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Malikas ėmėsi ginti 
skriaudžiamuosius

Kinijos atstovas dr. Tsiang 
atkirtopuikiai

Lake Success — Sovie
tų sąjungos atstovas Ma
likas, baigdamas pirmi
ninko pareigas Saugumo 
Taryboje, pasakė kalbą, 
kurioje kaltino naciona
listinę Kiniją ir Graiki
ją, kad tenai nėra lais
vės, kad žmonės kanki
nami, nekaltai laikomi 
kalėjimuose ir žudomi.

Kinijos atstovas dr. 
Tsiang atsakydamas į 
Maliko kalbą, pareiškė, 
kad tuose ir kituose 
kraštuose gal yra vienas 
kitas tūkstantis žmonių 
kalėjimuose dėl visai su
prantamų priežaščių, bet 
kodėl Malikas nieko ne
prisiminė apie baisią 
žmonių padėtį sovietų 
Rusijoje. Jis nurodė Ma- 
likui, kad Sibire yra ne 
tūkstančiai, bet milijonai 
kalbių, kurie uždaryti

paklausė, kaip yra su 
Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija ir kitais sovietų 
pavergtais kraštais. Juk 
ten žmonės jokios laisvės 
neturi tik kenčia prie
vartą ir skurdą.

Višinskis dalyvaus UN 
posėdžiuose

Lake Success—Iš Mas
kvos pranešama, kad 
rugsėjo 5 d. Sovietų Są
jungos užsienių ministe
ris Višinskis skubos ke
liu paprašęs vizos į Jung. 
Valstybes, kur jis vyk
siąs, kaipo sovietų dele
gacijos šefas į 59-tąją 
Jung. Tautų pilnaties se
siją, kuri atidaroma New 
Yorke š. m. rugsėjo 19 d.

Tuomi išsklaidomi bet 
kokie abejojimai, kad
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Britų kanai rengiasi vykti į Korėją.
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Nušautas sovietų lėktuvas 
prie Korėjos

pulti 
Korė- 
Bom- 
ugnj,

lone tik todėl, ima, o prie-
sitaiko prie komunizmo šingai — net bus atsto- 
kaprizų. vaujama aukšči a u s i o

Kinijos atstovas Tsiang rango sovietų diplomato.

5»-toji jung. Taut. pii- generolų klaidu 
n-r—ir

JAV karinės pajėgos numatomos padvigubinti. - 
įspėjo agresorius, kad nepakartotų Hitlerio ir Japonijos 

—EForm<
Karui pasibaigus.

Washington — Rugsė
jo 4 d. dvimotorinis bom
bonešis su raudona 
žvaigžde taikėsi 
Jung. Tautų laivus 
jos pakraščiuose, 
bonešiui atidengus
jis pats buvo nušautas. 
Išgriebus iš jūrų vieną 
bombonešio įgulos žuvu
sį narį, pasirodė, kad jis 
yra sovietų paručikas, 
Mishin Tennadii Vasile- 
bin. Warren Austin apie 
šį įvykį įteikė notą Jung. 
Taut. sekretoriui Trygve 
Lie ir Saugumo Tarybos 
pirmininkui G 1 a d w i n 
Jebb.

Saugumo Tarybos po
sėdyje J. Malikas negalė
jo pačio fakto apie įvy
kusį su sovietų lėktuvu 
incidentą nuneigti, tik jį 
pavadino gen. McArthur 
ir valstybės departamen
to provokacija.

Rugsėjo 6 d. sovietai 
pareiškė protestą, kad jų 
bombonešis prie vakari-

dentas turįs būti tik jų 
tiriamas. Valstybės de
partamento pareigūnas 
Michael J. McDermott 
pareiškė, kad ambasado
rius A. A. Kirk, nepriim
damas sovietų notos, pa
sielgė savo nuožiūra, ta
čiau Jung. Valstybės šį 
jo žygį patvirtina.

Sovietų 
shingtone 
pareigūnę 
tos notos 
departamentui, 
buvo atgal ambasadai 
grąžintas be jokių ko
mentarų.

Dabar Višinskis 
kvoje mėgina šį 
aiškinti ta prasme, 
jis įvykęs be jokio 
šio su Korėjos karu. To
dėl Jung. Valst. už jį yra 
atsakingos. Sovietų lėk
tuvas buvęs nušautas dvi 
mylios už 39 
šiaurę, netoli 
jos. Tačiau 
Jung. Tautų

ambasada Wa- 
per vieną savo 
moterį įteikė 
nuorašą valst. 

bet jis

Mas- 
jvykį 

kad 
sąry-

t

KURDŲ SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS

Teheranas. — Vakari
nėje Irano srityje buvo 
sukilę kurdai, sukurstyti 
Rusijos komunistų. Rusi
jos radijo pranešėjas 
kurstė Iranijos, Irako ir 
Turkijos gyventojus su
kilti prieš valdžią ir įkur
ti sovietų valstybę Kur
distane. Irano armija su
kilimą užgniaužė .

Dvylikos tarty minutėlių 
susirinkimas

Washington, D. C. — 
Šiaurės Atlanto Tarybos, 
kurion įeina 12 tautų, su
sirink i iras įvyks rugsėjo 
15-16 d. New Yorke. Tai 
bus po trijų didžiųjų 
va’stvbiu užsienio minis-

terių susirinkimo ir prieš 
Jungtinių Tautų generalį 
susirinkimą.

Nauja $15 milijonų 
paskola Titui 

Washington, D. C. — 
Dean Acheson, valstybės 
sekretorius, par e i š k ė, 
kad Jung. Valstybės vi
sokiais būdais stengiasi 
neįtraukti komunistinės 
Kinijos į Korėjos karą.

Be to, pranešė, 
kad Jung. Valstybės, su
stiprinimui Jugoslavijos 
maršalo Tito kovos su 
Kremlių, vėl davė $15,- 
000,000 paskolą. Taigi 
metų laikotarpyj Tito 
gavo iš Jung. Valstybių 
$55,000,000.

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS
nukeliamas į rugsėjo mėn. 23 cL

Nepaprastas Amerikos Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos seimas nukeliamas i rugsėjo mėn. 23 d., šeš
tadieni. 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 j 
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 {galiojimus 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, So. 
Boston 27, Mass. .,

, x /.ioi .m Ce*"’ Valdyba
Kun. P. M. Juras, pirmininkas

• .ęr* Antanas F. Kneižys, sekretorius.

Washington — Rugsė
jo 1 d. prezidentas Tru
manas pasakė į visą A- 
merikos tautą kalbą, ku
rioje palietė aktualiau
sias šių dienų vidaus ir 
užsienio politikos prob- 1 
lemas.

Prezidentas savo kai- i 
boję pareiškė, jog pirmas 
yra Jung. Tautų istori
joje atsitikimas, kad bu
vo nutarta prieš agresi- < 
ją pasipriešinti jėga. Iš 
59 Jungt. Tautų narių 53 
prisijungė prie šios akci
jos. Jeigu Jungt. Tautos 
šioje akcijoje laikysis 
tvirtai, mes tikime, pasa
kė prezidentas, kad bus 
pasiekta pasaulinė taika. 
Komunistinis imperializ
mas skelbia taiką, bet 
praktikoje vykdo agresi
ją. Todėl laisvosios pa
saulio tautos yra pri
verstos imtis ginklo, kad 

i apsaugojus savo nepri
klausomybę.

Jungt. Valst. ginkluo
tosios pajėgos yra pasi
tikėjimo pagrindas lais
vosioms pasaulio tau
toms. Tad, būdami ko
munistinės agresijos aki
vaizdoje,. privalome jas 
stiprinti. Dabartinis mū
sų planas turimas kari
nės pajėgos, kurias suda
ro pusantro milijono mū
sų vyrai ir moterys tar- 
naujanaieji armijoje, lai
vyne ir oro pajėgose, pa
didinti iki 3 milijonų. Są
ryšyje su tuo turime 
greitai plėsti ir ginklų— 
patrankų, tankų, orlaivių 
ir kitų karo reikmenų — 
produkciją. Ir mes tai 
sugebame, nes turime pa
kankamai išteklių šiems 
uždaviniams įvykdyti.

paralelės į 
Mandžiuri- 

pirmieji 
karinių pa- 
i ką kitą 

sako: lėktuvas buvo nu
šautas prie 38 paralelės, 
kai jis skraidė virš Jung. 
Tautų laivų ir atidengė į 
juos ugnį.

s vandenų laivynas bus
.-i_„.. -> . / } nių. Korėjos pakraščių jėgų pranešimai
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“Mūsų pramonė ir žemės 
ūkis” — pareiškė prezi
dentas — “niekada nebu
vę taip tvirti ir produk- 
tingi, kaip dabar. Mes 
panaudosime, kiek tik 
bus galima, savo ekono
minį pajėgumą, patys 
sau apsiginti ir pasaulio 
taikai įgyvendinti.

Prezidentas įspėjo: te- 
nepadaro šių dienų agre
soriai tokios klaidos, ko
kią padarė prieš 10 metų 
blogai apsiskaičiuodami 
Hitlerio ir Japonijos ge
nerolai, kurie manė, kad 
mes nebūsime pajėgūs 
pasipriešinti jų agresijai. 
Dar kartą pakartojo, kad 
Jung. Valst. neturi jokių

laivynas esąs 
į Formozos 

kad išlaikytų 
neitr a 1 u m ą

karui pasibaigus 
vėl atitrauktas.
Valst. nesiekian-

agresyvinių tikslų atžvil
giu Formozos ir priminė 
Kinijos komunis tams, 
kad nesikištų į Korėjos 
konfliktą. Jung. Valsty
bių 7-tasis 
pasiųstas 
vandenis, 
Formozos
Korėjos karo atžvilgiu. 
Šiam 
bus 
Jung.
čios užvaldyti Formozos
nei kurios kitos Azijos 
dalies. Formozos likimas, 
kaip ir kitų teritorijų tu
ri būti nuspręstas tarp
tautinių institucijų, o 
Jung. Valstybių ar kurio 
nors kito krašto.

buvęs Amerikos lėktuvų 
užpultas be reikalo. Nu
šautasis lėktuvas skrai
dęs atlikdamas pratybas, 
bombų nei torpedų su sa
vimi neturėjęs, tačiau 
notoje nutylima apie au
tomatinius ginklus, tik 
sakoma, kad tas bombo
nešis nešaudęs.

JAV ambasadorius A. 
A. Kirk atsisakė sovietų 
protesto notą priimti, 
nes Jung. Valst. ginkluo
tosios pajėgos Korėjoje 
yra subordinuotos Jung. 
Tautoms, todėl šis inci-

Senatas apklausinė ja 
vidaus sekretorių

Washington, D. C. —
Senatas pradėjo tardymą 
vidaus reikalų sekreto
riaus Chapman. Senato
rius Schoeppel iš Kansas 
įtaria, kad Chapman pri
klauso prie komunistų 
fronto grupių.§iclti5tos 7.11X105

REIKALAUJA UŽIMTI G. E. 
ĮMONES

Lynn, Mass. — General
Electric bendrovės dar
bininkai, kurie reikalau
ja pakelti algas 10 centų 
į valandą, išėjo į streiką. 
Darbininkų unijos vadai 
su darbdaviais negali su
sitarti. Vyriausybės tar
pininkas taip pat negalė
jo privesti prie susitari
mo. Kadangi General E- 
lectric bendrovė atlieka 
karinius užsakymus, tai 
darbininkai reikalauja, 
kad valdžia perimtų G.E. 
bendrovę. Tada jie sutik
tų grįžti į darbą.
Priims ir moteris daktares

Washington, D. C. —
Senatas priėmė įstaty
mą, kad ir moterys gy
dytojos ir dantistės gali 
būti priimamos karo tar
nybon taip pat kaip ir 
vyrai. Atstovų Rūmai

jau praeitais metais yra 
priėmę panašų įstatymą.

