčios salėje, W. Fifth Street

Kiekviena LDS kuopa, turinti nors ir 5 narius, siunčia į 
seimą vieną atstovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po 
vieną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra daugiau; 
likutį virš dešimties narių laikyti pilna dešimtimi. Apskrity s 
siunčia po da atstovus. Atstovų įgaliojimus turi pasirašyti kuo
pų bei apskričių valdybos (dvasios vadas, pirmininkas ir se
kretorius).

LDS kuopas ir apskričiu* prašome tuojan sušaukti nepa
prastus susirinkimus ir išrinkti atstovus. Atstovų įgalfojbuus 
prieš seimą siųskite Centro Valdy bai, 366 W. Broadnay, So. 
Boston 27, Mass.

LDS Centro Valdy ba 
Kun. F. M. Jutos, ptemtainkas

Antanas F. Kneižys, sekretorius.

mums prisiųsti atsakymo į 
pirmąjį straipsnį, tai gal teik
sis atsiųsti į šį antrąjį. Kaip 
jam atrodo nauja peticija? 
Ji apsaugotų nuo mirties ir 
išlaisvintų iš vergijos dideles 
mases žmonių — tiesiog šim
tus milijonų. Nebūtų daugiau 
kalbos nei apie atomines bom
bas nei apie karą. Mums at
sakant tikrai nereikės eiti iš
pažinties į “Vilnies” klausyk
lą. Reikės tiktai pasiskaityti 
dar “Laisvę”, kur paskelbta 
daugiau parašų iš “krajaus”. 
Nereikės nei “krajaus” bolše
vikų gazietų. Jos čia pat yra.

Visi tie parašai sudaro są
rašą “sponserių”, kurie “bil- 
dina” Vorkutas, Solovkas, 
Kolymą, Magnitogorską, Joa- 
chimtalį ir daug kitų pragari
nių vietų, taigi ir tokių, ku
riose daromos atominės bom
bos nekomunistiniam pasau
liui žudyti. Kai sugrius kada 
geležinės užtvaros, kurios sle
pia pasaulio nusikaltėlių dar
bus, nebus jau taip malonu ir 
“praktikuojančiam katalikui” 
rasti savo pavardę tame 
krauju mirkytame sąraše.

LTK (KPB) CK (Z) Narys 
ir Parapi jonas.

SMERKIA “TAIKOS 
PARAŠUS“

Stanislaw Mikolaiczyk pa
reiškė, kad dar nebuvo nu
džiūvęs rašalas komunistų 
padėtuose po “Stockholmo 
taikos peticija” parašuose, 
kai jau pradėjo veikti sovie
tų šautuvai, riedėti jų tankai 
ir lėktuvai, žudydami nekal
tus žmones Pietų Korėjoje. 
Čia jis priminė, kad jau Len
kija iš patyrimo pažįsta So
vietų sovietišką taiką. Pa
saulis neturės taikos, kai jis 
komunistų bus padalytas į 
lajsyue Įmnn 4r vergus. TŠS, ' 
kuris nuoširdžiai nori taikos, 
turi pripažinti laisvę ir pa
garbą žmogaus teisėms (NC- 
FE).

PATARIA DAR ŠIUO MO
MENTU NEMĖGINTI 

SUKILTI

Buvęs Vengrijos Tautinio 
parlamento pirmininkas prel. 
Belą varga pataria savo pa
vergtos tautos žmonėms dar 
šiuo momentu nedaryti suki
limų, o laukti išsilaisvinimo 
dienos, kuri duosianti jiems 
progos efektingai pavartoti 
savo galią. Prelatas pabrėžia 
broliškosios meilės reikalin
gumą savo tautiečių tarpe. 
Lai būna jums įspėjimas: 
mylėkite vienas kitą, paimki
te už rankos vienas kitą, stip
rinkite vienas kitą šioje pa
saulį sukrečiančioje audroje. 
Laisvasis pasaulis žino ir jau
čia, kad mūsų kova yra ir jo 
kova. Jis jau ne pasyvus ir 
ne neutralus. Jis visiškai ir 
nuoširdžiai su mumis šioje 
milžiniškoje kovoje dėl lais
vės. (NCFE).
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"Taikos frontas" gniūžta
Labai širsta mūsų raudonosios gazietos, kai kas 

nors pastebi, kad jų pučiamas “taikos” burbulas yra 
jau susprogęs. Dumk nedumk renkamais parašais, 
o nekyla į orą ir gana. Ir ne tiktai nekyla, bet vis la
biau gniūžta arba, kaip rašo “The Boston Daily 
Globė” (rugpiūčio 18), tiesiog trupa tas “taikos 
frontas”. Pasirašusiems ir sumulkintiems labai pra
verstų paskaityti minėto laikraščio šias įsidėmėtinas 
pastabas:

“Bernardas Shaw paprastai tuščiais žodžiais 
nesisvaido. Jis to nepadarė nei tada, kai Londono ko
munistų partijos laikraštis “Daily Worker” paprašė 
jį paremti komunistinę Stockholmo taikos peticiją, 
kuria įteigiama, kad Amerika siekianti užvaldyti pa
saulį atominės bombos jėga. Bernardas Shaw atrėžė 
užklausdamas: “Kokios naudos turi žemėje visi šie 
šventuolėlių tauškalai (pious argy-bargy) apie tai
kos peticijas ir ginklų draudimą?”

“Šis pareiškimas grubiai nuplėšė kaukę komu
nistų taikos akcijai, kaip rėkiančiai propagandai, 
kuri siekia tiktai pridengti tokią pat agresiją, kaip 
įvyko P. Korėjoje, žmonės jau ima gerai suprasti 
komunistų išdaigas (triksus). Henry Wallace jau 
pametė savo progresyvinę partiją, nes jis negalėjo 
toliau pakęsti įšvirkščio rusų liežuvio”...

Iohn Rogge, buvęs JAV prokuroro padėjėjas ir 
“Taikos partizanų” vicepirmininkas, jau apsivylė ši
tuo komunistų įrankiu... Jis padėjo redaguoti “tai
kos peticiją” praėjusį rudenį. Dabar jau reikalauja 
taip pataisyti, kad būtų pasmerkta ir komunistų ag
resija Korėjoje”, .

"Yri žymiai Saugiau Kremliaus sekėjų, jau 
apšutusių nuo propagandos iliuzijų, šimtai žymių 
pareigūnų iš komunistų kraštų pabėgo arba rezig
navo, kai tik jiems pasitaikė proga ištrūkti iš slap
tos policijos rankų. Bet Stalinas vis dar laikosi sa
vo, matyti nežinodamas, kad ir didžiausias melas ne- 
visada įtikina ir kad vienas žmogus negali mulkinti 
visų ir visą laiką”.

Deja, tų mulkių vis dar prigraibo, jei ne melu, 
tai pinigu. O tie savo ruožtu kitus prigaudinėja ir 
dar rodo labai rūkščią miną, kai jiems tą medžioklę 
kas nors kliudo. Ir kaip nepykti: braška visas mas- 
kvinis biznis, ilgus metus taip riebiai sotinęs. V.V.

Pasaulis per keletą me
tų jau buvo apsipratęs 
su “šaltuoju karu” ir bu
vo daug žmonių, kurie 
galvojo, kad tai veda 
greičiau į taiką negu į 
karą, kurio niekas neno
ri. Korėjos karas buvo 
dviguba staigmena: vie
na, kad šaltasis karas 
įkaito, o antra, kad už
pultųjų pusėn stojo A- 
merika, sugebėjusi 
įtraukti beveik visą 
Jungtinių Tautų organi
zaciją.

Niekas neabejoja, kad 
Korėjos karą pakurstė ir 
vadovauja Maskva, bet 
diplomatai vis dar vengė 
tą tiesą pasakyti atvirai. 
Tik paskutinės savaitės 
vidury, kai išsibaigė vi
sokios viltys susikalbėti 
su Rusija Saugumo Ta
ryboje, Amerikos atsto
vas Austin aiškiai pa
reiškė, jog Korėjos karo 
kaltininkė yra Sovietų 
Rusija. Dar griežčiau 
Rusiją smerkdamas, pre
zidentas Trumanas spau
dos konferencijoje pa
reiškė, kad jis niekad ne
sikalbės su Stalinu. Vie
nintelė kalba tik per 
Jungtinių Tautų orga
nizaciją.

Viso to akivaizdoje, 
Sovietų atstovui Saugu
mo Taryboje beliktų už
protestuoti ir trenkti du
rimis. Bet jis to nedaro, 
nes ne tam jis čia sugrį
žo. Po septynių mėnesių 
išėjimo iš UN posėdžių, 
kaipo protesto dėl raudo
nosios Kinijos atstovo, 
Rusija vėl sugrįžo atgal 
nieko nesiteisindama, tik 
vėl pirmuoju žingsniu 
reikalaudama įšilę i s t i 
Saugumo Tarybon raud. 
Kinijos atstovą. Nors tas 
noras ir nepatenkintas, 
Sovietų atstovas Malikas 
tebepirmininkauja Tary-« 
bos posėdžiuose ir kliudo 
spręsti Korėjos ' karo ir 
taikos reikalus.

Kodėl Rusija grįžo į 
Saugumo Tarybą? Todėl, 
kad nebūdama posė

džiuose negavo progos 
sukliudyti UN akcijos 
Korėjos konflikte. Dar ir 
todėl, kad galėtų dau
giau šmeižti Ameriką ir 
vilioti Azijos gyventojus 
savo “taikiais” norais. 
Bet greičiausiai todėl, 
kad ji nori sukliudyti bet 
kokią UN paramą, kai 
iškils kur nors karas, ku
rį Maskva jau yra su
planavusi.

Kur kils naujas karas, 
— tai vis dar tik spėlio
jimai. Raudonoji Kinija 
telkia jėgas pulti Formo- 
zą, kurią amerikiečiai 
pasižadėjo ginti. Taip 
pat traukiamos karinės 
pajėgos padėti raudonie
siems vietnamiečiams, 
kurie ruošiasi pulti 
Prancūzų ginamą Indo- 
Kiniją. Tai duoda pa
grindo spėlioti, kad se
kantis karas gali kilti 
tose vietose. Tuo būtų 
mėginama Ameriką įvel
ti į karą su Kinija, kad 
Rusija galėtų turėti lais
vas rankas Europoje.

Tačiau nereikia būti 
dideliu strategu, kad ga
lėtum atspėti, jog prie
šas retai užpuola tas vie
tas, apie kurių puolimą 
jis skelbia viešai. Apie 
Jugoslaviją jau seniai 
telkiamos karinės sateli
tų pajėgos, bet kol kas 
ten nieko nėra ir vargu 
ar kas įvyks be didesnių 
Sovietų mėginimų Euro
poje. Tai tik dėmesio nu
kreipimas kitur.

Neseniai įvykęs Ko- 
minformo posėdis ryti
niame Berlyne, kuriame 
buvo aptarta daug sovie
tams svarbių reikalų, 
aišku, yra numatęs, ką 
turės daryti Europos ko
munistai artimiausiu lai
ku. Tai viešai neskelbia
ma. Galima tik šį tą nu
spėti iš Italijos komunis
tų vado Togliati kalbos, 
kurią jis pasakė grįžęs iš 
Kominformo posėdžio. 
Jis nekurstė, kaip se
niau, kad vakarų ir rytų 
konfliktas neišvengia

mas, tik visu smarkumu 
puolė Ameriką, kaipo 
taikos priešą.

Iš to išvada aiški: Eu
ropoje komunistai neno
ri erzinti savo valdžios 
bei piliečių, migdydami 
juos Maskvos taikingo 
miego milteliais. Tai žen
klas, kad jie telkia jėgas 
kam nors svarbiam. Ber
lyne, apie kurį pasaulis 
nesiliaudavo anksč i a u 
kalbėjęs, dabar taip pat 
ramu. Visa tai atrodo 
įtartina: ramybė prieš 
audrą.

Turėdami prieš akis to
kį ryškų pavyzdį, kaip 
Korėja, kur amerikiečiai 
taip ilgai nepajėgia at
remti “korėjiečių”, rusai 
tikrai gali susigundyti 
pradėti “vienyti” Vokie
tiją. Ir čia rusai ne patys 
kariaus, o siųs rytų Vo
kietijos miliciją. Malikas 
gi Saugumo Taryboje į- 
tikinės, kad tai vokiečių, 
o ne Jungtinių Tautų rei
kalas.

Vokietijos “vienijimas” 
ir bendrai slinkimasis į 
vakarų Europą, atrodo, 
yra tinkamiausias dabar, 
kol Amerika neprivežė 
ginklų ir kol vakarų Eu
ropos tautose yra belikę 
maža vilčių, kad Ameri
ka juos pajėgs apginti, 
ne vėlu?

Tai tėra tik spėlioji
mas, bet kiekvienu atve
ju bolševikiška rimtis 
Europoje yra įtartina. O 
kad karas dar plėsis kur 
nors vasaros gale ar ru
dens pradžioje, tai nea-

Krašto saugumo reikalams taryba (Nationd Security Resources Board Members)

PETICIJA JOSIFUI 
DŽIUGAS VILIUI

Kremliaus raudonasis 
bonza, kuris seniau va
dinosi kaukazišku vardu 
Josifas Džiugašvilis ir 
pakeliais apiplėš i n ė j o 
žmones, o dabar yra per
sikrikštijęs Stalinu ir 
apiplėšinėja tautas, iš
mėtė po pasaulį “letuč- 
kas” (tokius lapelius) 
parašams rinkti. Vienas 
karikatūristas surašė 
Kremliui kiek kitokią pe
ticiją, kurią čia dar pa
pildome ir prašome pasi
rašyti visų pasirašusiųjų 
po Stalino programa. 
Štai ta peticija Stalinui:

Demobilizuoti savo rau
donąją armiją, kad ji 
būtų ne didesnė už kitų 
valstybių. Prisiimti tarp
tautinę kontrolės komisi
ją, kad ji galėtų patik
rinti, kokiems “taikos” 
tikslams gaminamos So
vietų Rusijoje atominės 
bombos, o nereikalauti, 
kad tik kiti jas sunai
kintų. Liautis kitus der
gus ir melaginus per 
spaudą, radiją ir tarptau
tinėse konferencij o s e;
geriau nuimti Rusijoje 
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bejotina, nes Maskva yra 
aiškiai pasiryžusi čiulpti 
amerikiečių kraują, gal 
net su slapta viltimi, kad 
Amerikos vyriausybė su
lauks protesto iš savo 
tautos. P. K.

laisvai pasakytų, kaip 
ten yra. Panaikinti visus 
geležinius vartus ir sie
nas, kad žmonės iš Rusi
jos galėtų išvykti ir pa
žiūrėti, kaip kitur žmo
nės tvarkosi, o kiti galė
tų aplankyti giriamąjį 
“rojų”. Duoti laisvę vi
soms pavergtoms tau
toms pagal Stalino kons
tituciją nuspręsti, ar jos 
nori toliau palikti Sovie
tų Sąjungos “malonėje”. 
Panaikinti visus koncen
tracijos lagerius ir vergų 
stovyklas: leisti žmo
nėms grįšti namo, iš kur 
jie buvo naktimis su
graibyti ir išvežti. At
šaukti visus burlokus 
valdininkus ir enkavedis
tus iš užimtų kraštų: te
gu jie eina verčiau savo 
‘matuškos Rosijos’ tvar
kyti ir iš skurdo gelbėti, 
o ne kitiems sėdėti ant 
sprando. Visą penktąją 
koloną, kur ji bebūtų, 
palikti savo valiai. Ne
remti pinigais ir šnipais 
kitų kraštų komunistų, 
tegu jie savo protu gyve
na ir pagal tos šalies 
įstatymus tvarkosi, o ne
silaiko už Maskvos skver
no.

