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Numauti Sovietų Rusijos kaukę
VVashington. — Trys 

kor<rresmanai iš Maine, 
Massachusetts ir Minne- 
sota pasiūlė rezoliuciją, 
kurioje reikalau j a m a, 
kad ateityje Sovietų Ru
si ps agresinė politika 
būtu vertinama ne tik iš 
to, ką ji daro pati, bet ką 
daro savo satelitų ran
komis. Sovietų Rusija 
turi būti ateityje laiko
ma atsakinga už kiekvie
ną jos satelitinį kraštą, 
kuris pradės karą su ki
tu kraštu, nebepriklau
sančiu nuo Maskvos.

Šitokio nusistatymo 
jau seniai reikėjo. Bolše
vikai paprastai labai 
mėgsta kalbėti apie kitų 
demaskavimą, bet patys 
maskuojasi įvairiausiais 
būdais. Po šio karo pa
vergę visą eilę valstybių, 
kurioms nustato ne tik 
vidaus politiką, bet ir už
sienio, jie kursto pulti 
kaimynus, duoda tam 
ginklus ir savo instruk
torius. Pasauliui gi rodo

nekaltą veidą ir baltas 
rankas. Minėti senato
riai reikalauja, kad tos 
rankom būtų laikomos, 
tokios, kaip yra: tikrų 
agresorių rankos, įmir
kusios žmonių krauju.

Taftai atvykus darbininkai 
metė darbus

Youngstown, Ohio — 
Senatorius Taft atvyko į 
šį plieno gamybos miestą 
rinkimų kampanijos rei
kalu. Jis atėjo į Youngs- 
town Sheet & Tube ben
drovės Campbell įstaigą. 
Kaip tik jis įėjo į įstai
gą, tai apie 100 darbinin
kų metė darbus ir išėjo 
piketuoti. Senat orius 
Taft pasakė kalbą mieste 
ir pasmerkė “darbininkų 
bosizmą”. Jis keletą kar
tų buvo pertrauktas. 
Darbininkai neremia jo 
dėl taip vadinamo Taft- 
Hartley įstatymo prieš 
organizuotus darbinin
kus.
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Kinija jau graso JAV
bombarduoja kari n i u s 
taikinius prie pat Man- 
džiurijos sienos.

į TRUMANĄSRAGINA J KOVĄ 
SU KOMUNIZMU

Priėmė bft| prieš
raudonuosius

Washington, D. C. —
JAV. Atstovų Rūmai 354 
balsais prieš 20 priėmė 
griežtesnį bilių prieš rau-

ČEKOSLOVAKIJOS PREKES 
ATSISAKO IŠKRAUTI

Kinijos užsienio 
ministeris Chou 
prisiuntė naują 
protestuodamas

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumą n a s 
kreipėsi į visus darbinin
kus, kad visomis jėgomis 
kovotų su komunizmu, 
kuris, jis sakė, “įsigalė
jęs darbo žmogų paver
gia”.

Prezidentas Trumanas 
tokį pareiškimą padarė 
Darbo dienos deklaraci
joj. Jis ragina darbinin
kus pirmadienį (Darbo 
dieną) švęsti ne tik kaip 
padėkos dieną, bet ir 
skirti ją pastoviai taikai 
iškovoti.

Formozos klausimas 
darbotvarkėje

Lake Success, N. Y. — 
Kinijos raudonųjų minis
teris iškėlė skundą prieš 
JAV dėl Formozos. Šį 
kartą ir Jung. Valstybės 
sutiko su Rusija Formo
zos klausimą įtraukti į

darbotvarkę. Balsuojant 
nutarė Formozos klausi
mą svarstyti, kai jau bus 
užbaigtas Korėjos klau
simas, dėl kurio labai 
daug prakaituoja Rusi
jos atstovas Jakūbas 
Malikas.

Jakūbas Malikas reika
lavo, kad į Saugumo Ta
rybos posėdžius būtų pa
kviesti Kinijos raudonų
jų atstovai. JAV pasi
priešinus, Maliko reika
lavimas buvo atmestas. 
Ketvirtadienį, rugp. 31 
d., Malikas užbaigė pir
mininkauti.

Prezidentas kalbės 
per racfiję

Washington, D. C. — 
Penktadienį, rugsėjo 1 d., 
10 vai. vakare preziden
tas Trumanas kalbės per 
radiją visai tautai.

kitus priešvalstybinius 
gaivalus. Šiame biliuje 
yra pasakyta, kad komu
nizmas yra tarptautinis 
sąmokslas nuversti de
mokratiją visame pasau
lyje. •

Bilius perduotas Sena
tui. Jeigu Senatas priims 
ir prezidentas pasirašys, 
tai komunistų partija tu
rės užsiregistruoti ir už
registruoti visus narius 
ir pranešti, kaipo są
mokslo agentai, apie sa
vo veikimą. Komunistų 
fronto organizacijos taip 
pat turės registruotis Šių 
organizacijų nariai galės 

. pasirinkti — registruotis 
arba pasitraukti iš tų or
ganizacijų. Valdžios vir
šininkai ir darbininkai 
bus baudžiami iki $10,- 
000 ir kalėjimu iki 10 
metų už išdavimą milita- 
rių ar kitų paslapčių ko
munistų šnipams.

Linijos The Black Dia- 
mond prekinis laivas 
Black Guli, kuris iš Rot- 
terdamo irdtettyęnjęnp 
prie progos buvo paėmęs 
tam tikrą kiekį ir iš so
vietų kontroliuoja mos 
Čekoslovakijos prekių at
vežti į New Yorką. Vie
tos laivų iškrovėjai, rem
damiesi naująja Interna- 
tional Longshoremen’s 
Association politika ne
krauti prekių iš jokio 
Rusijos ar jos satelitų 
krašto, atsisakė liesti tą 
krovinio dalį, kuri yra 
Čekoslovakijos, ir pa
siuntė pranešimą vietos 
ILA (Intern. Long. Ass.) 
vicepirmininkui, Daniel 
J. Donovan, kad pastara
sis įspėtų Bostono uosto 
iškrovėjus, kad ir jie pa
našiai pasielgtų.

D. J. Donovan pareiškė, 
kad jie nejudins iš laivo 
jokio iš tų daiktų ir pa
reiškė, kad panašiai pa
sielgta bus Philadelphijoj,

Baltimorėje ir Norfolke, 
kai tuose uostuose mė
gins tas prekes iškrauti.

P^girtMMua darbininkų 
solidarumas, kad atsisa
ko liesti prekes pagamin
tas vergų darbu. Niekas 
neturėtų tokių prekių 
pirkti, jeigu jos kokiu 
nors būdu atsirastų lais
vųjų kraštų rinkoje.

Komunistų vadai kalėjiman
New York — Federali

nis apygardos apeliaci
nis teismas dviem bal
sais prieš vieną atšaukė 
dešimties komunistų va
dų po $20,000 iki $30,000 
užstatus, bet davė jiems 
30 dienų laiko prašyti 
Aukščiausiojo Teismo 
palikti juos laisvėje. Jei
gu Aukščiausias Teismas 
nepratęs jų užstatų, tai 
jie turės eiti į kalėjimą.

Vienuoliktasis komu
nistų vadas, Eugene Den- 
njs, sėdi kalėjime už 
kongreso paniekinimą.

Lake Success. — Tik 
prieš kelias dienas Jokū
bas Malikas, Sovietų Ru
sijos atstovas, įteikė 
Saugumo Tarybai komu
nistinės Kinijos raštą, 
kuriame JAV kaltina
mos, kad pasiuntė laivy
ną į Formozos vandenis. 
Baigdamas Saugumo Ta
rybos pirmininko parei
gas, Malikas apsirūpino 
dar ir kitur grasinančiu 
raštu, 
reikalų 
En Lai 
raštą,
prieš Kinijos teritorijos 
pažeidimą. Jis išvardina 
prie Mandžiūrijos sienos 
kai kurias vietas, kur ne
va skraidė JAV lėktuvai 
ir numetė bombų. JAV 
valstybės sekret orius 
Dean Acheson ir kariniai 
sluoksniai tą griežtai pa
neigia.

Kinijos kabinėjimas 
prie JAV rodo, kad ji jau 
apsisprendė atvirai įsi
kišti į Korėjos karą. Ma
tyti, ligi šiol teikta slap-

nepasiekia. Korėjoje a- 
merikiečiai laikosi. Rei
kia tad išrasti priekabių, 
kad galėtų pateisinti sa
vo agresiją.

Jei sovietai savo metu 
nušovė neginkluotą JAV 
lėktuvą už 30 mylių nuo 
sienos 
skraidė ties Liepoja, tai 
kodėl Chou En 
Ii skelbti, kad 
kluoti lėktuvai 
“kiniečių orą”,

Gali sušvelnėti angly- 
amerikiečių santykiai

Londonas — Preziden
to Trumano pabarimas 
gen. MacArthuro už jo 
pareiškimą Tolimųjų Ry
tų klausimu ir pakartoji
mas pareiškimo Formo- 
zos reikalu duoda vilčių 
suderinti Britanijos ir 
Jung. Valstybių proble
mas tos salos reikalu.

Diplomatai mano, kad 
britai supras iš prezi
dento Trumano pareiški
mo, kad Jung. Valstybės 
tik laikinai neitralizuoja 
Formozą ir tokiam nei- 
tralizavimui jie nesiprie
šins.

Dėl streiko uždarė 
U įstaigų

Brockton, Mass. — Dėl 
-, streiko uždarė 16 batų

SS Ji“? rndmrijo, pietį-
niame pakraštyje. Darbi
ninkai reikalauja pakelti 
algas 15 procentų. Uni
jos vadai sako, kad šis 
streikas “nėra autorizuo
tas”.

ir paskelbė, kad

Lai nega- 
JAV gin- 
pažeidžia 
kai jie

• Rugp. 29 d. mirė Wal- 
ter F. Tilton, 93 m. am
žiaus, ilgametis Norwoo- 
do banke; viršininkas. 
Jis buvo plačiai žinomas 
labdarys, įtaisęs varpus 
(chimes) miesto name.

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS
nukeliamas j rugsėjo mėn. 23 d.

Nepaprastas Amerikos Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos seimas nukeliamas į rugsėjo mėn. 23 d., šeš
tadienį. Seimas bus pradėtas Šv. Mišiomis ir pamokslu Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, So. Bostone. 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. Apskritys 
siunčia po du atstovus. Atstovų įgaliojimus turi pasirašyti kuo
pų bei apskričių valdybos (dvasios vadas, pirmininkas ir se
kretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau sušaukti nepa
prastus susirinkimus ir išrinkti atstovus. Atstovų įgaliojimus 
prieš seimą siųskite Centro Valdybai, 366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass. •

LDS Centro Valdyba 
Kun. P. M. Juras, pirmininkas i 

Antanas F. KneHys, sekretorius.

So.

•»

Marine Corps pakeitė 
savo nusistatymų

Boston, Mass. — Sava
noriai, kurie iki šiol sto
davo į marinus, turėdavo 
ištarnauti keturius me
tus. Dabar jauni vyrai 
nuo 17 iki 29 metų gali 
stoti savanoriais į Ma
rine Corps neribotam lai
kui arba trejiems ar ket- 
veriems metams. Neribo
tam laikui įstojus bus 
priskaitomi prie Marine 
Reserves. Kas įsirašys 
trejiems ar ketveriems 
metams, bus reguliarinė- 
je Marines Corps tarny
boje.

Savanoriai, kurie stoja 
į Marine Corps, turi ge
resnes privilegijas, negu 
tie, kurie “draftuojami”.

PRASIMUŠĖ PRO GELEŽINĘ 
UŽDANGĄ

Frankfort, Vokietija— 
Iš Europos buvo paleista 
į orą apie 100,000 žaisli
nių balionų su spausdin
tais propagandiniais la
peliais apie Marshall’o 
planą ir vakarų Europos 
atsistatymą. Paleisti ba
lionėliai prasimušė pro 
geležinę uždangą ir pa
siekė Lietuvą, Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Vengriją 
ir rytinę Vokietiją.

Malik iškėlė pietus
New York — Jokūbas 

Malikas, Sovietų Rusijos 
atstovas, užbaigęs Jung
tinių Tautų Saugumo ta
ryboje pirmininkauti, at
stovams iškėlė pietus

Waldorf - Astoria vieš- 
butyj. Kinijos nacionalis
tų atstovas nedalyvavo. 
Jo nekvietė, kaip ir jis, 
sausio mėn. užbaigęs pir
mininkauti, nekvietė So
vietų Rusijos atstovo. 
Viena amerikietė piketa
vo viešbutį. Ji nešiojo už
rašą: “Padorus amerikie
tis negali dalyvauti”. Ta
čiau JAV atstovas Aus- 
tin dalyvavo. Viešbučio 
pareigūnai sakė, kad tie 
pietūs Malik’ui kainavo 
$250.00.

• Dėl Darbo šventės se
kantis “Darbininko” nu
meris išeis rugsėjo 8 d.

SlCMi/yros ŽINIOS
A Amerikos inspekcinė misija, atstovaujanti Vals

tybės ir Gynybos departamentus, rugpiūčio 31 d. iš 
Londono lėktuvu atvyko į Lisboną tartis dėl pasiū
lytos Portugalijai karinės pagalbos.

A Didžioji Lnksemburgo Kunigaikštystė padvigu
bino karines tarnybos laiką nuo 6 mėn. iki vienerių 
metų. Jos armija dabar siekia iki 2000 karių.

A Persų laikraštis Ettalaat rugpiūčio 30 d. pra
nešė , kad rusai sutiko sudaryti mišrią komisiją 
sienų ginčams ištirti. Pranešimas dar nėra oficialiai 
patvirtintas, bet informuoti šaltiniai sako, kad toks 
klausimas kilęs dabartinėse prekybos derybose.

A Vak. Vokietijos kancleris Kondr. Adenaueris 
rugpiūčio 30 d. įteikė Aukšč. Vak. Sąjungininkų Ko
misijai memorandumą, kuriame reikalauja leisti su
daryti ginkluotas federalinės policijos pajėgas ir pa
didinti okupacines trupes Vak. Vokietijoje.

A Popiežius Pijus XII rugpiūčio 30 d. suteikė au
dienciją apie 80,000 maldininkų. Tai buvo didžiausia 
bendra audiencija šiais Šv. Metais.

A Senato juridinis komitetas nubalsavo suteikti 
FBI platesnius įgaliojimus areštams. Naujasis įsta
tymas turi dar būti priimtas abiejų kongreso rūmų.

A Robert Menzies, Australijos ministeris pirmi
ninkas, patiekė australams programą kovai su ko
munizmu.

A Buv. fašistinės Italijos maršalas Rodolfo Gra
žiam, kuris buvo nubaustas Italijos karo teismo, at
likęs bausmę rugpiūčio 29 d. išėjo iš kalėjimo.

A Kilo didelė opozicija Turkijoje dėl nutarimo 
siųsti savo karius į Korėjos frontą. Opozicijos vadai 
sako, kad nė vienas Turkijos karys neturi būti siun
čiamas į Korėjos frontą, nes dėl to gresia Turkijai 
didelis pavojus iš rusų.

*
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■a Komumstai yra -pradėję spausti visu frontu, ku
rį sudaro apie 120 mylių iš šiaurės į pietus. Visa šita 
linija yra sukoncentruota apie 120,000 raudonosios 
armijos. į frontą dar traukia apie 30,000. Taigi, žmo
nių komurrištartis netrūksta, nors yra jau žuvusių ir 
sužeistų arti 90,000. Kaip belaisviai praneša, raudo
nieji yra sumobilizavę ir vaikus nuo 14 metų. Be to, 
jiems nuolat parama ateina iš Mandžiurijos ir Kini
jos. Raudonieji pasigenda, kad jie savo pusėje netu
ri aviacijos. Taip pat nebegali toliau pasiremti par
tizanais. Frontui sustojus, užnugarin praeiti jau 
sunkiau. Praeina ir žmonių entuziazmas remti rau
donuosius. Belaisviai atneša žinių, kad visoje Korė
joje kyla didelis nepasitenkinimas bolševikais, kurie 
kraštui užtraukė tokią didelę nelaimę.

■i Paskutinėmis dienomis smarkiausi mūšiai vyks
ta šiaurėje prie Pohang ir Weagwan. Pozicijos eina 
iš rankų į rankas. Nuo šių kautynių daug priklau
sys tolimesnis Korėjos karas. Viena tėra aišku, kad 
Š. Korėjos premjero įsakymas išvyti amerikiečius iš 
Korėjos ligi rugsėjo mėn. 1 d. negalės būti įvykdytas.

m Paimti į nelaisvę komunistai pasakoja, kad juos 
į mūšį varo badu. Kareiviams -neduoda valgyti, kol 
jie neužima nusiirtos pozicijos. Varomi į ugnį dau
gumas žūna, ir tada mažiau reikia valgydinti.

m Jokūbas Malikas, Sovietų Rusijos atstovas, pa
tiekė Saugumo Tarybai telegramą, prisiųstą iš Š. Ko
rėjos 39 amerikiečių belaisvių, kurie smerkia JAV 
karą Korėjoje. Iš to matosi, kaip komunistai elgiasi 
su belaisviais: prievarta ir teroru juos įkinko į savo 
propagandą. *

■■ Henri Morea de Malen, buvęs Belgijos karo mi
nisteris, užsirašė savanoriu į Korėją. Jis pareiškė, 
kad negalima yra tik JAV užkrauti pareigą ginti Ko
rėją, kurią iš tikrųjų nutarė nuo agresorių ginti 52 
tautos.

m Šiomis dienomis Formozą pasiekė keli pabėgė
liai iš Mandžiurijos. Jie pasakoja, kad Mandžiurijos 
ir Korėjos pasienyje yra sutelkta 270,000 kiniečių 
armija, pasiryžusi kiekvienu metu eiti į pagalbą rau
doniesiems.