Raudonieji žino tik veto
Lake Success, N. Y. — 

Jung. Valstybės pasiūlė, 
kad visos valstybės atsi
sakytų duoti pagelbą Ko
rėjos komunistams. So
vietų Rusija užprotesta
vo ir uždėjo savo veto. 
Po tokio Rusijos balsavi
mo. Saugumo Taryba- at
metė Rusijos reikalavi
mą atitraukti ginkluotas 
pajėgas iš Korėjos.

Trečio karo galima išvengti
Southampton, Anglija 

— Ernest Bevin, užsie
nio reikalų sekretorius, 
pareiškė, kad trečio ka
ro gali būta išvengta, jei 
visos 12 tautų, pasira
šiusių Atlanto . sutartį, 
laikysis vieningai.

A Valstybės sekretorius Acheson rugsėjo 6 d. pa
reiškė, kad Vakarų Vokieija turi dalyvauti Vakarų 
Europos gynyboje, žymiai prisidėdama prie ateinan
čių metų gynybos sustiprinimo. Taip pat spaudos 
atstovams pareiškė, kad Vakarų Europos Atlanto 
pakto nariai ateinančiais metais turi dar daugiau 
apsiginkluoti. Abi šios problemos turėsiančios būti 
svarstomos trijų didžiųjų pžsienių ministerių susi
rinkime New Yorke rugsėjo 18 d.

A M’Cloy, prezidento Trumano aukštas komisaras 
Vokietijai, rugsėjo 5 d. pasiūlė apginkluoti Vak. Vo
kietiją, kad pati galėtų ginti savo kraštą nuo gre
siančio pavojaus. Jis nenurodė, kokios pajėgos tam 
tikslui reikėtų vokiečiams leisti, tačiau iš jo suges
tijų atrodo, kad nemažos. Šį pareiškimą jis padarė 
po pasitarimo su prezidentu TYumanu.

A McArthur pareiškė, kad šiaurės Korėjos agre
sorių pajėgos bus sunaikintos anksčiau, negu jos pa
sieksiančios 38 paralelę.

A Sovietų pasiuntinybės spaudos attache Belgra
de, Michal Kurageorgiev, buvo nubaustas 10 metų 
kalėjimo už atominių paslapčių šnipinėjimą. Drauge 
buvo nubausti ir trys jugoslavai.

A Mass. gubern. Paul A. Dever įsakė visų departa
mentų direktoriams atleisti žydus nuo darbo jų Nau
jų Metų dienomis, rūgs. 12 ir 13 d.

A Rugsėjo 5 d. centrinėje Italijos dalyje įvyko že
mės drebėjimas. Trys žmonės žuvo ir daugiau kaip 
100 sužeista.

A Mohammed Nastir, 42 m., kilęs iš vienos kalnų 
tautelės giminės, sudarė naują Indonezijos vyriau

sybę. 3
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Kazys Verzikas

Penktadienis, Rugsėjo 8, 1950

Atkaklios kautynės šiauriniame ruože
Sutelkę dideles jėgų ir pasinaudodami debesuo

tumu bei lietumi, komunistai buvo išvystę didelį puo
limą visu šiaurinio fronto ruožu tarp Waegwan ir 
Pohang. Jiems buvo pavykę prasilaužti pro sąjungi
ninkų linijas iki Yongchon ir Kyongju. Abu tie mies
tai ir svarbūs susisiekimo mazgai buvo pakliuvę į 
komunistų ranku. Užimtais taip pat pajūrio mies
tu ir uostu Pohang. Padėtis buvo susidariusi gana 
rimta. Kai kurie sąjungininkų daliniai buvo apsupti.

Išėję į kontrataką, sąjungininkai putarosiomis
• dienomis vėl atsigriebė. Komunistai buvo išmušti iš 

Yongchon ir Kyongju ir nustumti iki Pohang. Šis 
miestu dabar yra visas ugnies apimtu. Kautynėse 
komunistai neteko daugiau kaip 40 tankų įr apie 
20,000 užmuštų ir sužeistų. Orui pagerėjus, sąjungi
ninkų aviacija priešą toliau persekioja. Atkaklios 
kautynės tebeina j šiaurę nuo Taegu. Priešo pozici
jos yra už kokių 7 mylių nuo miesto.

Vidurio fronte sąjungininkai kietai laikosi
Viduriniame fronto ruože ir pietuose komunis

tams nesiseka iš vietos pajudėti. Jie buvo pradėję 
puolimą prie Changnyong, bet buvo atmušti su kru
vinais nuostoliais, Vienos savaitės bėgyje komunistai 
čia neteko apie 5000 užmuštų ir sužeistų. Taip pat 
buvo kietai atmuštas puolimas prie Hyongpung. Pra- 
sikišę komunistų daliniai buvo nublokštę atgal už 
patvinusios Naktong upės.

Komunistams teikiama pagalba iš Mandžiurijos
Gen. McArthur yra prisiuntęs Saugumo Tarybai 

detaliais faktais pagrįstą pranešimą, iš kurio aiškė
ja, kad komunistams nauji daliniai ir ginklai yra 
nuolat siunčiami iš Mandžiurijos. Ryšium su tuo ap
tilo ir raudonųjų kaltinimas JAV dėl Mandžiurijos

Britu kariai išsikelia Korėjoje.

■ Vilniaus Universitete 
dirba mokslinį darbą šie 
profesoriai: 
maitis, 
džiūnas,
Petras Katilius, Jucys, 
Matulis, Kaikaris, Dauk
ša, Ivanauskas, Dalinke- 
vičius, Kaveckas, Šleže- 
vičįus, Mankevičius, pro
rektorius Stepas Jan
kauskas, Snarskis, Gir
dzijauskas, Kairiūkštis, 
šopauskas, Laucevičius,

Zigmas 2e- 
Slavėnu, Braz- 

Horodnočius,

Gulbinas, Karisia, Indra- 
šius, Marcinkevičius, Pa- 
kenaitis, Runkevi č i u s, 
Dsidas, Budrys, rekto
rius Jonas* Bucas, Petras 
Šalčius, Dagys, Ragevi- 
čius, Valkauskas, Kons
tantas, Jablonskis, Bula
vas, Žėruolis, Balčikonis, 
Žiugžda, Putinas - Myko
laitis, Vabalas - Gudai
tis, Ignas Jonynas, Kor
sakas Radzvilas ir kt.

N Konservatorijoje dės-

Dėka IŠLAVINTIEMS

is FIRST in

Taip, išradingoji, geni išla
vinta Naujoji Anglija — su sa
vo gausia elektros jėga — yra 
pasiruošusi išpildyt laiko parei
kalavimus.

Ir dėka mūšy hizniškai veda
moms elektros kompanijoms 
čia yra pakankamai elektros 
jėgos košnam Naujos Anglijos 
reikalui. Faktinai mes čia tu
rim atsargos bei atliekamo pa
jėgumo, kuris taip pat yra pu
siau didesnis negu šalies vidur
kis. ~~~~~~

Naujoji Angliję turi kur kas 
daugiau žmonių, kurie gali kur
ti daiktus, negu bendras šalies 
vidurkis — ir kurti juos gerai 
ir greitai. Net normaliais lai
kais Naujos Anglijos žmonės 
turi 35% daugiau darbu gamy
boj negu bendras šalies vidur
kis.

sienos pažeidimo. Kai JAV atstovu Saugumo Tary
boje Warren Austin pareikalavo paskirti tarptauti
nę komisiją, kuri ištirtų, ar tikrai JAV lakūnai bu
vo perskridę Mandžiurijos sieną, tar‘raudonųjų kal
bos apie tą incidentą nutilo. Sprendžiama, kad jie 
nenori rodyti viešumai, kas darosi Mandžiurijos pa
sienyje.

Sovietai vis dar vaidina nekaltuosius
Prie Korėjos krantų nušautu karinis sovietų 

lėktuvu, kuris taikėsi įskristi į amerikiečių laivyno 
bazę. Amerikiečių lėktuvų sutiktas ir pradėjęs šau
dyti buvo nuleistas į jūrą. Vienu įgulos narys, Miša 
Vasiljevu, išgriebtu iš vandens. Incidentas iškeltu 
Saugumo Taryboje. Sovietai vis dar mukuodamiesi, 
griebėsi senos savo taktikos: kaltinti kitus. Jie įro
dinėja, kad lėktuvu buvo neginkluotu ir nieko ne
puolė, Sovietams primenama tai, ką jie kalbėjo dėl 
Baltijos incidento. Svetimi lėktuvai jiems vis gin
kluoti, o jų pačių — nekalti. Bet lazdos galas apsi
suka ir į pačius melagius.

to šie profesoriai: Stali
ninės premijos laureatas 
prof. Balys Dvarionas, 
Antanu Račiūnu, LTSR 
liaudies artistu Kipras 
Petrauskas, Kaėapaus- 
ku, Vainiūnu, Antanu 
Sodeika, Galka u s k a s, 
Karnavičius (sūnus), 
Smilgaitė - Dvarionienė, 
Stalininės premijos lau
reatu Jonu švedu, 
Konradu Kavecku, Bie
liūnu, Martinonis, Gau
drimu ir kt

■ Vilniaus valstybinia
me dailės institute dėsto 
šie profesoriai: Vytautas 
Jurkūnu, Antanu Gu
daitis, Petru Aleksan
dravičius, Vytautu Pa
laima, Napoleonu ir Al
girdas Petruliai, Mečys 
Bulaka, Jonu Kuzmins
ku, Liuda Vaineikytė, 
Prof. Galaunė ir kt

■ Kauno < Universiteto
profesūros yra šie
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dėstytojai: akademikai— 
Purenu, Lašu, Mažylis; 
nariai korespondentai — 
Vuįliauskas, Indriūnas; 
profesoriai — Juodelė, 
Mošinsekis, Kupčinskas 
(jis ir universiteto rekto
rius), Baršausku, Siau- 
lys, Janickis, architektai
— Stulginskis, Sčesnule- 
vičius, Verbicku, Belins- 
kas, Lukošaitis, docentai
— Matulevičius, Januš
kevičius, Jarže m s k i s, 
Kaulakis, Kaunu, Vid
mantu, Sližys, ir dauge
lis kitų.

■ III LTSR Veterinari
jos Akademijai vadovau
ja docentu Cygas.

Cicero, lUinois. — Dabar labai pasidarė madoje spėlioti, 
kada prasidės karas tarp Amerikos ir Sovietu. Tatai daryti 
labai apsimoka be didelės rizikos save apsijuokinti, jei neat
spėsi. Mat, jeigu tu teisingai atspėsi, tai galėsi pragarsėti kaip 
didelis žinovas. O jei neatspėsi, tai vis vien tavo vardo niekas 
neatsimins — dabar tiek daug tokių spėjikų priviso.

Samprotaujama šitaip. Amerika kariauti nenori, be to, ir 
nepasiruošusi. Sovietų Rusija, žinoma, taip pat be reikalo ka
riauti nenorėtų. Jos idealas gauti viską, ko jos širdis trokšta, 
be karo. Tas, dalykas iki šio laiko jai pusėtinai sekėsi. Bet da
bar jau nebesiseka. Trumanas pasakė “gana”. Jei nori daugiau, 
tegu pakariauja. Iš praėjusių karų žinome, kad geriausias bū
das kariauti yra kariauti svetimomis rankomis, svetimais ka
reiviais. Reikia duoti ginklų, šiek tiek pinigų ir surasti tautas, 
kurios pačios pirmutinės nori šokti j ugnį. Tokių tautų visada 
atsiranda. Ypač, jei jas spiria koks nors svarbus reikalas ir. 
be to, kurstytojai pažada ateiti į pagalbą... tinkamu momentu.