Visa tai atlikus, nerei
kės siuntinėti skalikų po 
visą pasaulį, kad po “le- 
tučkomis” parašus rinki- 
nėtų.

— Aš pirmą syk girdžiu. Pirmiau tik kle- 
jodavo ir nesąmones plepėdavo; dabar ma
tyt jau žvėrių virto. Aš sakiau gydytojui, 
kad jį gabentų į pamišėlių namus. Gydyto
jas sutiko ir sakė atsiklausiąs komisaro.

— Tai jis iš tiesų pamišęs? — neramiai 
teiravosi Palačovas.

— Kaip matote, — atsakė Maša.
Palačovas pakėlė prie kaktos ranką, lyg 

norėdamas persižegnoti, bet susilaikė: ko
munistui tai netinka... Jo akyse reiškėsi 
prietaringa baimė, kurią jaučia rusų kai
miečiai pamišėlių akyvaizdoje. Net ir bude
liai nepajėgia nuo tos baimės atsipalaidoti.

— Jeigu jį siųs į pamišėlių namus, tai mu
du čia nereikalingi, — tarė Palačovas, susi- 
žvelgęs su Veriovkinu.

— Kaip sau žinote, — patraukė pečiais 
Maša, vos tramdydama džiaugsmą.

Ilgai nelaukdami, budeliai išsinešdino. 
Maša pripuolė prie Grūzdo.

— O, tu brangus drauguti! Kas tau įkvė
pė taip pasielgti? — sukuždėjo jam į ausį.

— Tai panelė pakišai man tą mintį, — pa
šnabždomis atsakė Grūzdas. — Kai pareiš- 
kei, kad aš pamišėlis, tuojau supratau, kas 
daryti. Aš gi esu tarnavęs raudonojoj armi
joj ir puikiai žinau, kaip rusų liaudis žiūri 
į pamišėlius. Tas mano staugimas savaime 
iš burnos išsiveržė.

— Po tokių kankynių taip gyvai protas 
veikia! Tai tiesiog stebuklas. O kaip kojos?

Ar laikys, jei reikėtų bėgti?
— Kad ir šiuo momentu. Panelė gi pati 

mano kojas išmiklinai.
— Puiku! Neiškęsiu nepapasakojus tams

tos žmonai. Bėgu.
Ir nustypčiojo į kitą kambarį, kur dar

bavosi Grūzdienė.
Maša iš tikrųjų išmiklino Grūzdo kojas. 

Kaip įgudusi slaugė ji žinojo, kad ilgai iš
gulėjęs lovoj ligonis, kai pasveiksta, iš kar
to negali pastovėti, nes kojos linksta, tarsi 
iš tešlos būtų padarytos. Kad išsaugotų 
Grūzdą nuo tokio nemalonumo, ji darydavo 
šitokį pratimą. Vėlai vakare, kada ligoniai 
jau miega, ir ligoninėj tamsu (naktimis švie
są gesindavo ekonomijos dėlei), Maša at
stypčiodavo pas Grūzdo lovą ir liepdavo jam 
mėgint atsistoti. Pradžioje Grūzdas tuojau 
susmukdavo, tarsi kojos būtų be kaulų, ta
čiau po kelių bandymų jau galėjo pastovėti. 
Po to jam liepdavo trypti bei ant vietos eiti, 
kaip kad kareivius mankštinama. Pagaliau 
Grūzdas ir prie to priprato. Iš viso, jis jau 
buvo pilnai paruoštas pabėgti, vadinasi, 
bent tiek paeiti, kad nebe reikėtų jo nešti. 
Taip paruoštas, jis laukė — nesulaukė, kada 
ateis išgelbėjimas.

Ir štai tuo pačiu momentu, kada Maša 
išėjo pasikalbėti su Grūzdiene, į ligoninę įė
jo aukštas .petingas, griežtos išvaibdos ko
misaras ir pradėjo valdiškai šūkauti:

— Kuris čia Grūzdas?
Nesulaukdamas atsakymo, dar labiau 

įniršo. Jo balsas griaustiniu užgriovė:
— Kokia čiia tvarka? Kur užvaizdas, dak

taras, slaugės? Ar čia ligoninė, ar smuklė, 
ar tvartas? Atsiliepkite kas nors!

Į kambarį įkrito uždususi Maša, traukda
ma už rankos Grūdįenę. Išsprogusiomis aki
mis pažvelgė į komisarą ir nutirpo iš 

džiaugsmo: nugi čia Vilkaitis! Taip, tai bu
vo Vilkaitis, buvusis čekistas ir nuo poros 
metų lietuvių partizanas. Jis gi, pagal pla
ną, ir Grūzdo išgelbėtojas. Maša tiek susi
jaudino, kad vos tegalėjo išstenėti:

— Tai aš vyresnioji slaugė, tovarišč ko
misare.

Vilkaitis plieno žvilgsniu nuo galvos iki 
kojų ją peržvelgė.

— Krasavica (gražuolė), — ledo balsu ta
rė Vilkaitis. — Ir šita gražuolė taip pat 
slaugė?

— Taip, tovarišč komisare, ji mano pa- 
gelbininkė, — atsakė Maša.

— Aš jus areštuoju, — tokiu pat balsu 
pareiškė Vilkaitis.

Užuot nusigąsti, Maša desperatiškai 
kramtė lūpas: ji tramdė juoką.

— Žinot, kas aš? — riktelėjo Vilkaitis. — 
Aš specialus tyrinėtojas vykstančio čia 
skandalo. Blogiau — sabotažo. Ir aš jį jau 
matau. Kur Grūzdas?

Maša nuvedė komisarą pas Grūzdo lovą. 
Grūzdas pirmiau negalėjo gerai į komisarą 
įsižiūrėti, nes tasai pareigūnas labai judriai 
švaistėsi ,tik jo balsas lyg buvo kur girdė
tas... Dabar Grūzdas jį pažino: Vilkaitis! 
Nugi jis dalyvavo toj kautynėj, kur Grūzdas 
buvo sužeistas ir į nelaisvę paimtas. Vilkai
tis išliko sveikas ir atėjo jį išlaisvinti. Ir už 
jo pečių štai stovi Alenytė — kiek džiaugs
mo! Bet Vilkaitis džiaugsmo neparodo. Prie
šingai, jis rūščiai į Grūzdą žiūri, sučiumpa 
jo pulsą ir taria:

— Jis visai sveikas. Na, jei čia nėra sabo
tažo, tai niekur jo nebuvo. Visus areštuoju: 
slauges ir ligonį ,ir gabenu į — čeką!

— Tovarišč komisare, pamiršti daktarą ir 
sargus, — saldžiai pastebi Maša.

— Aš juos paskui sučiupsiu. Dabar visi 

apsirenkit ir — marš į čeką!
Raginti nereikėjo. Į keletą minučių visi 

buvo pasiruošę ir drauge su Vilkaičiu nuėjo 
į laukiantį automobilį. Grūzdas žingsniavo 
kaip sveikas.

Kilęs ligoninėj sąmyšis nesiduoda apra
šomas. Komisaras Bzdurskis - Bandurskis 
daužė antausius Palačovui ir Veriovkinui. 
Balaganovas kaišiojo kumščias į gydytojo 
Neviežos panosę. Nemušė, bet meniškai ko- 
liojosi. Nevieža buvo tiek apstulbęs, kad ro
dės nebežinąs kas čia darosi. Jam beveik 
buvo malonu, kad Balaganovas paįvairina 
tą klaikią sceną vaizdžiausiomis ištraukomis 
iš riebios rusų tautosakos. Ligoniai, negalė
dami suprasti, kas čia atsitiko, baimingai 
spėliojo, kaip čekistai tardys tą gerąją Ma
są, kurią visi taip pamylo. Subėgo daug en
kavedistų, kurie mėčiojosi, nežinodami ką 
areštuoti. Apie gaudymą automobilio nebu
vo kalbos, nes jis turėjo būt toli. Iš viso, 
įvyko neįmanomas skandalas.

VIII.
Daug buvo džiaugsmo pogrindyje dėl 

sėkmingo Vilkaičio žygio. Draugai jį sutiko 
tarsi kokį generolą, laimėjusį svarbų mūšį. 
Daug heroiškų žygdarbių yra atlikę partiza
nai ilgoje dėl laisvės kovoje. Žuvusiųjų ir te- 
be gyvų didvyrių vardai yra įsiamžinę šių 
kruvinų kautynių istorijoj. Ir Vilkaičio var
das bus minėtinas. Tiesa, šiame žygyje jam 
neteko kautis, bet kokių plieninių nervų, 
kiek šalto kraujo prireikė, atsiradus tokioj 
padėty ,kada bet kuriuo momentu galėjo jį 
užklupti būrys ginkluotų priešų ir jį patį 
nelaisvėn paimti. Vilkaitis, žinoma, nebūtų 
pasidavęs, ir ligoninė būtų virtusi klaikiu 
kapinynu... To išvengta, nes Vilkaitis meniš
kai savo vaidmenį suvaidino.



Penktadienis, Rugp. 25, 19b0 Miliuliui

Laikas siekti glaudesnio 
suartėjimo

K. Mockus.

Didžioji lietuvių tremtinių 
dalis jau atvyko j šį kraštą ir 
daugiau ar mažiau apsiprato. 
Kiekvienas kaip nors įsikūrė 
ir bent laikinai gali verstis. 
Santykiuose su čia iš seniau 
gyvenusiais lietuviais arba čia 
gimusiais taip pat jau išgy
ventas, jei taip galima pasa
kyti, pats sunkiausias peyijo- 
das. Šitoj šaly susitiko trys 
labai skirtingose aplinkybėse 
išaugusios tos pačios lietuvių 
tautos už gimtojo krašto ribų 
išblaškytos atžalos: 1. carų 
priespaudos slegiamą, skurs
tančią Lietuvą prieš kelias
dešimt metų pačioj jaunystėj 
palikę mūsų tautos vyrai ir 
moterys, kurie parodė daug 
meilės ir prisirišimo savo tėvų 
žemei ir kurie sukūrė daugy
bę įvairių lietuvybės židinių 
šiame krašte; 2. Jų vaikai, 
gryno kraujo lietuviai, dau
gumas gimę ir išaugę ameri
koniškose aplinkybėse, įpratę 
kasdieniniam gyvenime varto
ti to krašto kalbą ir natūra
liai besi jaučią amerikiečiai, 
bet turį šiltų jausmų savo tė
vų gimtam kraštui, daugumas 
jų savo akimis visai nematy
tam. 3. Nepriklausomoje Lie
tuvoje brendę, Europos kul
tūros įtakoj išaugę, dėl nuož
maus priešo okupacijos pri
vesti savo kraštą palikti poli
tiniai emigrantai, paprastai 
mūsų kalba vadinami tremti
niais, tarptautinėj kalboj ži
nomi DP vardu. Kiekvienas

žmogus ir kiekvienas kraštas 
turi savo teigiamų ir savo nei
giamų pusių ir savaime kiek
vienam žmogui pasidaro mie
lesnis tas kraštas, kuriame 
jis pasiekia savo subrendimo. 
Tat nereikia stebėtis, kad ki
toje Atlanto pusėje gimu- 
siems arčiau širdies yra visa, 
kas yra Europoje, ypač kas 
yra nedideliam jų kampely — 
Lietuvoje. Amerikietis nenie
kina Europos, neniekina savo 
tėvų gimtojo krašto, žino, 
kad visi baltieji amerikiečiai 
yra kilę iš Europos, tačiau 
jam arčiausiai širdies vistiek 
yra Amerika tokia, kokia ji 
yra. Kiekviena kritiškesnė pa
staba jo gimtojo krašto at
žvilgiu paliečia jį panašiai, 
kaip Lietuvoje gimusiuosius, 
jautriai reaguoja kai kalbama 
apie Lietuvą. Užtat siekiant 
lietuvių suartėjimo, tenka su 
ta gyvenimo tikrove skaitytis, 
visiems parodyti daug takto 
ir vieni kitų supratimo. Ka
dangi mūsų bendras tikslas 
yra lietuviškumo išlaikymas 
ir bendra kova už tėvų žemės 
išlaisvinimą, todėl visi turime 
rasti būdų glaustis arčiau vie
nas kito. Mus riša bendras 
kraujas ir bendri siekimai. 
Nesitenkinkime vieni kitus 
paversti nei europiečiais, nei 
amerikiečiais, o laikykimės 
lietuvybės ryšio. Neišsigąski
me net, jei aplinkybių lemta 
ne visiems kasdieniniam gy
venime kalbėti lietuvių kalba.

ir gyvenime jprąsta kalba.

Pradžiai norėtųsi siūlyti ke
letą praktiškų dalykų, galin
čių prisidėti prie mūsų suar
tėjimo. Viskam lankstesnis 
būna jaunimas. Tat ir sudary
kime progos jį arčiau suvesti. 
Sakysime, yra didžiausia A- 
merikoje gimusio jaunimo or
ganizacija — Vyčiai. Yra ir 
nemažai iš tremties atvykusio 
jaunimo, yra vyčiams idėji
niu atžvilgiu gimininga orga
nizacija ateitininkai, pradėję 
savo veiklą ir šiame krašte. 
Jau laikas susitarus organi
zacijų vadovybėms daryti 
bendrus susirinkimus bei pra
mogas. Praleistos kelios va
landos bendrame pobūvy labai 
daug padės vieni kitus pažinti.

Yra nemaža lietuvių kilmės 
profesionalų Amerikoje, kurie 
daugiau ar mažiau dalyvauja 
ir lietuviškame gyvenime. Ne
mažai atvyko intelektualų 
lietuvių iš Europos. Yra gy
vybinis reikalas užmegsti tarp 
jų glaudesnius ryšius ir plėsti 
bendradarbiavimą. Tiesa, eu
ropiečiai teisiniu atžvilgiu dar 
tebėra sunkioj padėty ir dau
giausiai turi dirbti ne savo 
darbą, tačiau tai neturi būti 
kliūtimi suartėjimui su ame
rikiečiais, dar daugiau — su
artėjimas su amerikiečiais tu
ri padėti įeiti į platesnį Ame
rikos gyvenimą.

Gyvybiniais tautai reikalais 
darant rinkliavas reikėtų ras
ti būdų neaplenkti ir tame 
krašte gimusiųjų lietuvių. Rei
kalui esant, reikėtų svarstyti 
klausimą ir apie mitingus, ku
riuose programa būtų specia
liai pritaikinta čia gimusiems 
lietuviams.