'■i Anglų du batatijonai, kurie prieš porą dienų išsi
kėlė į Korėją, jau yra išvykę į frontą. Jų kaTo vadu 
yra brigados gen. B. A. Coad.

m Kanados savanorių, vykstančių į Korėją, yra 
jau užsirašę daugiau kaip 9000.

r} sudaro apie 120 mylių iš siaurės į piel 
linija yra sukoncentruota apie 120,000

;

Mažos reftdos — Mažesnės kainos 
V elfui pristatymas — ‘Išsimokė jimui 

Ateikite į 'krautuvę, kurioje 
garantuotas Jttrtaupymas 

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Peari St., Tel. 4008

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLU KALBĄ, ĮSIGYK — 
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
Įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Khygoa 
kaina tik $2.00.

DAHMNINKAS
W. BROAOMAV. ap. BfMTON. MAM.
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Iš pavergtosios IMuios
Lietuvos TSR biudžetas

Š. m. liepos mėn. pra
džioje Vilniuje buvo su
šaukta Lietuvos TSR 
aukščiausiosios tarybos 
VI-ji sesija, kuriai pir
mininkavo pakaitomis 
jos pirmininkas B. Bara
nauskas su pavad. M. 
Mickiu. Svarbi a u s i a s 
darbų tvarkos punktas 
buvo LTSR biudžeto 1950 
metams priėmimas ir 
1949 m. biudžeto apy
skaitos patvirtinimas.

LTSR biudžetas buvo 
paruoštas atiti n k a m ų 
specialistų Maskvoje, pa
gal faktiškojo Lietuvos 
finansų valdytojo drg. 
Vladimiro Rodinovo pa
siūlymus. Kadangi šis 
rusas tuo tarpu dar pri
vengia viptombs, biudže
tą. 
SR

ir neūkin
is šios sumos 
baudos ir dels- 
siekia 1,2 mil. 

Mėsos ir pieno

Aleksandras Antonovič 
Drobnys.

kotažo trestas 1949 m. 
padarė 4,3 milijono rub
lių viršplaninių nuosto
lių, kurie susidarę “dėl 
pereikvojimų 
kūmo”, 
vien tik 
pinigiai 
rublių.
pramonės ministerija mė
sos perdirbimo srityje 
vietoje užplanuoto 1,6 
mil. rublių pelno, turėju
si 3,8 milijono rublių 
nuostolių.

Pripažįsta prekių 
trūkumą

Pats finansų ministe
ris pripažino didžiulius 
trūkumus LTSR dabar
tinėje prekyboje, 
laiką stigę prekių, 
rios esančios 
žmo

nės ministerijos “Lau
mės fabrikas — 214,000 
rb. Klaipėdos gamybinė 
artelė “Pergalė” — 122,- 
000 rb., Kauno žemės ū- 
kio kooperacijos bazė — 
476,000 rb. Miško ir po
pieriaus pramonės mi
nisterijos Kauno miško 
pramonės trestas nuo 
1949 m. kovo mėnesio li
gi 1950 m. birželio mėne
sio neįmokėjo prekių — 
medžiaginių 
perkainojimo
837,000 rublių, 
darančios Biržų 
pėdos alaus 
įvairūs kombinatai 
artelės.

ver t y b i ų 
skirtumo 

“Panašiai 
ir Klai- 

daryklos, 
bei

Ilgą 
ku-

-> 
••

LTSR pajamos 1949 m.
Iš viso 1949 metais iš 

Lietuvos gyventojų buvo 
išlupta 1,426,631,000 rub
lių įvairių mokesčių ar 
kitokių piniginių prievo
lių. Pajamos, gerokai 
prašoko numatytą planą 
— jų surinkta ne 100%, 
kaip buvę užplanuota, 
bet 108 N. Per tą laiką 
išlaidų padaryta 1,273,- 
488,000 rublių. Biudžeto 
perteklius, daugiau s i a 
susidaręs iš mokesčių 
padidėjimo ir valstybinių 
įmonių pelno.

Nors pradžioje prane
šėjas ir nurodė “plano 
perviršijimą”, tačiau iš 
kitų jo pareiškimų maty
ti, kad ne viskas ir čia 
gerai ėjo: “Kartu su pel
no įplaukų ir apyvartos 
mokesčio visumoje plano 
viršijimu iš eilės pramo
nės šakų neįplaukė į biu
džetą, stambios įmokų 
sumos. Taip mėsos ir 
pifeno pramonės ministe
rijos įmonės, sitrvhno tri-

ties parduotuves, pasiro
dę, kad 40% parduotuvių 
neturėję tualetinio mui
lo ir skalbimo miltelių. 
“Patikrinus Trakų ap
skrityje. 10 parduotuvių, 
buvo nustatyta, kad vi
sose nesama alaus, like
rio, vyno, žuvies gami
nių, o taip pat pigesnių 
rūšių papirosų”. Kalta 
dėlto esanti Lietuvos 
TSR vartotojų koopera
tyvų sąjunga, kuri' 
‘skirsto prekes, nepaisy
dama apskričių reikmių 
ir gyventojų paklausos”.

(monės nori apgauti 
valstybę

Drg. Drobnys nurodė, 
kad eilės įmonių vadovai 
pažeidžia mokestinės at
skaitomybės pristatymo 
terminus, slepia apyvar
tas ir neįstatymiškai už
laiko savo apyvartose 
valstybiniam biudžetui 
priklausančias stambias 
sumas. 1949 m. 
alaus darykla 
savo apyvartoje 
tui priklausančių 
daugiau kaip 
rublių. Viėtinės

Pianai neatitinka 
tikrovę

LTSR, kaip ir visas so
vietinis ūkis turi būti 
planingas. Čia viskas tu
ri būti suskaityta ir už
planuota. Deja, žaidžiant 

- JUOS 
nori- 
paro-

“produk- 
A. Drabnys 

“Atskiros 
savikainos 

ne dėl 
o dėl netei- 

rodiklių

pakreipti Saldžios 
ma prasme, kad 
džius įmonės 
tingumą”, 
pažymi, kad 
ministerijos 
ekonomiją gavo 
gero darbo, 
singo atskirų 
planavimo.

Šiaulių 
nuslėpė 
biudže- 
įmokų 

400,000 
pramo-

PRIĖŠSEIMINIS LDS N. A. 
SUVAŽIAVIMAS

‘fvj’k* rugsėjo 40 <L 1 vai. po pietų Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, SterHng St., Woroester, ’Mass. Ais nepaprastas 
suvažiavimas šaukiamas tuo tikslu, kad į jį suvažiavę delega
tai iš visų N. A. kuopų pareikštų savo pageidavimus IMS sei

mui, kuris hYks š. m. rugsėjo mėn. 23 d., Bo. Bdstoh, Mass. 
Tikimės, kad visos kuopų vaidybos ir narini gavo iš cetftro pra
nešimus, kuriuose nurodyta, kuriam tikslui LDS seimas šaukia
mas.

Taip pat sekite L1JS organe “Darbininke” pranešimus, 
kaip LDS N. A. apskričio, taip ir Cęnfro valdybos ir pagal iš
gales pasistenkite juos vykdyti, nes nuo to priklausys svarbūs 
sprendimai.

Dvasios vadas Ktm. 4. Bernatonis 
Pirmininkas VT. FMiktaska.< - 

Raštininkas Ttfflote VersiarkAs
■ • A* •

’jr > T.

Skandalinga padėtis 
esariti žuvies pramonės 

ministerijoje, kurios įmo
nės vietoje numatyto 7,7 
milijono rublių pelno, da
vusios 0,6 milijono rub. 
nuostolio.

Viengungiai vengia 
mokesčių

Lietuvoje sovietų pa
vyzdžiu dabar yra įvesta 
didžiuliai mokesčiai vien
gungiams, kuriuos tūri 
mokėti per 18 metų parė
ję jaunuoliai, jeigu jie 
dar nėra vedę. Kai ku
riais atvėjais šie mokes
čiai siekia pusę jų gau
namo atlyginimo. Pana
šius mokesčius turi mo
kėti ir tos šeimos, ku
rios neturi vaikų. Netgi 
turintieji nedidelį vaikų 
skaičių moka specialius 
mokesčius. V. Drobnys 
nusiskundė, kad tokios 
rūšies įplaukos “žymiai 
neįvykdytos”. Neįvyk
dytos dėl to, kad mokes
čių rinkėjai nesiėmė rei
kiamų priemonių šioms 
sumoms ieškoti. Ypatin
gai čia esą kalti darbo 
žmonių deputatų tarybų 
Vykdomųjų komitetų va
dovai. Prienų, Alytaus, 
Vilniaus ,Trakų, Ukmer
gės ir Tauragės apskri
tys šioje srityje esančios 
ypatingai atsiliktišios. Jų 
valstiečiai taip pat labai 
silpnai moką ir žemės 
mokesčius.

Cicero, Tllinois. — Mil/.iniška kinų tauta buvo
Amerikos draugas ir ištikĖniausias jos karo ginklo sąjunginin
kas. Niekam ir aiškinti nebereikia, kad dabar būtų labai gerai, 
jei Kinija būtų Amerikos pusėje ir prieš Sovietus. Bet ištfkrų- 
jų dabar yra kitaip. Ir greitu laiku gali būti dar blogiau. Ko
dėl taip atsitiko? Kodėl Amerikos vyriausybė atsisakė remti 
Kinijos tautinę vyriausybę kovoje prieš Maskvos agentus?

Atsakymas: slaptos sutartys per praėjusį karą ir pažadai 
Sovietams. Žinoma, šis dalykas nėra viešas ir nėra reklamuoja
mas. OfficiaiuB pagrindas toks. Tautinės Kinijos vyriausybė 
esanti bloga ir nedemdkratiška. Todėl Amerikai nedera ją rem
ti. Dabar pasirodė (tur būt), kad ir Stalino vyriausybė nebe- 
kokia. Dar daugiau. Tautinės Kinijos vyriausybė taip staigiai 
“pablogėjo” tik po to, kai karas buvo laimingai baigtas. Ir ypa
čiai po to, kai Sovietai tokią nuomonę apie Kinijos vyriausybę 
paskelbė skersai ir išilgai.

Ir dar vienas gan keistas daiktas yra Amerikoje. Nema
žas skaičius žmonių, ypač žurnalistų, mano kad jeigu kuriame 
nors krašte yra bloga vyriausybė, tai Sovietai gali be didesnių 
ceremonijų imti tą kraštą ir suvalgyti. Iš kur toks išsigalvoji
mas — sunku suprasti. Bet taip, neraudonuodami, rašo ir to
kie žurnalistai, kurie pretenduoja į autoritetą. Aišku, kad to
kie žurnalistai padare įtaką jų skaitytojams. Ir tuo būdu to
kios nesąmonės plinta toliau. Amerikos ir viso dar laisvojo pa
saulio nenaudai.

O kaip gi pasielgė Maskva Kinijos atžvilgiu? Truputį ki
taip negu Amerika. Visų pirma, Maskva taip pat labai padėjo 
įsigalėti bolševizmui Kinijoje. Bet svarbiausia Sovietai užsimo
jo galimai greičiau įvelti Raudonąją Kiniją į karą su Amerika. 
Tai Sovietams būtinas dalykas. Tuo būdu Stalinas šauna ne 
du, bet stačiai tris zuikius vienu kartu. Jis pririša dideles Ame
rikos karo jėgas Azijoje. Jis paskelbia visiems, kad Amerikos 
kapitalistai nori pavergti ne tik Kiniją, bet ir visas kitas Azi
jos tautas. Vadinasi, turėkitės. Pagaliau Stalinui rūpi dar vie
nas dalykas. Reikia raudoniesiems kinams iš anksto gerokai 
nuleisti kraujo, kad jiems nerūpėtų Tito pavyzdys. O gi Stali
nas žino, kad Amerika tatai atliks neblogiausiai — jeigu rei
kės. Bet gi Amerika turės gan stiprų priešą Kinijoje, vietoje 
buvusio ištikimo ir patvaraus draugo.

Taigi, išvada iš šitos istorijos su Kinija yra labai nesudė
tinga. Neįmanoma su komunizmu kariauti viena ranka, o kita 
jam padėti. Rezultatai iš tokios kovos bus visuomet blogi. At
rodo, kad Amerika jau pradeda elgtis kitaip. Tai gerai. Nors 
ir vėlu, bet dar ne pervėlu.

V

KAS BIMMPATmffi’
Draugui A. Bimbai labai ne

patinka, kad “Darbininke” Jo
no Kmito apysakai uždėta 
antraštė “Surūdijusi grandi
nė” su kūjo ir pjautuvo žen
klu. Jis tai laiko šventvagys
te, pats šventus daiktus senai 
į purvą sumetęs. Viena tik 
jam šventa — kas rusiška ir 
bolševikiška. Taigi, nelieskite 
tų “šventenybių”,, ypač pjau
tuvo ir kūjo, kurie jau mili
jonus pasiuntė į kitą pasaulį. 
Tai “smertelnas griekas” ro
dyti žmonėms tuos budelių 
įrankius. “Darbininke” jie ir 
padėti, kad apie tai žmonės

V

daiktą, kad ir jis prie jų pri
klauso. Jei dar gerai prisime
na, kad jo jaunystės laikais 
Lietuvoje šventvagystė buvo 
“smertelnas griekas”, tai gal 
primena ir parapija, kurioje 
buvo krikštytas. Nei bolševi
kai nei komunistai nėra iš 
kelmo išspirti. Jie atsirado iš 
tų “šiaudinių katalikų”, kurių 
niekada netrūko ir niekada 
netruks.

Negalėdami kitaip atsiker
šyti Dievui, kurį iškeitė į ko
munistinius stabus, bet ramy
bės vis dėlto neranda, jie bent 

žinotų. Kol Amerikos dar nė-' maža raide Dievo vardą rašo. 
Ar “Darbininke” lygiai taip 
buvo rašyta, kaip A. Bimbos 
“Krisluose” yra nurašyta? 
Bet Stalino sekėjai kitaip ne
gali rašyti, kaip “tėvelis” mo
ko, net ir iš kitų laikraščių ką 
nors nurašydami. Jie būtinai 
turi ant savo kurpalio Už
tempti. Juk visi bolševikai 
taip daro. Negi gali auo jų at
silikti ir “Laisvė”, kuri turi 
visai kitas “šventenybes“. Bū
tų didelis griekas Stalinui, jei 
kitaip darytų.

ra čekistų, kurie švaistytus! 
su pjautuvu ir kūju, laisva 
yra tai žmonėms rodyti. Lais
vė yra ir “Laisvės” redakto
rių ginti tas “šventenybes".

Taigi, vienas daiktas A. 
‘Bimbai nepatiko, bet kitas — 
labai prie širdies. Jis mano, 
kad labai gerai parašėme apie 
“šiaudinius katalikus”, kurie 
bolševikams pasitarnauja ir 
savo gyvenimu ir savo prisi
taikymu, kam papuolė. Pa
miršo A. Bimba tik vieną

BE Skymy
BE Skandalų

Išrinkite
IAUA1A1 I JvHNN J.

WcC0L6A«

Į City CouncUmanus
Paskutinis vardas ant

balato
Ward 7 — Sept 12, 1950
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Atviras kurstymas
Rugpjūčio 25-26 d., kaip žinome, įvyko rytinia

me Berlyne Vokietijos komunistų suorganizuotas 
“Tautinis Kongresas”, kuriame buvo priimtas pla
nas kenkti Vakarų Vokietijai ir tenai vakarinių są
jungininkų okupacinei administracijai. Tame plane 
numatyta tokia programa: kurstyti Vakarų Vokieti
joje streikus, ypač uostuose ir stambiosios pramonės 
įmonėse tikslu pasipriešinti anglų - amerikiečių karo 
reparacijoms; visomis priemonėmis trukdyti pla
nuojamų Vasarų Vokietijos policinių pajėgų praplė
timą; stengtis patraukti komunistų pusėn pasyvius 
buv. nacinės armijos karininkus; priešintis legaliems 
vokiečių miestų valdžios potvarkiams; stengtis pa
traukti Vakarų Vokieti jis rinkos pramoninkus ben
dradarbiauti su sovietine zona.

Buv. nacių armijos generolas, Vincez Mueller, 
kuris padėjo atstatyti Rytinės Vokietijos policijos 
armiją, pasižadėjo intensyviai dalyvauti Vakarų Vo
kietijos pogrindinėje veikloje, palaikydamas kontak
tą su buv. nacinės vokiečių armijos veteranais. Tas 
dabar komunistų kaukę užsidėjęs, ponas V. Mueler’is 
sakė: dauguma buv. vakarų vokiečių karininkų, taip 
pat ir nacių partijos nariai “siekia garbingos naujos 
politikos kurso. Mes privalome jiems tuose siekiuo
se pagelbėti”. Kaip naciai supranta vokiečių garbę, 
yra visiems gerai žinoma.

Bavarijos delegatas, prisipažindamas buvęs na
cinės armijos majoras, pareiškė kongrese, kad “per 
70% vokiečių armijos karininkų buvo pabaigoje pra
ėjusio karo “liaudie* ‘karininkai” ir šiandien mes, 
Vakarų Vokietijos draugai, norime prisidėti prie 
jūsų**.

Čia tenka pastebėti, kad tie dabartiniai “liaudies 
draugai” iki pat karo pabaigos liejo kraują už rasi
nę nacių politiką ir nebuvo atsitikimo, kad kur būtų 
pasipriešinę ar sukilę prie Hitlerio karo vadovybę, 
kurios priešakyje karo pabaigoje pats Hitleris at
sistojo.

Už kompaniją laimėti vakarų ex-nacių veteranus 
pasisakė ir buvęs pulkininkas Willhelm Adam, ais
tringo Stalingrado griovėjo feldmaršalo gen. von 
Paulius adjutantas. Jis dabar yra anksčiau buvusios

Amerikos Lietuvių Vi- 
sutinis Kongresas rudenį 
buvo politinis ir visų sro
vių. Jo svarbiausias tiks
las buvo Lietuvos nepri
klausomybės byla ir tau
tos gelbėjimas. Kultūri
nė, švietimo ir labdaros 
veikla palikta parapi
joms ar atskiroms orga
nizacijoms. Ši veikla yra 
platesnė, ji reikalauja 
daugiau darbo ir pinigo. 
Ypatingai religinė dirva 
yra plati ir komplikuota.