Sovietai šį kartą yra laimingesnėje padėtyje. Jie jau su
rado visą eilę tautų ir tautelių, kurios norėtų kariauti ten ir 
prieš tą, prieš ką Sovietai palieps. Kokiu būdu Sovietai pasiekė 
tokios padėties visi maždaug apytikriai žinome. Kartoti nerei
kia. Bet jų planas jau veikią. Galimas dalykas, tas planas bus 
dar praplėstas. Sovietams tatai labai patogu. Jie nekariauja ir 
kuobalsiausiai baubia, kad jie nieko daugiau taip netrokšta, 
kaip išgelbėti taiką. O patys sau gražiai ruošia karui to, ko 
jiems dar stinga, kad galėtų tinkamu momentu .ateiti savo pa
klusniems draugams į pagelbą. Vadinasi, pasaulio užkariavi
mas turėtų visai lengvai įkristi stačiai į Stalino sterblę. Sugal
vota neblogai. Geriau už Hitlerį.

Amerikai toks karas nepatinka ir, žinoma, patikti negali. 
Tai ar nuostabu, kad pas daug ką bręsta mintis, ar negeriau 
Amerika padarytų, kad pasakytų Stalinui: arba tu sustok, ar
ba tu pats pirmas gausi į kailį- Žinoma, jei taip Stalinui pasa
kysi, tai ans gali ir nepatikėti, kad taip bus. Atseit, reikia būt 
pasiruošusiam ne tik pagrąsinti, bet ir “pilti”. Žmonių ir gin
klų šiuo laiku yra daug daugiau Stalino ir jo vergų pusėje. 
Bet visa bėda Stalinui su tomis atominėmis bombomis. Projek
tų tai šnipai Sovietams prigabeno daug ir iš Anglijos, ir Ame
rikos, ir Kanados. Bet reikia pagaminti. Ir pagaminti nemažai. 
O Amerika jau daug jų turi prigaminusi ir ko toliau vis dau
giau gamina. Ir gamina dar kitokių, dar stipresnių bombų. Bet 
Amerika ne tik bombas gamina, bet renka kariuomenę ir čia 
pat Amerikoje ir Europoje. Tad per ilgas laukimas nebūtinai 
turi išeiti Sovietams į naudą. Juo labiau, kad jau dabar Ame
rika daug viršija Sovietus savo karo laivynu ir aviacija.

Turėdami tokius davinius (tikrų davinių, be abejo, niekas 
neturi), jau galime leistis į spėliojftnųn <kė\ kąru pradžios.
__ _______ ' - ■ ■_______t1' l---------------- ——''' ’ • '■ -
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PRIEŠSEIMINIS LDS N A.
SUVAŽIAVIMAS

įvyks rugsėjo 10 d. 1 vaj. po piety Aušros Vartų parapi- 
svetainėje, Sterling St, Woroester, Mass. šis nepaprastas

suvažiavimas šaukiamas tuo tikslu, kad į jį suvažiavę delega
tai iš visų N. A. kuopų pareikštu savo pageidavimus LDS sei
mai, kuris įvyks š. m. rugsėjo mėn. 28 d., še. Boston, Mass. 

Tikimės, kad visos kuopų valdybos ir nariai gavo iš centro pra
nešimus, kuriuose nurodyta, kuriam tikslui LDS seimas šaukia
mas.

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

Dvasios vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmininkas VI. Paulauskas -

Raštininkas Tomas Versiackas

BE Skymy
BE Skandalų

išrinkite

JOHN J. McCOLGAN

| <3ty CoundUmanus
Paskatinta vardas ant baleto

Ward 7 — Sept 12, 1950
John‘J. Grigaitis, ' 

52 d &L, Šo. Boston.

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltai pristatymas — Išsimokėjimul 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS 8C SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St, N’ashua, N. H. Tel 4008

CADILLAC PONTIAC

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St. 33 Main St.

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiams ir šildymai aliejus.

Urmą ir Retail |
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą
“Metered Service”

574 No.MenlelItSf., frodrt oh, Mass. \
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Rugsėjo Aštuntoji
Kai sulaukiame Rugsėjo aštuntosios, nevienam 

Šmėkšteli mintis, kokia yra prasmė ją minėti, jei tą 
dieną prieš penketą amžių Vytautui -nepavyko apsi
vainikuoti? Kam dar tai prisiminti? Nejau mūsų 
praeitis yra tiktai vieno liūdesio pritvinusi, kaip da
bartis, ir šviesesnių nebeturi dienų? Rodosi, taip nė
ra. Lietuvos senovė yra buvusi kartais tokia šviesi, 
kaip Žalgirio pergalė Vytauto laikais. Kodėl ji nega
lėtų būti tautine lietuvių švente?

Kitos tautos, turėdamos Vytautą Didįjį, savo 
šventei tikriausiai parinktų Liepos penkioliktąją, tą 
kaitrią dieną, kai vokiečių riteriams buvo pasidarę 
perdaug kaitru nuo lietuvių kalavijo. Dar praėjusio 
karo metu vienas vokiečių politikas užsiminė, kad 
nebūtų buvę nei carinės nei bolševikinės Rusijos, jei 
prieš 500 metų Vytautas nebūtų jiems pastojęs kelio 
į rytus. Lietuva kelią pastojo, nes ir savo gyvybę 
gynė. Ar nereikėjo tad mums to įžymaus mūšio šven
tės rūbu apgaubti, kaip anglai tą padarė su Trafel- 
garu, švedai su Lutzenu, o bolševikai su Stalingra
du?

Tačiau lietuvis nėra nei germanas nei slavas. 
Jis nesigiria kariniais laimėjimais, kad ir kokie švie
sūs jie būtų, kaip Žalgiris, Ūla, Orša ar Salaspilis, 
apie kuriuos savo laiku visa Europa plačiai šnekėjo. 
Nei vienas lietuvių laimėtas mūšis, net iš gyvų dar 
nepriklausomybės laikų, kaip Širvintai, Giedraičiai, 
Radviliškis ar Kalkūnai, nėra apvilktas šventės 
nuotaika.

Lietuva, mat, neaugo tiktai kardu mosčiodama. 
Mūsų proseneliai Švyti didžiu kūrybiniu darbu, im
pozantiška valstybe. Jie padrikoje rytų masėje kū
rė tvarką ir aukštesnę kultūrą. Rugsėjo aštuntoji 
mums ir mena tą kūrybinę praeities dvasią, kuri 
gyviausiai pasireiškė kaip tik Vytauto laikais. Šis 
didis ir išnašus Lietuvos valdovas savo penkiasde
šimties metų darbo ir kovų kūrinį — Lietuvos vals
tybę siekė netgi karalystės titulu vainikuoti. Jo 
grumtis dėl karaliaus vainiko buvo ir jo kova už Lie
tuvos laisvę bei garbę. Vytautui norėjosi atitvenkti 
Lietuvą nuo lenkų ekspansijos, apsaugoti ją nuo 
“baudžiavos ir vergijos”, kaip jis yra pats sakęs. 
Tie Vytauto žodžiai buvo pagrįsti. Lietuvių tauta

Tauta yra daugiau kaip 
vien tik suma atskirų 
žmonių, kurie ją sudaro. 
Tauta yra bendruomenė. 
Tatai reiškia, kad atskiri 
tautos nariai, vistiek kur 
jie begyventų, tarp savęs 
yra susyti tam tikro or
ganiško ryšio. Tasai ry
šys atsiranda iš bendros 
kilmės, iš bendros tėvų 
žemės, bendros istorijos, 
bendros gimtosios kal
bos, bendrų tautinių pa
pročių ir tradicijų. Iš to 
ryšio kyla tautinio soli
darumo sąmonė, kurios 
vedami mes ne tik bran
giname ir palaikome sa
vo tautines vertybes, ne 
tik bendromis pastango
mis siekiame savo tautai 
padėti, bet mūsoji tauti
nio solidarumo sąmonė 
praktiškai apsireiškia ir 
glaudžiu tarpusaviu tau
tiečių bendradarbiavi
mu, kur kiekvienas ben
druomenės narys gyvena 
ne tik sau, bet ir ben
druomenei, kur savo 
ruožtu bendruomenė rū
pinasi kiekvienu savo na
riu.

Bet kad tautinės ben
druomenės narių orga
niškas tarpusavio ryšys 
neliktų tik pasyvus tam 
tikros priklausomybės 
jausmas, kuris ilgainiui 
ir išblėsti gali, tai pačioj 
to ryšio prigimtyje, pa
čioj žmogaus prigimtyje 
yra įdiegtas veržimasis 
apsireikšti praktiškais

veiksmais, 
nes nariai 
prigimties 
tarp savęs bendrauti. Iš 
to kyla tautinės bendruo- 
nės organizacijos reika
las.

Bendruome- 
pačios savo 
skat i n a m i

Aukščiausią savo orga
nizacijos laipsnį tautinė 
bendruomenė pasie k i a 
sukurdama savo tautinę 
valstybę. Bet nąes turime 
daug pavyzdžių, kai tau
tinė bendruomenė tam 
tikrų veiksnių yra su- 
kliudoma ar sukliudyta 
savo valstybę turėti. To
kiu atveju tautinė ben
druomenė turi tenkintis 
žemesnio laipsnio orga
nizacija. Izraelio tautinės 
bendruomenės kelias iki 
savo valstybės' atstaty
mo čia yra klasinis pa
vyzdys.

Mes, lietuviai, nors la
bai žymias dalis savo 
tautinės bendruomenės 
jau ilgas laikas turime 
įsikūrusias už Lietuvos 
valstybės sienų, ligi šiol 
nebuvome paair upinę 
duoti toms savo tautinės 
bendruomenės dalims 
tinkamos bendruomenės 
organizacijos, tenkinda- 
miesi sporadine privati
ne iniciatyva, paremta 
arba kurios ideologijos, 
arba savišalpos ar ku
riais kitais mažiau ar 
daugiau daliniais uždavi
niais. Tik pastarųjų 
metų mūsų tautos di-

džiosios nelaimės ir pa
vojus, kad pats tautos 
kamienas bolševikų vyk
domo genocido gali būti 
sunaikintas atkreipė mū
sų dėmesį į reikalą nedel
siant duoti mūsų tautinei 
bendruomenei, tikr i a u 
sakant mūsų tautinės 
bendruomenės šiapus ge
ležinės uždangos įvai
riuos kraštuos esančioms 
dalims bendruomen i n ę 
organizaciją. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
organizac i j o s sudary
mas mums tapo tautinės 
gyvybės klausimas.

Reikia betgi su nuosta
ba didžiai apgailėti, kad 
šios tautinės gyvybės iš
laikymo pastangos toli 
gražu nevisų mūsų tauti
nės bendruomenės sluoks
nių buvo suprastos ir 
įvertintos. Nieko dėl to 
nekaltinant ir neteisiant 
vistiek labai būtų džiu
gu, kad bent artimiau
sioj ateity abuojumą ir 
juo labiau priešiškumą 
tautinės bendruomenės 
organų sudarymui pa
keistų visuotinis reikalo 
supratimas, entuziazmas 
ir gyvos tautinės ben
druomenės išlaikymo be
sąlyginis statymas aukš
čiau už bet kuriuos kitus 
dalinius tikslus. V. V-nas

Popiežius Pijus A'll, kaip paprastas pilgrimas, lankė 
Romos bažnyčias šv. Metų atlaidams įgyti. Čia jis sako pa
mokslą prie šv. Povilo bazilikos.