BALTIMORES ŽINIOS
Netenkame rimto veikėjo
Skaitytojai, tur būt, prisi

mins Bronių Jonušą, kurio 
vardas dainai mirgėjo kores
pondencijose iš Baltimorės. B. 
Jonušas yra lietuvis tremti
nys, vadovavęs Lietuvoje vie
nam iš geriausių dūdų orkes
trų.

B. Jonušas, tik atvykęs į 
Baltimorę, tuojau sudarė cho
rą, kuris čia gavo Tremtinių 
choro vardą. Visą atliekamą 
nuo sunkaus kasdieninio dar
bo laiką B. Jonušas pašvęs- 
davo chorui. Chorvedžio 
darbštumu pasekė ir choris
tai, taip pat uoliai lankyda
miesi choro repeticijose. Per 
šiuos paskutinius metus nebu
vo nė vieno viešo pasirodymo, 
kur buvo vietos ir reikalo lie
tuviškai dainai, kuriame šįs 
choras nebūtų pasirodęs ir 
gražiai atstovavęs mūsų dai
nai. Be to, kas sekmadienis 
per ištisus metus B. Jonušo

choras 10 vai. per Mišias gie
dodavo lietuviškas giesmes

Labai svarbių reikalų ver
čiamas, Br. Jonušas su savo 
šeima apleidžia Baltimorę ir 
keliasi į Naująją Angliją, be
ne į Westheld, Mass.

Baltimorės lietuviai, be abe
jojimo, pajus B. Jonušo nebu
vimą savo tarpe. Reikia ko 
labiausiai pageidauti, kad jo 
sumanumu sudarytas ir 
darbštumu išaugintas gražus 
choras nepakriks ir būtinai 
susiras naują vadovą. Manau, 
kad išvykstančiajam B. Jonu
šai šitai būtų geriausia padė
ka už jo darbus.

Br. Jonušai ir jo šeimai 
naujoj vietoj linkime visoke
riopo pasisekįmo ir naujų lai
mėjimų tautiniame lietuviška
me darbe.

Ateitininkų Gegužinė
Rugpiūčio 27 d. A. Mikola- 

jūno viloje Baltimorės Ateiti
ninkai ruošia didelę gegužinę- 
pikniką. Pradžia 12 vai., pa-

baiga 8 vai. vakare. Progra
ma bus Ubąi įvairi: lėlių tąąt- 
rai, loterija, įvairus konkur
sai, kupletai, dainos, geguži
nės laikraštis ir kitokios pra
mogos. Svečiams neteks būti 
ir alkaniems: galės pasistip
rinti skaniais valgiais ir gar
džiais gėrimais. Programai 
vadovaus Cez. Surdokas.

. Svečiai iš tolo
Rugpjūčio 17 d. Baltimorėje 

apsilankė dr. Z. Danilevičius 
su šeima ir Kun. Jonas Sake- 
vičius, MIC., p. Danilevičienės 
brolis. Kun. J. Sakevičius yra 
Londono (Anglijoje) lietuvių 
parapijos klebonas. Jis su sa
vo artimais giminaičiais Dani
levičiais atvyko į Baltimorę 
aplankyti savo senų pažįsta
mų dar iš Lietuvos. Svečiai

išvyko į VVashington pusę.

! Ir vii ąąująs lupąs
Rugpiūčio 19 dieną netikė

tai ir staiga mirė Juozas Tei- 
beris, uolus mūsų parapijos 
narys, sulaukęs 65 metų am
žiaus. Velionis 23
rugpiūčio. Šv. Alfonso bažny
čioje už a. a. J. Taiberį atlai
kytos trejos 6v. Mišios. Lai
dotuvėse dalyvavo gražus ve- 
lionies artimųjų ir pažįstamų 
būrys.

X Kun. dr. L. Mendelįs, šv. 
Alfonso parapijos klebonas 
rugpiūčio mėn. yra išvykęs 
pailsėti. Jį pavaduoti yra at
vykęs kun. A. Mažukna, MIC. 
Kunigo klebono grįžtant lau
kiame pačioje šio mėnesio pa
baigoje. J. M.

ŠVEHTŲJŲ METŲ MALDA

Visagalis ir Amžinasis Die
ve, iš visos širdies dėkojame 
Tau už šitą didelę Šventųjų 
Metų malonę.

Dangiškasis Tėve, Tu kuris 
matai visus daiktus, Kuris tiri 
ir lenki žmonių širdis, pada
ryk jas, šituo malonės ir išga
nymo laiku, jautriomis Tavo 
Sūnaus balsui.

Kad šitie šventieji Metai 
būtų visiems žmonėms nuo 
nuodėmių atsipalaidavimo ir 
šventumo, vidujinio gyvenimo 
ir atsiteisimo metais, pilnaus 
atsivertimo ir visiško su Die
vu susitaikymo metais.

Suteik tiems, kurie kenčia 
dėl Tikėjimo, ištvermės |r sti
prybės neatskiriamai būti su
jungtais su Kristumi ir su Jo 
Bažnyčia.

Globok, Viešpatie, Savo Sū
naus vietininką čia ant žemės, 
drauge su visais vyskupais, 
kunigais, vienuoliais ir visais 
tikinčiaisiais. Teikis suteikti, 
kad visi, kaip kunigai taip ir 
svietiškiai, jauni, suaugę ir 
seni, tampriai susivieniję min
timis ir meile, pasidarytų kaip 
kokia kieta uola, į kurią su
dūžta Tavo priešų neapykan
ta.

Tegul Tavo malonė uždega 
visuose žmonėse meilę prie 
vargstančios liaudies, kurios 
neturtas ir skurdas paverčia 
ją į nelaimingus žmones.

Sužadink širdyse tų, kurie

Tave vadina “Tėvu” norus ir 
troškimą vykdyti tarp žmonių 
teisingumą ir artimo meilę žo
džiais ir darbais,

“Suteik, o Viešpatie, taiką 
mūsų dienose” — taiką sie
loms, taiką šeimoms, taiką 
mūsų šaliai, taiką tautoms. 
Tegul taikos vaivorykštė ap
šviečia savo malonia šviesa tą 
šalį, kuri buvo Tavo Sūnaus 
gyvenimu ir mirtimi pašvęsta.

Paguodos Dieve. Didelis yra 
mūsų skurdas, sunkios yra 
mūsų nuodėmės, be skaičiaus 
mūsų rūpesčiai. Betgi dar di
desnis yra mūsų pasitikėjimas 
Tavimi. Suprasdami savo 
menkumą, mek su mylinčia 
širdimi dedame savo ūkimą j 
Tavo rankas, jungdami savo 
menkas n>aMi“t su garbingo
sios Mergelės Marijos ir visų 
šventųjų užtarimu ir nuopel- 
ng:w

Sutelk ligonims kantrybės 
ir sveikatos, jauniems vyrams 
iš Tikėjimo gimusios stipry
bė**, jaunoms mergaitėms — 
skaistybės dovaną. Tėvam 
jų šeimoms klestėjimo ir šveą- 

auklėti vaikus, tremtiniams ir 
belaisviams sugrįžti į savo tė
vynę ir pagaliąs visiem žmo
nėms Tavo malonę pasirengti 
ir pasiekti begalinę dangaus 
laimę.

Amen
PILS X|I
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KRAUK TURTĄ, kurie nei kandys, 
nei rūdys negadina!

Slalome Koplyčią
| MARIJOS GARBEI — SV.MCTAMS ATMINTO 
j F U T N A M, Cenn.

! MARUOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE
į i GERAŠIRDIS LIETUVI,
i!
i!
i!

Prisidėk!
Padidinsi Marijos Garbę, 
Attiksi gražų, gailestingą darbą, 
Busi nuolat prisimenamas Seselių maldose. 
Įamžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą. 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS
BUS ATMINTAS:

FhI Ilk* falllng In leve agaln?
Tilk about love at first sight! One look at these softly sparkling white-enamcled Geneva 

, and your heart can’t help bot begin to sing. One glancc at the hcirloom beauty 
nt Geneva liictime atainless steel tink, and your palše is ture to pick up the 

Can't you jus^^ec y»»r n* gorgeous Geneva Kitchen . . . planned eaactly the way ytu 

want it? Handy at all get-out—with big, deep base and wall cabinets to keep all your sup- 
^_plies within arm’t reach. Wide-opcn—with work turfaces big enough to hold all the para- 
(^ghemalia of meal-getting and štili leave room to spare. Efficient—with all the step-saving 
Y^/accessories you’ve altvays wanted. And everything perfectly matched for cnduring beauty 

in easy-to-keep-clcan enameled steel.
Whatever your ideas, vroodcrfully efficient Geneva units and accessories are available to 

make this kitcbcaytvrt alaat! Sec for yoursclf... tee your Geneva dealcr ttday! T

1
I
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G6I16VA
Tel. 899

8929
HOWON OSPIAY AT

o * ! f f

RAY MUCCFS INC.
10GS Montollo St., Brockton, Mass.
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais.

Duodame uždyką virtuvės apskaitliavimą.

Nereikia įmokėti. 3 metai išsimokėjimui.

Tėvų Pranciškonų Padėka
Tėvai Pranciškonai širdin

gai dėkoja visiems jų su
rengtos Kennebunk Port, 
Maine, “Lietuvių Dienos” da
lyviams, kurių skaičius, pa
tikrinus registracijos ženkle
lius, pasirodė siekęs apie 
5,000.

Ypatinga padėka priklauso 
Cambridge. Mass., Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebo
nui kun. Pr. Juškaičiui, atlai
kiusiam iškilmingas Mišias 
vienuolyno parke; Bostono 
šv. Petro parapijos chorui ir 
jo dirigentui p. Jeronimui Ka
činskui, nuostabiais giesmių ir 
dainų garsais visai šventei 
suteikusiam iškilmingą nuo
taiką; T. V. Gidžiūnui ir T. P. 
Gedgaudui, pasakiusiems mi
šių laike pamokslus; “Darbi
ninko" redaktoriui p. S. Su
žiedėliui. popietinėje progra
mos dalyje tarusiam nuošir
dų žodį; gerbiamiems lietu
viškų parapijų klebonams bei 
vikarams. savo atsilankymu

padidinusiems iškilmę; vi
siems Tėvų Pranciškonų bi
čiuliams, savo kolonijose su
organizavusiems ekskursijas 
arba “Lietuvių Dienoje” savo 
darbu prisidėjusioms prie 
šventes pasisekimo; Levisto- 
no miesto lietuvėms mote
rims, pagaminusioms sve
čiams maistą ir visiems šios
šventės proga kokiu nors bū
du parėmusiems Tėvų Pran
ciškonų pastangas Bažnyčios 
ir Tėvynės darbuotėje. Tegul 
už visa tai gausiai atlygina
Visagalis!

• Labai gražiai praėjęs Tė
vų Pranciškonų piknikas vi
siems paliko gražių prisimini
mų. Vienas iš tremtinių yra 
pareiškęs, kad tokio gražaus 
ir kultūringo pikniko žavėti-
noje gamtoje dar nebuvo na
tęa.
• Kennebunk Port, šiuo me-

tu atostogauja Dr. Pr. Pa-
dalskiStiDv. A. Kučas, A. Vai-
čiulaitis ir J. Aistis.
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MIŠIOS IR NOVENOS bus laidomos už vi- i > 

i!
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i! 

i! 
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sus aukotojus gyvus ir mirusius.

GAUS:
MARUOS N. P. PAVEIKSLĄ su įrašyto pavarde, 

kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.
PAŽYMĖJIMUS: 

STATYBOS RfiMEJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos ...............

DIPLOMUS:
GARBE STATYTOJO, kas aukos 
FUNDATORIAUS, kas aukos .....

$25.00

’ »
----------- „----------------------------------- i!
GARBES FUNDATORIAUS, kas Makos $1000.00 

GARBES LENTOJ bus iškalti vfeų FUNDATORIŲ 
vardai.

AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, 
o FUNDATORIAMS skirto joje po atskirą lapą 
su fotografija ir gyvenimo aprašymu.

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent Buildieg Fund, 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Siunčiu koplyčiai statyti auką $............................

$100.00
1500.00

j 
I1

Vardas, Pavardė ....................................................................
Adresas...................................................................................

(Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

i! 
i! 
i! 
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Watch Fer Our Openingl
We will continue to Specialize in 

Good Foods as in the Past.

WALSH’S LUNCH
(PRESTON T. WALSH Jr., Mgr.)

105 ĮVEST PEARL ST., NASRUĄ, N, H.

TRY OUR DEL1CIOUS —

FRIED CLAMS — FRIED CHICKEN — SANDYVICHS 
FRENCH FRIES — ONION RINGS —ICE CREAM 

FOUNTAIN SERVICE
Open 11 A.M. to 12 P.M. 7 Days Per Week

THE MEADOWS
ROUTE 111 HUDSON, N.
------------------- ------------ --------- 

H. i
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Iš šalies nugirsti žodžiai
Lauras Kaniava

Jei sudėtum į krūvą nese
niai atžymėtas tris sukaktis, 
susidarytų lygiai šimtas me
tų, o dešimtis dar liktų smul
kioms išlaidoms. Kuriom nors 
nepaprastam įvykiui, pavyz
džiui, žiauriajam Lietuvos 
vergmečiui, ir tie dešimts me
tų yra nebe smulkūs. Lietuvių 
tautai jie rieda stambiomis 
ašaromis.

1. Kelias svetur
Ašaros biro mūsų tautos 

kelyje ir tais nelaisvės lai
kais, kada į Ameriką plaukė 
pirmieji mūsų išeivių būriai. 
Daug jie čia vargo prityrė, 
kol stambių jubiliejų susilau
kė, auksinėmis ir sidabrinė
mis sukaktimis pasipuošė. Ir 
visiskąi nupelnytai. Sukaktys 
rodo toli nueitą kelią — dar
bo ir aukos platų vieškelį, 
įmintą į svetimą žemę. Čia ir 
menką grumstą reikėjo savo 
vargu nulyginti.

Vieni gimtąjį kraštą paliko 
laisva valia, ieškodami sotes
nis duonos. Kiti išėjo iš na
mų priespaudos ir persekioji
mų vejami. Retas kas su gim
ta žeme išsiskyrė namų 
slenksčio ašaromis neaplais- 
tęs. Laikas ir papratimas sve
tur gyventi išsineštą kančią 
kiek aptvarstė; bet žaizdos 
dilgsėjimas paliko. Nebeuž- 
daageto jos nei jubiliejiniai 
laurai.

Tuo išeivių keliu toli yra 
nuėjęs ir vienas ne eilinis A- 
mefikos lietuvių veikėjas. Pro 
visus jubiliejus jis praslenka 
tylomis, lyg pro kokius užku
lisius. Jis geba iškelti ir paro
dyti kitus, tačiau jį patį ne
lengva i sceną., išvadinti; o 
kartais'ir nevadinama.