Visas lietuviškas veiki
mas Amerikoje daugiau 
koncentruotas prie para
pijų. Parapijos yra mūsų 
tautiniai bei religiniai 
narveliai, iš kurių su- 
megstas lietuviškas ame
rikoniškas kūnas. Para
pija ir visame socialiame 
gyvenime yra svarbus 
veiksnys, negana ligi šiol 
suprastas ir įvertintas.

Parapijos vaidmuo
Katalikų Federacija ir 

katalikiškos organizaci
jos, kurių kongresas da
bar šaukiamas, yra kata
likiškosios Akcijos orga
nai. Kan. Fel. Kapočius 
šiaip aptaria Kat. Akci
ją: “Katalikiškosios Ak
cijos pagrindinis uždavi
nys yra visa atnaujinti 

nacinės tautinių demokratų partijos pirmininkas so
vietų zonoje Saksonijoje.

Kadangi Jungt. Valstybės dabar yra didžiau
sias krislas komunistų akyse, — nes jos vienintelės 
trukdo jų užmačias pavergti likusias laisvas pasau
lio tautas, — tai nebuvo praeita jos neužsipuolus. 
Komunistinis Rytų Vokietijos prezidentas Wilhelm 
Pick pagal dabartinį sovietų modelį apkaltino Ame
riką Korėjos agresija, kurią, kaip visam pasauliui 
gerai žinoma, šiaurės komunistai pradėjo. Jis akcen
tavo amžiną draugystę su Rusija, kuri esanti ge
riausias Vokietijos draugas.

Sunku įsivaizduoti, kaip Pickas to draugo geru
mą ir Vokietijos garbę supranta, nes tikrovėje Ru
sija labiausiai Vokietiją apiplėšė, daugiausiai jos 
žmonių į Sibirą išvarė ir belaisvių išžudė, nustatė jai 
sieną pagal Oderį ir Neissę, jos žemes, pati negalė
dama tiesioginiai pasigrobti, savo satelitams išdali
no. Gal prisimindamas Molotovo ir Ribentropo 1939 
m. rugpiūčio 23 d. susitarimą, kuris Hitleriui padėjo 
pradėti karą, ko ir dabar Vokietijos komunistai sie
kia ir ko be Rusijos draugystės negali įvykdyti. J. L.

Kristuje... Kat. Akcija iš 
esmės yra christocentri- 
nė, t. y., visa sutelkta ap
linkui Kristų. O kur mes 
rasime, kitą, labiau chris- 
tocentrinę bendruomenę, 
negu parapiją? Žmogaus 
ir gyvenimo atnaujini
mas, krikščioniškos dva
sios pražydimas visų pir
ma turi būti įvykdytas 
parapijos bendruomenė
je, kad iš čia galėtų 
sklisti ir į kitas plates
nes gyvenimo sritis. Pa
rapija juk arčiausiai sie
jasi su Kristumi, kaip su 
Galva mistinio Jo Kūno, 
kuriame ji pati yra ma
žiausias, bet užtat pa
grindinis narvelis. Para
pijos bendruomenė ge
riau, negu kuri kita, pa
tenkina kat. Akcijos rei
kalavimą keisti pasaulį 
Kristuje ir per Kristų...”

“Galop jeigu kat. Akci
jos uždavinys yra nešti 
Kristaus dvasią į visus 
luomus, į visas sritis, į 
visas institucijas, tai 
niekur šitas atnaujinimo 
visuotinumas geriau ne- 
apsireiškia, kaip parapi
joje. Parapijos bendruo
menė apima visus gyve
nimo pradus, visus žmo
nes, visus luomus bei 
profesijas su socijalinė-. 

kryptį. Tai buvo tik išo
rinis nukrypimas. Bet vi
duje ji niekad nenutolo 
nuo savo kat. Akcijos 
uždavinių ar principų.

Suvažiavimo darbai
Katalikų Federacija 

ateityje pasiryžusi glau
desniam parapijų ben
dradarbiavimui jungti 
pasaulininkus ir jų orga
nizacijas, ir sustiprini
mui mūsų krikščioniško 
gyvenimo ir veikimo or
ganų, kaip mokyklas, 
labdarybės įstaigas, 
spaudą, vienuolynus, ir 
artinti su parapijomis, 
kaip veikimo bazėmis.

Randame lietuviškų 
bendruomenių be bažny
čių bei parapijų. Ir jas 
reikia sujungti su didžiu
le lietuviška Amerikos 
šeima. Nežiūrint kaip 
mes būsime susirišę su 
bespalvėmis organiza
cijomis ar kaip toli nu
žengę į grynai tautinę 
veiklą, mes bazuosime 
viską parapija. Nuo pat 
pradžių savo veiklos Fe
deracija nenutolo nuo 
parapijos. Jai primeta
ma, su pašaipa, paro- 
chializmas, parapij i n ę 
politiką, ir k. Bet šiuo 
kongresu Kat. Federaci
ja dar kartą mes šūkį — 
“atgal prie parapijos”, 
kurį paskelbė Dijono 
vyskupas Landrieux. Tos 
parapijinės politikos ne
tik nesibaidome, bet ma
tome, kad tik per ją mū
sų išmėtyta lietuviška 
ateivija gali būti stip
riausiai sujungta kaip 
geležine grandimi — pa
rapijomis, ir taip išliks 
ištikima lietuvišk o m s 
tradicijoms, papročiams 
ir tikėjimui.

Šių ml*tų Liet. Katali
kų Kongresas ypatingu 
būdu bus Lietuvių Tau
tos pareiškimas laisvam 
pasauliui noras gyventi 
laisvu, tikybiniu gyveni
mu. Pasaulis težino, kad 
mes esame katalikiška 
tauta, komunizmas mums 
svetimas ir nepriimtinas.

Dabar Šventieji Metai. 
Kongresas bus tikybinė 
demonstracija pareikšti

mis ir psichologinėmis jų 
skirtybėmis. įtraukus 
parapijiečius į kat. Akci
jos darbus, apaštalavi
mas savaime darosi vi
suotinis ir su visu šiuo 
margu gyvenimu tiesio
giniu būdu susietas. To
dėl ir apimties atžvilgiu 
parapija geriausiai pa
tenkina kat. Akcijos už
davinius...” (Žiūr. Tauti
nio Delegato pastoraci
nis laiškas katalikiško
sios Akcijos atgaivinimo 
reikalu. Rūgs. 29 d., 1946 
m. Vokietijoje).

Apaštalavimas ir Kat. 
Federacija

Šių metų katalikų su
važiavimo uždavinys bus 
už parapijinės dvasios ir 
parapijinės bendruome
nės atgaivinimą bei su
stiprinimą. Be parapijos 
kat. Akcija yra neįmano
ma, arba daugiausiai, 
techninė, šalta ir dirbti
nė. Tik parapija gali bū
ti dvasinio atgimimo ir 
atsinaujinimo versmė.

Kat. Akcija yra pa- 
saulininkų apaštalavi
mas vadovaujant bažny
tinei hierarchijai. Kur 
rasime suprantamesnį ir 
savaimingesnį vadovavi
mą negu parapijoje? 
Jauki sutartinė tarp pa- 
saulininkų ir dvasininkų 
yra pagrindinė sąlyga 
kat. Akcijos sėkmingu
mui. Vienų be kitų nebū
tų tikros kat. Akcijos. 
Nebūtų pilnos ir vaisin
gos kat. Akcijos be para
pijų tarpusavio bendravi
mo. Priešas nepuola atski
ros parapijos, bet visas 
kartu. Defensyva taipgi 
turi būti bendra. Tas 
bendras kat. Akcijos įgy
vendinimas vyksta per 
Katalikų Federaciją. K. 
Federacija yra Amerikos 
vyskupų žinioje, NCWC 
narė.

Katalikų Federacija 
praeityje atstovavo ir 
dabar atstovauja mus 
bendroje veikloje su ki
tomis srovėmis ar tauty
bėmis. Kaip laikai ar rei
kalai pageidavo, ji nu
krypdavo kiek į kurį 
nors politinį ar kultūrinį

Formoza įkaista

Lietuvių Tautos prisiri
šimą Motinai Bažnyčiai 
ir paklusnumą Šv. Tėvui 
Pop. Pijui XII.

Mūsų bendros maldos 
po visą Ameriką kiek
vienoje lietuvių bažny
čioje, kiekvieno kataliko 
namuose, bendros mal
dos su lietuviais po visą 
pasaulį kur jie nebūtų, 
Sibire, Lietuvoje ar lais
vose šalyse, su mūsų 
maldomis Katedroje Spa
lio 1 d., padarys mūsų 
Kongresą tautine švente.

Kviečiame visus į 
Kongresą

Katalikų Federacija to
dėl kviečia visas parapi
jas, organizacijas bei 
įstaigas tuoj rugsėjo mė
nesio pradžioje susirinki
muose išrinkti ar paskir
ti delegatus - atstovus, 
taipgi pasiūlyti nutari
mus bei sumanymus 
šiam suvažiavimui. Kon
gresas įvyks rūgs. 30 d. 
ir spalio 1 d. š. m., Wil- 
liam Penn viešbutyje, 
Pittsburgh, Pa. Suvažia
vimo darbotvarkė bus 
paskelbta spaudoje.

Ypatingai prašomi va
žiuoti naujieji amerikie
čiai — buvę tremtiniai, 
pasaulininkai ir dvasi- 
hmkai. Mes laukiame 
įnašų į mūsų gyvenimą. 
Mes norime jų praktika 
naudotis. Mums trūksta 
visuomeninio darbo dar
bininkų. Visi gyvename, 
ir gyvensime gal ilgai, 
bendru gyvenimu. Dirb
kime sutartinai Dievui ir 
Tėvynei.

Prel. Jonas Balk finas,
Kat. Federacijos

Dvasios Vadas.

Normaliai jie 
gabūs ir darbštūs, ypač mėgsta tvarką. Ka
ro metu Kęstutis jų neapkentė, ypač kai pa
naikino susidariusią Lietuvos vyriausybę. 
Paskui rusai juos išvijo — na, ir laimingos 
kelionės. Pirmuoju bolševikų užplūdimu 
Kęstutis laikinai buvo saugus, dėl tėvo “ge
ro vado”... Paskui pajuto, kad tėvo vardas 
eina prastyn, bet tuo tarpu bolševikai bu
vo išvyti, ir Kęstutis, tėvui nežinant, akty
viai dalyvavo lietuvių prieš bolševikus suki
lime. Vokiečiai užtruko keleris metus, ir ta
me laikotarpy Hitlerio agentai ieškojo Kęs
tučio paimti į kariuomenę, bet jam vis pa
vykdavo pasislėpti. Kai bolševikai antru 
kartu į Lietuvą įsibrovė, Kęstutis ilgai ne
laukdamas, pabėgo pas partizanus. Tėvas 
graužėsi ir pyko, nežinodamas kur sūnus 
dingo. Motina žinojo, bet tėvui nesakė, tik 
nematant tyliai verkšleno. Pagaliau neišken
tus pasakė jaunesniajam sūnui komjaunuo
liui Algiui. Algis nesusijaudino, tik giliai su
simastė ir pasakė savo seseriai Danutei, ku
ri nėkiek nenusigando, nė nuliūdo. Net kiek 
nudžiugo.

Tuo tarpu Bukšnio kaimynas, subolševi- 
kėjęs šnipas Knyslys, vieną vakarą po lan
gais bešnipinėdamas, nugirdo Algio su mo
tina pasikalbėjimą apie Kęstutį (tėvo nebu
vo namie), kad jis vargšelis skursta kur gi
rioje, kuomet jie čia sėdi šiltoj stuboj ir ge
ria arbatą. Knyslys tuojau suprato, ką reiš
kia “skursta girioje”, ir skubiai pranešė če

kistams, kad Bukšnių Kęstutis partizanas. 
Ant rytojaus čekistai nusivežė Bukšnį į sa
vo raštinę ir klausinėjo, kur jo sūnus. Bukš- 
nys atsakė nežinąs, ir iš tiesų jis nežinojo. 
Tačiau čekistai užlaikė jį kalėjime toliau 
tardyti. Čia prasidėjo Bukšnių nelaimės. Tė
vą dažnai tardė. Kartais pasišaukdavo Pa- 
lačovą tardymui kiek “pagyvinti”. Palačo- 
vas tik lengvai savo leteną prikišdavo, bet 
nuo to Bukšnys ne savo balsu klykė. Taip 
jį kamavo keletą mėnesių. Staiga pasitaikė 
toks įvykis, kurs tardymą padarė nebe rei
kalingą.

Buvo Kūčių vakaras. Bukšnienė paruošė 
kuklią vakarienę pavaišinti vaikams, ku
riuos komjaunuolių valdyba leido motiną ap
lankyti. Bukšnienė slapčiai šluostė ašaras, 
kad vyras kalėjime, bet raminosi ta mintimi, 
kad ilgai nematytas jos sūnus partizanas 
taip pat pasižadėjo Kūčioms namo pareiti. 
Tą žinią jai suteikė Algis, kurs, matyt, su 
broliu ryšius palaikė. Motina mėgino iškvos
ti, kokie tai būtų jo ryšiai, bet Algis atsi
sakė jai paaiškinti. Ir Danutė paslaptingai 
tylėjo. Matomai ir ji šį tą žino. “Prasti kom
jaunuoliai tie mano vaikučiai, kad su parti
zanais susižino”, — pamintyjo Bukšnienė, 
nustebusi, kad ta mintis ją džiugina. Supra
tusi, kad nedera į jų gyvenimą perdaug kiš
tis, daugiau jų nebeklausinėjo.

IX.
Vakarienė jau ant stalo, o Kęstučio vis 

dar nėra. Jiems besirūpinant, kad gal ne
ateis, gal kas sutrukdė, o gal, Dieve gink, 
kokia nelaimė atsitiko, pasigirdo švelnus į 
duris beldimas — ne toks, kai čekistai atsi
lanko — ir Bukšnienė bėgo atidaryt. Į grį- 
čiąjėję jaunas, gražus, augalotas vyras, šil
tais kailiniais apsivilkęs. Pažinus sūnų, 
Bukšnienė puolė jam ant kaklo, ir iš jos 

krūtinės išsiveržė gausus nervingas raudoji
mas:

— Oi, sūneli, mano sūneli!..
Daugiau nieko negalėjo pratarti. Ir ne

reikėjo. Tame klyksme buvo viskas išreikš
ta: ir sielvartas, ir rūpestis, ir sopulingai iš
verktos valandos, ir meilė, ir džiaugsmas dėl 
jo atsilankymo. Ir susigraudinęs Kęstutis 
nubraukė ašarą. Ir iš jo krūtinės išsiveržė 
klyksmas:

— Mamyte! Aš negalėjau kitaip pasielgti!
Ir čia viskas buvo pasakyta: ir susikrim

timas, kad dėl jo poelgio tėvas sėdi kalėji
me, ir kad motinos tas pats likimas gal lau
kia, ir broliuko bei sesutės našlaitinė padė
tis, ir gimtosios tėviškės ilgesys, ir pavojai, 
kurie jo paties ateityje laukia, — bet virš 
visų tų skausmų vyrauja aukščiausia parei
ga Tėvynei. Štai dėlko “aš negalėjau kitaip 
pasielgti”.

Švelniai išsiliuosavęs iš motinos glėbio, 
Kęstutis išbučiavo brolį ir seserį, nusivilko 
kailinius ir buvo pasodintas garbingoj vie
toj už stalo. Vakarieniaujant mažai tekalbė
ta: vienas kitas žodis apie sveikatą, apie orą 
— žiema buvo šalta, — ir vėl grįžo tyla, ku
rioje vien jų mintys tesikalbėjo, nes jos apie 
tą patį dalyką spietėsi: apie kruviną Lietu
vos kelią ir jų pačių esamas ir būsimas ne
laimes. Apie laimę neteko spėlioti, nė sap
nuoti, nes nebuvo iš kur jos laukti: aplinka 
tamsi, niūri, klaiki. Tačiau jaunųjų širdy 
virė energingos veiklos poilgis: norėtųsi ką 
pradėt, užsimot, draskyt nelaisvės grandinę, 
smogt, mušt, kovot, eit į laisvę, į girias. Pa
vydu broliui Kęstučiui, kad jau sukasi kau
tynių sūkury. Ir jis, Algis, eitų ten drauge 
su Danute. Jis jau ryšininkas, su partiza
nais susisiekia. Tačiau pažvelgus į motiną, 
gailestis širdį suspaudžia: kaip ją vieną pa

likt? O čia ir partizanai Algiui įsako: laikyk 
savo poziciją, tu geras ryšininkas, mums to
kio reikia, laikykis kol gali. Kai jau nebega
lėsi, žinai kur pabėgt. Ir Danutę tokios pat 
mintys slegia. Ir ją tokios pat pareigos riša. 
Ji Algiui padeda. Sunki rolė jaunai merginai 
vaidinti — ji vos 16-tus metus tebeina. Nuo
latos apsimesdinėt, maskuotis, rinkt žinias, 
slapstytis, būti įtariamai. Taip, juos jau įta
ria: buožių, liaudies priešų vaikai, jų brolis 
partizanas... Nežinia, kaip ilgai tebegalima 
bus tas pareigas eiti, bet kokiu momentu ga
li būt jau pervėlu pabėgt. Na, dėl Tėvynės 
reikia pasiaukot. Areštas, kalėjimas, tardy
mai, ištrėmimas, kulka į pakaušį — kiek 
baisenybių gali krist ant jų jaunų galvelių... 
Bet dėl Tėvynės visa tai nukęst ir net žūti 
malonu.