BELGIJOS SOCIALISTŲ 
NETOLERANCIJA

Kan. Cardijan, garsu
sis žosistų, katalikų dar
bininkų organizac i j o s 
įsteigėjas, kuris 40 m. 
savo amžiaus pasišventė 
darbo žmonėms, ypač 
jaunimui, padarė įdomių 
pareiškimų ryšium su 
paskutiniais karaliaus

vėliau daug prisikentėjo ir nuo poniškos baudžiavos 
ir nuo lenkiškos vergijos. Nė šiandien lenkų preten
zijos į Lietuvą nėra į šalį numestos.

Visa tai prisiminti iš praeities yra naudinga, o 
tautinė lietuvių šventė 
yra gera proga. 
pasigendama Vytautui vainiko, bet yra ko įsižiūrėti 
į jo didžius darbus. Jis šviečia mums savo veiklumu, 
ryžtumu ir atkakliu siekimu savo tikslo. Vytautas 
moko įtemptu darbu siekti karališkojo lietuvių tau
tos vainiko — laisvės, kuri iš mūsų vis pagrobiama 
besočių imperialistų, pasistojančių ant kaukolių 
krūvos. Nepraraskime vilties. Kas sugeba taip grum
tis, kaip Vytautas, tas anksčiau ir vėliau ir laimi. 
Jo kaulai, besilsį Vilniaus katedroje po paveikslu 
Dievo Motinos, kurios šventę Rugsėjo aštuntąja taip 
pat minimi, lietuvių tautą įsipareigoja didžiai kovai 
už tautos laisvę ir gyvybę. S. Suž.

bylos įvykiais Belgijoje.
Kan. Cardijan teigimu 

Belgijos socialistai Valo- 
nijoje sukūrė dar rimtes
nę padėtį negu už geleži
nės uždangos. Grace- 
Berleur miestelyje, kur 
susirėmime su policija 
žuvo 3 asmenys, socialis- ’ 
tai parodė didžiausią re
liginę netoleranciją. Jie 
prieš žuvusių šeimų norą 
neleido, kad žuvusieji bū
tų laidojami su religinė
mis apeigomis. Kai kur 
jie net ant bažnyčių durų 
išlipdė draudimus 
bažnyčias ir ten 
pamaldas.

Kan. Cardijan 
savo pareiškimą pažymė
damas, jog įsakęs savo 
organizacijos nari a m s 
suregistruoti tos rūšies 
faktus ir jo vardu pa
siųsti Jungt. Tautoms ir 
tarptautinėms kultūri
nėms organizac i j o m s, 
kad visas pasaulis žino
tu. j°& “Spak ir jo šali
ninkai yra tikri komin- 
formo padarai Belgijo
je”.

JV žurnalisto L. J. Schweitzer 
pasikalbėjimas su VLIKo pir-ku 

sovietus gali suteikti jų 
kraštams laisvę? Kerens- 
kis stoja už federacinę 
didžiąją Rusiją. Ar Lie
tuva norėtų tokioj fede
racijoj dalyvauti? Ar su
tiktumėt su Mačeku, kad 
Stalinui sunaikinus ūki
ninkus, juos paverčiant 
žemės ūkio proletariatu, 
paskum bus sunku laik
rodis sukti atgal 
ku bus atstatyti 
kratinis režimas?

Šie klausimai 
kokios problemos
deda dominti Jungtinių 
Valstybių galv o j a n t į 
žmogų.

Vienos JV spaudos ben
drovės bendradarbis ži
nomas JV žurnalistas L. 
J. Schweitzer kreipėsi į 
VLIKo pirmininką su ei-

įeiti į 
laikyti

šventė — Rugsėjo aštuntoji. — tam le klausimų. Su tais klau- 
.. Šią dieną nėra ko graudentis, kad simais jis kreipėsi į visą

eilę egzilinių vadovau
jančių asmenų — Mače- 
ką, Dimitrovą, Mikolaiči- 
ką, Kerenskį... Tarp jo 
klausimų yra reikšmingų 
visai Europai: ar tikite, 
kad Lietuva atgaus lais
vę JTO pagalba? Ar su
tinkate su M i k o- 
laičiku, Mačeku, Dimit- 
rovu, kurie sako, kad tik 
pergalingas karas prieš

ir sun-
demo-

rodo, 
pra-

baigė

<2
........................................................................... ...........
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— Mamyte, aš nė nežinau, kaip jums už 
vaišes padėkoti. Tiek ruošos... vargo... Iš tie
sų, aš to nevertas... — sumišo ir nutilo.

“Ką aš čia plepu. Kaip banališka, sausa, 
nuvalkiota! Verčiau tylėti”.

Motina tik ranka numojo.
— Ką tu čia, sūneli... Kokia čia ruoša, 

koks vargas... Dabar nė nėra iš ko paruošti. 
Tokie laikai... dėl tavęs kad ir kasdien, o tu 
tik kartą į metus pasirodai... ką čia...

Ir jai kalba nutrūko. Kęstučiui dar sun
kiau ant širdies pasidarė. “Vargšė mamytė”.

— Motinėle, jei kokios pagalbos prireiktų, 
tai aš...

— Ką tu čia, sūneli... Kokia iš tavęs pagal
ba... Viskas Dievo valioj...

“Ir vėl kvailystę išdrožiau. Kaip aš galiu 
jai pagelbėt? Pas partizanus tai ne jos am
žiui. Pagaliau, ji ten neis. Et, aš šiandien vi- 
sai pakvaišęs”.

Ir iš tiesų, atsilankymas pas motiną ne
atnešė nė džiaugsmo, nė paguodos, tik jam 
ir jai nervus sugadino. Kęstutis pradėjo at
sisveikinti.

— Ar jau eisi, sūneli?
— Taip, mamyte. Pareigos, reikalai...

“Ir vėl nuplepėjau, kaip sudužęs grama- 
fonas”, — subarė save Kęstutis.

Atsisveikino labai nuoširdžiaį. Motina 
vėl apsiverkė, šiuo kartu be garsaus vaitoji
mo.

— Palydėkit, ^ąįĮcučiai, kad kokia nelaimė
neužklupti}. ________ _

Algis su Danute jį už durų palydėjo. Da
nutė tuojau sugrįžo.

— Brr... kaip šalta. Algis jį toliau paly
dės, aš bijojau sušalti.

— Gerai padarei, dukrele. Sveikata reikia 
daboti. Algis jau vyrukas, gi iš tavęs kokia 
pagalba?

— Pagalbos jau nereikia. Nieks čia jo ne
užpuls. Tokiam šalty nė šunes nepuola.

— Kas gali žinot. Yra ir šunų dviem ko
jom. Ana toks Knyslys.

— Knyslys nuo Kęstučio už kilometro pa
bėgtų.

— Yra ir daugiau dvikojų šunų. Kas gali 
žinot?

Kaip tik tuo momentu lauke pasigirdo 
keletas šūvių.

— Jau šaudosi! Mano sūnelį nušovė! — 
suklykė Bukšnienė.

— Iš tiesų šaudosi. Bėgsiu pažiūrėti! — 
pašoko Danutė.

— Ką tu, dukrele! Turėk protą. Ir tave 
nušaus. Neleisiu! — įsikibo į motina.

— Bet, mamyte, jam reikia pagalbos! — 
mėgino pasiliuosuoti Danutė.

— Neleisiu, dukrele, tu man viena belikai. 
Neleisiu! Neleisiu!

— Jam reikia pagalbos. Aš turiu revolve
rį ! — muistėsi Danutė.

— Tai nors mane apgink! Štai ateina ir 
mane užmušti!

Iš tiesų, pasigirdo skubūs žingsniai, ir į 
vidų įkrito uždusęs Algis.

— Oi, Dievulėliau! Nušovė mano Kęstu- 
tėlį! Bet nors tu, Alguti, gyvas išlikai. Ap
gink mus! Jie ateina ir mus užmušti.

— Nusiramink, mamyte, — tarė Algis. — 
Jie neateis, jie pabėgo...

Baisiai susijaudinęs Algis vos galėjo pa
šnekėti.

— Kas pabėgo? — nemažiau susijaudinus 
paklausė Danutė.

— Maskoliai. Penki, šeštas — išdavikas 
Knyslys. Jis juos atsivedė. Norėjo Kęstutį 
suimti. Kęstutis šovė į Knyslį, bet pataikė 
maskoliui. Jis krito. Partizanai ir gi pradė
jo šaudyti. Knyslys su istrebiteliais pabėgo. 
Tik viens negyvas maskolius. Jis reikia pa
kasti. Aš atėjau špato ir kirvio. Ar yra na
mie spatas?

— Bet kur Kęstutis? — paklausė kiek nu
siraminus Bukšnienė. Kodėl jis neatėjo?

— Jis gyvas, bet neturi laiko, — skubotai 
aiškino Algis. — Reikia ko greičiausiai tam 
maskoliui duobę iškasti. Daug darbo. Žemė 
įšalus. Kur spatas ir kirvis, mamyte? Pasa
kykit. kur, aš susirasiu.

— Nesirūpink, vaikeli, aš pati atnešiu.
Užtikrinus, kad Kęstutis gyvas ir pilnai 

supratus reikalą skubotai palaidot nukautą 
istrebitelį, Bukšnienė greit surado du špatu 
ir du kirviu.

— Bet iš kur atsirado partizanai? — ne
kantriai klausinėjo Danutė.

— Jie buvo beeiną į kūčias drauge su mu
mis vakarienės valgyt, bet paklydo ir pavė
lavo. Gerai, kad taip įvyko, nes kaip tik lai
ku atėjo mudviem į pagalbą. Mudu būtume ir 
patys apsigynę, bet kai daugiau, tai vis ge
riau. Vis dėlto už savo smurtą jie užsimokė
jo-

Algiui išėjus, Bukšnienė vėl pradėjo ai
manuoti. Dabar tai jau atėjusi tikroji nelai
mė, kuri kris ant visos šeimos. Nevienas ne
išsisuks. Pakastasis maskolius gal niekad 
nebūtų surastas, bet išdavikas Knyslys vis
ką išpasakos.

— Oi, nelaimė, nelaimė! —dejavo Bukš
nienė.

X.
Vos išvengęs mirties — Kęstučio kulka 

nudrėskė jam žandą ir nukovė stovintį už jo 
maskolių — Knyslys tuč tuojau pranešė če
kai apie Kūčių įvykius Bukšnių ūkyje. Sau
lei dar neužtekėjus, enkavedistų automobi
lis jau atvyko į Bukšnių namus ir išsivežė 
areštuotą Bukšnienę ir jos vaikus. Motiną 
įmetė į kalėjimą, vaikus čia pat išklausinėjo. 
Juodu prisipažino, kad į Kūčių vakarienę at
vyko jų brolis Kęstutis, kas sudarė jiems ir 
motinai malonią staigmeną, nes buvo many
ta, kad brolio nė gyvo nėra. Jau bus metai, 
kai jis kažin kur išvyko. Pavakarieniavęs 
brolis vėl iš namų išėjo, nepasakęs, kur eina. 
Už kelių minučių jie išgirdo susišaudymą. 
Brolis į grįčią nebegrįžo, ir jie nežino, kur 
jis dingo. Tai ir visa pasaka.

Pašauktas Knyslys papasakojo, kad 
Bukšnienės vaikai dalyvavo Kūčių vakarie
nėj, tačiau ar jie būtų dalyvavę susišaudy
me, tai jam neaišku. Mergaitė tikrai nedaly
vavo. Kai dėl Algio, tai negalįs tikrai pasa
kyti. Buvo labai tamsu, ir kilus susišaudy
mui, jo dėmesis išsiblaškė. Kaip iš žemės iš
dygę partizanai pradėjo šaudyt. Ir Algis ga
lėjo ten būt, bet ar tikrai buvo — nežinąs.