2. Nebeišdildomi įrašai
Kas jis yra, daug kas nu

spės iš šio rašinio. Pavardę 
būtų galima išskaityti Sida
bravo parapijos metrikose, 
jei bolševikai jų dar nenu
daigojo. Bet jeigu tos knygos 
ir užsimestų kuriame bolševi
kų archyve arba būtų karo 
liepsnos pelenais paverstos, 
tai amžių knygose vistiek lik
tų dvi neištrinamos datos. 
Prie jų visada prisideda dar 
trečią, bet apie ją dar nekal
bėkime — ji nežinoma nei pa
čiam šv. Petrui. O anos dvi 
yra visai aiškios. Viena iš jų 
yra metais jaunesnė už “Auš
rą” (1883), mūsų tautinio at
gimimo laikraštį, o antroji 
yra metais vėlesnė už Vil
niaus seimą (1905). Abi da
tos lietuvių tautai yra labai 
reikšmingos, bet amžinastyje 
jos gali būti ir nekortiruoja-

mos, kaip vertės nustojusios 
žemės akcijos.

Už žemės slenksčio nebenu- 
stoja savo vertės tik tai, kas 
pažymima sakramento ženk
lu; pavyzdžiui, krikšto ir 
kunigystės. Šios dvi datos į 
Dievo knygas įrašomos nebe
išdildomai Pirmoji pradeda 
žmogaus gyvenimą, antroji jį 
apjuosia aplink altorių. Ir 
taip to žmogaus gyvenimas 
pasidaro nebeišskiriamas su 
altorium. Retai kada gali nuo 
jo nutolti daugiau negu 24 
valandas, kaip vėl turi žengti 
prie pirmutinio laipto ir pra
dėti iš naujo: “Introibo ad 
altare Dei”.

Anas kunigas, apie kurį čia 
kalbama, šitaip yra kartojęs 
dieną dienon jau 44 metus.

3. Kryžius akiniuose
Prie Sidabravo parapijos, 

Miškiuose, jų augo viso vie
nuolika. Visus juos mažus 
nešė į krikštą, bet tik tas vie
nas. kuriam 1882 metais pa
rinko Jono nuo Kryžiaus var
dą. užaugęs pasirinko dar ku
nigo kryžių. Pasiėmė jį iš 
Kauno kunigų seminarijos 
(1906), nešė per Vaiguvą, 
Uteną ir pagaliau pernešė per 
Atlantą (1913). Vienur kitur 
trumpai pabuvęs. ilgiausiai 
apsistojo tokioje parapijoje, 
kur buvo daugiausia panašu
mo tarp Miškių ir Sidabravo. 
Dvi gretimos vietos turi at
skirus vardus ir kartu yra į 
vieną daiktą sulipusios. - kaip 
Brocktonas ir Montello. Ta 
analogija prasitęsė ir toliau. 
Kai po 30 metų teko parapiją 
palikti, tai pasikvietė seserų 
sodybą šalimai miesto. Vis 
kartojasi “Sidabrava” ir 
“Miškiai”.

Kartojasi ir kryžiai gyveni
mo kelyje. Krikšto ir kuni
gystės ženklo tarsi buvo ma
ža. Kai nusiima akinius ir 
praleidžia pro juos saulės spin
dulius, jie lūžta šviesiu kry
žiumi. Užgautai akiai prireikė 
specialių akinių. Radosi, mat. 
žmogus, pakėlęs ranką 'prieš 
savo kunigą.

3. Aklumas yra daugumos 
kaltė

Veiksmu rečiau kas kunigą 
užgauna, išskyrus neišmanė
lių ar bedievių smūgius. Bet 
juos parengia ta dvasia, ku
rios dažnai nestoksta ir tikin
tiesiems. Pirma mintimi ir žo
džiu apdraskomos sutanos, o 
tik paskui jos nuplėšiamos 
kalėjimuose ir koncentracijos 
lageriuose. Nacių ir bolševikų 
neapykanta kunigams subren
do nukrikščionėjusio žmogaus

• Pertraukos metas panaudojamas šovinių atsargai papildyti.

dvasioje, kuru iMjjietė Dievą. 
O kąihl inV)]|i\vo. tam ne
reikia 'ir "'A/ tamį. Prieš juos 
tada išeinama su vėzdais ir 
kalavijais. Pradžioje jie daro
mi iš pikto žodžio, paskui ta
šomi iš purvinos spaudos, o 
pagaliau pasiimamas baslys 
iš tvoros, akmuo iš gatvės 
grindinio arba ir ginklas iš 
arsenalo. Mintis užmušti kuni
go atstovaujamą Dievo žodį 
nuveda iki veiksmo užmušti 
jį patį. O jei to dar pabijoma, 
tvojama bent kumščiu į vei
dą. Akiniai tada tenka keisti 
į tokius, pro kuriuos praeida
mas saulės spindulys apibrė
žia šviesų kryžių. Taip žmo
gus ir neįstengia kryžiaus su
naikinti. Jis gali tiktai nuo jo 
pasitraukti.

Pasitraukti nuo Dievo kiek
vienam yra laisvė, bet toje 
“laisvėje” vėl Dievą prisi
šaukti dažnai jau nebeįmano
ma. Tas pats kunigas, apie 
kurį čia kalbame, kartą pra
šė sergantį “laisvės” mėgėją 
pagalvoti apie Dievą, nes Jis 
jau visai arti. “Kai reikės, 
prisišauksiu”, atsakė nusisu
kęs. Po penkiolikos minučių 
ligoninės tarnai sukruto ieš
koti kunigo, dar neišėjusio 
pro ligoninės duris. Nebera
do. Kažkur jis buvo dingęs. 
Anas ligonis mirė neprisišau
kęs pagalbos. O kunigas buvo 
artimoj palatoj prie kito ligo
nio — už kelių žingsnių.

Šiandien miršta žymi dalis 
“laisvo” pasaulio be taikos su 
Dievu. Tai yra tas pasaulis, 
kuris mano yra “išsilaisvinęs” 
ir nuo Dievo ir nuo šėtono.

4. Kiek galima pradirbti ant 
velnio skūros?

Kartą kun. Jonas nuo Kry
žiaus atvyksta į parapiją, ku
rioje klebonas neįstengia iš
būti daugiau vienerių ar dve
jų metų. “Tikinčiųjų komite
tas" žvangina visais raktais. 
“Girdi, bumu statyti pastatai, 
mes juos ir valdome“. Na, 
pastatus tvarkyti, rasi, gali
ma ir pasauliečiams. Bet ti
kėjimo tiesas skelbti — kitas 
reikalas. O tas kunigas, atsi
vertęs parapijos knygas, ir 
skaito:

“Užėjo kartą du parapijie
čiai ir pareikalavo, kad pa
moksluose velnio neminėčiau. 
Tokio sutvėrimo nesą. Fabri
ke visi juokiasi iš velnio ir 
sarmatą mums daro, kad tokį 
kleboną turime. Mes apsitarė
me, kad už kiekvieną velnią 
iš algos atskaitysime po 5 do
lerius”.

Paskui jie galėjo ateiti ir 
po tiek pat atskaitinėti už ki
tas tikėjimo tiesas, kol iš jų 
nieko nebeliktų. Bažnyčia bū
tų paversta šokių sale ar grū
dų sandėliu.

Ši bolševikinė dvasia sklei
dėsi Amerikoje dar tada, kai 
Stalinas slapstėsi Kaukazo 
kalnuose. Jis buvo gaudomas 
kaip gangsteris, kol iškilo į 
tos kompanijos pasaulinius 
“bosus". Dvasios sėbrų, pasi
rodė. turėjo visam pasaulyje. 
Nereikėjo jam tos velnio sėk
los sėti: užteko tik palaistyti 
ir pamokyti, suorganizuoti ir 
dar labiau įsiundinti prieš 
kunigus ir bažnyčias. Jo nu
rodymai ėmė sklisti į pasau
lį: “taip darykite, kaip tėve
lis daro”.

Prasčiau tik išėjo sų tuo 
“neminėtinu velniu”. Jis per
daug jau iškišo savo apsvilu
sią raudoną uodegą ir skeltas 
kanopas peraiškiai pąrodė 
bolševikiniam kelyje. Dabar 
jau reikėtų nuskaitinėti po 5 
dol. tiems, kurie prieš 30 me
tų tvirtino, kad velnio nėra. 
Jei jie dar būtų gyvi ir savo 
nuomonės nepakeitę, reikėtų 
juos pasiusti į Vorkutą, Koly- 
mą. Solovkus, Donbasą ir ki
tas Sovietų pragarines vietas.

(b. d.)

Vasarą Lietuvoje

IR PRIE TANCIAUS,
IR PRIE ROŽANČIAUS

LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

Jonas Kuzmickis

Žmonės gyvena ir vieni 
džiaugiasi, kiti verkia —

Iš laiško
1. Atostogos ir poilsis

TEISINGAI sako lietuvių 
patarlė: iš miego šiupinio ne
išvirsi. Žinia, kas reikia, tai 
reikia: ištisus metus dirbus ir 
anksti kėlusis, reikia nors 
atostogų metu, kaip žemai
čiai sako, pasiraškažyti.

O Anglijoje dabar kaip tik 
atostogos. Neberūksta iš fa
brikų kaminų dūmai, nedūz
gia mašinos ir rytais nedaug 
žmonių gatvėse. Tiesa, kas 
nori, gali ir dabar padirbėti. 
Va, nuvažiavau į vieną mies
teliūkštį, lietuvių šeimos ap
lankyti, o šeimininko ir nėra 
namuos. “Kur jis?” — klau
siu: “Juk dabar atostogos!” 
— “Nagi fabriko sienas ma- 
liavoja!” — atsako jo pati: 
“Malonu kokį centą viršaus 
paimti...”

Bet tai tik., išimtis. Visi tie, 
kurie žino, kad ne tik fabri
kui, bet ir žmogui, ištisus me
tus dirbusiam, reikia atosto
gų, snsiranda progų paiški- 
lauti ir gamtoje, kur ant pie
velės. pasivolioti.

Taigi, mūsų žmonės dabar 
ilsisi. Nori darbo monotoniją 
pamiršti. Juk ta savaitė ne
truks prabėgti, ir vėl reikės 
anksti kelti ir prie darbo sto
ti, kaip dainavo kadaise mūsų 
Dijonizas Poška;

2. Ir vestuvėms reikia laiko
PIRMĄ atostogų šeštadienį 

net tris poras lietuviškai su
rišome.

Nedaug betrūko, kad dvi jų 
nesurištos būtų grįžusios iš 
bažnyčios. Kažin kaip ten at
sitiko. kad Register’io įstaiga 
pamiršo jas dvi ir savo atsto
vą atsiuntė vos vieną surišti. 
Pradėjome skambinti telefo
nais, siuntinėti taksiukus, tai 
šiaip taip susitvarkėm. O, 
priešingai, kas turėtų noro 
sėsti prie neįvykusių vestuvių 
stalo, kas ir polkutę per per
trauką pašoktų?

Tačiau, kai reikia sėsti—ir. 
palyginti, dažnai — prie jau
nųjų stalo, nekartą kyla min
tis: ar neperdaug nugeriama? 
Pradžioje paprastai visi klau
sosi, o niekas nekalba. Vėliau 
visi ima kalbėti, o niekas ne
siklauso. Pasidaro tikras Ba
belio bokštas.

Kad taip bent pusę tų pini
gų, kurie išleidžiami įvairiems 
gėralams, jaunieji skirtų lab
daros ar kitokiems kultūri
niams tikslams. — tikrai su
sidarytų gausi ir niekad ne- 
tuštėjanti kasa.

Antra, blaivios jungtuvės 
būtų daug įspūdingesnės, o ir 
šeimininkėms po visko nebū
tų tiek ruošos. Ypačiai koktu, 
kai tautiniai rūbai pradeda 
svyruoti.

Tačiau atostogų jungtuvės 
gerai pasitvarkė. •" Pasirodo.

jei yra noro (ir vyresniųjų), 
galima visai tinkamai susi
tvarkyti.

3. Iškylą į vyrų stovyklą
BRADFORDO lietuviai la

bai džiaugiasi, kad lietuvių 
choras vis tobulėja ir vis nau
jų giesmių sugieda. Juk jau 
per savo pamaldas choras su
gieda ir ASPERGES ir gie
dotas Mišias. Puiku!

Atostogų sekmadienį cho
ras nutarė aplankyti Scriven 
vyrų stovyklą. Su savo chor
vedžiu p. VI. Čižiku užsisakė 
specialų autobusą ir sekma
dienio rytą, saulutei gražiai 
šypsantis, per Shipley, Ilkley, 
Harrogate pirmiausia sustojo 
Knaresborough kat. St. Mary 
bažnyčioje. Čia jau laukė vie
tos vyrai, svečiai iš apylinkių 
ir lietuvis kapelionas.

Pamaldų metu gražiai skam
bėjo Pulkim ant kelių. Sanc- 
tus, Benedictus ir Agnus Dei 
giesmės. Ypatingai jautriai 
visus nuteikė Labanaktis 
giesmė, priminusi Lietuvos 
bažnyčias ir jos mielus gies
mininkus.

Po Šventas Dieve giesmės 
ir kunigo pamokslo choristai 
nudulkėjo į Scriven stovyklą. 
Prie vaišingo pietų stalo buvo 
ne tik užkąsta, bet ir pasi
kalbėta ir padainuota. Lietu
vių gera nuotaika užsikrėtė ir 
viešnios anglės. kurių viena 
solo padainavo.

Tačiau dar labiau nuotaika 
pakilo šokių salėje. Tiesa, ne
visi šoko: buvo tokių, kurie 
išsisklaidė gražių apylinkių 
apžiūrėti. Bet ir jie. ir šokė
jai buvo patenkinti ir smagūs.

4. Kai lietus lyja
ANGLIJOJE lietus dažnas 

svečias. Jis ir atostogas pra
deda apgadinti.

Nueinu šiandien į vienus lie
tuviškus namus. Jauna mote
ris kambaryje kūdikį supa, o 
vyras, nusitvėręs šepetėlį ir 
dažų dėžutę, remontuoja kam
barius.

— Ir aš. ir kūdikis norime 
gaivaus oro. o reikia namuos 
sėdėti, sako moteris.

NEDĖKINGUMAS
Nedėkingumas, kaip raudonas siūlas, lydėjo žmogų fier vi

są istoriją iki pat mūsų laikų. “Žmogus lengvai užmiršta devy- 
nius jam padarytus gerus darbus, bet niekada nepamiršta at
mesto prašymo”, sako kardinolas Manning. Vaikų nedėkingu
mas kruvina tėvų širdį, žmonių nedėkingumas įžeidžia Dievą. 
“Skaudžiau, negu gyvatės dantimis, kanda nedėkingi vaikai”, 
išsitarė kartą Šekspyras.

“Kur yra devyni?", klausia Kristus šio sekmadienio Evan
gelijoj. Jie pasveiko iš baisios raupų ligos, tačiau iš tų dešim
ties tik vienas tepagijo iš dvasinių raupų ligos — nedėkingumo. 
Tik tas vienas svetimšalis atėjo padėkoti Kristui.