Tačiau ramina mintis, kad juodu nebe 
vieni. Komjaunimo eilėse dauguma partiza
nų. Beveik visi gabesnieji berniukai ir mer
gaitės raginami ir net verčiami stoti į kom
jaunuolių organizaciją. Ir jie stoja, neva ne
noromis, kad neįtartų, jog siūlosi partiza
nams šnipinėti. Tikrovėje tai beveik visi turi 
vienodą tikslą: tarnaut ne Rusijai, bet Lie
tuvai. Ta mintis kelia dvasią ir masina pa
sišvęsti. Vis dėlto tai labai pavojingas pasi
ryžimas.

Kęstutis jau peržengė demarkacijos lini
ją. Jo kelias aiškus: kovot ir laimėt, arba 
žūt. Jam rūpi vien Lietuvos likimas, jisai jos 
sūnus, kovotojas - partizanas. Tačiau beval- 
gąs dabar savo namuose Kūčių vakarienę ir 
žvelgiąs į susijaudinusį motinos veidą, jis 
pajuto aštrų širdies sopėjimą. Nori mamą 
suraminti, bet nežino kaip. Visi ateina min- 
tin paguodos žodžiai atrodo tušti, bepras
miški, nudėvėti; net būtų koktu juos ištarti. 
Tačiau vis dėlto reikia nors mamai padėkoti.
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• Garbės Fundatoriai. Wor- 
cesterio Aušros Vartų klebo
nas Kun. Konstantinas A. Va- 
sys ir parapija drauge paau
kojo Šv. Metų paminklui, N. 
P. Seserų Koplyčiai statyti 
$1000.00. Jie tapo Koplyčios 
Garbės Fundatoriumi. Klebo
no ir parapijos vardas bus iš
kaltas Garbės Lentoje ir tin
kamai atžymėtas Aukso Kny
goje.

N. P. Seserų Kongregacija 
ir Statybos Komitetas reiškia 
didžios padėkos visiems šią 
auką sudėjusiems.

• Uždaros Rekolekcijos Vy
čiams. Rugsėjo 15-17 dieną 
pas Tėvus Pranciškonus, Ken- 
nebunk Port, Me. yra daro
mos Vyčiams rekolekcijos. Vi
sos vietos jau užimtos.

• Didelis subuvimas Chica- 
gos lietuvių ruošiamas rugsė
jo 7 d. Lietuvos Vyčių salėje. 
Tai bus susipažinimas Lietu
vos jaunimo atstovų bei at
stovių suvažiavusių į metinį 
Liet, vyčių seimą.
• Juozas Ambraziejus rašo 

atsiminimus iš 1905 metų lie
tuvių organizacijos veiklos.
• Profesoriai: dr. Pr. Pa- 

dalskis Detroit universiteto, 
S. Kolupaila Notre Dame uni
versiteto, P. Labanauskas 
Marąuette universiteto, kun.

-iž-Chic&gor HL ir Mr- 
Avietenaitč iš Detroit, Mich. 
bus prelegentais Vyčių va
dų kursuose, kurie įvyksta 
rugsėjo 5-6 d. Šv. Šeimynos 
viloje, Chicagoje.
• Budrys, Lietuvos konsu

las New York, rugpiūčio 24 d. 
vakare kalbėjo 
kybos Rūmų 
Brooklyne, N. 
reikalais.
• P. Mičiulis,

mas siuvėjų kontraktorius, po 
sunkios operacijos rugpiūčio 
23 d. mirė Wyckoff Heights 
ligoninėje Brooklyne.

Lietuvių Pre- 
susirinkime 

Y., prekybos

plačiai žino-

Lietuvos Vyčių 37-tojo seimo 
belaukiant

Brocktono lietuvių radijo 
programa vedama katalikės 
moters, ponios Algos Breivai- 
tės - Falcon. Ponia Falcon 
priklauso prie Šv. Roko para
pijos, buvusi vargonininkė to
je bažnyčioje. Nuo mažumės 
dalyvavo ir dirbo
reikalams. Priklausė prie pa
rapijos choro ir prie parapijos 
draugijų. Apsivedė su katali
ku vyru ir augina katalikiškai 
tris vaikučius.

parapijos

tai 
da-
vi-

Visa Amerikos lietuvių vi
suomenė ir jaunimas nekan
triai laukia neužilgo įvykstan
čio Lietuvos vyčių metinio 
seimo ir domisi, kas bus jame 
svarstoma, diskutuojama ir 
nutarta. Gi seimo rengėjams 
laikas labai greit bėga; jie no
rėtų dar daugiau laiko turėti, 
kad galėtų geriau pasiruošti, 
o čia jo vis mažiau ir mažiau 
belieka. Centro valdybą suda
ro: kun. J. Jutkevičius, centro 
dvasios vadas; Jonas Juozai
tis, centro pirm.; Al Vasi
liauskas, centro vice pirminin
kas; Bertha Ciočytė, 2-oji vi
ce pirmininkė; Sylvia Račkiū- 
tė, protokolo raštininkė; Phi- 
lomena Rekašiūtė, korespon
dentė raštininkė; Pranas Gu
delis, iždininkas; Elena Pin- 
kin, ir John Contons trustis- 
tai. Nors jie toli viens nuo ki
to gyvena, bet kartu petys į 
petį dirba.

Norėtumėm padaryti šį sei
mą tokiu, kokio dar nėra bu
vę vyčių istorijoje. Illinois - 
Indiana apskritys, šio metinio 
seimo šeimininkės, yra išrin
kusios labai veiklią komisiją, 
kuri susideda iš 5, 8, 13, 14, 
16, 24. 36, 55. 82, 112 ir 132 
kuopų atstovų, kurie dirba iš

sijuosę, kad būtų patenkinti 
visi atvykę iš visur į šį seimą 
dalyviai. Posėdžius stengsi
mės pravesti taip, kad būtų 
įdomūs ir turiningi.

Pakartojame mūsų didžiulis 
metinis seimas įvyks rugsėjo 
8, 9 ir 10 d. Sherman viešbu
tyje Chicagoje. Dar kartą no
rėtumėm nuoširdžiai pakvies
ti visus lietuvius, ypač visą 
jaunimą dalyvauti su mumis 
vyčiais šiame seime.

Philomena Rekašius

Ponia Falcon čia gimusi ir 
augusi. Neturėjo progos mo
kintis lietuvių kalbos. Jei kal
ba tipišku amerikonišku lietu
višku žargonu, tai nėra ko 
stebėtis. Daugelis čia augusių 
lietuvių - amerikonų negali 
nei žargoniškai kalbėti. Ka
dangi ne tik vieni lietuviai 
klauso programos, tai biznie
riai prašo, kad skelbimai būtų 
pranešti ir anglų kalba.

Jei muzika šokia-tokia, 
prašoma ir profesionalų 
lyvauti, nes vedėja priima 
sus artistus čia apylinkėje.
Bėda, kad ne visus klausyto
jus galima* patenkinti. Taip 
pat, ne visi gali būti profesio
nalais. Bet lietuviai mėgsta 
groti ir dainuoti, ir Brocktone 
visi turi progos pasirodyti. 
Lai klausytojai patys spren
džia, kas iš jų geriausias.

Vedėja neturi nieko bendro 
su komunistais ir neturės. Gi
mė katalike ir, duok Dieve, 
mirs katalike.

Programos galite klausytis 
kiekvieną sekmadienį, 12:30 
vai. dienos, iš WBET stoties, 
990 KC.

Pareiškimas prisiųstas kaip 
atsakymas į “Darbininke” 
(rūgs. 18) iškeltą klausimą: 
“Ar Brocktono radijo progra
ma komunistų vedama?” Eed.

LIETUVIŠKOS VESTUVES
Chicago, Iii.

Čikagoje, šv. Jurgio para
pijos b-je, šių metų rugpiūčio 
mėn. 19 d. įvyko' didelės iškil
mės. Čia susituokė buv. 
Mainz’o universiteto medici
nos studentas Vaclovas Dra
gūnas su Teresės Neumanai- 
tės krikšto dukterim, lietuvai
te Terese Jakomaityte. Vestu
vių iškilmės įvyko pas jauną
jį, kurs gyvena pas savo dėlę 
Kapočių. Įdomiausia, kad pri
silaikyta visų Amerikos lietu
vių vestuvinių papročių, kas iš 
Vokietijos atvykusiems iškil
mių 
Jau 
yra 
mus
kiami, pav., 
kuris stovi bažnyčios vidury
je, netoli didžiojo altoriaus,

čių, iki šiai dienai išlaikė savo 
šeimose lietuvių kalbą, kurie 
nenutautėjo. gyvendami įvai
rių tautų jūroje, kurie išaugi
no skaitlingas šeimas ir šian
dien visu tėvišku rūpestingu
mu globoja iš Vokietijos at
vykusius tautiečius.

Garbė jiems!
O jauniesiems linkime il

giausių metų!

dalyviams buvo nauja, 
ceremonijos bažnyčioje 

kiek kitokios negu pas 
Lietuvoj. Jaunieji sutuo- 

ne prie stalelio,
• Suzana Griškaitė, kuri jau

išvyko Europon, dainuos ne 
tik Vokiečių Muencheno, Due- 
seldorfo ir kitose operose, 
iiet-PMttodjB-ąu Aaso-žvelniu. čMmojo -altoriaus laip-
balsu Prancūzijoje ir Švedi
joje.
• Connecticuto lietuvių trem

tiniai savo suvažiavime 1950 
m. liepos mėn. 16 d., Union 
City, Conn., priėmė šią rezo
liuciją: “Tremtinių suvažiavi
mas, pripažindamas didelius 
BALF-o nuopelnus lietuvių 
tremtinių šelpimo darbe ir ti
kėdamas, kad BALF-o pagal
ba ir ateityje bus labai nau
dinga lietuvių tautai, ragina 
visus tremtinius nuolat remti 
BALF-ą ir aktingai dalyvauti 
jo skyrių darbuose”.

Uždaros Rekolekcijos Tretininkams
Kad ypatingu būdu MmikaupuH Šv. Metų proga, kad vis 

geriau įsigilinus' į dvasinį gyvenimą šv. Pranciškaus dvasioje, 
Tėvai Pranciškonai ruošia Kennebunk Port, Maine, tretinin
kams uždaras rekolekcijas. Rekolekcijos prasidės rugsėjo 29 d. 
vakare ir baigsis spalio 1 dieną, sekmadienį prieš šv. Pranciš
kaus šventę. Nors šios rekolekcijos yra skiriamos tretininkams, 
tačiau jose galėtą dalyvauti ir visi tie, kuriems šv. Pranciškaus 
dvasia yra artima ir miela. Pasinaudokite proga! Visam laikui 
pragyvenimas karštuoju tik 5 dol. Apie savo atvykimą iš anks
to rašykite šiuo adresu:
FRANCISCAN MONASTERY KENNEBUNK PORT. M AINE.

telių. Labai gražus paprotys 
yra ir tas, kad jaunoji, tuoj 
po šliūbo. eina prie Marijos 
altoriaus ir čia padeda prie 
Marijos kojų gėlių puokštę.

Prieš išvykstant į bažnyčią 
jaunoji apdovanoja visus da
lyvius gėlėmis. Jaunieji, grįžę 
iš bažnyčios, buvo namuose 
sutikti su duona ir druska ir 
— čerka. Įdomios apeigos bū
na ir 12 valandą, kada jauna
jai nuima veliumą. Kelių 
aukštų vestuvių tortas prade
damas piauti ir dalyti taip pat 
prisilaikant atitinkamų apeigų 
ir ceremonijų.

Jaunojo giminės — skaitlin
gos Smailių. Salalų, Kapočių 
ir kt. šeimos — yra kilę iš 
Lyduokių ir Žemaitkiemio. 
Daugumas atvykę 1907 me
tais. Jų vaikai, visi dabar jau 
seniai vedę žmonės, yra gimę 
Amerikoje, bet visi kalba lie
tuviškai — tėvų gimtojo so
džiaus tarme.

Reik lenkti galvą prieš tuos 
garbingus senelius, kurie, ne
žiūrint visų sunkumų ir kliū-

CLEVELAND, OHIO 
Nep. Pag. Dievo Mot. parap. 

piknikas
Jau baigiasi piknikų sezo

nas. Mūsų, Nepaliaujančios 
Pagelbos Dievo Motinos, pa
rapijos paskutinis piknikas 
įvyks rugsėjo 3-čią, tai yra 
sekmadienį prieš Labor Day.

Visus clevelandiečius ir iš 
aplinkių kviečiame į šį pikni
ką, kuris įvyks dar mūsų la
bai gražiame sodne, atsilan
kyti. Tuojau čia pradėsime 
statyti naują bažnyčią, mo
kyklą ir seserų namus, tad 
turėsime šį gražų sodną paša
linti. Taigi, pasigrožėkime juo, 
kolei dar jį turime. Bus geras 
orchestras, užkandžiai ir tt. 
Visus geros valios žmones 
kviečiame.

Klebonas ir komitetai.
■■ Mirė Juozas Rumbutis, 

gyvenęs namuose 1351 Gid- 
dings Rd., Cleveland, Ohio. 
Šie namai visiems tremtiniams 
gerai žinomi, nes juose daug 
kas iš jų svečiavosi. Pasku
čiausiu laiku velionis laukė 
atvykstant giminių, kurių jau 
nebesulaukė. Palaidotas Kal
varijos kapinėse iš Šv. Jur
gio bažnyčios. Liūdi dvi poduk
ros ir draugai bei pažįstami.

■s P. J. Keršys, insurance 
įstaigos vedėjas gydosi namie. 
Buvo prieš kurį laiką netikė
tai automobilio sutrenktas 
gatvėje.

■s Dr. J. Rimašauskas, vie- 
energingų tremtinių pa- 
darbštume. Šių dienų 
iš svarbiausių jo užda- 
pr i rengti virš 200 įvai-

Vinča jau imasi 
Amerikoje

Liepos pradžioje iš tremties 
atvyko į Chicagą, pasižymėjęs 
imtininkas - ristikas Juozas 
Vinča. Jis jau imasi bei lam
do kaulus Chicagoje savo 
“oponentams”.

Vinča yra buvęs Pabaltijo 
valstybių bokso čampionas ir 
kurį laiką yra gyvenęs South 
Bostone. Čia jis buvo Jack 
Sharkey - Žukausko (buvusio 
pasaulinio bokso čampiono) 
globojamas ir trenirnojamas. 
Bet, negavo ilgesniam laikui 
vizos pratęsimo, turėjo grįžti 
Lietuvon. Matomai iš boksi
ninko profesijos perėjo į imti- 
ninko profesiją, kurioje būda
mas tremtyje Vokietijoje, tu
rėjo nemažą pasisekimą. Da
bar Vinča yra buvusio žy
maus imtininko Karolio Požė
los globoje.

Šiuo metu Did. Britanijoje 
viaų dėmesys yra nukreiptas 
į tarptautinius įvykius. Daug 
kalbama apie karo galimybes. 
Krašte yra šiek tiek nerimo. 
Daugelis žmonių nepasitiki 
darbiečių vyriausybės suge
bėjimais vesti kraštą taip 
sunkiu momentu, Pasigirsta 
balsų reikalaujančių, kad bū
tų grąžintas į valdžią Chur- 
chillis. Kalbama taip pat apie 
koalicinę vyriausybę.

Lietuviai emigrantai prade
da pamažu įsikurti. Sutaupę 
kokį centą, stengiasi nusi
pirkti namus. Vidurinėje Ang- 
glijoje ir Valijoje gyvenantie
ji lietuviai jau daug kas turi 
nuosavus namus, Nežiūrint 
to, kad gyvenimo sąlygos Did. 
Britanijoje yra pakenčiamos, 
daug lietuvių norėtų išemi
gruoti kur nors toliau — į 
JAV, Kanadą, ar net Austra
liją.

Lietuviška kultūrinė veikla 
vystosi. Bet jai didelė kliūtis 
yra žmonių išsklaidymas po 
įvairius provincijos miestelius. 
Lietuviškos kultūrinės veiklos 
judintoju yra Did. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga. Tačiau toli 
gražu nevisi lietuviai. Lietu
vių Sąjungos didžiausias da
bartinis rūpestis yra pasista
tyti nuosavius namus Londo
ne. Maždaug pusė numatytų 
surinkti pinigų jau turima. 
Užsimojimas turėti nuosavą 
lietuvišką židinį Londone, ga
lima sakyti, turi jau užtikrin
tą pasisekimą.

naujai atvy. 
su senaisiais 

geras, nors

1$ ANGLIJOS LIETUVIU GYVENIMO 
> l

Šalia - Lietuvių Sąjungos 
veikia dąr ir kitos ideologi- 
niais pagrindais organizacijos, 
ypač Škotijos.

Sugyvenimas 
kusių lietuvių 
yra pakankamai
kai kur dar pasigendama tik
rai nuoširdaus darnumo. Nu
vykęs jaunimas kuria daž
niausiai lietuviškas šeimas. 
Sukūrusieji mišrias šeimas 
beveik visi skaudžiai apsivylė.

Religinis aptarnavimas yra 
pakankamas. Kunigams lietu
vių religinio aprūpinimo dar
bą sunkina ta aplinkybė, kad 
lietuviai 
Ne visi 1 
sirodo 
Sektinė ’ 
lietuvius, 
tantizmą iki šiol 
nebuvo girdėta, tačiau tam 
tikro kontakto yra. Be to, 
sektinės įtakos pradeda reikš
tis moraliniam - dvasiniam 
lietuvių gyvenime.

yra labai išsklaidyti, 
lietuviai religiniai pa- 
pakankamai stiprūs, 
veikla skverbiasi ir į 

Perėjimų į protes- 
įš lietuvių 

tačiau 
yra. 1

PARAPIJOS PIKNIKAS
Nashua, N. H. — Sekma

dienį, rūgs. 3 d., Sokolo ūkyje 
įvyks Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos piknikas. Bus graži 
ir įdomi programa. Kviečia 
visus atvykti ir dalyvauti.

• Socialinio aprūpinimo (So
čiai Security) vyriausioji ži
nyba praneša, kad per praėju
sius 15 metų išmokėta darbi
ninkams 24 bilijonai dolerių.