Kadangi Algis ir Danutė buvo geri kom
jaunuoliai, o įtarimas neaiškus, tai jų ne
areštavo, tik kol kas paliko komjaunuolių 
vyriausybei tą dalyką ištirt, na, ir, žinoma, 
specialiai juos dabot. Tačiau padarytoji die
nos metu Bukšnių ūkio apžvalga atskleidė 
daugiau įrodymų. Susikovimo vietoje atras
ta daug kraujo, kurio pėdsakai atvedė prie 
sukasto sniego krūvos. Sniegą nukasus, bu
vo matomas naujai sukastas žemės kupstas. 
Žemė tik paviršium buvo sušalus, kiek giliau 
pakasus, atrasta duobėje palaidotas istrebi
telio lavonas.
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Genocido paroda
Brockton, Maus.

• Mua.
MIC.,
Tėvų Marijonų
Hinsdalyje ir Lietuvos vyčių
seniorų kuopos dvasios vadas, 
šiomis dienomis Loretta ligo
ninėje Chicagoje pergyveno 
sunkią operaciją.

Kaip kiekvienais, taip ir 
šiais metais nuo rugsėjo mėn. 
9 dienos Brocktone įvyksta 
mugė, vadinama “Brockton 
Fair”, kuri tęsis visą savaitę. 
Šioje mugėje be žemės ūkio 
ir pramonės gaminių, dar 
kiekviena tautybė rengia sa
vo tautinę parodą, t. y. liau
dies išdirbinių ir pan.

skyriaus, Cleve- 
kuriuos parūpins 
vedėjas p. J. Ri-

atidarymo 
eilėraščiai,

metu 
Brock-

tai bus gauti iš iietuvių mai 
tirologijos 
land, Ohio, 
to skyriaus 
mašauskas.

Parodos
bus kalbos,
tono šv. Roko parapijos cho
ro dainos ir tautiniai šokiai.

Tikimasi, kad į parodą su
plauks nemaža žmonių. V .S.

Rugsėjo 3 minėjimas 
Norvood, Mass.

Rugsėjo 8-ji — Šv. P. Ma
rijos giminu ir Tautos diena. 
Norwoodiečiai ją minės sek
madienį, rūgs. 10 d. Lietuvių 
parapijos bažnyčioje 9 vaj. ry
to bus atlaikytos iškilmingos 
šv. mišios už lietuvių tautą. 
Pamokslą pasakys iš tremties 
atvykęs kun. J. Klimas iš So. 
Bostono.

UŽ KRISTŲ IR LIETUVA
’ F f ' .

Įspūdžiai iš ateitininkų moksleivių vasarines stovyklos

• Lietuviai artistai V. Žu
kauskas, K. Vasiliauskas, Tos- 
ka Daubaraitė ir Asė Daugu
vietytė šį rudenį Brooklyne 
ruošiasi pastatyti naują sce
nos veikalą.
• ALRK vargonininkų są

junga rugpiūčio 23 d. savo 
metiniame seime išsirinko 
centro valdybą: pirmininku iš
rinktas Gimimo Šv. Marijos 
parap. Chicagoje vargoninin
kas A. Giedraitis; vicepirmi
ninkas pasiliko P. Dulkė iš 
Brooklyno, N. Y.; sekretoriu
mi - iždininku P. Bujanaus- 
kas iš Waukegano, III.
• Lietuvos vyčiai Philadel- 

phijoje 3-čios kuopos iniciaty
va ir uolaus jos pirmininko 
Juozo Janulaičio pasiūlymu 
pradeda didelį lietuviškumo 
darbą. Jie atidaro lietuviškos 
knygos ir laikraščių platinimo 
biurą. Vytės p.p. Grubliaus- 
kaitė, E. Šaulytė ir kitos sto
ja savanorėmis į šį darbą. Tai 
yra pažymėtinai gražus Liet, 
vyčių darbas.
• Justa Karpiūtė, Westville, 

III. žymi veikėja ir lietuvių 
parapijos vargonininkė ALRK 
Vargonininkų Sąjungos seime 
buvo vienintelė moteris ats
tovė.
• Philadelphijos Tarpt. Ins

titutas daug dirba DP reika
lams. Jis turi darbo ieškojimo 
ir pasiūlymo įstaigą. Per jį 
nemažas DP skaičius gavo 
darbus, kurių tarpe daug ir 
lietuvių. Jis iškėlė DP proble
mas angių spaudoje, kas pa
dėjo vietos gyventojams la
biau suprasti naujųjų gyven
tojų reikalus.
• Tėv. K. Žvirblis, O.P. va

saros metu dėstė teologiją 
Siena Heights kolegijoje, Ad- 
riane. Mich. Buvo atvykę va
saros kursams apie 900 sese
rų vienuolių mokytojų iš įvai
rių aukštesniųjų Amerikos 
mokyklų.
• Vytautas Žemaitaitis, wor- 

cesterietis, tarnaująs U. S. ar
mijoje. buvo parvykęs trumpų 
atostogų. Po to išvyko Korė
jom

Kelios tautybės turi pasi
stačiusios net savo namus to
kioms parodėlėms sutalpinti. 
Lietuvių tautybė, kaip gavusi 
pirmą prizą, turi taip pat pa
sistačiusi pirmoje vietoje savo 
“bakūžę”, kurioje tokia paro
da įvyksta.

Jau eilė metų, kaip lietuviai 
rengdavo liaudies dirbinių, au
dinių ar paveikslų (kartais 
net gyvų paveikslų) parodą, 
kurioje daugiausia buvo rodo
ma Lietuvos senovė, svetimų
jų priespaudos laikotarpis ir 
pan. Šiais metais lietuvių 
“bakūžėje” užims svarbiausią 
vietą GENOCIDO paroda, ku
rioje bus pavaizduota lietuvių 
tautos naikinimas 1940-1950 
metais.

Genocido parodai eksjx>na-

Rekolekcijos Sodaliet?ms
Sodaliečių metinės rekolek

cijos įvyks rugsėjo 15. 16, ir 
117 d. Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų vienuolyne, Brockton, 
Mass. Nors šios rekolekcijos 
yra skiriamos sodalietėms, ta
čiau tikimės ir nuoširdžiai 
kviečiame visas Naujos Angli
jos mergaites dalyvauti ir pa
sinaudoti šia proga geriau 
įsigilinti į dvasinį gyvenimą. 
Rekolekcijas ves Tėvas Ge- 
raldas, C. P. Rekolekcijos už
sibaigs iškilmingomis šv. Va
landos pamaldomis sekmadie
nį 2:15 vai. pc pietų. Kas da
lyvaus. prašome kuo greičiau
siai pranešti sodaliečių dva
sios vadui šiuo adresu: Rev. 
P. Shakalis, 94 Bradford St., 
Lawrence, Mass.

Tat visi dalyvaukime 9 vai. 
bažnyčioje, prisiminsime savo 
seną tėvynę ir vargstančią 
tautą. Po pietų tautos gelbėji
mo reikalams Finnish Athle- 
tic Park, North Wąlpole, 
įvyksta piknikas - gegužinė. 
Baigiasi gražios vasaros die
nos. Išnaudokime jas gražioje 
gamtoje piknike ir sykiu tuo 
paremsime vargstančius po 
visą pasaulį išblaškytus savo 
brolius.

Visi svečiai, kurie neturi 
savo susisiekimo priemonių, iš 
Norwoodo- nuo lietuvių baž
nyčios ir svetainės nuo 1 iki 3 
vai. po pietų lengvomis maši
nomis bus nuvežti į pikniko 
vietą veltui. Nonvoodietis.

R. K-

L.R.K.V.S. 38-sis 
seimas

Chicago, Iii.
Amerikos Lietuvių

Vargonininkų Sąjungos 38-sis 
seimas šiemet buvo 
24-tą d., Šv. Jurgio 
muzikos kambaryj, 
Illinois.

rugpiųčio 
parapijos 
Chicago,

Mišiomis,

jos, BaJtimorės 
Geltonas autobusas 
vyklautojus nuvežė 
čio vietovę Chagrin 
vykuaiejį ten rado

Rugpiūčio 29-tos dienos 
ankstų rytą Clevelando šv. 
Jurgio parapijos kieme praei
viai galėjo pastebėti nemažą 
būrį jaunimo. Didelė lagami
nų krūvą rodė, jog tai ne vie
tiniai, o iš toliau atvykę ber
niukai ir mergaitės. Ir iš tik
ro — būrį sudarė moksleiviai 
ateitininkai, suvažiavę iš įvai
rių Amerikos vietovių: Brook
lyno, Čikagos, Bostono, Hart
fordo, Brocktone, Pbilądeįpbi- 

ir iš kitur, 
visus sto- 
į užmies- 
Faūs. AL 

patogias
palapines, talpinančias visus 
90 stovyklautojų ir pastatų sų 
virtuve, valgykla ir sale suei
goms.

Tą pačią dieną, po pietų, 
įvyko oficijalus stovyklos ati
darymas. Pasaulio moksleivių 
at-kų sąjungos pirmininkas 
Juoaas Baužinskas, atidary
damas pirmąją ateitininkų 
stovyklą Amerikoj, pabrėžė, 
kad mes čia susirinkome ne 
vien pailsėti, pasilinksminti ar 
paatostogauti. Tai esą antra
eilis dalykas. Svarbiausias 
mūsų tikslas čionai — pasi
semti žinių ir dvasios jėgų, 
kad grįžę namo, sėkmingai at-

liktume tuos didelius uždavi
nius, kuriuos mums uždeda 
katalikiškumo ir tautiškumo 
principai Stovyklos kapelio
nas kun. Širvaitis palinkėjo, 
kad visiems suvažiavusiems 
ateitininkams šios kelios die
nos būtų tikra dvasinio atsi
naujinimo savaite. Stovyklos 
komendantas Antanas Saba
liauskas supažindino su sto
vyklos tvarka, prašydamas vi
sus būti punktualiais ir draus
mingasis, idant stovykla pil
nai atliktų savo užduotį.

Rytojaus dieną ateitininkų 
Federacijos vadas Dr. Adol
fas Darnusis skaitė paskaitą 
apie ateitininkų organizacijos 
pagrindinius bruožus ir užda
vinius, 
įdomi, 
m&žai 
mūšio
prelatas Bąlkūnas apie Ame
rikos lietuvių istoriją ir at-kų 
uždavinius jų tarpe, mokyto
jas Barzdukas apie ateitinin
kus lietuviškumo sargyboje, 
ir studentas 'Vygantas apie 
ateitininkų būrelių veikimą. 
Iki šiol jau buvo pravesta li
teratūros žinojimo konkursas, 
dailaus skaitymo ir deklama
vimo konkursas, o iškalbos 
konkursas dar tebevyksta. 
Stovyklautojus vakarais 
mina juokų laikraštėlis 
kuotą meška”.

Nors nepaliaujantis

Paskaita buvo labai 
naudinga įr sukėlė ne- 
diskuaijų. Be Dr. Da- 
paskajtos dar skaitė:

LDS 70 kuopos 
susirinkimas

Lawrence, Mass.
Sekmadienį, rugsėjo mėn. 

10 d. po 8 vai. šv. Mišių šau
kiamas LDS 70 kuopos susi
rinkimas, kuriame bus renka
mi atstovai į nepaprastąjį 
LDS seimą, kuris įvyks rug
sėjo 23 d. Šv. Petro liet, pa
rapijos pobažnytinėje salėje 
So. Boston, Mass. Kiekvieno 
nario yra būtina pareiga šia
me susirinkime dalyvauti ir 
išrinkti tinkamus atstovus į 
seimą. Tad visi, kuriems rūpi 
LDS reikalai ir jūsų pagalba 
įsigytas turtas prašomi šia
me susirinkime būtinai daly
vauti. ,

Dr. ruožas Leimonas
su šeima persikėlė į So. 