“Kur yra devyni?" Tarp tų devynių galime ir mes būti. 
Išpažintyse nedėkingumas ir apsileidimai rečiausiai patelkiami. 
Rečiausiai yra laikomos Mišios padėkos intencija. Vis prašome 
ir prašome, tarsi niekada ir nieko iš savo Dievo negauname.

"Ką tu turi, ko nebūtumei gavęs?”, klausia šv. Povilas. 
Viskas yra gauta iš Kūrėjo: gyvybę, laisvę, laimę, turtai ir šis 
pasaulis Kur padėka? Amerika turi gražų paprotį švęsti Pa
dėkos dieną. Tada valgomas kalakutas. Kalakutų diena, ji ir 
liks, jei nebus suprasta, kad turime dėkoti Kūrėjui už visas 
gautas malones.

"Mes negalime nieko mąstyti, kalbėti ar rašyti, jei virš 
visako nemąstome, nekalbame, nerašome: ačiū tau. Dieve”, sa
ko šv. Augustinas. K. L. J.

▼ Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII rugpiūčio 12 d. priėmė 
audiencijoje keliasdešimt tūkstančių maldininkų iš įvairių 
tautų. Jų tarpe buvo ir grupė lietuvių iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Tai antroji tautinė lietuvių grupė, atvykusi iš JAV. 
Jai vadovauja kun. Jonas Bernatonis iš Lawrence, Mass.

▼ Į Romą atvyko didelė D. Britanijos katalikų skautų eks
kursija — iš viso 1200 žmonių. Jai vadovauja Sir Digby Buste 
— anglų katalikų skautų vadas. Joje yra ir vienas lietuvis Jo
nas Zokas.

V Cassino vienuolyną atstatant, atrasta alabastrinė urna, 
kurioje yra sudėti šv. Benedikto ir šv. Skolastikos palaikai. Šią 
urną buvo po altoriumi padėjęs vienas abatas 1659 rugpiūčio 
7 d.

▼ Šiomis dienomis Muensteryje, Vokietijoje, vyksta “Pax 
Romana” studentų kongresas. Kongreso tema: "Kristus mo
derniškam pasaulyje".

▼ Pastaruoju metu Maskvos "Pravda” pradėjo vėl naują 
kompaniją prieš Vatikaną ir prieš šv. Tėvą. Maskva įtikinėja, 
kad kunigai ir tikintieji noriai prisidėtų prie "taikos deklara
cijos”, bet tam priešinasi — Vatikanas, kuris esąs tikrasis ka
ro kurstytojas ir Amerikos imjierialistų sąjungininkas. Rea
guodamas į šiuos komunistų kliedėjimus Italijos Katalikų Ak
cijos organas "11 Quotidiano” tarp kitko rašo: "Katalikų Baž
nyčia yra prieš atominės bombos naudojimą ir pasisako už tai
ką, bet ne už tokią, kokios nori sovietai ir kuri faktiškai reiš
kia prievartą. Tarp tų dviejų taikų nėra nieko bendra... Prisi
dėti prie taikos partizanų apgaūlingos akcijos yra negalima ne 
tik krikščionims, bet ir kiekvienam padoriam žmogui”.

▼ Lenkijos vyskupai išleido ganytojinį laišką, kuriuo pri
mena tikintiesiems |>areigą švęsti šventas dienas ir sekmadie
nius. Komunistinė vyriausybė daro visa, kad būtų nepaisoma 
šventų dienų: organizuoja kongresus, suvažiavimus, sporto 
šventes ir kita, kad atitrauktų žmones nuo bažnyčios ir parei
gos išklausyti šv. Mišių.

▼ Trys Ekvadoro ir keturi Meksikos kalnų sporto mėgėjai 
pasiekė garsaus ugniakalnio Chimbarazo viršūnę šešių mylių 
aukštyje. Jie iškėlė ant šio kalno jų tautines vėliavas ir Dievo 
Motinos iš Guadalujiės paveikslą.

Y Vokietijos Kancleris Konrad Adenauer. kuris praleido sa
vo atostogas Šveicarijoje, prieš išvykdamas aplankė šv. Nikolo 
de Flue kajią Sachselne ir šia proga pareiškė, jog nebus gali
ma išspręsti nė vienos politinės, ekonominės ar socialinės pro
blemos. jei nebus grįšta prie krikščioniškų principų.

— Bet aš ir pastogėje turiu 
darbo! — prideda vyras. — 
Noriu atostogų metu baigti 
namus tvarkyti. Nusibodo kas 
vakaras, grįžus iš darbo, pec- 
kiotis...

Nueinu kitur.
Moteris skalbinius plauna, 

vyras, pasiėmęs anglišką laik
raštį. kryžiažodį sprendžia. O 
gal kada ir išloš tūkstantinę... 
Vaikai... ak, vaikai vietoje ne
nusėdi ir stato pilis arba ką

kita prasimano.

ATOSTOGOS greitai pasi
baigs. Ateis monotoniškos 
darbo dienos.

Tačiau dabar kiekvienas ką 
nors laisvo sugalvoja: ir išsi
miega. ir pasivaikščioja, ir pa- 
sivažinėja, ir pasimeldžia, ir 
pašoka.

Žmogus — ne mašina: ir 
jam reikia poilsio ir remonto.

Anglija* 1950. VIII. 17.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ir chorams skirtų dainų naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina S2.00.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, So. Boston 27. Mass.

ŠIMKAUS solo
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NAUJIENOS 1$ DAYTONO PADANGES

• Kun. Jankevičius, S. J., 
Pennsylvanijos universitete 
ruošia disertaciją iš lituanis
tikos.

• Tėv. Marijonai deda pa
stangas išleisti tėvo J. Vait
kevičiaus, MIC. veikalą—“Gy
voji Dvasia’’. Tai yra keturios 
mąstymų knygos, paremtos 
bažnyčios mokslu, kurį jis 
dėstė Kauno universitete. 
Hinsdale, III. kun. seminarijo
je, per misijas ar rekolekcijas 
bažnyčiose. Pirmoji knyga 
jau baigta spausdinti ir ati
duota rišvklon. Tėv. J. Vait
kevičius praeitais metais lie
pos 17 d. yra miręs. Tai buvo 
stipri intelektualinė pajėga.
• Karolis Zaikauskas, buv. 

vienas iš Klaipėdos Krašto 
gubernatorių, dirba J. Bačiū- 
ne vasarvietėje Macatawoje.
• Marija P. Rudienė, Chica- 

gos Liet. Moterų klumo pirmi
ninkė, ruošiasi šį rudenį at
gaivinti su dideliu pasiseki
mu šio klubo veiklą, organi
zuodama balius labdaros tiks
lams.

I >

• Didžiojo New Yorko 
BALF-o Apskrities Valdyba 
yra nutarusi rudenį surengti 
New Yorke ir apylinkėse 
“Tag Day’’ ir parinkti aukų 
likusiems Europoje lietuviams 
ligoniams, seneliams ir palie
gėliams sušelpti. Tam tikslui 

- Lietuvių teatras išeivijoje 
kuriasi išimtinomis sąlygomis 
— be žirovų masės, neramia- 
maM. materialiai, svetimos kal- 

buvo sukviestas platus susi- krašte. Tačiau šis teatras
turi vieną didelį pranašumą 
prieš tėvynėje likusįjį: jis ga
li ir savo išskirtinoje padėty
je privalo įkūnyti scenoje vi
sų pirmą laisvąją lietuvių dra
maturgiją, užgniaužtą Lietu
voje; taip pat jam atdaras vi
sas didelis Vakarų pasaulio 
teatrinis lobynas, 
kraštams anapus 
uždangos”. Šiems uždaviniams 
atlikti reikia nevien didelio 
sąmoningumo, darbo ir pasi
šventimo, bet ir vienybės; rei
kia sutelktų pajėgų.

Tatai suprasdami, Čikagoje 
susitelkę aktoriai nusprendė 
suburti savo jėgas ir įkurti 
centrinį išeivijos teatrą, kvies
dami į jį visus dar tebeišblaš- 
kytus šiame krašte aktorius 
bei kitus teatro darbininkus į 
bendrą darbą. Lietuvių Teat
rui Amerikoje padėjo pagrin
dą 1950 m. liepos mėn. 30 d. 
Čikagoje įvykęs aktorių susi
rinkimas. kuriame dalyvavo

rinkimas, kuris įvyko š. m. 
rugpiūčio 20 dieną. Apreiški
mo parapijos salėje.
• Dail. S. Kancevičius nupie- s.

šė» viršelį Lietuvos Vyčių sei
me atmintinei knygai— prog
ramai.
• “The Nome Nugget” yra 

įdėjęs žinutę, kad kun. J. 
Pranskis, plačiai žinomas lie
tuvių žurnalistas, studijuoja 
eskimų gyvenimą.
• Lituanistikos kursai Wa- 

terburyje po vieno mėnesio 
pertraukos vėl pradėjo savo 
darbą. Į kursus kviečiami lie
tuviukai mokyklinio amžiaus.
• J. Juozaitis, Lietuvos Vy

čių centro pirmininkas, 
neša, kad šiais metais 
Vyčių seime dalyvausią 
300 atstovų ir svečių.
• Ona Sijevičienė, viena uo

liųjų Angelų Karalienės par. 
rėmėju Brooklvne padovanojo 
parapijos bažnyčiai tris pui
kias arnotas.

pra- 
Liet. 
apie

Amerikiečių tankas rieda į priekį*

Spalių mėn. 28 ir 29 dieno
mis Daytone įvyks Michigan- 
Ohio apskrities vyčių seimas, 
kuriam dabar jau ruošiamasi. 
Apskrities vyčiams šiuo metu 
vadovauja Pr. Gudelis.

■■ Vyčių 96 kuopos veiklai 
paruoštas ir 
jau priimtas 

kuris bus 
išsiuntinėtas 
būtų jų pa- 

susirinkimų

pagyvinti yra ] 
valdytos posėdy 
klausimų lapas, 
multiplikuotas ir 
nariams, kokie 
geidavimai dėl 
dienotvarkės bei svarstytinų 
susirinkimuose klausimų.

m Šį pavasarį du kuopos na* 
riai baigė aukštąjį mokslą: J. 
Petkus ir B. Green.
m Vietos universiteto pro

fesorius J. J. Ambrose, pasi
rodo, besąs lietuvių kilmės. 
Prof. J. Ambrose yra kilęs iš 
Illinois steito. Porą kartų pa
sirodė lietuvių parengimuose 
ir pareiškė, kad iki tol jis nė 
nežinojo, kad Daytone lietu
viai turį savo parapiją. Paža
dėjo prisirašyti prie parapijos 
ir įsijungti, kiek sąlygos leis, 
į lietuvišką veiklą. Pažymėti
na, kad prof. J. J. Ambrose 
puikiai kalba lietuviškai, kas 
tarpe čia gimusių ir baigusių
jų aukštąjį mokslą yra retas 

“Lietuvių Teatro Amerikoje” pareiškimas

užgintas 
“geležinės

dalykas.
m Vietos lietuvių parapijos 

klebonas L. Praspalius auto
mobilio nelaimėje buvo susi
žeidęs. Sveikata baigia pasi
taisyti.
m Nakties metu nežinomi 

dar iki šiol piktadariai buvo 
įsilaužę į parapijos svetainę. 
Ieškojo pinigų. Išlaužę spin
tos užraktus, deja, terado tik 
kelioliką dolerių.
m Rugsėjo pradžioj J. Sluzi- 

nas veda E. Ambrazaitytę. 
Abu yra vyčių organizacijos 
nariai. Tai yra pirmos po ei
lės metų lietuviškos jungtu
vės Daytone.
m Rugpiūčio pabaigoj susi

žiedavo L. Prašmantas, prieš 
metus laiko atvykęs 
kietijos, su vietine 
C. Zubrickaite. Abu 
vyčiams, ir, atrodo, 
porelė.
— Rugpiūčio 27 d.

ir Moterų draugijos 
pikniką. Tai bus jau paskuti
nis šį sezoną lietuvių pikni
kas.
m Rugsėjo mėn. 7 d. į Čika

goje prasidedantį vyčių orga
nizacijos metinį seimą išvyks
ta visa eilė kuopos narių.

— e. a.

iš Vo- 
lietuvaite 
priklauso 
bus graži

Šv. Petro 
rengia

Teatro,
Teatro “Atžalyno”

daugumas Lietuvių
Lietuvių 
kolektyvų narių ir keli kiti 
aktoriai — viso 28 asmenys. 
Vienu balsu buvo priimtas pa
siūlymas susijungti, aptarti 
principiniai ir vidaus tvarkos 
klausimai, išrinkta 5 asmenų 
valdyba ir t.t. Susirinkimas 
vieningai pasisakė už aukštes
nio meninio lygio spektaklius, 
už stiprų lietuviškąjį 
tinį repertuarą, už 
centralizuoti ir iš čia 
liuoti teatro veiklą 
lietuvišką Ameriką.

Lietuvių Teatras Amerikoje 
kviečia visus dar neprisijun
gusius ir šiame krašte gyve
nančius teatro žmones, meni
ninkus ir techninius specialis
tus, burtis ir savo darbu stip
rinti šį branduolį, 
stipriausiom mūsų 
jėgom susibūrus, 
Teatras Amerikoje 
pilnai galės atlikti savo meni
nius ir tautinius uždavinius.

Lietuvių Teatras Amerikoje 
kreipiasi taip pat į visuomenę, 
kurios siekimų reiškėjas jis 
nori būti, prašydamas įvertin
ti šio darbo svarbą ir visomis 

ir vers- 
reikalą 
spindu- 
po visą

Tik visom 
teatro pa- 

Lietuvių 
tikrai ir

išgalėmis jį paremti.
Lietuvių Teatro Amerikoje 

vardu:
J. Šlekaitis, P. Mačys,
A. Rūkas, A. Škėma, 

V. Valiukas ir G. Velička.

IEŠKO VIETOS
Vargonininkas - chorvedis, 

eilę metų vargonininkavęs 
Lietuvoje. Baigęs Šv. Cecili
jos bažnytinės muzikos kur
sus Kaune. Be to 3 V? metų 
studijavęs Valstybinėj Šiau
lių M-kos m-loj chęralą, var
gonus, dainavimą, chorvedybą 
ir kt. Turiu gerą baritono 
balsą. Vargonininkavimo ir 
chorvedybos darbą žinau ge
rai. Vedęs, praktikuojąs ir 
geras katalikas. Turiu reko
mendacijas.

Rašyti: Izidorius Nausėdas 
433 Piram Stnat
Pittsburgh 4, Pa.

DARBININKAS

PIKNIKAS
VVorcester, Mass.

Aušras Vartų parapijos ju
biliejinis piknikas dėlei lietaus 
praėjusį sekmadienį neįvyko, 
ir atkeltas į šį sekmadienį. 
Dabar piknikas tikrai įvyks 
su visomis iškilmėmis šį sek
madienį, rugpiūčio 27 dieną. 
Nepaisant koks oras būtų, 
visvien piknikas įvyks, jei ne 
lauke, tai salėje. Kviečiami vi
si dalyvauti. Rengėjai.