GRĮŽO IŠ NATIONAL 

BEAUTY SHOW

i

‘Statome Koplyčią
KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys 

nei rody* negadinai

Mra. Auna Janus,

i! 
i 
i!
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 

i!
išvykusi į j? 
r lankėsi ! ■

iš Caspers Beauty Salon, 738 
E. Broadvray, South Boston, 
Mass., kuri buvo i 
New Yorką, kur

MARIJOS GARBEI-SV. METAMS ATMINTI! 
PUTNAKCan.

MARIJOS N. P. SESERŲ VJEMUOLYME 
GERAŠIRDIS LIETUVI,

Prisidėk!
Padidinsi Marijos Garbę, 
Atliksi gražų, gailestingą darbą, 
Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, 
Įamžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą, 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS

■ ► 
i! 
i!
i! 
ii

Ir moterys mokosi šaudyti.

A. 1ŽU.1 IdllAvOi 4 *

Beauty Show, rugp. 27-29 dd. ! į BUS ATMINTAS:
Ten lankydamasi išstudijavo •, MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos UŽ vi

sus aukotojus gyvus ir mirusius.
nas iš 
sižymi 
vienas 
vinių,
riaušių dokumentų, patekusių 
iš rusų enkavedistų į jo ran
kas. Jie parengiami genocido 
parodai. Ne tik pats dirba, 
bet jau yra įtraukęs į tą dar
bą eilę ir kitų veikėjų, kurie 
pasižadėjo padėtią būtent: inž 
architektas P. Rudokas, foto
grafas Gaidžiūnas, inž. Pr. 
Kirlys, skulp. Vyt. Raulinai- 
tis, inž. Graurogkas ir kiti. Pa
roda įvyks spalio mėnesį. 
Tremtinių pastangomis jau 
surinkta apie pora šimtų dol., 
ir pažadėta apie šimtas dole
rių parodai...

šv. Jurgio par. karnava
las pereitą mėnesį davė gryno 
pelno $4,106. Piknikas, kuris 
įvyko praeitą sekm. dar atneš 
kokią tūkstantinę. Šįmet para
pija turi daug išlaidų remon-

vėliausios malos plaukų dažy
mą, stilių, permanents ir tt. 
Taigi, Casper Beauty Salono 
lankytojos atėjusios į šią 
įstaigą gaus vėliausio stiliaus 
aptarnavimą.

tams, tai reikalingi yra pini
gai.

v. p.p. Jei tik oras bus palan
kus, tai galima tikėtis nema
ža svečių...
m BALFo 38 sk. rūbų vajus 

šv. Jurgio par. jau eina prie 
pabaigos. Kas turite atlieka
mų rūbų, nuoširdžiai prašomi

MARUOS N. P. PAVEIKSLĄ su įrašyta pavarde, 
kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.

PAŽYMfcJIMUS:
STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos ......  $25.00
STATYTOJO, kas aukos ...........................

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

i! 

i!

!
(

( 
I

GARBES FUNDATORIAUS, kas aukos $100W» i 
GARBES LENTOJ bus iškalti visų FUNDATORIŲ į

rašyti visų šakoto jų vardai, i 
skirta joje po atskirą lapą j 

i

S1MA0 
$500.00

jfGAUS:
<! 
i!
i!

!
!

i! 
i!

■i Tremtinių Dr-jos piknikas i j 
įvyks sekm. rugsėjo 10 d. i Į 
naujos par. sode. Pradžia 2:00 į!

* r
i!
<! 
i!
i!

!
! 

i!
atnešti į parapijos salę. Jų j [ 
yra kiekvienoje šeimoje tik j j 
reikia savo peržiūrėti savo i ’ 
drabužines ir vargstančius su- į ! 
šelpsite. Apsidairykite iš to į!

<!’ nauda bus didelė.

vardai.
AUKSO KNYGOJ bus įraš; 

o FUNDATORIAMS T 
su fotografija ir gyvenime aprašymu.

SIŲSK AUKAS šiuo adresu: 
Immacnlate Conception Convent Building Fund, 

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

Vardas, Pavardė ............. ..... —.....-------- ------- -----------
Adresas .............   ....L...------- .--- - ----------

(Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

(
i 
i 

( 
(
i 

(
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Trijų sukaktuvių užkulisiuose
Iš šalies nugirsti žodžiai

(3) 
Lauras Kaniava

kas. Važinėjo j P. Ameriką 
lietuvių organizavimo reika
lais. Susilpnėjus sveikatai, pa
sitraukė j ramesnį gyvenimą 
— kapelionauti Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyne, 
Brocktone”.

12. Ant sukakčių slenksčio

Kai Lietuva paraudonijo 
nuo Stalino saulės, jau nebu
vo galima jos lankyti. Apie tą 
“rojų” daug kitiems kalbama, 
bet jo nerodoma. O kas ir iš
vysta, kaip A. Bimba, tai tie
sos žodžio nesako. Tikrą tiesą 
pasaulis išvys tiktai tada, kai 
išsisklaidys pučiamos į akis 
miglos. Laukti tos valandos 
nėra lengva, ypač tiems, ku
rie tėvynės neteko ir jos ap
lankyti negali. O tokių yra 
daug dabar Amerikoje.

9. Gryna lietuviška siela

Kartais jiems būna taip 
sunko, kad retas kas gali ras
ti šiltą suraminime žodį. Kun. 
Jonas nuo Kryžiaus visados 
jį randa. Kiek kartų jis yra 
kalbėjęs didesniam ar mažes
niam būryje, jo žodis visada 
buvo gaivus ir mielas. Jis turi 
retą dovaną nujausti pačius 
intymiausius žmogaus sielos 
virpėjimus. O lietuviška siela 
jam pati artimiausia, Jis ir 
pats yra išlikęs nuostabiai lie
tuviškas, lyg vakar dar būtų 
palikęs ir Nemuno pakrantes. 
Iš kalbos nepažinsi, kad A- 
merikoje jau 37 metus išgy
veno.

Kartą vienas tremtinys ma
nęs klausia: “Iš kurios sto
vyklos tas gražiai kalbėjęs 
kunigas?” Manė neseniai čia 
atvykęs su kitais. Kai sužino
jo, jog yra “senas ameriko
nas", ne tiek nusistebėjo, kiek 
apsidžiaugė. “Va, kaip galima 
ir svetur grynu lietuviu išlik
ti! Kad visa senesnioji karta 
būtų tokia išlikusi, lietuviška 
Amerika, šlaridieif kitaip atro
dytų. Nebūtų ir kalbos apie 
“trinimąsi” senų ir naujų. Čia 
jam dar papasakojau, ką bu
vau nugirdęs apie “senus gri- 
norius”.

10. Daktaras su rausva oda

Kartą kun. Jonas užsuko į 
garažą mašinos taisyti. Man- 
dras ir nebe plonas Yankis, 
matyti, buvo gerus pietus su
valgęs ir “pafulinti” jam 
liežuvį niežtėjo. Jis ir užklau- 
tė savo klijentą:
— Tai kaip “grinorius" 

jaučiasi šiame krašte?
— Labai gerai, — atsakė 

kun. Jonas. — Bet senieji šios 
šalies gyventojai tai visai 
prastai “fylina”. Neseniai grį
žo vienas jaunas žmogus iš 
Belgijos, aukštus mokslus iš
ėjęs ir daktaro laipsnį įsigijęs, 
o darbo gauti negali. Čia gi
męs, augęs...
— Negali būti, — atsiliepė

tas garažo menedžeris.— Tur 
būt, prastą turi diplomą?
— Ne! Diplomą jis turi gerą, 

bet turi ir rausvą odą. Jam 
siūlo eiti į rezervatą.

Senas amerikonas susirau
kė Nuotaika jo susmuko, kaip 
“flat tire”. Mat, kai išpūstą 
daiktą bakšteri, jis turi kiek 
supliukšti. O kun. Jonas nuo 
Kryžiaus moka įdurti puzrui 
jei tas nesusipranta.

11. Ir švelnus ir kietas

Šiaip yra švelnus ir kitiems 
labai paslaugus. Tiktai princi
puose kietas. Pataikavimams 
jų neparsiduoda ir minios balso 
nesiklauso. Turi savo sprendi
mą. Kai kam kartais atrodo 
nesuprantamas. Tik po laiko 
pamato, kur būta sveikos 
nuovokos ir tiesaus žodžio. 
Ne dovanai romėnai yra sa
kę: “Sub oculis posita despi- 
cimus. remota desideramus”. 
Ką tur ime, dažnai stumiame į 
šalį, o kai nustumiame, pasi
gendame ir ieškome. Nevisa- 
da bepavyksta rasti.

12. Negailėjo nei sveikatos

nei lėšų
Kun. Jono Švagždžio nerei

kėjo užsislėpusio ieškoti, kol 
buvo kupinas sveikatos. Jis 
pats visur pribūdavo. Žiūrėk, 
jau ir yra kuriam nors posė
dyje, susirinkime, suvažiavi
me ar konferencijoje. Vienas 
ar kitas pareigas yra ėjęs vi
sose didžiosiose Amerikos lie
tuvių katalikų organizacijose: 
Katalikų Federacijoje, Kunigų 
Vienybėje, Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijime, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungoje ir k. 
Pastarajai jis pirmininkavo 
gerą tuziną metų, rūpindama
sis ir spaustuve ir “Darbi
ninku”. Randame jį daugelio 
organizacijų garbės nariu ir 
rėmėju. Rėmė kiekvieną vi
suomeninį lietuvišką ir kata
likišką darbą, kiek tik svei
kata ir ištekliai leido. Štai, 
vienoje LRK Susivienijimo 
programoje randame parašy
ta: “Buvęs ilgametis šv. Roko 
parapijos klebonas. Nuoširdus 
lietuvis patriotas, visuomeni
ninkas, kalbėtojas. Katalikų 
visuomenėje bei kovoje už 
Lietuvos laisvę visada buvo 
vadovaujančiose eilėse. Tiems 
reikalams niekada nesigailėjo 
nei savo sveikatos nei išlaidų. 
Veikė Amerikos Lietuvių Ta
ryboje. Dalyvavo istorinėje 
lietuvių delegacijoje pas pre
zidentą Rooseveltą. Buvo ilga
metis LDS Centro pirminin-

Kunigo kelias ligi vienuoly
no kapeliono nebuvo nei trum
pas nei lengvas. Nuo Kauno 
kunigų seminarijos (1906) jis 
vedė pro Lietuvą ir abi Ame- 
rikas — šiaurinę ir pietinę. 
Vikaravo ir klebonavo Brook
lyne, Patersone, Norwoode, 
Brocktone... Ilgiausiai Brock
tone. Šv. Roko parapijoje — 
didesnių pusę jos auksinio ju
biliejaus, kuris kaip tik šie
met buvo paminėtas. Šiemet 
suėjo ir 35 metų Lietuvių 
Darbininkų Sąjungai, kuri ge
rą trečdalį šios savo sukakties 
skolinga kun. J. Švagždžiui. 
Ir sidabrinis Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų jubiliejus savo 
viršūne siekia kun. Joną nuo 
Kryžiaus. Jis vis sutinka ke
lyje kryžių, kuriuo mažą jį 
krikšte pažymėjo.

13. Tarp žemės ir dangaus

Kiekvienas žmogus primena 
kryžių: remiasi jis į žemę, o 
stiepiasi į dangų. Kunigas gi 
yra daugiau panašus į kry
žiaus skersinį, iškeltas tarp 
žemės ir dangaus. Iš žemės 
jis paimamas, bet dangaus 
darbui pašaukiamas. Žemėje 
jis turi veikti ir su žmonėmis 
būti, ir kartu būti tarsi ne iš 
šios žemės — būti Dievo bal
su ir dangaus pranašu. Bet 
tikram pranašui yra lengviau 
negu kunigui. Pranašą aiškiai 
laiko ir veda Dievo ranka: į 
šalį jis pakrypti negali. Kuni
gas paliekamas daugiau savo 
valiai: matai kelią ir vesk 
juo! Turi būti tarp žmonių ir 
kartu iš jų išsiskirti. Tai yra 
pasaulyje pačio* sunkiausios 
pareigos, kurios tik gali žmo
gui tekti. Tai gali suprasti tik 
tas, kam Dievas jas paskyrė.

Kun. Jonas Švagždys tas 
sunkias kunigo pareigas eina 
jau penkta dešimtis metų.

BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE 
VILNIUJE

DIEVAS IR MAMONA
"Žmogus negali tarnauti dviems ponams” — tokia yra pa

grindinė ateinančio sekmadienio mintis.
Mažasis mūs katekizmas yra be galo didelė knyga. Vien 

pirmasis katekizmo puslapis vertas visos filosofijų bibliotekos. 
"Kam gyvename ant žemės?” — yra pats svarbiausias mūsų 
gyvenimo klausimas. Daugelis jį girdėjo, daugelis jį aiškinosi, 
ieškojo atsakymo, prirašė ar perskaitė krūvą knygų, o reikėjo 
tik prisiminti atsakymą iš pirmojo katekizmo puslapio.

Mūsų laikų ekonomika, pedagogija, politika nusisuko nuo 
katekizmo ir rado sau gana vieningą atsakymą į žmogaus pras
mės klausimą. Įsigijimas galybės, materialinių vertybių, gar
bes. yra jų atsakymas. Kiekvienas, kuris tiems tikslams pasto
ja kelią, turi būti negailestingai pašalintas. Kūnas gauna prieš 
sielą pirmumą, medžiaga prieš dvasią, mamona prieš Dievą.

Žmogus sutvertas darbui, kaip paukštis skraidymui: tu 
turi valgyti duoną tik prakaituodamas veidu. Darbas turi ga
rantuoti būtiniausius mums dalykus, tačiau tie dalygai negali 
būti aukščiausieji mūsų gyvenimo tikslai. "Duonos ir žaidimų” 
šaukdavo senovės romėnai savo imperatoriams. "Duonos ir žai
dimų” ieško mūsų laikų skubanti gatvių minia. Ji šiandien jau 
nevaikšto, kaip Romos plebėjai, bet sėdi gana gražiai dažytuo
se vežimuose, kurie rytą - vakarą ir savaitgaliuose pasipila 
mūsų keliuos ir gatvėse.

“Auksas ir sidabras yra pražudęs daugelį”, sako šv. Raš
tas. Aukso ir sidabro mums reikia kasdienei duonai įsigyti, ta
čiau jie neturi mūsų paver gti, nes tada jie mus pražudys.

Kiekvienas turi turėti pasitikėjimo Dievu, nes jis žino ko 
kam reikia. Mes galime gauti visko, ko tik mums reikia, bet ne 
visko, ko tik norime. Daugelis dalykų, kurių norėtumėm, yra 
mums nenaudingi.

Jokia kariuomenė negali laimėti karo, jei jos kariai neži
no tikslo. Aklai į mirtį nenori eiti nei vienas karys. Tačiau, ar 
ne akli mes traukiame j>er gyvenimo kovas? Ar mūsų vargų 
ir rūpesčių tikslai yra mums patiems aiškūs? Ar ne per grei
tai po pirmos Komunijos pamiršome pirmąjį katekizmo pus
lapį?

“Ieškokite pirmiausiai Dievo Karalystės ir Jo teisybės, o 
visa kita bus jums pridėta”. Mat. VI. 32. K. L J.

Kazimieras Čibiras
25 metų spaudos darbe

Posėdžiavo "Aidų” 
kolektyvas

Rugpiūčio 27 d. Tėvų Pran
ciškonų vienuolyne Kenne
bunk Porte įvyko “Aidų” žur
nalo redakcinio kolektyvo na
rių susirinkimas, kuriame bu
vo tartasi įvairiais jo redaga
vimo bei leidimo reikalais. Su
sirinkime dalyvavo pranciško
nų provincijolas T. J. Vaškys. 
vyriausias redaktorius A. Vai
čiulaitis ir kolektyvo nariai, 
gyveną Jungtinėse Valstybė
se.

Darbininko” skaitytojai, tur 
būt, dar prisimena, kaip šį 
laikraštį redagavo ir daug ja
me rašė iš Pietų Amėrikos 
atvykęs gabus žurnalistas ir 
stambių knygų autorius Ka
zys Čibiras. Šiemet jis mi
ni spaudos darbo 25 metų su
kaktį.

Vilnietis idealistas
K. Čibiras yra kilęs iš Vilni

jos. tos senosios Lietuvos že
mės, kuri didžiai turtinga sa
vo praeitimi, bet skurdi kas
dienine duona. Žmonės retai 
kada ten būva sotūs, tiek pri
sivalgę, kad tik drvpsoti no
rėtų. Perdaug riebus gyveni
mas žmogų priploja prie že
mės kaip nupenėtą kalakutą.

Vilnijos žmonės lengvi, kaip 
pustomas apie Varėną smėlis. 
Rodos, ant jo nieko augti ne
gali, o tačiau toje uogų ir 
grybų karalystėje yra užaugę 
žymūs mūsų tautos veikėjai 
ir net pasaulinės garsenybės, 
kaip Mikalojus Čiurlionis. Visi 
jie idealistai, svajotojai ir ko
votojai už tiesą, grožį ir meilę 
žmonėse! Prie jų priklauso ir 
Kazys Čibiras — Vilniaus 
krašte gimęs ir užaugęs.

Žmogus be savų namų
Kai jis augo ir Vilniaus 

krašte mokėsi, trūko ten žmo
nėms ne tiktai duonos, bet ir 
laisvės. Ir niekas, tur būt, nė
ra jos taip ilgėjęsis, kaip lie
tuvis vilnietis. Kiekvienam 
žingsnyje jis skaitė seną Lie
tuvos praeitį iš kaimų, miestų 
ir pilies, o turėjo kęsti pri
mestą vergiją ir persekioji
mus. Lenkų persekiojamas K. 
Čibiras turėjo palikti Vilniaus 
kraštą ir prieglaudos ieškot-' 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bet ir čia neilgai galėjo būti. 
Bolševikų invazija nuvijo dar 
toliau — į platų pasaulį, o ja
me sopsta širdis nerasdama 
paguodos. Jos jau nėra tam, 
kas nebeturi savų gimtų na
mų.