Boston’ą. Daktaras ir jo žmo
na Irena dentistė lawrenciečių 
buvo labai gerbiami, nes jie 
mokėjo gražiai prisiderinti 
prie kiekvieno iš senųjų atei
vių.

Linkime dr. Leimonui ir jo 
šeimai geriausio pasisekimo

naujoje gyvenamoje vietoje 
ir tolimesniame visuomeninia
me darbe.

Mūsų maldininkai
jau grįžo iš ilgos kelionės 

kurion buvo išvykę kun. Jo
nas Bernatonis, Eleonora 
Svenčiomenė ir Benediktas 
Paplauskas. Kaip teko patirti 
visi yra patenkinti kelione po 
Europą ir {parsivežė daug 
įspūdžių.

F.A.K.

Lietuvių Tarybos 
piknikas 

Newark, N. J.
N. J. Lietuvių Taryba kar 

tu su Newarko apylinkei 
tremtinių draugija, rengia iš
kilmingą Tautos šventės mi
nėjimą. kuris įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 10 d. 11 vai. ryta, 
bus atlaikytos šv. Mišios už 
Lietuvą Newarko lietuvių baž
nyčioje. Tuojau po pamaldų 
parapijos salėje įvyks trumpa 
meninė programa: tautiškos 
dainos, paskaitaa ir deklama
cijos. Dalyvaus šv. Cecilijos 
parapijos choras, vad. Marijo
no Bernoto. įėjimas nemoka
mai ir nebus aukų rinkimo. 
Visi esate kviečiami.

Seimas prasidėjo 
kurias celębravo kun. A. Va
lančius. Per Mišias Vargoni
ninkų Choras giedojo Sv. Al- 
phonso Mišias — Singerber- 
ger. Po pusryčių visi delega
tai ir svečiai susirinko Šv. 
Jurgio parap. muzikos kamba
ryj, kur seimas pradėta mal
da atkalbėta kun. A. Valan
čiaus it Lietuvos himnu. Įžan
ginę kalbą pasakė ir sveikino 
Leonardas Šimutis. Sąjungos 
pirmininkas. Seimo piruainin- 
ku buvo išrinktas Jonas Šau- 
čiūnas iš Kingston, Pa., rašti
ninku — Antanas Giedraitis 
iš Chicagos, III. Buvo daug 
sveikinimų ir linkėjimų laiš
kais ir telegramomis. Aptarta 
daug svarbių dalykų. Seimas 
laikomas labai gerai pavyku
siu.

Išrinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro: pirmininkas —An
tanas Giedraitis iš Chicagos, 
vicepirmininkas — Pranas 
Dulkė iš Brooklyn, N. Y., raš
tininkas ir iždininkas — Pra
nas Bujanauskas iš Wauke- 
gan, III., iždo globėjai — Jus
ta Karpiūtė, iš Westville, IM. 
ir Stasys Žylius iš VVaukeg&n, 
UI.

A. J. Pateckis, rašt.

Piknikas

Lietuvių legionierių 
piknikasgegužinč 

Hartford, Conn.. ii
Šių metų rugsėjo 10 dieną , 

Amerikos Lietuvių Legiono j 
Fredrick’o Sabonio Postas No. i 

i7 ruošia metinį Pikniką - Ge
gužinę, kuris įvyk® gražiame 1 
piknikų parke prie Connecti
cut upės Lighthouse Grova, 
East Hartford. Laukiama 
daug svečįų ne tik iš viso

Unks-
“La-

jau dvi dienos kaip atakuoja 
stovyklą, bet jauni veidai dėl 
to per daug nenuliūsta. O be 
to, ir Clevelando matereologai 
skelbia, kąd dangus neužilgo 
prasiblaivysiąs. Tuomet bus 
galima pasireikšti ir sporte. 
Numatyta surengti tinklinio 
rungtynes tarp stovyklautojų 
iš Naujosios Anglijos ir Čika
gos - Clevelando ateitininkų 
Stalo teniso turnyras jau 
vyksta. Be sporto dar bus su
ruošta meno ir literatūros ir 
partizanų vakarai. Be to, nu
matoma prof. Graurogko, lg- 
ne Malinausko, p. Tamulio- 
nienės ir Vytauto Žvirgždžio 
paskaitos.

Kas rytas jaunieji aieįtinin- 
kai išklauso Mišių, priima šv. 
Komuniją, o atėjus vakarui, 
dėkoja Aukščiausiajam už 
naudingai ir smagiai praleis
tą dieną. Kartais vakarinių 
pamaldų metu net patys mok
sleiviai skaito savo sukurtas 
maldas.

Stovyklautojai taip pat ne
užmiršta, kad lietuvis įr dai
na, tai du neatsldriasai daly
kai. Ir dienos metu ir vaka
rais sklinda lietuviškos melo
dijos iš jaunų širdžių ir nuai
di toli aukštais Ohio miškais.

štai kaip moksleiviai ateiti
ninkai atostogauja ir ruošia
si kilniai kovai už Kristų ir 
Lietuvą.

Šv. Klaros vila — namai rekolekcijoms, Kennebunk Port. Me.

rūgs. d.10 
klubo 
parke

Piknikas

Loweil, Mass.
Sekmadienį, 

įvyks DLK Vytauto 
piknikas Holy Ghost 
prie Football Field.
prasidės 1. vai. po pietų. Bus 
graži programa: sportą, žai
dimai, dainos. Taip pat bus 
įvairių valgių ir gėrimų. Ren
gėjai kviečia visus dalyvauti.

lietus Kęstutis.

Connecticut, bet- ir iš tolime?- ; 
nių vietovių. Tikimasi, kad į ; 
šį pikniką atvyks apylinkiaių j 
postų veteranai ir legionieriai, i į 
o su jais ir daug jų bičiulių, i * 

pabendrauti 1 1
’1

1
1

Statome Koplyčią

nių vietovių. Tikimasi, kad į

nes juk malonu 
su buvusiais Amerikos ir Lie
tuvos kariai. Pakviestas yra 
kap. P. Jurgėia iš New Yorko, 
kaip vienas iš Amerikos Lie
tuvių Legiono steigėjų. S.

Nepaprastas susirinkimas
Svarbus pranešimas LDS 

6-tos kuopos nariams. Rugsė
jo 10 d. 1 vai. p.p. įvyks ne
paprastas susriakimas, bus 
rinkimai atstovų į nepaprastą 
Darbiiankų organizacijos sei
mą, kuris įvyks rūgs. 23 d. 
So. Beeina, Mass.

Nariai malonėkite dalyvauti.

Atsiskyrė su šiuo 
pasauliu
Kearay, N. J.

i! 
i! 
i! 
i! 

Rugpiūčio 27 d. staiga mirė j i
Jonas Baltrukonis, plačiai ži- j [ 
nomas veikėjas ir nuoširdus i Į 
lietuvybės rėmėjas. Buvo na- j i 
rys Šv. Vardo Draugijos, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų drau
gijos, Schuyier Liet Taupymo 
ir Paskuos įstaigos. Liet. Po
litikos klubo, ir N. J. Liet. Ta
rybos. Paliko žmoną ir sūnų 
mokslininką dideliame nuliū
dime.

Uždaros RehoUdjos TretioMMs
Kad ypatingu būdu susikaupus Šv. Metą proga, kad vis 

geriau įsigilinus į dvasinį gyvenimą Sv. Pranciškaus dvasioje, 
Tėvai Pranciškonai ruošia KM*ebuafc Port, Maine, tretiniu 
kams uždaras rekolekcijas. Rekolekcijos pmntiiis rugsėjo 20 d. 
vakare ir baigsis apako 1 dieną, neknuMtenį prieš šv. Pranciš
kaus šventę. Nors šios rekolekcijos yra skiriamus tretininką me, 
tačiau jose galėtų dalyvauti ir visi tie, kuriems šv. Pranciškaus 
dvasia yra artima ir miela. Pasinaudokite proga! Visam itikni 
pragyvenimas karštuoja tik 5 dol. Apie savo atvykimą iš anks
to rašykite šiuo adresu:
1 R.lNCteCAN MONASTERY KENNEBUNK PORT, MAINE.

M ARI JO S GARBEI-ŠV. METAMS ATMINTI!
PUTNAM, Conn

MARIJOS N. P, SESERŲ VIENUOLYNE
GERAŠIRDIS LIETUVI, 

Prisidėk!
Padidinsi Marijos Garbę,
Atliksi gražų, gailestingų darbų,
Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, 
Įamžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardų, 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS 
BUS ATMINTAS:

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už vi
sus aukotojus gyvus ir mirusius.

GAUS:
MARIJOS N. P. PAVEIKSIU su įrašyta pavarde, 

kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.
PAŽYMĖJIMUS:

STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos ............ $25.00
STATYTOJO, kas aukos ............................  $50.00

DIPLOMUS: ! •
GARBĖ STATYTOJO, kas aukos .......  $190X10 į?
FUNDATORIAUS, kas aukos ...............  $590.09 i
GARBĖS FUNDATORIAUS, kas aukos $1900.99 >

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visų FUNDATOBIU į 
vardai. a

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu: |
Immaculaie Coaceptioa Coavent BuHdiug Fuad, V

R. F. D. 2, Putepm, Cona.
Siunčiu koplyčiai statyti auką $............................ £

i! 
i! 
i!I

! 
!

U

i
i

» Vardas, Pavardė ..................................    <
Adresas ...................................................................................

ft (Įrašęs savo adresą, atkarpą su aUMTpasiųsk Vienuolynui) t*
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Amžina Meilė
Jon&s Kuzmickis

Jūs, turbūt, skaitėte 
laikraštyje repor t a ž ą, 
kaip tėvas primokė sūnų 
savo motiną nušauti.

— Kai duosiu ženklą, 
šauk! — užbaigė tas nie
kada jas.

Netrukus jis susikivir
čijo su žmona ir liepė 
vaikui ją šauti. Šis pa
klausė ir šovė...

Netrukus po to, kai 
perskaičiau šią žvėrišką 
istoriją, aplankiau vieną 
šeimą. Radau motiną, 
parimusią prie kūdikio 
lopšelio. Motinos veidas 
švietė nežemišku džiaugs
mu, akys spinduliavo. 
Kūdikis krykštė ir žaidė 
su motinos plaukais.

Neiškentęs, papasako
jau motinai skaitytą re
portažą. Ji pakėlė į ma
ne akis ir nesyyruodama 
pasakė:
— Mano sūnelis mylės 

savo mamytę!
Ir toliau žaidė su savo 

kūdikiu:
1. Motinos meilė

Kai skaičiau rusų ra
šytojo V. G. Korolenko 
“Akląjį muzikantą”, sa
vo užrašų knygutėje pa
sižymėjau tokią ištrau
ką.:

“Yra prigimtų žmonių 
būdų, rodos iš anksto 
skirtų tyliam meilės he
roizmui, būdų, kuriems 
rūpinimasis svetimu var
gu sudaro lyg organiškai 
reikalingą atmosferą”.

Jau nepamenu, kokia 
proga Korolenko taip ra
šė, tačiau šiandien man 
atrodo, jog tie žodžiai 
geriausiai išreiškia moti
nas meiles tuefenį. Motina 
tikrai paskirta tyliam 
meilės heroizmui. Rūpin
tis savo kūdikio aikštin
gais nusiskundimais ir 
šluostyti nuo jo veido 
ašaras jai atrodo taip 
natūralu ir paprasta, 
kaip oru kvėpuoti.