■"hartford’ conn/
Rugpiūčio 27 d. įvyks dide

lis metinis piknikas, rengia
mas Šv. Jono Evangelisto 
draugijos. Visų narių pareiga 
dalyvauti ir savo draugus at
sivesti... Piknikas bus “Lietu
vių Sanryšio” parke, Glas- 
tonbury. Kviečiami ir apylin
kės lietuviai. Gros geras or
kestras, bus dovanų ir k.

Iteport.

GRADUANTAS

- j

Tadas Kuligauskas,

garb. kapitonas. Jis yra že
maitukas, pagal motiną Onos 
Birenaitės - Kuligauskienė ir 
Karolio Kuligausko sūnus. 
Būdamas 17 metų užbaigė La 
Šalie kolegiją. Buvo labai pa
vyzdingas mokinys. Jo tėvai 
geri katalikai.

LDS 2-ros KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Brockton, Mass.
Antradienį, rugpiūčio 29 d., 

7:30 vai. vakare, Šv. Roko 
parapijos salėje įvyks extra 
LDS 2-ros kp. susirinkimas. 
Kviečiame visus narius skait
lingai dalyvauti, nes rinksime 
į LDS seimą atstovus, kuris 
įvyks So. Bostone, rugsėjo 
18 d. Valdyba.

PRAŠO PAGELBOS
Lietuvis tremtinys Teofilis 

Kolalis, gyvenąs BĮ. 3, Zim. 
111, Flakkaseme Ludwigs- 
burg, Germany, USA Zone, 
atsidūrė sunkioje būklėje, 
nes iš jo buvo pareikalauta 
$1,000 užstato, kitaip jis ne
gauna vizos į USA. Jis prašo 
geros širdies amerikiečių jam 
pagelbėti. Teofilis Kolalis yra 
59 metų amžiaus ir darbin
gas ; savo geradariui atsily
gins atvykęs į Ameriką. Kas 
gali tokį užstatą padaryti 
prašome atsiliepti.

Lietuvė tremtinė Uršulė Na
vickienė, gyvenanti Warner 
Kaseme, BĮ. B-I-33, Munchen 
45, Germany, USA Zone, jau 
praėjo visus tikrinimus ir jai 
trūko tik vizos. Deja, konsu
las pareikalavo pristatyti pi
niginės garantijos $1,000. U. 
Navickienė yra 47 metų, svei
ka ir darbinga ir todėl galės 
užsidirbti sau pragyvenimą 
atvykus į Ameriką ir atsidė
koti savo geradariams. Galin
tieji padėti U. Navickienei 
suteikiant prašomą užstatą 
maloniai kviečiami atsiliepti.

BALF Centras.

PAIEŠKAU Praną Kerbedį, 
kuris yra kilęs iš Šiaulių. Gir
dėjau gyvenąs Bostone. Pra
šome atsišaukti: Juozas Pet
ružis, 96 Ellery St., Cam
bridge, Mass. (25)

KVIETIMAS 
Philadelphia, Pa.

Kaip teko patirti Lietuvių 
Radio Valandos vedėjas Jo
kūbas Stukas ir šiemet rengia 
Lietuvių Radio pikniką, kurie 
įvyks rugsėjo 10 d. Lietuvių 
Laisvės Parke, 340 Mitchell 
avė., Linden, New Jersey. Į 
pikniką kviečia visus philadel- 
phiečius lietuvius. Užtikrina 
gražią menišką programą, ku
rią išpildys "Rūtos” Radio 
Tautinių šokių grupė, dainuos 
merginų kvartetas, duetas, 
bus bendras lietuviškų liau
dies dainų dainavimas, pra
kaltos, dovanos ir kitokios 
įvairenybės. Pikniko pradžia 
1-mą vai. po pietų, meninė 
programa prasidės 4-tą vai.

Iš svetimtaučių spaudos
Vietiniame lenkų savaitraš

tyje “Gvviazda” rugpiūčio 17 
d. tilpo atvaizdas dr. Juozo 
Prunskio su pažymėjimu apie 
jo lankymąsi Kanadoje. Taip 
pat tilpo eilėraštis apie Pa
langės Arą — kun. St. Vem
brę.

Kardinolas išvengė nelaimės
Philadelphijos kard. Den- 

nis Dougherty, kuris yra Lie
tuvos laisvės kovos užtarėjas, 
rugpiūčio 16 d. minėjo savo 
85 m. amž. jubiliejų.

Praeitą sekmadienį, rugpiū
čio 20 d., važiuojant jam au
tomobiliu, įvyko nelaimė — 
dviejų automobilių susidūri
mas. Tačiau kardinolas nuos
tabiai blogio išvengė, ir buvo 
net nesužeistas. Philadelphie- 
čiai dėkoja Dievui, kad Jo 
apvaizda kilniadvasį senelį 
apsaugojo nuo skaudesnės ne
laimės. K. V.

Kun. Dr. V. Pavalkis apleido Italiją

Rugp. 10 d. neskaitlinga lie
tuvių kolonija Romoje išlydė
jo ilgametį Lietuvių Komiteto 
Pirmininką kun. Dr. Viktorą 
Pavalkį. Išvyko į San Fran- 
cicko Kalifornijoje.

Kun. V. Pavalkis paliko 
liet, kolonijoje sunkiai užpil
domą spragą. Jis atvažiavo į 
Romą 1938 m. studijoms, ku
rias pabaigė istorijos - filoso
fijos daktaro laipsniu.

Pasibaigus karui ir atsira
dus Romoje keliems šimtams 
pabėgėlių buvo įsteigtas Lie
tuvių Komitetas Italijoje, ku
ris sujungė ne tik nuo seniau 
gyvenančius Italijoje lietu
vius, bet ir naujai atvykusius 
pabėgėlius. Kun. Pavalkis bu
vo išrinktas to Komiteto Pir
mininku, ir tas pareigas sėk
mingai ėjo ligi savo išvažiavi
mo. Paskyrus kun. V. Paval
kį BALFo įgaliotiniu Romoje, 
jam prisidėjo dar sunkios pa
reigos, nes kas dirba šelpimo 
darbą dažniausia susilaukia 
priekaištų. Kun. V. Pavalkis, 
ramus žmogus, ne tik jokių 
priekaištų nesusilaukė, bet 
atvirkščiai, juo toliau juo 
daugiau įgydavo pagarbos ir 
simpatijos tiek lietuvių, tiek 
svetimųjų tarpe, su kuriais 
jam teko IRO ir kitose įstai
gose dirbti. Jis nuoširdžiai 
stengėsi kiekvienam padėti, 
nesigailėdamas nei savo laiko, 
nei savo pinigų, kuriais nere

1. Didysis Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. |
P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusi., kaina $4.00 Į

2. Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M. '
Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00

3. Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu- į
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos į 
apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

"DARBININKAS** Į
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. I

F

Rugsėjo -September 4, 
1950 m.

VISI VAŽIUOJAME Į

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESELIŲ

PIRMADIENĮ, LABOR DAY

Vienuolyno Sodyboje, Thatcher St., 
Brockton, Mass.

Programa prasidės 10:30 vai. Sv. Mišiomis, kurias at
našaus KUN. F. NORPUTAS. Šv. Jurgio par. klebo>nas iš 

Norvvood. Mass. Pamokslą pasakys KUN. K. JENKUS iš 
Latveli, Mass.

12:03 pietūs.
1:03 vai. kalbės Seselių Rėmėjų Draugijos Pirminin

kas KUN. P. M. JURAS, S v. Pranciškaus parapijos klebo
nas iš Lavvrence. Mass.

2:00 vai. p. p. Sporto žaidimai ir mėlynių pajaus var
žytinės tarp vaikų.

3 00 dainos ir muzika.
4:00—8:00 vai. šokiai; gros AL.STEVENS ORCHES

TRAS.
Bus puikių valgių ir skanių gėrimų.
Visas pelnas eis senelių moterų prieglaudos statybos 

fondui.
Nepalikime Darbo dieną namie. Vykime į seserų pik

niką. Paremkime jų pastangas užbaigti namus senelėms, 
kurios laukia nekantraudamos mūsų pagalbos.

SESERŲ RĖMĖJAI

tai sušelpdavo tremtinius. 
Kun. V. Pavalkis ypatingai 
rūpinosi studentais, įsteigda
mas jiems kolegiją, kur jie 
gyveno, buvo globojami ir tu
rėjo galimybės mokytis.

Kun. V. Pavalkis pritardavo 
ir palaikydavo kiekvieną kul
tūrinę iniciatyvą. Trejus me
tus Romoje buvo leidžiamas 
mėnesinis žurnalas “Lietuvių 
Balsas”, taip pat Komiteto 
rūpeščiu buvo išleistos Vytau
to Mačernio ir Juozo Kėkšto 
eilėraščių knygos, buvo ren
giamos paveikslų parodos, 
koncertai, paskaitos ir pan.

Lietuvos tautinės šventės 
buvo ypatingai iškilmingai 
švenčiamos, kardinolui Pizzar- 
do Šv. Mišias celebruojant ir 
dalyvaujant simpatizuojan
tiems mums valstybių atsto
vams, žurnalistams, žymes
niems veikėjams. Kai kam rū
pėjo tų švenčių iškilmingumą 
sumažinti, lietuvių nuotaiką 
ir savitarpį sugyvenimą su
drumsti, bet kun. V. Pavalkis 
mokėjo visados apsaugoti lie
tuvių koloniją nuo nesantai
kos. Jis, kaip pavyzdingas ku
nigas, ėjo per gyvenimą tie
siai, neskirdamas tautiečių j 
savuosius ir į svetimuosius. 
Jam visi lietuviai buvo vieno
dai mieli ir brangūs.

Atsisveikinant Lietuvos At
stovybė prie Šv. Sosto suruo
šė jam pietus. Min. S. Lozo

raitis padėkojo už labai nau
dingą Lietuvai darbą, kurį 
kunigas V. Pavalkis dideliu 
atsidėjimu ir pasisekimu atli
ko, gindamas mūsų tremtinių 
reikalus, vykdydamas jų šel
pimą bei jpersikėlimą į kitus 
kraštus ir rūpindamasis trem
tinių dvasine globa.

Šiltais ir širdingais žodžiais 
su kun. V. Pavalkiu atsisvei
kino ir Kardinolas Pizzardo, 
didelis lietuvių prietelis ir glo
bėjas pasakydamas, kad jis 
visados mielai atsimins savo 
susitikimus su kun. Pavalkiu. 
Kardinolas pareiškė kun. Dr. 
Pavalkiui geriausių linkėjimų 
ateičiai bei įsitikinimą, kad jis 
pasieks Bažnytinėj ierarchi- 
joj aukštų, garbingų laipsnių 
ir suteikė jam savo palaimi
nimą.

Visi lietuviai, gailėdamasi, 
kad kun. V. Pavalkis turi ap
leisti Italiją linkėjo jam toli
mesnio pasisekimo jo asmeni
niame gyvenime ir darbe Lie
tuvos labui? V. M. L

■ St Girdvainis, Lietuvos 
ministeris prie Šv. Sosto, su
rengė Romoje priėmimą arki
vyskupui A. Samore, kuris il
gą laiką buvo dirbęs Šv. Sosto 
nunciatūroje Kaune ir yra di
delis lietuvių prietelius. Priė
mimas buvo surengtas jo iš
vykimo proga į Kolumbią, 
kur jis yra paskirtas nunci
jumi.

Jei dar neturite geros 
llietuviškos maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
ra£M|:

Šiuo siunčiu $.................... ir
prašau prisiųsti man 

maldaknygę .............. ..............

________ .___ _____ pavardė

_.................. adresai



DABTliriMYAS

DAKTARAI
•' .. > 'TL^č ., NAUJAI ATVYKO

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Sejnoar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 Iki 4 Ir 7 iki 8.

Albert ILBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis. 

Room 206 
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Warceater, Maaa.

275 Main St, Webster, Mass.

80 8-4478

Ir. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTA8

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 Iki 8-tai.

Arasimavičius, Albertas į 
Chicago, III.

Augustaitis, Bladas, Graž
vyda į Nevvark, N. J.

Balnys, Vladas, Elena, Al
fonsas - Vladas į Philadel
phia, Pa.

Bertuleit, Maria, Jurgis į 
Brockton, Mass.

Blauzdys, Feliksas į Detroit,
. Mich.

Breive, Irvis, Stanislava į 
Scottville, Mich.

Bruožis, Vincas, Magdalena 
į Cleveland, Ohio.

Cibulskis, Sofija, Izolina į 
Pittsburgh, Pa.

Dambrauskas, Petras į Chi
cago, III.

Dumčius, Petronėlė, Augus
tinas į Orland Park, III.

Garalevičius, Antanas, Mar
celė, Ona į

Gindvila, 
burgh, Pa.

Ilgūnas,
N. Y.

Tel. AV 2-4026

LRepdAM*.
Lietuvis Gydytojas.
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandos: 2—* ir S—8.

Chicago, III. 
Marija į Pitts-

Elena į Brooklyn,

įvairūs skelbimai
IŠSIRENDAVOJA 2 kam

bariai su virtuve. Tinkama 
porai ar dviem pavieniam as
menims. Atsišaukite: 235 W. 
3rd St., So. Boston, Mass.

(25).

OtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

Gate City Monument Co. 
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis St, 
Nashua, N. H. 

Norintieji pa* mu« atvykti, telefonuo
kite Naahua 4251. TransportaciJa 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumets.

Ras. SO 8-3728 SO 8-4618

Uthuanlan Furnlture Cs.
MOVER8— 
Insursd and

h Local Long 
F Distance
B Maviną

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
R—i Estai* £

Ištganaitis, Juozas į Lake 
County, Mich.

Itomlenakis, Rotislavas, Ir
ma į Chicago, III.

Ivaškevičius, Elena, Haris, 
Lilija, Antanas į Omaha, N e b.

Jastrumskienė, Petrė į Chi
cago, III.

Juknevičius, Kazimieras į 
Philadelphia, Pa.

Kazlauskas, 
dona - Irena, 
veland, Ohio.

Kesminas, 
Chicago, III.

Kežys, Jurgis į Brooklyn, 
N. Y.

Kruiikauakas, Antanas į 
Chicago, III.

Kudirka, Juozas į So. Bos
ton, Mass.

Kvečas, Jonas, Valerija, 
dėlė, Zygmuntas, Aldona, 
rika, Vilhelmas į Chicago,

Lepniakovas, Petras Sofija, 
Ina, Eugenijus, Biruta . Oma
ha, Nebr.

Lingys, Vytautas, Stanisla
va, Algis, Irena į Omaha, Ne- 
braska.

Lisauskas, Donatas, Rasa, 
Šarūnas į Pittshurgh, Pa.

Mileris, Ignotas, Adelė, Al
bina į VVorcester, Mass.

Mockus, Kazys į Rockford, 
Illinois.

Namikaitė, Marija
go, I1L

Norkus, Viktoria, 
į Chicago, III.

Kun. Paulauskas, 
į Oakville, Conn.

Pecenkis, Petras, Jonas, A-

Jonas, Julija į

Amerikiečių tankai atvangos metu

ŽIURKĖS ATSPĖJA PAVOJŲ

į Rochester,,

J uozas į O-

A-
E-
m.