Plunksnos darbininkas
Kovodamas už laisvę ir tie

są, K. Čibiras gana anksti 
ėmėsi plunksnos ir ligi šiol jos 
nebepaleidžia. Dar mokyda

masis Vilniuje, jau rašinėjo į 
“Jaunimo Draugą" ir “Kelią” 
— katalikiškus ir patriotiškus 
laikraščius. Būdamas N. Lie
tuvoje, ketveris metus reda
gavo populiarų katalikišką sa
vaitraštį “Šaltinį” ir daug ra
šė į “Rytą” (kat. dienraštį). 
“Židinį”, “Ateitį”, “Tiesos Ke
lią”, “N. Vaidilutę". “Draugą" 
(Amerikoje). Atsidūręs P. A- 
merikoje ir gerai pramokęs 
ispanų kalbas. jis pasidarė 
bendradarbiu katalikiškųjų 
laikraščių Argentinoje ir U- 
ragvajuje. Tik vienas ‘EI Pue- 
blo" yra atspausdinęs per 100 
jo straipsnių, ginančių Lietu
vos reikalus. Daug rašo ir į 
kitus Argentinos ir Uragva- 
jaus laikraščius ir žurna'us.

1946/47 metais jis buvo at
vykęs į Š. Ameriką ir pradė
jęs redaguoti “Darbininką", 
kuriam buvo pasiryžęs ati
duoti visą savo širdį ir patyri
mą. bet išėjo ne taip, kaip 
manė. Jis turėjo grįžti vėl į 
P. Ameriką, kur buvo sutik
tas su išskėstomis rankomis 
ir dideliu pasitenkinimu. Gal 
ir gerai, kad taip išėjo: tik ne 
“Darbininkui", o lietuvių tau
tai. P. Amerikai reikėjo pasi- 
šventusio idealisto, gerai pra
mokusio ispaniškai, kad sve
timoje spaudoje gintų paverg
tos Lietuvos reikalus.

V Urugvajaus katalikų partija "Unio Civica” pradėjo griež
tą kovą prieš įstatymo projektą, kuriuo norima legalizuoti di- 
vorsus. Kitos partijos šį projektą jau yra priėmusios. bet kata
likiškoji partija, būdama ištikima krikščioniškai moralei, pasi
ryžusi kovoti iki galo ir laimėti.

V Šiomis dienomis Udenhou kapucinų vienuolyne. Olandijo
je, įšventintas kunigu brolis Remigijus. Jis yra septintas ku
nigas ir vienuolis iš tos pačios šeimos.

y Karo metu Didžioje Britanijoje buvo sunaikinta ar su
gadinta daug katalikų bažnyčių. Joms atstatvti*reikės mažiau
siai 18 metų laiko ir arti penkių milijonų svarų.

V Paryžiuje įvyko tarptautinis šv. Vincento Pauliečio orga
nizacijos vadų suvažiavimas. Dalyvavo atstovai iš 20 tautų. 
Organizacija turi apie 200.000 narių tarp 70 tautų. Jos veikla 
ypatingu būdu plečiasi Pietų ir šiaurės Amerikoje.

V Nesenai New Yorko tikintieji iškilmingai atšventė Arki
vyskupijos 100 metų įsteigimo sukaktį. Kard. Fr. Spelman’as 
pasakė kalbą, kurioje apgailestavo, kad Amerika, sudėjusi 
daug aukų, nesugebėjo užtikrinti Amerikai ir pasauliui taiką, 
kuriai kenkė ir kenkia komunizmas ir nepakentimas katalikų.

Kovotojas su komunizmu

K. Čibiras — Casimiro Ve- 
rax yra nenuilstamas ir neį
bauginamas kovotojas su rau
donąja pavietre — bolševiz
mu. Demaskuodamas jų me
lą ir rodydamas, ką komunis
tai iš Lietuvos yra padarę, jis 
parašė net kelis veikalus ispa-^ 
nų ir lietuvių kalba. Ypač 
reikšmingi ispaniškai rašyti 
veikalai, kurie daug kam at
vėrė akis. Paminėtini iš jų: 
"Lietuva kryžminėje ugnyje". 
"Anapus geležinės sienos”, 
"Kryžių šalis”.

Šiuo metu dirba prie Lietu
vos atstovybės Montevideo 
mieste ir bendradarbiauja di
džiausiame Uragvajuje dien
raštyje “EI Dia".

Bažnyčios persekiojimas
Didžiausias žmonijos istori

joje tik dabar: milijonai ken
čia. tūkstančiai miršta. Prieš 
kelioliką metų tik Ispanijoje 
bolševikai nužudė 11.000 ku
nigų ir tūkstančius vienuolių 
seserų ir pasauliečių. Tai 
daug daugiau, negu buvo iš
skersta krikščionių Romoje 
imperatoriaus Dioklecijono 
persekiojimų laikais. Kai ko
munistinė hidra — šimtagal
vė žlugs ir kai tada bus pa
sauliui prieinami šiandie Mas
kvos valdomieji plotai ir ver
gų vergai, pasaulis dar labiau 
išsigąs, savo akimis visas ne
laimes. ten žmogui bolševikų 
padarytąsias. pamatydamas. 
Vistiek žmogus kelsis ir pa
vergtosios tautos bei valsty
bės kelsis

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 $2.00.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 VVest Broadway, So. Boston 27. Mass.

ŠIMKAUS solo
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Kaip medžiai rašo istoriją

KUN. PK. M. JUKAS

šv. Pranciškaus parapijos kie bonas Laurence, Mass.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų Kongregacijos Rėmėjų Draugijos 

pirmininkas.

Nuo pat seserų atsikėlimo į Brocktoną jis savo nenuilstamu 
darbu ir gausiomis aukomis nepaprastai daug padeda vienuo
lynui geriau įsikurti ir plėstis. Jo pastangomis yra atremontuo
ta eilė pastatų ir tinkamiau patvarkyta vienuolyno sodyba. Nė
ra buvę nei vienos vienuolyno rengtos šventės, kad nebūtų kal
bėjęs per radiją arba rašęs į laikraščius, skatindamas ir kitus 
remti seseris bei jų mokyklinį ir socialinį darbą. Kun. Pr. M. 
Juras taip pat kalbės ir Darbo šventės piknike š. m. rugsėjo 
mėn. 4 d.

Visiems žinoma, kad nukir
tus medį, pagal jo rieves ar
ba medienos sluoksnius leng
vai galima nustatyti jo am
žių. Nes kiekvienų metų me
džio prieauglis sudaro jo ka
miene atskirą rievę. Tuo būdu 
botanikai (augalų tyrinėtojai, 
žinovai) yra nustatę, kad 
kedrai, maumedžiai ir pušys 
sulaukia ligi 600 metų, eglės 
ir ir liepos — ligi 1,000, kaš
tanai, Libano kedrai ir ąžuo
lai — ligi 2,000, kiprai ir tys- 
medžiai — ligi 3,000, o milži
niškos Amerikos sekvojos su
laukia net 4,000 metų am
žiaus. Bet pasirodo, kad pa
gal tas rieves galima spręsti 
ne tik apie medžio senumą, 
bet ir daug kitokių įdomių 
dalykų sužinoti. Pavyzdžiui, iš 
nukirsto tūkstantmečio ąžuo
lo rievių galima gana tiksliai 
sužinoti, kuriais metais va
sarą buvo didelės sausros, ku
rių metų vasaros buvo lietin
gos, kada žiemos buvo labai 
šaltos, kokiais metais siautė 
miškų gaisrai ir t.t.

Nuostabus medžių raštas

Atidžiai tyrinėjant medžio 
kamieną, galima pastebėti, 
kad metinės rievės ne visos 
vienodo storumo. Kai kurių 
metų rievės visai plonutės, 
kai kurių net dvigubai stores
nės už paprastas. Tai liudija 
apie įvairias išorines priežas
tis, turėjusias įtakos medžio 
augimui. Vadinasi, medžių 
kamienai slepia savyje nebylę 
istoriją, įdomiausią metraštį, 
kuriame surašyta griežti kli
mato pakitėjimai, įvykę prieš 
šimtus ir tūkstančius metų. 
Senovės metraščiuose randa

ma aprašymų, kad XIV am
žiaus pradžioje Baltijos pajū
rio kraštuose įvyko staigus 
oro atšalimas ir keliolika me
tų buvo nepaprastai šaltos 
žiemos ir vėsios vasaros. Ra
šoma, kad kai kuriose Šve
dijos, Norvegijos. Danijos, 
Suomijos ir Lietuvos srityse 
tūkstančiai žmonių sušalo, o 
jūra buvo užšalusi nuo Klai
pėdos ligi Danijos. Medžių 
raštai tai patvirtina. Švedijoj 
ir Suomijoj nukirstų tūks- 
tantmedžių medžių kamie
nuose pastebėta, kad to šal
tojo laikotarpio metinės rie
vės yra visai plonutės, vos 
įžiūrimos. Vadinasi, per tuos 
šaltmečius medžių augimas 
buvo beveik sustojęs.

Seniausių Amerikos medžių 
kalba

Garsus Amerikos moksli
ninkas Duglasas ilgai tyrinėjo 
nukirstų medžių kamienų rie
ves ir apie savo tyrinėjimų 
duomenis parašė įdomią kny
gą. Jis ištyrė 8,000 medžių, 
kurių tarpe buvo nuo kelmų 
nupjautos ripkos, atsiųstos iš 
Anglijos, Vokietijos, Švedijos, 
Suomijos, Australijos, Kana
dos. Buvo Amerikos milžinų 
sekvojų, turinčių nuo 1,000 
ligi 3.117 metų senumo. Jis 
rado, kad sekvojų rievės iš 
1290 — 12300 metų laikotar
pio labai plonutės, kietos ir 
raukšlėtos, vadinasi, labai 
silpnai augusios dėl drėgmės 
stokos, 1300 - 1307 metų 
laikotarpio rievės net trigu
bai storesnės ir purios, vadi
nasi, puikiai augusios. Ir tik
rai XII amžiaus pabaigoje A- 
merikoje būta labai didelių 

sausrų, o XIII amžiaus pra
džia buvo gausi krituliais, 
lietinga ir šilta. Iš žmonių pa
davimų žinoma, kad Meksi
koje ir Amerikoje, Kaliforni
jos, Arizonos ir kitose srity
se, 1770 - 1790 metais buvo 
didelis badus, siautė įvairios 
ligos ir žuvo tūkstančiai žmo
nių, nugaišo daug gyvulių ir 
žvėrių. Senų medžių rievės 
pasako, kodėl tos nelaimės 
įvyko. Rievės yra plonos, 
groblėtcs. sukumpėjusios. Va
dinasi tuo metu buvo baisios 
sausros, kurios sunaikino pa
sėlius, augalus, išdžiovino pel
kes, tvenkinius, ežerus bei 
upelius. Todėl ir buvo badas, 
o dėl jo įvairios ligos.

Medžiai atidengė šimtmečių 
paslaptis

Rusijoj, Briansko apylinkė
se, seni žmonės pasakoja iš 
savo tėvų ir senelių girdėtus 
pasakojimus, kad prieš šimtą 
ir daugiau metų čia keletą 
kartų buvę baisūs gaisrai, ku
rie nušlavė šimtus kaimų, 
pražudė daug žmonių ir gy
vulių. O po to buvo badmetis. 
Kodėl tie gaisrai kilo — sene
liai negali pasakyti. O me
džiai pasako. Briansko srities 
miškuose prof. Tiurinas tyri
nėjo nukirstų šimtamečių me
džių kamienus. Jis pastebėjo, 
kad rievės, susidariusios 1753. 
1776, 1797 ir 1810 m., vieto
mis sugrablėjusios, atšerpeto
jusios, suskilusios ir turi ap
degusios žievės likučius. Vadi
nasi, tais metais siautė dideli 
miškų gaisrai, o miškams de
gant, ugnis sunaikino ir ar
čiau miškų buvusius kaimus 
bei miestelius. O kadangi to
kie dideli miškų gaisrai gali 
įvykti tik vasaros sausrų me
tu, tai iš to galima tiksliai su
žinoti, kad tais metais būta

DARBO ŠVENTE GERAM DARBUI
žmonės turi dirbti, kad galėtų gyventi. Tačiau mes gyve

name ir dirbame ne vieni ir ne vien sau. Be kitų žmonių pagal
bos patys vieni negalėtume nei sau nieko padaryti. Mums yra 
reikalinga kitų parama ir mes esame reikalingi kitiems. Ypač 
esame reikalingi jau nusilpusiems ir pavargusiems. Artimo 
meilė reikalauja, kad jiems padėtume. Kiti ir nori padėti, bet 
kartais nežino kaip. Čia mums į talką ateina vienuolynai, kurie 
kaip tik tam steigiami, kad organizuotai vykdytų artimo mei
lės darbus. Remdami vienuolynų darbą atliekame savo artimo 
meilės pareigą.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys aukodamosios dirba mo
kyklose bei parapijose ir išlaiko dar dvi prieglaudas seneliams 
— Elmhurste ir Brocktone. Brocktone tuo tarpu yra prieglau
da tik vyrams seneliams, bet jau Laigiami įrengti namai ir mo
terims. Yra nemaža jų nekantriai laukiančių tos dienos, lai ga
lėtų savo gyvenimo dienas baigti ramioje ir r'pestingoje sese
rų globoje. Artimo meilė reikalauja iš mūsų, kad to'.ių senelių 
nepatiktume be globos. Tai mūsų tautinė ir dorinė pareiga. 
Ją nesunku atlikti, jei visi, kas gali, bent mažu prisidėsime prie 
bendro darbo.

Nesunku yra vieną dieną metuose atitrūkti nuo savo rei
kalų ir nuvykti į Jėzaus Nukryžiuotojo seserų sodybą. Pama
tysime, kaip jos gyvena, ką dirba ir ką stato. Ta pačia proga 
dalyvausime ir rudeniniame piknike, gal būt, paskutiniame. Tai
gi, bus ir malonu ir gera darbą atliksime.

Nepatingėkime patys atvykti ir paraginti kitus. Rugsėjo- 
Sept. 4 dieną visi keliai veda į Brocktoną.

didelių sausrų, kurios ne tik 
padėjo miškų gaisrams plės
tis, bet ir laukų derlių sunai
kino. Vadinasi, svarbiausia 
bado priežastimi buvo saus
ros.

Medžiai kalba apie saulę
Mokslininkų patirta, kad 

tam tikrais laikotarpiais sau
lėje atsiranda tamsios dėmės. 
Tas saulės dėmėtumas tęsiasi 
po keletą ir kelioliką metų ir 
turi didelės įtakos žemei. To
kiais laikotarpiais žemėje į- 
vyksta didelės liūtys, audros, 
potvyniai ir kitokios gamtos 
nelaimės. Seniausių medžių 
rievės kaip tik patvirtina tuos 

mokslininkų spėliojimus. Tų 
laikotarpių rievės aiškiai liu
dija apie griežtas oro per
mainas, kritulių gausumą ir 
t.t. Be to, iš tų rievių galima, 
nustatyti, kad dėmės saulėje 
atsiranda beveik visada per 
tam tikrą laikotarpį ir trun
ka vienodą metų skaičių. 
Daug įdomių dalykų apie pra
eities įvykius pasako senųjų 
medžių rievės. Tai yra nuos
tabūs istoriniai raštai, ku
riuos labai brangina moksli
ninkai. Bet ir paprastas žmo
gus, kuris domisi gamta ir 
nori sužinoti mūsų krašto 
kįimato pakitėjimus praeity
je, gali juos perskaityti.

VISI KELIAI VEDA Į BROCKTONĄ!
MOTERŲ SENELIŲ PRIEGLAUDOS STATYBOS FONDUI

Rugsejo-Sept.4 -

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
Vienuolyno Sodyboje

Thatcher Street, Brockton 54, Mass.
\

GRAŽI DIENOS PROGRAMA
Programa prasidės 10 30 vai. Šv. Mišiomis, kurias at

našaus KUN. F. NORBUTAS. Šv. Jurgio par. klebonas iš 
Norvvood. Mnss. Pamokslą pasakys TĖVAS BENE
DIKTA S RUTKAUSKAS, O. P.

12:09 pietūs.
1:0 1 vai. kalbės Sesebų Rėmėjų Draugijos Pirminin

kas KUN P. M. JURAS, Šv. 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.

LABOR DAY

OUR LAOY

COMVEMT

BROCKTON, MASS.
shoving

our laoy of sorrows convent. 
from citv CNCiNeers orrice aug.>«4s.

5 CROCKER, CITV EHO.
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ŠVENTŲJŲ METŲ PAMINKLUI — KOPLYČIAI 
N. P. Seserų Vienuolyne, Putnam, Conn. pastatyti 

VAJUS EINA
Su giliu dėkingumu ir pagarba pranešame, jog 

paminklinei Marijos šventovei statyti paaukojo: 
$1500.00

Mr. Jurgis Rudokas, Thompson, Conn.
$160.00

Mrs. Agota Kalinauskienė, So. Boston, Mass.
$150.00

Mrs. Augustinavičienė, Worcester, Mass.
Po $100.00

Mrs. A. Krakauskienė, Cleveland, Ohio; Mrs. A. Adams- 
kienė, Worcester, Mass.; Mrs. J. Aruškevičienė, Ansonia, Conn. 
Mr. & Mrs. P. Banis, Worcester, Mass.; Mrs. C. Biganski, 
Woodhaven, N. Y.; Mrs. E. Bruzgulis (Brown), Methuen, 
Mass.; Miss K. Digriūtė, Worcester, Mass.; Mrs. J. Glėbas, 
Plainfield, Conn.; Mrs. S. Jagminas, Chicago, III.

$80.00
Mrs. J. Mascinskienė, Worcester, Mass.