Kažin ar kas pamiršo 
savo motinos vargą. Ta
čiau jeigu kas jo jau ne
atsimena, nueikime pas 
aną motiną, kuri žaidžia 
su savo kūdikiu ir kuri 
netiki, jog jos sūnelis jos 
nemylės.

Ne, ji nekalbės giliais, 
filosofiniais sakiniais. Ji 
nedėstys jokių auklėjimo 
sistemų. Ir savo vargo ji 

»>

FLOWERS FOR ALL OCCASIONS

Florai Designs — Cut Flovvers

Honse Piaats — Bedding Ptants „

WE DELIVER

FRANK HL BAILEY & SONS, INC.

J

BCM9IABLE BB.

neminės.
— Ęikšėkit! — tars, pa

ėmusi už rankos. — Pa
žiūrėkit, kaip gražiai jis 
miega, kaip per sapną su 
angelėliais kalba! Va, 
kokios gražios jo ranku
tės!

0 kai kūdikis atsibus, 
ji paims jį ant rankų, pa
bučiuos į skruostelį, pa
sups ir, prinešusi prie 
svečių, tars:

— Va, kiek svečių pas 
tave atėjo! Na, nusi
juok! Paduok rankutę!

Nors valandėlei ir pa
imsite jį ant savo rankų, 
bet, vos tiktai kūdikis 
pradės nerimauti, moti
na tuojau jį atgal paims 
ir ims raminti:
— Sūnelis pas mamytę 

nori! Su ja juk geriau
sia. A-a-a, mano ašarė
le!...

Aplankykime tą moti
ną rytą, aplankykime va
kare, — visuomet rasime 
ją su kūdikiu ar prie jo 
lopšelio.

Rašytojai ieško gra
žiausių žodžių, kurie 
tiksliausiai aptartų jau
nuolių meilę. Poetai su
kuria įmantriausių pos
mų apie tikrą ir netikrą 
meilę. Tačiau jokia 
plunksna, jokia melodija, 
jokios spalvos pilnai ne
išreiškė motinos meilės, 
nes ji yra amžina, gimu
si su mintimis apie būsi
mą kūdikį ir nusitęsianti 
net į Anapus.

S. Motinos mintys
Motina nedėsto kokių 

gilių filosofinių minčių. 
Reikia mokėti ją ir jos 
meilę suprasti. Reikia 
mokėtį pastebėti jos akių 
išraišką ir juodas dėmes 
po akimis po nemigo 
naktų.

Motinos mintys nuolat 
kūdikiu užimtos. Ji sva
joja apie jo ateitį, apie 
jo geresnį gyvenimą ir 
ji neįsivaizduoja, kad ka
da nors reikės nuo jo at
siskirti.
— Jeigu aš jo neturė

čiau, — negalėčiau gy
venti! — dar tebeskam
ba mano ausyse anos 
motinos žodžiai.
— Neįsivaizduoju, kaip 

kitos moterys gali žudy
ti dar negimusius kūdi-

TeL
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Stebuklingas Dievo Motinos paveikslas Šiluvoje.

kius, — sako ji, glosty
dama gležnutį kūdikio 
veidelį.
— Visos motinos po 

mirties nueis į dangų! — 
atsidūsta po nemigo 
nakties.
— Kas nemyli kūdikio, 

tas blogas žmogus! — 
pasako sunekantravu- 
siam ar bepykstančiam 
vyrui.

Tai tik nuotrupos min
čių, kurias motina savo 
sieloje Ir širdyje subran
dina ar atranda. Tai tik 
maža dalelė jos motiniš
kos filosofijos, tai tik jos 
ilgų svarstymų tezės.

Motina gyvena kūdi
kiui, ne sau ir ne vyrui. 
Lemtiną alternatyvos 
valandą ji nesvyruos: 
momentaliai nu s p r ę s, 
kad pirmiausia reikia 
gelbėti kūdikį. Jam ji 
skaniausią kąsnį atiduos, 
dėl jo savo jėgų ir svei
katos negailės.

Motina yra žemės an
gelas ir veltui mes ieško
tume tikslesnio žodžio 
jai aptarti.

3. Ir vis dėlto šūvis
O vis dėlto tėvo pamo

kytas vaikas paleidžia 
šūvį į savo motiną.

Tėvo pamokytas, blogų 
žmonių paveiktas vaikas 
pakelia ranką prieš savo 
motiną.

Visa tai, ką motina 
kūdikiui per dienų die
nas širdin ir sielon sudė
jo, ką ten gražiausio su
krovė. staiga suvystą, 
kai tarp jo ir motinos 
atsistoja piktas, begėdis 
žmogus.
— Neklausyk jos, vai

ke, — girdėjau vieną tė
vą bedėsiantį dukrai:
— Ji nieko neišmano...

— A, ji vis savo mala, 
kaip malūnas,-— sako ki
tas.
— Motina tegu eina in

dų plauti, ne čia su mu
mis filosofuoti, — sunie
kina trečias.

Ir tąip ne jučiouiią, die
na po dienos maži lašai, 
menki žodeliai prakalą 
gležną vąiko sielą. Kaip 
nuodų lašai, krisdami į 
tą pačią širdį, ją užnuo- 
dyja, sužaloja.
’ Ypač ^nuodingi neap-

REIKALAUJAMA IŠTIRTI 
VERGŲ DARBĄ RUSIJOJE

Ekonominės, socialinės 
ir politinės Jung. Tautų 
komisijos posėdyje, kuris 
neseniai buvo susirinkęs 
Ženevoje, Šveicarijoje, 
Amerikos* ir D. Britani
jos atstovai vėl iškėlė 
klausimą priverstinojo 
darbo sistemos patikrini
mo. Ši sistema dabar vei
kia tik Sovietų Sąjungo
je ir jos satelitiniuose 
kraštuose.

l'.S. atstovas teigė apie 
šios sistemos įvedimą 

Čekoslovakijoje
Amerikos atstovas p. 

Wai te r Kotshing savo 
teigimams patvirtinti a- 
pie praktikavimą priver
čiamojo darbo sistemos 
sovietiniuose kraštuose 
pacitavo vieną dokumen
tą iš Rumunijoje vei
kiančių šios srities įsta
tymų ir pridūrė, kad pa
gal turimas žinias tokie 
barbariški įstatymai jau 
veikia ir Čekoslovakijoje. 
Britų atstovas įrodinėjo, 
kad į priv. darbus siun

čiama iš Pabaltijo
D. Britanijos atstovas 

p. G. S. Corley - Smith 
patiekė visą eilę įrody
mų, kad visoje Sovietų 
Rusijoje plačiai prakti
kuojama ir žiauriai vyk- 

galvoti tėvo žodžiai. 
Nuodingi jie net tada, 
kai bausdamas ar per
spėdamas vaiką jis. 
prieštarauja mot i n a i.

Reti atsitikimai, kai 
motina žūva nuo vaiko 
rankos.

Tačiau dažnai atsitin
ka, kad motina skaudi
nama suaugusių savo 
vaikų, kad ji jų barama, 
net pašiepiama.

Motinos meilė nė tada 
negęsta. Tačiau koks 
skausmas tada jos širdy
je, ji tik viena žino. O ji 
kenčia tik dėl to, kad 
tarp jos meilės ir vaiko 
atsiranda blogas, nedo
ras žmogus. 

doma priverčiamojo dar
bo sistema. Jis pabrėžė, 
kad britų vyriausybės 
turimomis žiniomis jau 
anksčiau buvo uždaryti 
ir merdėjo badu Rusijos 
priverčiamojo darbo sto
vyklose 10 milijonų žmo
nių. Dabar šis skaičius 
bus pašokęs dar trimis 
milijonais iš Pabalčio ir 
kitų okupuotų kraštų. 
Sovietijoj ši darbo siste
ma dar labiau plečiama

Iš sovietinių oficialių 
davinių galima pastebėti 
šiuos naujus priverčia
mojo darbo sistemoje 
momentus: 1 priversti
nam darbui gali būti iš
vežtas ir tas, kuris pats 
nėra nusikaltęs, bet yra 
nusikaltę jo artimieji: 2 
pastaruoju metu privers
tinų darbų sistema so
vietų užimtuose kraštuo
se plečiasi pavojingu 
greitumu.

Baigdamas p. Smith pa
brėžė: “Sovietų vadai 
giriasi, kad yra panaiki
nę nedarbą. Jei tai yra 
tiesa, jie tai pasiekė pri
verčiamojo darbo be ribų 
kaina”.

Reikalavo patikrinti, 
kokie nusikaltėliai 

siunčiami
Abu atstovai reikalavo, 

kad būtų sudaryta iš 
penkių neįtralių narių 
komisija, kuri patikrintų 
priverstino darbo sto
vyklas, kur yra siunčia
mos masės žmonių, ar 
tos stovyklos išplėstos 
tokiu mastu, kad gali tu
rėti svarbos krašto eko
nominiam gyvenimui, ko
kie nusikaltėliai į jas 
siunčiami.

Patiekdamas tokią re
zoliuciją, Amerikos at
stovas ponas Kotshing 
pabrėžė, kad Jungtinės 
Tautos turėjo valios ir 
rado priemonių pasiprie
šinti ginkluotam užpuoli
mui, turi dabar rasti 
priemonių, kad sutruk
dytų šį begėdišką žmo
gaus išnaudojimą.

ŠILUVOS ŠVENTOVE
Viešpaties meilę. stipresnę už mirtį, 
Teikis, Marija, mūsų tautai skirti

Šiluva žinoma savo liurdišku Marijos pasirodymu 17 šimt
metyje. (1612 m. Red.), kai žemaičių kraštas buvo protestan
tizmo bangos užlietas. Katalikų kunigų buvo likę 7. Daugumą 
bažnyčių buvo perėmę kalvinai. Ir Šiluvoje, šalia katalikų baž
nyčios. jie pastatė savo koplyčią Katalikų bažnyčiai sudegus, 
Marijos paveikslas, buvęs altoriuje, buvo išgelbėtas ir užkas
tas žemėje. Praėjus daug metų, toj vietoje, kur buvo bažny
čia. arta žemė ir ganyta gyvuliai. Niekas nebegalvojo, kad 
katalikybė prisikels, lies buvo likę labai nedaug jos išpažynėjų. 
Kartą, ganant piemenėliams bandą, pasirodė moteriškė su kū
dikiu ant rankos. Ašaros jai biro iš akių ir ji klausė: “Kam 
žmonės ana tą vietą? Čionai buvo bažnyčia ir jūsų tėvai gar
bino mano Sūnų '. Žinia apie moteriškės pasirodymą bematant 
pasklido ir žmonės subėgo žiūrėti. Ir jie matė verkiančią ir 
gudėjo jos žodžius. Vienas pusiau neregys senelis, prisiminė, 
kad šioje vietoje turįs būti užkastas geležinėje skrynioje Ma
rijos paveikslas. Pradėta ieškoti, ir iš tikro atrasta. Šiluviš- 
kiams, rodos, akys atsivėrė. Jie prisiminė, kad jų tėvai buvo 
katalikai ir jie būdami maži garbino Mariją. Puolėsi statyti 
bažnyčią senoje vietoje ir j ją jrerkėlė atrastąjį Marijos pa
veikslą. Nuo to laiko Šiluva virto Lietuvos Liurdu ypač žemai
čių kraštui. Po didž. karo pastatyta speciali archit. Vivulskio 
projektuota koplyčia toje vietoje, kur Marija pasirodė. Tūks
tantinės minios šilinių atlaidų (rugsėjo 8 d.) proga suplaukia 
čionai. Suvežami ligonys, žmones ateina išpildyti apžadų, pada
rytų nelaimių ir suspaudimų metu, nusidėjėliai ar tikėjime ap
sileidę Šiluvoje atranda malonę ir dievišką šviesą. Kas yra to
kiomis dienomis buvęs, matė, kaip žmonės, atkeliavę iš toli 
arkliais, išlipa iš vežimų ir kilometrą (apie “ų mylios. Red.) 
eina keliais. Nenuostabu, kad vienas vokietis kapucinas, pra
važiuodamas pro Lietuvą ir pamatęs Šiluvoje reiškiamą žmo
nių tikėjimą, pasakė: tokio tikėjimo dar nesu matęs, kaip gy
vas savo akimis.