Gasparas, Al- 
Angelika j Cle-

apie griūties pavojų 
kasyklose esančios 

Angliakasiai jau se- 
pastebėję, kad prieš

Emilija į

PIRKSIU pianą. Kas turite 
parduoti, prašome pranešti 
“Darbininko” administracijai.

(4-

GRABORIAI

į Chica-

Kristina

Vaclovas

nelė į Hartford, Conn.
Petrulis, Stasys, Ona, Sta

sys, Janina į Omaha, Nebr.
Ponemeckis,

Brooklyn, N. Y.
Purius, Mečys

N. Y.
Pultinievičius, 

maha, Nebr.
Ramonas, Juozas į Worces- 

ter, Mass.
Reškevičius, Vincas. Petro

nėlė, Albinas, Birutė į Oma
ha, Nebr.

Rubuzevičius, Antanas į 
Fairlawn, N. J.

Rumšas, Juozas, Marta, O- 
na į Detroit, Mich.

Savinis, Juozas, Marta - 
Joana į Great Neck, L. I., N. 
Y.

Sertvytytė, Emilija į Shel- 
ter, L. L, N. Y.

Žiurkes naikina visame pa
saulyje. Bet Amerikoje, Mon
tanos valstijos Zortmano ang
lies kasyklų rajone, žiurkių 
niekas neliečia. Priešingai, čia 
jas gerbia ir saugo. O anglia
kasiai, vykdami į darbą, kiek
vieną rytą nuneša j kasyklas 
žiurkėms maisto. Mat, Zort
mano kasyklų darbininkai yra 
tvirtai įsitikinę, 
iš anksto atspėja 
griuvimo pavojų, 
anglies kasyklos
tuose žemės sluoksniuose, to
dėl jose dažnai pasitaiko stai
gių įgriuvimų, bet žmonių au
kų čia labai retai būna. Dar-

kad žiurkės 
ir nujaučia 
Šios srities 
yra smėlė-

FLOHERS FOR ALL OCCAS1ONS

Florai Designs — Cut Flowers

Heuae Plaute — Bedding Plante

WE DELIVER

FRANK H. BAILEY & SONS, INC
OUNSTABLE KD.

Nashua, N. H. TeL 1176-M

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

(Mušk Roots) auga 
ir Lietuvoje, ir ten 
jų vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų Lietuviai

Begaline Šaknimi

Patenkino Brocktoniečius
I per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

; Parduodame
j Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

: BROCKTON ICEACOALCO.
! 27 Lau rence SL, Brockton, Mass. į
p Tel. 189

t 14-_ ■ - - * - w _ _. _ _ tfe

Stonys, Juozas, Ona, Bro- 
nislava, Elena į Chicago, III.

Šukevičius, Angelė, Alfon
sas, Eugenius, Raguckas, Al
fredas, Vytautas, Jonas į 
Greene, Maine.

Supčiukas, Barbora į Hart
ford, Conn.

Vaitkus, Antanas, Antani
na, ' Giedrė, Rymantas į Chi
cago, III.

Valys, Jonas, Jane 
į Southington, Conn.

Vilkas, 
Vidmantas, 
III.

Žvilienė,
III.

Gribulis, 
manauskas, 
nam, Conn.

BALF Imigracijos Komitetas

Alfonsas,
Audrys j

Marija į

- Angelė

Aldona,
Chicago,

Chicago.

Ona, Stasys, Ra- 
Algirdas j Put-

r
»

bininkus 
perspėja 
žiurkės, 
niai yra
griuvimą iš kasyklų pradeda 
bėgti žiurkės. Jos galvatrūk
čiais neria iš požemių ir du
mia aukštyn. O tai reiškia, 
kad toje vietoje dirbti jau pa
vojinga. Todėl paskui žiurkes 
bėga ir darbininkai. Ir nieka
dos neapsirinka, nes po kurio 
laiko tenai tikrai įvyksta 
griūtys. Anksčiau tas anglia
kasių įsitikinimas buvo laiko
mas prietaru, bet dabar apie 
tai kitaip kalbama. Keletas 
profesorių ir gamtininkų, ku
rie Zortmano kasyklose ste
bėjo griūtis ir žiurkių bėgi
mą. patvirtino angliakasių 
stebėjimų teisingumą. Jie sa
ko, kad tai yra visai papras
ta. Žiurkės, anot jų, turi labai 
tobulą klausą, todėl ir silp
niausią žemės sluoksnių judė
jimą, lūžimą išgirsta 
čiau, negu žmonės, ir 
suspėja pasišalinti iš pavojin
gos vietos. Vadinasi, darbinin
kai tuo atveju turi sekti pas
kui žiurkes. Todėl Zortmano 
angliakasiai ir nenaikina žiur
kių, kurias laiko savo gelbė
tojomis.

S. BarasevIčiiK ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotu vių^Direk torius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

HOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3980

anks- 
laiku

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

• Geležinkeliečių unijos va
das, Alexander F. VVhitney, 
kuris mirė liepos 16 d., 1949 
m., turėjo judinamo ir nejudi
namo turto vertę $213.200.

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
Atholio Žmones

WAITKUS
Funeral Home

197 Wehster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. Tk 6-6434.

Inompsol
Athol, Mass.

\ TEL. 204

virš 100 metų
465 MainSt.,

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson A ve. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

iMes Instaifoojame YisokiK

TIMKEN '

OIL HEAT

Aliejumi 
Šildomus Boilerius

Brockton Oil Heat., Ine.gydydavosi
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuooavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso-

i

Hon. Thomas J. Lineham 
buvo paskirtas ' teisėju So.

Taigi į jo bu nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja •be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam j jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

i

Boston Teismui.
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d.
turės išrinkti naują žmogų. 
Tai vietai yra 
Edward C. Carroll, 
yra labai puikiai i 
su politika. Jis 
Mass. Senate 
1938 m. Baigęs 
School 1937 
Pere Marąuette 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C.
War Veteranų, 
Citizens Assoc. 
nizacijų.

Mr. Edward 
didelis draugas 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
M. Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Sklb.

LsriW3«3CI3«JSS06SSJSSaSJ«SCOOOSS£S«M3^^

27 Legion Parkway, 
Brockton, Mass. 
TeL Brockton 323

i; 
i! 
i! 
i!

ristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

7 Wardas

tinkamiausis 
, nes jis 
susipažinęs 
yra buvęs 

nuo 1932 iki 
Suffolk Law 

m. Priklauso 
Council K.

ALEXANDER’S
414 West Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

i! 
i! 
i! 
i! 
i!
H 
i!

ir

C. 
ir

Disabled 
So. Boston 
kitų orga-

Carroll yra 
lietuvių. Jis

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, pešti* 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St, Randolph, 
Mass. TeL RA 6-1177-J. Sa 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

!

PARAMOUHT CLEANERS1LAUNDERERS
VtentatMai Brocktooo Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St

----------------3--------------------------------------------------------------- ———-

HEAT1NG SYSTEMS — AUTOMATIC OIL BURNERS

8ANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO.
194 MARBLE ST.

a

\ ,W 
ATHOL, MASS.

.oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-129S.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B, Cūnienė,
409 Broadwav. So. Boston. Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan. Mass.
Tvarkdarė — M. MatejoSkienė,

866 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Kasos GI.—Elzbieta AukštikalnytB, 

110 H St, So. Boston, Mase.
Draugija savo sųsiftoMtnus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, PtNįijo4"B8Mjt, 492 E- 
Seventh Stu So. Boąton, Mass.

Visais draugijas* reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PA*ALPIN8S
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls. 
21 Sanger St., So. Boston, Maaa.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St. So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
690 E. Seventh St, S. Boston, Maaa

MarSalka — Jonas Zaikia,
787 Broadvray, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos mM&
492 E. 7th St, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės paa protokolų raštininką.

W. J. Chfchdm
GRABORTUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“ 

331 Smith SL, 
PROVIDENCE, R L 

Telephone.
Ofiso: Dexter 1«52

Namų: PI. 6208
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Prel. K. Urbonavičiui 
padaryta kojos pirštų ope

racija. Ligonis jaučiasi neblo
gai. Linkime greitai pasveikti.

Rugsėjo pirmasis 
penktadienis 

popiežiaus yra skirtas N. J. 
Švenč. Širdžiai pagarbinti ir 
permaldauti. Maldos Apašta
lavimo draugijos nariai visa
me pasaulyje tą penktadienį 
prašys atsivertimo malonės 
nuklydusiems. Junkimės drau
ge su jais ir mes.

Kun. Longinas 
Jankauskas, 

rugp. 21 d., 
Santa Barbara,

buvo užėjęs į 
redakciją. Va- 

Naująją Angliją 
Shenandoah,

Yorke, Hartforde, 
ir kitose vietose. Iš 
Anglijos rugp. 21 
Kalifomijon. Kun.

ketvirtadienį, 
atvykęs iš 
Kaliforniją, 
“Darbininko” 
žiuodamas į
buvo sustojęs 
Pa., New 
Brocktone 
Naujosios 
d. vyksta
L. Jankauskas neseniai atvy
ko iš tremties ir darbuojasi 
kitataučių parapijoje. Jis ra
šo “Darbininkui” sekmadienių 
straipsnelius.

yra

Darbo švente — 
Labor Day 

rugsėjo 4 d. visiems 
laisva. Gera būtų tą dieną,
kas gali, rastų laiko aplanky
ti bažnyčią, padėkoti Dievui 
ir paprašyti Jo palaimos savo 
darbui.

Tėvas J. Venckus, S. J.,
Georgetown universiteto 

profesorius, grįždamas iš ato
stogų, kurias praleido Brock
tone, Bostone ir Kennebunk 
Port, buvo užėjęs aplankyti 
“Darbininko” redakcijos ir 
administracijos kartu su kun. 
Pr. Virmauskiu. Žadėjo “Dar
bininkui” parašyti straipsnių 
iš gamtos mokslų srities.

Lietuvaites paskaita 
mokytojų suvažiavime
Kaip praėjusiame “Darbi

ninko” numeryje buvo rašyta, 
Mechanics Building rūmuose 
vyksta mokytojų suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvauja 
apie 5000 seserų mokytojų. 
Vieną paskaitą suvažiavimui 
skaitė ir lietuvaitė — Jėzaus 
Nukryžiuotojo kongregacijos 
seselė Cecilija. Paskaitos te
ma buvo “Education, Science 
and Safety”. Ji turėjo didelį 
pasisekimą. Seselė Cecilija iš
rinkta ir vienos komisijos pir
mininke. Nuo šių mokslo me
tų pradžios ji taip paskirta 
Sv. Petro parapijos mokyklų 
ir vienuolyno namų viršinin
ke.

Rugpiūčio mėn. 16 d. iš Ro
mos išvyko antroji tautinė 
Amerikos lietuvių ekskursija, 
kuriai vadovauja kun. J. Ber
natonis ir kun. A. Abračins- 
kas. Svečius į stotį palydėjo 
Šv. Kazimiero Kolegijos vado
vybė. Maldininkai išvyko į 
Veneciją. Iš ten vyks į Vokie
tiją, pamatyti Oberamergau 
Kristaus Kančios vaidinimą. 
Po to praleis kelias dienas 
Šveicarijoje ir iš Prancūzijos 
per Angliją lėktuvu grįš į 
Ameriką. *

Svečiams pagerbti Žolinėje 
Šv. Kazimiero Kolegija su
rengė pietus. Juose dalyvavo 
taip pat Vysk. Pr. Būčys ir 
Tėv. J. Marčiulionis. Kolegijos 
rektorius dėkojo svečiams už 
aplankymą Kolegijos ir prašė 
juos grįžus paskatinti ir ki
tus, kad aplankytų Šv. Metais 
Romą ir būtų mielais Kolegi
jos svečiais. Iš svečių kalbėjo

kun. J. Bernatonis, ponia 
Švenčionienė, ponia Mičiūnie- 
nė ir p-lė Grybaitė. Visi jie 
pareiškė džiaugsmą ir pasi
tenkinimą savo kelione ir sa
vo buvimu Romoje. Jie dėkojo 
Kolegijos vadovybei už globą 
ir žadėjo neužmiršti. Prieš iš
važiuodami visi, kuo kas ga-' 
Įėjo, Kolegiją parėmė. Stam
besnėmis aukomis sušelpė po
nas Matas Norbutas, kuris 
jau ir anksčiau buvo aukojęs;į 
ir ponia Švenčionienė. Ji pa
aukojo Kolegijos prieangyje 
pastatytą gražią marmurinę 
Dievo Motinos stovylą. Pane
lė Žemaitytė padovanojo ke
turias gražias staltieses. Kun.1 
J. Bernatonis atvežė vieno 
nežinomo geradario iš So. 
Boston stambią auką klierikų 
išlaikymui. Pasitvirtina žo
džiai vieno aukšto Vatikano 
dvasiškio pasakiusio, jog “lie
tuviška širdis yra nelygstamo 
gerumo”.

(Dabarties (Pasta!) ox

Ark. Richard J. Cushing kalbėjo Romos Kolizėjuje
Kun. Jonas Bernatonis, 
lietuvių ekskursijos vadas į 

Romą ir kitas vietas, prisiun
tė visiems sveikinimus ir lin
kėjimus iš Amžinojo miesto— 
Romos.

Naudokimės progomis
Šv. Petro parapijos bažny

čioje išpažinčių kitą savaitę 
bus klausoma ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį iš 
ryto laike šv. Mišių, 3:30 po- 
pietų ir 7:30 vakare. Pirma
dienį, rugsėjo mėn. 4 d., bus 
atnašaujama daug šv. Mišių 
įvairiu laiku. Minėtomis die
nomis bus daug progų pasi
melsti už save ir savo artimą.

Lietuviu Radio Valandos
programai paremti š. m. 

spalių mėn. 22 d. Lietuvių 
Piliečių draugijos klube So. 
Bostono lietuvių biznierių 
rengiamas “Šurum-Burum”. 
Parengimas bus 6 vai. vaka
re su gražia programa, už
kandžiais ir gėrimais. Šio pa
rengimo pirmininku yra Vin
cas Balukonis, Sr., So. Boston 
kavinės, 260 W. Broadway, 
savininkas.

Išrinko delegatus į LDS 
saimą

Sekmadienį, rugpiūčio 20 d. 
įvyko salėje septintoji gatvė 
492 LDS 1-mos kuopos susi
rinkimas, kuriame buvo iš
rinkta delegatai į LDS nepa
prastą seimą, kuris įvyks š. 
m. rugsėjo 18 d. So. Boston, 
Mass.