Po $50.00
•Mrs. Martin (Marcinkonienė), Terryville, Conn.; Mrs. J. 

Peledžius, Philadelphia, Pa.; Mrs. Regina Regalienė, Terryvil
le, -Conn.; Mrs. O. Remeikienė*Hartford, Conn.Mr. A. Spit- 
ris, Waterbury, Conn.; Mrs. B. Šidlauskas, Cambridge, Mass.

$35.00
Mrs. J. Aruškevičienė, Ansonia, Conn.

Po $25.00
Mrs. J. Miliauskienė, Lavrence, Mass.; Mrs. & Mr. J. 

Kuodis, Worcester, Mass.; Mrs. A. Nedveckas, Worcester, 
Mass.; Mrs. J. Petrošienė, Bristol, Conn.; Mrs. M. Puidokas, 
Tariffville, Conn.; Mrs. A. Rakauskas, Waterbury, Conn.; Mr. 
J. Rėklaitis, Hartford, Conn.; Mr. A. Rudokas, Levistone, 
Maine; Mr. J. Saladonis, Brockton, Mass.; Mr. B. Paplauskas, 
Methuen, Mass.; Mr. A. Radzevičius, Chicago, III.; Mr. V. 
Šmulkštys, Waterbury, Conn.; Mrs. E. Shimkus, Worcester, 
Mass.; Mrs. P. Steponaitienė, Teriffville, Conn.; Šv. Kazimie
ro Draugija, Westfield, Mass.

Po $10.00
Mr. E. Pajaujis. Tuscarora, Pa.; C. Pauzo, Westboro, 

Mass.; Mrs. K. Phillips, Fitchburgh, Mass.; Mrs. P. Povilaitie- 
nė, Waterbury, Conn.; Mrs. J. Pronskus, W. Medford, Mass.; 
Mrs. C. Richardson, Worcester, Mass.; Mr. S. Tvaronaitis, 
Hartford, Conn.; Suzana Velička, Buckland, Conn.; Mrs. A. 
Venckienė, So. Boston, Mass.; Mr. Jankauskas, Scranton, Pa.

Spindinčiu pavyzdžiu šie geraširdžiai įdėjo po tvirtą ak
menį į Marijos šventovės pamatus. Nuoširdžiausiai jiems dėko
jame. Dėkojame ir visiems tiems, kurių aukos jau atėjo nors 
čia jie nepaminėti.

Mūsų nuolatinės maldos šaukia jiems visokiariopos Vieš
paties palaimos.

Tikimės, jog kiekvienas lietuvis taps šios šventovės dali
ninkas, ir ji bus visų lietuvių paminklas Šv. Metams.

SESUO M. ALOYZA,
N. P. Seserų Kongregacijos Vyresnioji.

Balčiūnas, Jonas, ir dukte
rys Antanina ir Ona, kilę iš 
Paraišupkos km., Sasnavos v., 
Marijampolės ap.

Baleišytė, Laima, kil. iš Pa
nemunėlio, Rokiškio ap., gy
venusi Panevėžyje, ir Kaune.

Cižauskas, Izidorius, Dr. 
Dzindzeleta, Aleksandras.
Gabrėnas, Romualdas,

Miegonių km., Kupreliškio p.
Kairaitis, Pranas, iš Voverių 

km., Sintautų vi., šakių ap.
Keršulytė, Uršulė, iš Rau- 

gališkio vienkm., Subačiaus 
vi., Panevėžio ap.

Kulikauskas, Vincas, iš Pa- 
duščio km., Antalieptės vi., 
arasų ap.

Kurkauskąitė - Matukaitie- 
nė, Uršulė, iš Rutkiškių km., 
Alvito vi., Vilkaviškio ap.

Kurkauskas, Petras, iš Rut
kiškių km., Alvito vi., Vilka
viškio ap.

Lekešys, Juozas, iš Vilka
viškio ap.

Matukaitienė - Kurkauskai- 
te, Uršulė, iš Rutkiškių km., 
Alvito vL, Vilkaviškio ap.

Meliauskas, Juozas, iš Gižų 
vi., Vilkaviškio ap.

Mickevičius, Juozas, iš Ky
bartų.

Mikalkevičius (ar Mikelavi- 
čius), Jonas, iš 
Kėdainių ap.

Mikelavičius 
čius), Jonas iš 
Kėdainių ap.

Miknis, Pranas, iš Pašerš- 
nės km., sūnus Izidoriaus.

Noreika, Juozas, brolis A- 
loyzo.

Pautieniūtė - Stankevičienė 
(Stankienė), Magdė, kilusi iš

Truskavos m.,

(ar Mikalkevi- 
Truskavos m.,

Tel. AV 2-4026

Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Rbad 
arti Uphama Corner 
Dorchester, Mass.

Oflao Valandos: fc—8.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. L C. Sejmoor
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

584 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Abert R. Biiter
Pirmiau — Pope Optioal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 208 
Tel. 6-1844 

207 £aRK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webrter, Mass.

Neturi pašto ženk
lams pinigo

“...Neturėdamas DP teisių 
priklausau vokiečių malonei. 
Gyvendamas be maisto ir pa
stogės jau 1946 m. susirgau 
džiova. Operacijos metu išėmė 
kairiojoj pusėj 8 šonkaulius ir 
ta puse kvėpuoti visiškai ne
galiu. Esu nustojęs 100G dar
bingumo. Esu vienas lietuvis 
tarp vokiečių ir kaip padorus 
lietuvis turiu gerą vardą. 
Broliams ir sesėms Amerikoje 
— BALF-ui esu širdingiausiai 
dėkingas, bet ir to padėkos 
laiško nevisuomet galiu pa
siųsti, nes pašto ženklas kai
nuoja 30 pf., o jam nusipirkti 
pinigų nėra. Dar kartą labai 
dėkoju ir prašau manęs nepa
miršti”.

Pranas Ledžinskas.

GERA PROGA
Politinis skelbimas

3 šeimų na- 
4-5-5. V onios 
tik 4,900.— 
netoli Bosto-

Skerpiejų km.. Lankeliškių 
vi., Vilkaviškio ap., vyras 
Stankevičius (Stankus). Ado
mas, ir dukterys Marijona ir 
Veronika.

Petkus, Pranas.
Petrauskas, Jurgis ir Vin

cas ir sesuo Agota, iš Gražiš
kių par., Vilkaviškio ap.

Punkris, Motiejus, iš Papiš
kių km., Pušaloto vi., Panevė
žio ap.

Sakalauskas, Simonas, iš 
Gudelių km., Vilkaviškio vi.

Siaustas, Albertas, gyvenęs 
Papilės m., Šiaulių ap.

Stankevičius (Stankus), A- 
domas, žmona Pautieniūtė, 
Magdė iš Skerpiejų km., Lan
keliškių par., Vilkaviškio ap., 
ir dukterys Marijona ir Vero
nika

Stankus (Stankevičius), A- 
domas, žmona Pautieniūtė, 
Magdė, kilusi iš Skerpiejų 
km., Lankeliškių vi., Vilka
viškio ap., ir dukterys Marijo
na ir Veronika.

Stankus, Vincas, iš Vaisiūnų 
ar Jasnagūros dv., Žaiginio 
par., Šiluvos vi., Raseinių ap.

Urbakonis, Petras, iš Miliū
nų km., Suvainiškio par.

Venslovaitis, Jonas, iš Gel
gaudiškiu dv., Šakių ap.

Žemaitaitis, Jokūbas.
Biukiškės km., Vainuto 
Taurage ap.

Žeinantauskas. Jurgis, 
Vainuto vi., Tauragės ap.

ubrickas, Juozas, iš Braškių 
km., Sintautų vi., šakių ap.

apie- juos mui surakintų ir neveiklių sa- 
prašomi narių. Begalinė gera nuo viso

kių nervų ligų, nuo geltligės, 
Lithuania nuo isterijų; kiti vartoja be

galinę ir nuo nuomario ir para- 
1» ližiaus. Pasidaryk begalinės ar

batos ir gerk. Prisiunčiam į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDEiC’S 
414yaMraa*my - 

i . South Boston 27, Mass.

1. Parsiduoda 
mas So. Bostone 
ir baltos. Kaina

2. Pieno ūkis
no, parsiduoda labai geromis 
sąlygomis, 200 ha žemės. 100 
melžiamų karvių už 30,000—

Informacijai kreiptis į mū
sų ofisą.

4. Vasiliauskas ir A. Strockis

Vasil 2 Co.

EDWABD C.
CARROLL

Veteranas
Thomas J. Lineham

So.
Taigi į jo

409 W. Broadwa\
Room 4

South Boston, Mass.

ZIeškomieji arba 
žinantieji maloniai 
atsiliepti į: 

Consulate General of

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
1ŠSINUOMUOJA butas iš 3 

kambarių ir parduodami bal
dai. Vieta graži tarp H ir I 
St. Atsišaukite. 1488 Colum
bia Rd., So. Boston, Mass.

(1)

GRABORIAI

7 Wardas 
naują žmogų, 

yra tmkamiausis 
nes jis

yra buvęs 
nuo 1932 iki 
Suffolk Law 

m. Priklauso 
Council K.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Diena ir JJaktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-24S4

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

Begaline Šaknimi

ir

c.
ir

Disabled 
So. Boston 
kitų orga-

Carroll yra 
lietuvių. Jis

gydydavosi
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi-

Hon.
buto paskirtas teisėju 
Boston Teismui.
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d. 
turės išrinkti 
Tai vietai
Edward C. Carroll, 
yra labai puikiai susipažinęs 
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 
už Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Sklb.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

Atliekame Spaudos Datas
Laikraštis “Darbiniu: 

kas” turi jrofeęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai- a ...

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucija®, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių -pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

966 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Re*. SO 8-3729 SO S44U

UHiuanian Furniture Co.

i
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
į Lecal < Long

Dieta ne* 
I M'oving

826 - 328 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

GERI NAMAI 
PARDAVIMUI

Dorchester, arti Columbia 
.stoties, 3 šeimų geri namai po 
5-5-5 kamb. su voniomis, bal
tomis sinkomis ir karšto van
dens šilima. Savininkė išsi
krausto. Kaina tiktai $7900. 
Nuomos mėnesiui: 40-27-26. 
Viso $93.

City Point, arti pamario, 3

l
1

!

A.J.NAMAKSY
Rml Batate * 

z iDsuraacb
409 W. Brondtray

SO. BOSTON, MASS.
Omo* Tai. SOuth BdMnn 6-094* 

Bes. 87 Oriole Street 
Weot Roxbury, Mn—

TCL. PA—7-12»-W I
TM . 60 8-3609

tr.XX.Vl
DR. AMEUA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mase.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomia: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadvvay, 4 
room 4 nuo 5-7 vakarais. „

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main SL
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną, tr Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

X

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
<

VAITKUS

TIMKEN

OIL HEAT
į /J

IM Itvl IU3

BrsdttM Oil Heat, Ine
27 Legion Parkuay, 

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 328

!
! 

i! 
i! 
i!

PARAMOM! CLEANERS 1LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 4 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) •£ 

Marškiniai gražiai išplaunami S
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME i

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

Funeral Home
197 Uehster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUS
Laidotuvių Direktorius ir " 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale kaukite: Tel. TR 6-6434.

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

_____Hseimų gerai įrengti namai, po ■ i ■
4-4-5 kambarius su voniomis. JĮ 
baltais pečiais ir skalbynėmis J 
bei 5 automobiliams garažu. » 
Kaina $9500. Nuomos $117 S

Pristatome Alų ir Tonikų j
; i 

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ! ,
i i 

Joniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ! 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: • 

BO1US BEVERAGE CO. į
J. ARLAUSKAS, Savininkas j

220 E St, Tel SO 8-3141, So. Boston, Mass. į 
mėnesiui. Reikia įmokėti tik- 
tai $1500.

So. Boston. arti prodžekto, 
3 seimų namai po 4-6-6 kamb. 
su voniomis ir baltomis sinko- 
mis. Kaina $7800.

So. Boston, krautuvė ir 2 
šeinių namai po 4-4 kamb. 
Vienas aukštas tuščias. Kaina 
tik $2600.

Taip pat turima gerų pirki
nių visose Bostono apylinkėse. 
Kreiptis dienomis ir vakarais 
į Praną Lam bertas,

Lithuanian Agency
545 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

TeL So. Eoston 8-0605.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ 0R-JOB 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksien*,

625 E. 8th St., So. Boston, lfaaa. 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. GailiOnienė,
8 WtnfieM St, So. Boston, Mass. 

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

Finansų Ra*t. — B. Cūnienė,
409 Broa<iwav. So. Boston, Mass. 

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

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

866 E. 5th St, So. Boston, Mas3. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytę

110 H St, So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį m&nesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos rnlCje, 492 E. 

... - Seventh St, So. Boston, Mase. 
\ "o ’ Vhafs draugijos reikalais kreipkitės 
1-8) pu protokolų raJtlnlnkę.

•V. JONO EV. BL. PAftALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonte, 
21 Sanger SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Bodton, Maaa.

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

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sbrth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zalkis,
787 Broadvay, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

W AITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waltt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadtvay 
South Boston, Mass.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBI.IC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

/

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniška* Patarnavimas1 

381 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter it/62

Namų: PI. 62JS

1

X



Fenktadienis, Rugsėjo 1, 1950

« ALIO! ALIO! AR ZINAI, KAIP VACYS 
SU TERESIUKE ŽENIJOSI?

Arkivyskupo Cushing 
High School

50 W. Broadway skelbia, 
kad mergaitės gali įsirašyti 
ten mokyklon nuo antradienio 
iki šeštadienio, 10 v. r. iki 4 
v. p. p.

Visuomenės rūpesčiai
Rūgs. 7 d. abi šv. Petro pa

rapijos pradinės mokyklos su 
8 skyriais atidaro duris Bos
tono lietuvių vaikams. Mo
kykla -pradeda mokslo metus 
pamaldomis. Mokyklos prie I 
St. 6 skyrių vaikai susirinks 
į salę, 492 E. 7th St. pamal
doms rūgs. 7 d., 9 v. r. Antro
sios mokyklos 7 skyriai pa
maldoms susirinks bažnyčion, 
10 v. r.

Mokyklų reikalais tėvai gali 
kreiptis į seseris kiekvieną 
rytą, tarp 9 valandos ir 10, 
vakarais 7—8 vienuolyne, 488
E. 7th St., tarp H ir I gatvių.

Kviečia gausiai vykti 
į J. N. seserų pikniką 
Jėzaus Nukryžiuotojo Sese

rų Rėmėjų skyrius So. Bosto
ne kviečia Bostono visuomenę 
gausiai vykti j seserų rėmėjų 
pikniką Labor Day ir ta pro
ga prisidėti prie sukėlimo rei
kalingo fondo užbaigimui mo
terims prieglaudos namo. Au
tobusai išeis nuo bažnyčios 9 
v. r. Visi kviečiami paremti 
seserų kultūros ir labdaros 
darbus.

Mokykloms rinkliava
Rūgs. 3 d., Šv. Petro bažny

čioje bus vykdoma metinė 
rinkliava šios parapijos mo
kykloms paremti. Klebonas 
kun. Virmauskis, paskelbda
mas šią rinkliavą, prašė vi
sus, kurie vertina mokslą, au
koti šiam reikalui, kas išsiga
li net didelėmis sumomis. Pra
nešė, kad reikia įrengti dar 
vieną naują 2 ir 3 skyriams 
kambarį, trūksta knygų mo
kyklai. Atsiranda daug pa
taisymų. Vesti dvi mokyklas 
su 450 vaikučių reikalaujamas 
parapijiečių didelis duosnu- 
mas. Pirmi tokie pasišventu- 
sieji yra Vincento Širkos šei
ma, kuri jau aukavo $10.00.

LDS nariai
turėtų rūpestingai ir skait

lingai dalyvauti savo organi
zacijos nepaprastame seime. 
Seimas prasidės Šv. Mišiomis 
10 vai. rytą, o po šv. Mišių — 
sesijos bažnytinėj salėj. Baig
sis tą pačią dieną. Seimas 
įvyks po bažnyčia. Iš ryto, 
kas norės, galės išklausyti šv. 
Mišių, šv. Petro bažnyčioje, 
kurių yra laikoma daug.

Reikalinga moteriške
Yra reikalinga kita moteriš

kė darbams restorane. Šiuo 
reikalu kreiptis į “Darbinin
ką”. !

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

šeštadienį, rugsėjo 11., 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 Wmž Bimdway South Boston 27, Mass.

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

gyvena dažniausiai skurde. Jis 
tuo skiriasi nuo kitų darbinin
kų, kad jis yra pasisavinęs 
kapitalisto blogas savybes. Jis 
yra bedievis, į kitą žmogų 
žiūri kaip į gyvulį, dega tais 
pačiais troškimais kaip ir ka
pitalistas.

Suproletarinimas yra nu
žmoginimas.

(Plačiau tuo klausimu žiū
rėk Kazio Mažučio knygoje 
“Didžiosios Grumtynės“).

Parapijos choras prade
da darbą

Rūgs. 5 d., 7:30 v. v., po 
bažnyčia susirinks šv. Petro 
parapijos choras, kuris pradės 
rudens sezono darbą. Choro 
pratybos vyks antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7:30 v.v. Rei
kėtų, kad visas Bostono dai
nuojantis jaunimas aktyviai 
dalyvautų linksmoje choro 
darbuotėje. Kviečiami visi pri
sidėti prie naujo sezono choro 
programos.

Bušai į Brocktoną
Darbo šventėje — Labor 

Day, rugsėjo 4 d., į Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselių pikni
ką, Brockton, Mass. autobu
sai išeis iš So. Bostono 9 vai. 
rytą nuo Šv. Petro par. baž
nyčios.

Iš Cambridge busai išeis 9 
vai. ryto nuo Nekalto Prasi
dėjimo P. Marijos bažnyčios. 
Windsor St.

Iš Norwood nuo Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčios, St. 
James avė., 9 vai. rytą.

Tai paskutinis šiemet dides
nis piknikas. Pasinaudokime 
proga ir vykime į Brocktoną. 
Paremsime tuo Jėzaus Nukry
žiuotojo seseris ir padėsime 
joms užbaigti senelėms stato
mus namus.

A. a. Magdalena Remei
kienė

Rugp. 30 d. mirė metus sir
gusi Magdalena Remeikienė, 
76 metus, gyv. 598 E. 7th St. 
Kilusi iš Vabalninko parapi
jos. Amerikoje pragyveno 50 
metų. Paliko sūnų, dukterį, 
Amerikoje, brolius, Pašakar- 
nius ir seserų Lietuvoje. Pa
šarvota pas laidotuvių direk
torių, Juozapą Kasparą, 187 
Dorchester St Laidojama iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios, 
rūgs. 2 d., 9 v. r., Naujos Kal
varijos kapuose. Melskimės už 
mirusius.

A. a. Antanas Skrietais
Rugp. 29 d. staiga mirė nuo 

širdies smūgio Antanas Skric
kus 70 metų, gyv. 905 E. 
Broadway. Kilęs iš Luokės. 
Amerikoje pragyveno 48 me
tus. Paliko žmoną Jėvą (Nor- 
butaitę), dukterį Konstanciją, 
tris sūnus, seserį ir švogerį 
Nonvoodo kleboną kun. Felik
są Norbutą, kurs atlaikys lai
dojimo pamaldas. Laidojamas 
iš Šv. Petro parapijos bažny
čios rūgs. 1 d., 10 v. r.

A. a. Agnietė Račkaus
kienė

Rugp. 28 d. mirė ilgai sir
gusi Agnietė Raškauskienė 
(Rupšytė) 62 metų, gyv. 764 
E. 8th St. Kilusi iš Papilės 
parapijos. Amerikoje pragy
veno 41 metus. Paliko vyrą 
Motiejų ir dvi dukteris. Palai
dota iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios su trejomis Mišio
mis, rugp. 31 d., šv. Mykolo 
kapuose. Melskimės už gyvus 
ir mirusius.

Literatūros ir muzikos 
vakaras Bostone,

kurį rengia Lietuvių Kultū
ros Rėmėjai, įvyks š. m. rug
sėjo 24 d. Tai bus pirmas šio 
rudens didelis kultūrinis įvy
kis, į kurį laukiama daug 
žmonių ne tik iš Bostono, bet 
ir iš apylinkių. Praeitų metų 
rudenį tie patys rengėjai su
rengė pirmą tokį vakarą ir 
jis labai gražiai pasisekė.

Šio vakaro pelnas skiriamas 
lituanistikos mokyklai, kuri 
greitai pradės antruosius 
mokslo metus.

Rudens gegužinė
Užbaigimui piknikų sezono, 

Bostono lietuvių tautinių šo
kių grupė ruošia linksmą ge
gužinę rugsėjo 17 d., Romu
vos parke, Brocktone. į šią 
gegužinę yra pakviesta ir Na
shua Šv. Kazimiero parapijos 
tautinių šokių grupė. Lietuvių 
tautiniai šokiai ir žaidimai bus 
išpildomi pievoje. Pelnas eis 
grupės kelionės lėšoms pa
dengti į tarptautinį liaudies 
meno festivalį, į kurį minėta 
grupė jau vyko per pastarus 
aštuonis metus. Rap.

Augusta Gudaitė, 
praleidus atostogas pas sa

vo dėdę ir tetą, Joną ir Su- 
zaną Glineckius, gyv. Thomas 
Park, So. Bostone, trečiadienį, 
rugp. 30 d. grįžo į namus — 
Chicagą. Prieš išvykimą ji, ly
dima savo dėdės Jono Glinec- 
kio, buvo užėjus į “Darbinin
ko” redakciją.

Augusta Gudaitė dirba Chi- 
cagoe bibliotekoje.

Įsidėjo lietuvių 
nuotrauką

Boston Sunday Post savo 
nuotraukų puslapy, rugpiūčio 
20 d. laidoje, įsidėjo Bostono 
lietuvių tautinių šokių grupės 
dviejų šokėjų, Gražinos Ulpai- 
tės, Viktoro Brandtnerio ir 
muzikantų — akordionisto 
Kymanto Ivaškos ir ragelisto 
Vytauto Strolios nuotrauką. 
Ji padaryta Harvardo univer
siteto vasarinės mokyklos pa
rengime Harvard Memorial 
Hali, Cambridge, Mass. Rap.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, rugsėjo 3 d. 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
— 1510 k. radijo stotį bus 
transliuojama apie Nojaus 
laivo, vadinamos Arkos, liku
čius, kurie kaikieno liudijimu 
ir dabar yra matomi Ararato 
kalno, viršūnėje, kuri amžinai 
apdengta ledais ir labai sun
kiai prieinama.

Ne kiekvienas darbinin
kas proletaras!

Esama įvairių darbo žmo
nių. Vieni dirba protinį, ldti 
fizinį, vieni dirba sunkesnį, ki
ti lengvesnį darbą. Darbinin
ku paprastai vadiname žmo
gų, kuris dirba sunkų fizinį 
darbą. ■

Proletaras yra daugiau ar 
mažiau nužmogintas, nu
skriaustas darbininkas. Jis

Dipuko kelionė į vestuves

Jei nežinai, tai aš tau papa
sakosiu.

Nagį buvo taip.
Vieną gražią dieną gaunu 

iš savo seno bičiulio Vaciaus 
— bet jis dar nesenas — ilgą, 
labai, labai ilgą laišką. Tame 
laiške didžiausiom raidėm — 
literom parašyta:

“Zenijuos! Zenijuos! Ženi- 
juos!

Būtinai atvažiuok!
Jei neatvažiuosi, tai... užmu

šiu!”
. Na, ir kaip gi nenuvažiuoti 

į savo seno bičiulio vestuves? 
Reik nuvažiuoti. įdomu, kaip 
tas mano draugas dabar atro
do — gal pražilo, gal nupliko. 
Bet įdomu ir — kas ta jo bū- 
simbji, kaip ji atrodo. Taigi 
važiuoju, juo labiau, kad laiš
ke radau 50 dolerių čekį.

O iš Bostono į Čikagą ne 
taip arti — pėsčias nenueisi.

Bet kaip nuvažiuoti?
Girdėjau, kad Amerikoj 

žmonės važinėja lėktuvais, o 
aš, nors esu jų dąug matęs, 
bet skristi jais nesu skridęs. 
Be to, girdėjau, kad lėktuvais 
pigiausiai. Tat nusiprausęs ir 
gražiai nusiskutęs dumiu į 
kaip čia reikės susikalbėti — 

Kol suradau, labai privar
gau, bet suradau. Ir galvoju, 
juk angliškai nemoku anei 
žodžio.

Offise sėdi tokia balta juo
dukų, ale kad išdažyta ir iš
tinkuota, kad jos kur šimts. 
Bet šypsosi meiliai ir malo
niai.

Nusišypsojau ir aš maloniai 
ir sakau, bet pamažu, aiškiai, 
kad ji suprastų:

“Ai gou tu Čikago and bėk”.
Ji nusišypsojo ir sako: 

“Yes”.
Dabar nežinau, kaip pa

klausti — kiek kainuoja. Bet 
tuoj susigriebiau, išsitrau
kiau iš švarko kišenės angliš
kai lietuvišką ^žodyną ir ieš
kau žodžio kaina. Randu. 
Parašyta — price.

Tat įsidrąsinęs ir klausiu: 
“What is the price”. 
Panelė žvilgterėjo į kokius 

tai popierius ir kažką pasakė, 
bet — deja, aš nesupratau.

Bet aš aš ne dipukas? Mano 
galva dirba. Greit isiėmiau 
pieštuką ir knygelę užrašams 
ir patiekiau panelei ant stalo, 
sakydamas “please”.

Panelė suprato. Tuoj paė
mus pieštuką užrašė $84.50.

Plaukai ant galvos man at
sistojo. Nusigandau. Maniau,

94 asmenys atvyko 
mažu laiveliu

Rugpiūčio 28 d. švedų mo
torinis laivas Masen susidūrė 
su Bostono žvejų laivu ties 
Weymouth. švedų laivu va
žiavo 94 išvietinti asmenys iš 
Latvijos, Estijos ir Lenkijos. 
Jie ir sužalotu laiveliu šiaip 
taip atplaukė į East Bostono 
uostą. Imigracijos departa
mentas atvykusius asmenis 
sulaikė, nes jie neturi pasų.

Pasiruošia atominiam 
pavojui

Massachusetts bankai ir ap
draudimo bendrovės greitai 
pasiruošia atominio bombar
davimo atvejui, jeigu kiltų 
plačiau karas. Kad apsaugo
jus nuosavą ir savo klientų 
turtą, paminėtosios įstaigos 
daro pagalba mikrofilmų mili
jonus dokumentų ir kiekvie
nos dienos transakcijų dubli
katų. Tos mikrofilmos bus iš
siuntinėtos į tolimas, mažiau
siai pavojingas Naujosios An
glijos vietas, kad galimo pa
vojaus atvėju išvengtų sūnai- 
kiniipę. . • < y-

kad tų 50 dolerių man užteks 
ten ir atgal ir dar šis tas 
ICE CREMui liks, o čia, bro
lyti, pinigų trūksta. Pasiėmęs 
bloknotėlį ir pieštuką ir mė
gindamas šypsotis' pasakiau 
“thank you very much” ir iš
moviau iš Airporto offiso.

Tuo pat momentu atėjo man 
mintis—gal traukiniu pigiau 
Geležinkelio stotyj pasirodė 
kad paėmus “tikėtą” ten ir 
atgal kainuos virš 60 dolerių 
Tat liko dar tik viena galimy
bė — važiuoti autobusu.

Sumokėjęs už kelionę ten ir 
atgal 36.50 dolerių sekančią 
dieną puse valandos po antros 
po pietų mūsų autobusas pa-į 
judėjo iš Bostono autobusų' 
stoties ir atsidusęs pradėjo tą 
didelę kelionę — kelionę į i 
Čikagą.

Autobuso konduktorius prieš 
išvykstant mums kažką pasa
kojo, aiškino. Nieko nesupra
tau, išskyrus vietovių pavadi
nimus. Jis minėjo ir kokius 
tai varpus — vis sako 
“glock” ar “clock”.

Iš pradžių smalsiai žiūrėjau 
per langą — buvo įdomu pa
matyti miestą taip jau sau 
dienos metu. Gerokai pavažia
vęs, ėmiau domėtis bendrake
leiviais. Nagi, žiūriu — šalia 
manęs sėdi tokia stora stora 
ponia, tikrai kaip klerkas, o 
aukštaitis pasakytų — kaip 
melnyčia, o aš taip bijau, kad 
mane neprakalbintų, nes nie
ko nesuprasiu ir nieko nega
lėsiu jai paaiškinti.

Kai tik ji į mane atsisuka 
ir mėgina kalbinti, aš atsisu-: 
ku ir, neva, žiūriu į langą, la
bai kažkuo susidomėjęs.

Bet neilgai galėjau taip iš
sisukinėti.

Bostono štukorius

(Bus daugiau)

(Dabarties (Pastabos

Pinigėliai, kokie jie gražūs!
V Kai žmogus dar gyveno daugiau iš žemės ūkio ir pats 

sau viską gamino, pinigas mažiau turėjo reikšmės. Dabar, civi
lizuotam pasaulyje, žmogus be pinigo niekur pasiversti negali. 
Neturi pinigo — esi skarmalius, našta sau ir kitiems. Gyve
nimo našta juo lengvesnė, juo storesnis pinigų maišas ją ke
lia. Nieko tau nepadės nei galva nei kojos, jei jos pakankamai 
pinigo neužkala. Dėlto žmonės kala pinigus visaip, kaip tik iš
mano. Vieni krauja, kiti net plėšikauja. Pinigas eina iš rankų 
į rankas, ir niekas neklausia, kas jį čiupinėjo. Tai vienintelis 
daiktas pasaulyje, kuris lengvai plaukia per visus kraštus. Tik
tai netikras pinigas ir nukritęs sustoja, o geram pinigui atviri 
visi vartai ir visos sienos, net ir geležinės. Retai kada paklau
siama, kokiu būdu jis uždirbamas.

y Sakysime, labai ilgai niekas neklausė, kam plaukia sovie
tiški vėžiai į Ameriką. Plaukė sau vėžiukai iš Sovietijos, tūpė 
jie dėžutėse į krautuvių lentynas, o iš ten repečkiojo į stalus. 
Kai susirinkdavo už juos pinigas, jis grįždavo į Sovietiją. O 
ten tas pinigas jau kaldino ginklus arba apmokėdavo šnipus. 
Pinigas slidus, ir rasdavo kelią, kur jam reikia. Jis padidėda
vo dar ir už kitas prekes; pavyzdžiui už kailius, rudenį sustin
gusiam kūnui pridengti.

Bet kai tie pinigai ėmė šaudyti Korėjoje, o Dėdės Šamo 
žemėje sukti žmonėms galvas “taikos peticijoms”, tai laivai su 
sovietiškomis prekėmis turėjo grįžti atgalios. Darbininkai su
prato (jiems garbė!), kad ne kiekvienas pinigas geras, kad 
žmonių kraujas yra brangesnis už tas “velnio išperas”. Bet ar 
visi supranta?

y Į Vakarų pasaulį plaukia dar daug Sovietijos gaminių. Iš 
jų patys gėdingiausi yra nužievinti medžiai ir lentos. Plaukia 
jos iš Archangelsko, tos baltos lentos, kaip veidas nualkusio 
žmogaus, kuris jas gamina šaltyje ir vergijoje. Nuluptas žmo
gus, kaip ir nulupta lenta, labai gerai tinka grabui. Ir tuos 
grabus perka vakariečiai, kad būtų į ką laidoti “buržujus”, kai 
sovietiškas pinigas ims šaudyti ir Vakaruose. Pradings tada 
visas džiaugsmas pinigėliais, surinktais už parduotas vergų 
prekes.

y Tas sovietiškas pinigas pavergia dar ir kitokiu būdu. Žiū
rėk, kas nors turi kokį biznį, radijo programą, laikraštį, salę, 
ar namus. Visai suprantama, kad jis nori išsilaikyti ir uždirb
ti. Jis dažnai neklausia, kas jam moka, bet kiek sumoka. Ar 
tai svarbu? By tik pinigas! Na, ir tą pinigą moka užsimaska
vusios ir neužsimaskavusios komunistų grupės ir grupelės, 
ieškodamos sau propagandos. Bet kas tą pinigą iš jų ima, ma
no, kad yra visai tvarkoje.

Tvarkingai buvo sudėti lentynose ir vėžiai ir iškabinėti 
krautuvėse kailiai, kol raudonieji pradėjo mauti kailį gyviems 
žmonėms. Tada tik pakilo protestas. Mes manome, kad ilgai 
nereikės laukti, kai pakils protestas prieš visus tuos, kurie vie
nu ar kitu būdu talkininkauja komunistams ir jų rėmėjams. 
Apsivalys tada ir laikraščiai, ir radijo programos ir salės. Pur
vinas pinigas ras sau kelią atgalios, iš kur atėjęs. S.

•

Svečių namai Tėvų 
Pranciškonų vienuolyne, 
Kennebunk Port, Maine. 
Čia š. m. rugsėjo mėn. 
29 prasidės rekolekcijos 
vyrams. Prašome skai
tyti pranešimą 4 pusi.

Vieta nepaprastai gra
ži, prie pat jūros. Ramu 
pailsėti ir pamąstyti. 
Pasinaudokite šia pui
kia proga savo dvasiai 
atgaivinti.

NAUJI PASKYRIMAI
T. PRANCIŠKONŲ 

VIENUOLYNE

Pranciškonų šv. Kazimie
ro Provincijos Tarybos posė
dyje rugpiūčio 3 d. padaryti 
nauji paskyrimai: Tėv. Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM 
paskirtas į Pranciškonų vie
nuolyną Bridgeville, Pa.; Tėv. 
Steponas Ropol’s, OFM į 
Kennebunk Port, Me.; Tėv. 
Jonas Adomavičius, OFM į 
Kennebunk Port, Me.; Tėv. A- 
leksandras Žiubrys, OFM į 
Kennebunk Port Me.; Tėv. Jo
nas Dyburys, OFM. į Kenne
bunk Port, Me.; Tėv. Kęstutis 
Butkevičius, OFM į St. Ca- 
tharines, Ont. Canada; Tėv. 
Placidas Barisa, OFM iš Win- 
nipeg, Manito ba į Kenne
bunk Port, Me.; Tėv. Barna
bas Mikalauskas, OFM į Win- 
nipeg. Man. Kanadą rūpintis 
lietuvių kolonijos dvasiniais 
reikalais.
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JEIGU JUMS REIKES -
! Ko nors iš naminių baldų — furniture, visuo- 1; 

met kreipkitės į savąją įstaigą — Lithuanian !;
1 Furniture Co. ir pamatykite ko čia galima <[ 

gauti ir kokiomis kainomis. Jei nerasite kas ;! 
jums patinka, mes užsakysime iš dirbtuvės, ;! 
sulig Jūsų skonio ir savo troku nuvežime dy- 
kai ,kad ir už 50 mylių nuo Bostono. Turime ![ 

! garsios firmos j!
! International Harvesters refrigiratoriu i vairaus ;! 

dydžio modelių. Gavome naujos rūšies San- ;! 
j dura firmos ]•
; Sandram Vinyl Plastic klijonkių, kurios yra t;kra !; 
] palaima šeimininkėms. Jos numeta purvą, ]i
! kaip antis vandenį. j Į
! Kviečiame visus lietuvius užeiti, kad ir nepirkti, ]• 
į • bet pasižiūrėti į šią seną, 1916 įsteigtą, bet ![ 
; dabar atnkujintą Jūsų pačių įstaigą

LITHUANIAN FURNITURE CO.
Į • O - ♦ I 1

I' 326-328 West Broadtvay, South Boston, Mass.