Mokyklos pradeda darbą
Vasarai baigiantis ir vėl 

priartėjo nauji mokslo metai. 
Mūsų apylinkėje mokslo me
tai prasidės rugsėjo 7 d. Tė
vai ir vaikų prieteliai turėtų 
jausti pareigą padėti jauniems 
ir mažiems išsirinkti gerą 
mokyklą. Katalikams ji tega
li būti katalikiška. Prisimin
tina, kad nelabai seniai Šven
toji Kongregacija Romoje 
įspėjo visus katalikus, tėvus 
ir auklėtojus, gerai žiūrėti, 
kam vaikai atiduodami mo
kyti ir auklėti. Geri katalikai 
nepraleis progos, prasidedant 
mokslo 
jaunimą 
melsti, 
sektųsi.

metams, paskatinti 
ir patys kartu pasi- 
kad mokslas gerai

Spalių-Oct. 8
įvyks So. Bostono Lietuvių 

Piliečių draugijos klubo vie
šas atidarymas šauniu ban- 
kietu naujame, labai moder
niškai atremontuotame name, 
kampas W. Broadvvay ir E 
Street. Bankietas prasidės 2 
vai. po pietų. Draugijos val
dyba ir direktoriai kviečia 
valstybės ir miesto valdinin
kus ir kitus įžymius asmenis 
šiame iškilmingame klubo ati
daryme dalyvauti.

Taigi, spalio 8 d. So. Bos
tone bus nepaprastas paren
gimas.

Atvyko net iš Texas
Rugpiūčio mėn. 22 d. slau

gė p. Anelė Šmigelskaitė iš
tekėjo už Fredriko Hirsto. 
Jaunosios brolis Mykolas su
teikė moterystės palaiminimą 
ir atgiedojo šv. Mišias nauja- 
vedžių intencija. Jis tam buvo 
atvykęs net iš Texas.

3 iš 4 netinkami,
praneša naujokų ėmimo 

komisija. Iš 207 tik 47, patik
rinus sveikatą, priimti. Dau
giau kaip 50 procentų šaukia
mųjų Bostone ir Springfielde 
neišlaiko sveikatos patikrini
mo egzaminų.

Švente vedybinį jubiliejų
Juozas ir Anelė Genevičiai 

iš So. Boston yra sulaukę ve
dybinio gyvenimo 35 metų 
sukakties. Šia proga jų duk
tė Stasė ir žentas Vladas Žar- 
nauskai savo uošvio Juozo 
Žardecko namuose, Dorches- 
ter’yje š. m. rugpiūčio 20 d. 
surengė savo tėveliams pa
gerbti šaunią puotą. Dalyva
vo giminės ir artimieji. Svei
kinimų ir linkėjimų kalbas 
pasakė Vincas Širka, Juozas 
Markelionis, Uždavinys, duk
tė Stasė ir žentas Vladas 
Žamauskai, sūnus Jonas ir 
marti, Al. Punys, Ona Kras- 
nauskienė ir kiti. Jubiliatai 
gavo ne tik sveikinimų ir lin
kėjimų, bet ir dovanų. Bai
giant programą Juozas ir A- 
nelė Genevičiai nuoširdžiai vi
siems dėkojo. Programos ve
dėju buvo Viktoras Žardec- 
kas.

Praeitą sekmadienį, rugpiū
čio 20 d., aliejinėmis taurelė
mis apšviestame garsiame se
nobiniame Romos Kolizėjuje, 
kuriame romėnų tyranijos 
krikščionių persekiojimo lai
kais gausiai liejosi krikščionių 
kraujas, Bostono arkiv. Ri
chard J. Cushing kreipėsi į 
apie 8,000 Amerikos, vokiečių 
ir italų katalikų jaunimą, pri
mindamas, luąi. tyranijos yra 
dienų dalykas, o Dievas —am
žinas. Tuomi Arkivyskupas 
atidarė trijų dienų konferen
ciją, kurioje dalyvavo Italijos 
ir vokiečių katalikų akcijos 
grupės ir Amerikos katalikų 
Newman Cubs ir National 
Federation of Catholic Clubs.

Arkiv. Richard J. Cushing 
kalbėjo Kolizėjuje tuojau po 
to, kai Naujosios Anglijos 
maldininkai buvo priimti Šv. 
Tėvo jo vasarinėje rezidenci
joje Castel Gondolfo specia
lioj audiencijoj.

Aidinčiu nakties tylumoje

Padėka
Didžiai Gerbiamam Ponui 

Juozui Arlauskui, Boris Beve- 
rage Co., 220 S St., So. Bos
ton 27, Mass.. už prietelišką 
pagalbą ir dovaną širdingiau
siai dėkoju.

Su gilia pagarba
Milda Variakojis.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, rugpiūčio 27 d., 

5:JO vaL po pietų per WMEX 
radio stotį 1514 kilocycles 
bus transliuojamas iš “Seno
jo Testamento” vaizdelis 
“Mozė ir Raudonoji jūra”, 
kuriame bus pavaizduotas 
Dievo pažadas 
tautai. Programos 
žodis Avė Maria 
direktoriaus tėvo 
ence Cummings.

narys 
orga-

Anelė

Išrinktajai 
gale bus 
Valandos 

Rev. Ter-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, rugpiūčio 26 d., 1:15 vai. po pietų, Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvay South Boston 27, Maaa.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOnvood 7-1449

Duktė Anelė ir žentas An
tanas Gapučiai ir jų sūnelis 
dėl tolimos kelionės ir dėl tar
nybos negalėjo atvykti. An
tanas Gaputis yra aviacijos 
karininkas, southbostonietis, 
L Vyčių organizacijos 
ir daug veikęs jaunimo 
nizacijoje.

Jubiliatai Juozas ir
(Norkevičiūtė) vedė rugp. 22 
d., 1915 m. Abudu yra iš Lie
tuvos, Žiežmarių parapijos. 
Amerikoje išaugino dvi duk
teris ir sūnų. Visi labai gerai 
kalba lietuviškai. Juozas Ge- 
nevičius jau per keliolika me
tų yra biznyj. Jis yra buvęs 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos klubo vedėjas. Ge
nevičiai yra lietuvių katalikų 
draugijų, organizacijų, spau
dos ir parapijos rėmėjai.

Po puotos namuose, jubilia
tai Juozas ir Anelė Genevi
čiai, jų šeima ir artimieji bu
vo nuvykę pas Praną Razva- 
dauską, International kavinės 
savininką, kariautai nuošir
džiai jubiliatui hijų artimuo
sius priėmė ir pavaišino.

tarp Kolizėjaus sienų ir už jų 
balsu kalbėjo Bostono arki
vyskupas gausiai čia susirin
kusiam jaunimui — “Tegul 
būna šis Kolizėjus jums sim
boliu, kad tyranija yra dienų 
— Dievas yra amžinas. Per
sekiojimai yra valandų — 
pergalė yra amžina. Vadų ir 
karalių žodžiai nepastovūs, 
Kristaus žodis yra galutinis”. 
Jis sakė: “Mes šiame Kolizė
juje (kur pirmieji krikščionys 
mirė plėšriųjų žvėrių drasko
mi už Kristų — 
ta) pakartojame
kąjį Credo”, kuris yra kerti
nis akmuo Romos katalikų”.

Arkivyskupas Richard J. 
Cushing sveikindamas šv. Tė
vą savo maldininkų vardu 
įteikė Jo Šventenybei dvasines 
dovanas, kurias sudarė šv. 
rožančiaus maldos, šv. Mišių, 
šv. Komunijų, Kryžiaus kelių 
(Stacijų), lankymų ir Šv. Me
tų maldos, kurių kiekvienoje 
puokštėje buvo apie 6,000.

i

red. pabrėž-| 
“Apaštališ-

i

Ženklas, iš kurio pažinsi.
V Visokių yra pasaulyje ženklų, kaip ir pačių žmonių. Plau

kus dar galėtum suskaityti ant plikių ir neplikių galvos, bet 
visokiausių ženklų, kuriuos randi kiekvienam žingsnyje, nebe- 
suskaitytum nei su “elektriniais smegenimis” — tokia mašina, 
kuri geriau skaičiuoja už žmogų. Tai yra taip pat ženklas pa
kilusios mūsų civilizacijos.

Taigi, randi baltą ženklą gatvėje, kur tau geriau praeiti, 
kad nesuvažinėtų; randi raudonus ir žalius ženklus, kad su
stotum arba nesustotum: randi ženklą, kur gali atsigerti arba 
ir prasigerti. Ženklai vedžioja žmones po didžiausius magazi
nus, po fabrikus, po knygas ir laikraščius. Pražūtum žmogus 
šitam margam ir pilnam kamšaties pasaulyje, jei nebūtų tų 
įvairiausių ženklų. Ženklai vedžioja žmogų visą gyvenimą. Ne
reikia net aiškinti ir liežuviu malti. Ženklas visą ^pasako.

▼ Yra kraštų, kur įvairūs ženklai susimaišę. Čia, žiūrėk, 
vienoks, o greta jo visai kitoks. Žmonės į tai dėmesio nekrei
pia: kiekvienas susiranda tokį ženklą, kokio jam reikia. Bet 
yra ir tokių kraštų, kur sumaišęs arba pakabinęs ne toj vie
toj galvos neteksi, nes tai yra “vyriausios galvos” ženklas. 
Kur beeitum ar kur bevažiuotum, jį visur rasi perveriantį ta
ve klastingomis akimis. Jis tam ir yra, kad visi tiktai į jį žiū
rėtų ir gerai įsidėtų į galvą: “Žinokite, kąd visur esu: gatvėse, 
aikštėse, kelyje, įstaigoje, tavo kambaryje, net tavo kišenėje”. 
Jei tik užimamas kuris kitas kraštas, visi kiti ženklai pražūna 
— lieka tiktai tas vienas “Stalino paveikslas”. Niekur nuo jo 
nepabėgsi: nei nuimsi nei pakarsi, kur nereikia.

y Kartą vienoje sovietiškoje mokykloje mergaitė gavo “ge
riausią dovaną”, kokią tik mokykla galėjo jai duoti už gerą 
deklamaciją apie “laimingą tarybinį žmogų”. Gavo jį Stalino 
paveikslą, ir net apsiašarojo. Žinoma, ne iš džiaugsmo, bet kad 
neturėjo kur kabinti. Ji gyveno vienam kambaryje su kitomis 
keturiomis šeimomis. Visos buvo užėmusios kampus, o jos 
mamytei tebuvo likęs viduaslis. Mergaitė ir neišmanė, ką turi 
daryti su ta “dovana”. Kitą rytą ji atėjo mokyklon visa švy
tėdama, ir pasigyrė: “aš jį pakabinau po lubomis”. Tai buvo 
ženklas “didžios pagarbos”. Dar vienas ženklas kabojo po lubo
mis. Niekur nuo jo nepabėgsi: nei į lubas akis įsmeigęs.

y Vaikščiojau kartą po karaliaus pilį; tokio karaliaus, ku
ris valdė beveik pusę Europos. Ten buvo senų paveikslų, gin
klų ir baldų įvairiausių. Pilis buvo palikta tokia, kaip joje ka
ralius gyveno. Bet to karaliaus paveikslo reikėjo su geromis 
akimis ieškoti. Jis buvo pakabintas tiktai jo dukters kamba
ryje. Įspūdį paliko didesnį, negu sieksniniai paveikslai, kuriuos 
mačiau Lietuvoje, kai Stalinas “šypsojosi” iš visų kampų ir 
pakampių. Raudonas karalius ne pėščias — jis moka save ki
tiems parodyti geriau už visus baltus karalius į krūvą sudėjus. 
Tai mūsų “pakilusios civilizacijos” ženklas.

y Rasi tų ženklų ir pas paprastus žmones, ir ne karalius — 
nei raudonus nei baltus. Žiūrėk, pats šeimininkas sau ir šypso
si iš didelių rėmų. Jei jo valdomas pasaulis būtų kiek didesnis 
už jo namus, jis išeitų ir iš jų. Pakabinta ant sienos “puikybė”, 
kai atsisėda į sostą, taip išplinta, kad rasti jai vietos kitur jau 
negalima, kaip tik po lubomis. S.

Gelbėkime savo tautiečius
Lietuviai tremtiniai Vokieti

joje daugelyje vietų perduoti 
Vokiečių administrav i m u i. 
Vokiečiai, turėdami pakanka
mai savųjų tremtinių atvežtų 
iš rytų kraštų, nepajėgia su
teikti pakankamos pašalpos 
lietuvių tremtiniams. Vietoje 
maisto tremtiniai gauna pini
gais kas dvi savaitės sekan
čiomis normomis: 1) viengun
giai — 21. DM, kas oficialiu 
kursu sudaro $5.00, 2) vien
gungis ligotas, nedarbingas— 
36.—DM, kas sudaro $8.57, 
3) vyras su žmona, be vaikų 
— 35.—DM. arba $8.33, 4) 
vyras su žmona ir vienas vai
kas — 43.—DM., arba $10.23,
5) vyras su žmona ir du vai
kai — 53 —DM., arba $12.61,
6) moteris su 1 vaiku — 30.
—DM., arba $7.14, 7) mote
ris su 3 vaikais — 52.—DM., 
arba $12.38, 8) moteris su 4 
vaikais — 63.—DM., 
$15.00.

Iš tokios gaunamos pašal
pos labai sunku išsiversti ir 
tremtiniai be mūsų paramos 
negali pragyventi. Kiekvienas 
gautas siuntinėlis su 
ar rūbais tremtinių 
branginamas, 
būklė ligonių, 
dų, našlių su 
ir paliegėlių.
lietuvių priskaitoma 
Mes jų negalime apleisti. Mū
sų visų pareiga paremti juos. 
Tat, mielas lietuvi, ar paau
kavai mūsų vargšams? Jų vi
sų akys nukreiptos į Ameri-

kiečius. Neapvilkite jų. Vienas 
kitas doleris Jūsų nesuvar
gins, o tuo tarpu paaukotas 
jis prisidės prie savųjų tau
tiečių gelbėjimo. Iš mažų su
mų suneštų į vieną BALF-o 
Centrą susidaro pakankami 
ištekliai didesnėms siuntoms 
užpirkti ir pasiųsti į Europą.

Tremtiniai maldauja para
mos, o BALF-o sandėliai tuš
ti. Paskutines siuntas išsiun
tėme prieš mėnesį, o aukos 
plaukia labai iš lėto. Prašome 
BALF-o skyrių, labdaringų 
organizacijų, draugijų ir pa
vienių asmenų skubios pagal
bos. Šiandieną reikalinga viso
kios aukos tiek pinigais, tiek 
gerybėmis. Visas aukas pini
gais, maistu, rūbais, apavu ar 
šiaip naudingais daiktais siųs
kite:

arba

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand St., Brooklyn, N.Y.

“Karalius” verkia, o “karalienė” kažko nepasitiki. Iš Los 
Angeles surengto vaikų festivalio.

Ypač 
senelių, 
mažais 

Tokių

maistu 
labai 
sunki 

invali- 
vaikais 

šelptinų 
3,000.

• Antradienį, rugp. 22 d. į 
New Yorką atplaukė laivas 
iš Vokietijos ir atvežė 1267 
išvietintus žmones. Į Worces- 
ter, Mass. atvyko Juozas Ra
monas, 51 m. amžiau našlys 
siuvėjas, kuris 1944 m. buvo 
priverstas bėgti nuo raudono
jo teroro iš Lietuvos, kaip ir 
tūkstančiai kitų.

• General Electric Bendro
vės. Lynn, Mass., 140 kalvės 
darbininkų išėjo į streiką. 
Streikas pakenkė karinės pro
gramos užsakymams.
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