Marija, Tu gailiom ašarom verkei Šiluvos laukuose. Ver
kei dėl mūsų dalios, kuri taip nyki. Tau buvo gaila, kad Sūnaus 
garbė mažėja Lietuvoje. Pagailo lietuviui Tavo ašarų, ir jis 
pastatė Tau ir Tavo Sūnui puošnią šventovę.

Pamilai Tu šią vietą. Marija, ir pradėjai berti iš čia gau
sias savo malones. Tu. guodei lietuvį, o ne syk. ir sveikatą jam 
grąžinai.

Šiluvos Marija, berk savo malones ir į mūsų širdis. Mus 
blaško audros, kepina sausra. Stanys Yla.

(Iš knygos “Marijos Garbė”)

ŠV. TĖVO MALDOS DIENA
Apsireikšdama Fatimoje ir kitur, svenč. Panelė Marija 

aiškiai yra skatinusi žmones prie maldos ir atgailos, kad pa
saulyje įvyktų ramybė.

šv. Tėvas Pijus .VU paskiausioje enciklikoje “Šunimi Mae- 
roris”, liepos 19, 1959, sako: “Laikome reikalinga, Garbingieji 
Brokai, vėl paskelbti viešas maldas, kad būtų išprašyta ir pa
siekta tautų sandora...“

šventųjų Metų Komitetas Lietuviams Priimti Komoje sa
vo ruožtu kviečia visus lietuvius j maldos ir aukų žygį už šv. 
Tėvą ir šventų jai Metų intencijomis. “Drįstame prašyti, kad 
laitų paskelbta ir pravesta šv. Tėvo diena su atitinkamomis 
pamaldomis...“ (ištrauka iš atsišaukimo).

Kunigų Vienybės Centro Valdyba, remdamosi virš minėto
mis mintimis, skelbia, spalio mėnesio pirma sekmadienį, šv. Tė
vo dieną Amerikoje. Toji diena parinkta dėl to. kad yra rožan
čiaus mėnesio pirmoji diena, Rožančiaus šventės iškilmių diena 
ir Federacijos Kongreso Pittsburglie maldos diena. Tą dieną 
tinka ir mums visiems jungtis lvendroje maldoje šv. Tėvo inten
cija už pasaulinę taiką ir už Lietuvos laisvę.

Prašome visų klebonų, kunigų ir vienuolynų skelbti spalio 
1 dieną šv. Tėvo maldos dieną, aukoti šv. mišias, rengti ben
drąją komuniją, šv. valandą ar kitas iškilmingas pamaldas. Vi
sų gi tikinčiųjų prašome toje <1 ienoje susikaupti maldoje ir pri
sidėti gerais darbais šv. Tėvo intencija, kad permaldavus Die

vą, -Jis grąžintų pasaulyje žmonėms laisvę ir taiką.
Prie to dar prašome kiekvieno tikinčiojo sudaryti šv. Tė

vui maldos dovaną. Tai yra atlikti dabar arba pasižadėti ligi 
Naujų Metų atlikti tam tikra maldų kiekį. Tos maldos gali bū
ti sekančios: šv. Mišių išklausymas, šv. komunija, rožančius, 
kry žiaus keliai. Panelės švenč. litanija, švč. Jėzaus širdies lita
nija, dvasinė komunija, švenčiausiojo aplankymas, pasninkas, 
išmalda, geri darbai, šv. metų malda arba kitos panašios mal
dos. Tų maldų skaičių surašyti ir Įteikti vietos parapijos kuni
gams ne vėliau spalio 15 dienos. Kunigai savo parapijoje su

darys tų visų maldų bendrą surašą ir pasiųs Kun. Vieny bės 
pirmininkui: Kev. C. A. Vasys, 153 Sterling St., Worcester I, 
Mass. K. V. pirmininkas, gavęs tų sąrašų lakštus, persiųs juos 
į Romą šv. Metu Komitetui, kuris sudarys iš jų gražų albumą 
ir iškilmingai įteiks šv. Tėvui. Tasai albumas bus šv. Tėvo bib
liotekoje, kaipo amžinas atminimas ir liudys lietuvių maldingu
mą ir šv. Tėvui klusnumą.

Niekas neabejojame maldos reikalingumu. Mūsų visa viltis 
Dievo permaldavime. Nebus taikos be maldos, šv. Tėvo maldos 
diena spalio L 1959, įvyks — nėra abejonės. Bet tik klausimas 
ar visur įvyks ir ar visi tikintieji prisidės tinkamai maldos die
ną įvykdinti ir ar visi sudarys makių vainikus. Čia bus proga 
įrodyti šv. Tėvui mūsų lietuviška uolumą ir maldingumą. Ar 
visos kolonijos parapijos patieks Į rengiamąjį šv. Tėvui maldų 
albumą ir ar bus ten tūkstantis ar milijonas maldų?" Tai nuo 
mūsų priklausys. Mūsų visų širdys dega Dievo meile, mūsų ti
kėjimas ir pasitikėjimas Dievu gilus, parodykime tai viešai šv. 
Tėvui maldos dienoje ir maldų vainikėliais.

KLN1GŲ VIENYBĖS CENTRO VALDYBA.
P. S. KVCV prašo kitų laikraščių šį atsišaukimą perspaus

dinti. Taipgi prašo mūsų veikėjų, rašytojų viena ar kita minti
mi atsiliepti šiuo klausimu paskatinant laikraščiuose.
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Apie Voldemarą ir Pilsudskį
Ilgametis Vokietijos už

sienių reikalų ministerijos 
vertėjas dr. P. Schmidt iš
leido savo atsiminimus 
( Statist auf diplomatischer 
Buehne). Jis aprašo visus 
svarbesniuosius susitiki
mus su svetimaisiais diplo
matais. Jam teko dalyvauti 
vertėju ir Tautų Sąjungos 
jMisėdžiuose. Kiek tie jo at
siminimai yra objektyvūs, 
sunku spręsti, nes autorius 
mėgsta šaržą, ironiją. Ta
tai galima pastebėti ir jo 
atsiminimuos liečiančiuos 
Lietuvos ministerio pirmi
ninko A. Voldemaro susiti
kimą Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdyje Lietuvos - 
Lenkijos bylą svarstant su 
Pilsudskiu 1927 m.
Buvo — rašo Schmidtas — 

labai nedarbingas, tuščias ir 
nuobodus laikotarpis. Kiek 
pagyvino 1927 m. gruodžio 
mėn. lietuvių - lenkų konflik
tas. Abidvi šalys kaltino vie
na antrą grėsme taikai. Abi
dvi grasino mobilizuosiančios 
ar jau buvo susimobilizavu- 
sios. Kiekvienu atveju galėjo 
kilti susidūrimas, kuris galėjo 
virsti karu. O į karą būtų ga
lėjusios įsitraukti didžiosios 
galybės — Rusija. Prancūzi
ja. Į aistras būtų įsitraukusi 
ir tiesioginis kaimynas Vokie
tija.

Maršalas Pilsudskis į Žene
vą atvyko patsai. Savo prie
šininką, Lietuvos ministerį 
pirmininką Voldemarą. dar

NUDĖVĖTUOSE MARŠKI
NIUOSE

Į mano trumpas pastabas š. 
m. rugpiūčio 11 d. “Darbinin
ke” dėl Europos socialistų pro-

11

testo prieš Ispanijos įtrauki
mą į šelptinų valstybių skai
čių, "Keleivis” atsiliepė gana 
ilgu straipsniu “Frankiniuose 
marškiniuose” š. m. rugpiūčio 
30 d. Straipsnis parašytas ti
piškai “keleivišku” tonu, nau
dojant įprastinį tam laikraš
čiui leksikoną.

Į visa tai noriu atsiliepti ke
letu viešų pastabų.

-1. Mūsų didžiojoj laisvės 
kovoj norėtųsi “Keleivio” 
žmonėse matyti širdingus, ko
rektiškus bendradarbius. De- r
ja-, jų atkakliai savam laikraš
tyje palaikoma arogancija ki
taip manančiųjų atžvilgiu ir 
nesilaikymas minimalaus tak
to- juos labai išskiria iš visų 
kitų mūsų laikraščių. Kaikas 
tikėjosi, kad naujiems žy
miems veikėjams įsiliejus į 
“Ke’eivio” kolektyvą padarys 
jį lietuvių išeivių laikraščių 
šeimos priimtinesnių nariu. 
Kolkas toji viltis nepasitvirti
no; bendradarbiavimas ir to
liau nuodijamas. O tuo tarpu 
turime ir kitą socialistų laik
raštį “Naujienas”, kuris šiaip 
ar taip laikosi kitokios takti
kos.

Mūsų spauda senai jau iš
gyveno primityvaus plūdimosi 
laikotarpį. Kada nors turės 
tai baigti ir “Keleivis”, likęs 
toj srity apgailėtinu solistu. 
Kuo greičiau jis tai padarys, 
tuo sveikiau bus visai lietuvių 
bendruomenei.

2- Kas seka “Keleivį”, tas 
nesunkiai pastebi, kad viena 
jo mėgiamiausių temų yra 
kunigų šmeižimas. Turėjau 
progos kelis metus sekti vo
kiečių socialistų spaudą. Ten 
visai nepuolami kunigai, o 
svarstomos įvairios politinės 
bei socialinės problemos, duo
dama pozityvi kritika, nėra 
jokio koliojimosi. Visa tai iš
eina paties socializmo naudai. 
O “Keleivio” rašytojai net 
Amerikos J. V. kongreso nu

prieš kelionę oficiozinėj spau
doj paskelbė “dvasiniu ligo
niu, nepilnapročiu”. Voldema
ras atsilygino paskiau tary
bos debatuose, išvadindamas 
Pilsudskį “melagiu” ir “veid
mainiu”. Tautų Sąjungai buvo 
neįprasta tokia kalba, kokia 
šiandien vartojama debatuose 
tarp rusų ir amerikiečių Jung
tinėse Tautose, ji rodės net 
sensacinga. Kad rytuose vy
ravo kiek šiurkštesnis tonas, 
mes, jaunesnieji delegacijos 
nariai, buvome įsitikinę iš pa
sikalbėjimų, kuriuos vienas 
Vokietijos rytų skyriaus na
rys turėjo Ženevoje su Volde
maru.

— Klaipėdiečiai knisasi po 
Lietuvos vyriausybe, — pa
reiškė viename pasikalbėjime 
mažas kresnas Lietuvos dik
tatorius Vokietijos pasiunti
nybės patarėjui. Už jų stovi 
jūsų vyriausybė. Tam turiu 
dokumentinius įrodymus.

— Jei dokumentai nebūtų 
suklastoti, tai juos, ponas 
Voldemarai, seniai būtumėt 
pateikęs. — atsikirtęs patarė
jas ministeriui pirmininkui.

Su tokiais šiurkštumais tek
davo susidurti nekartą. Da
bar, gruodžio 10 d. sėdėjo vie
nas prieš antrą Voldemaras 
ir Pilsudskis, “beprotis” ir 
“veidmainys”, Tautų Sąjun
gos Tarybos uždarame posė
dyje. Iš anksto buvo prisibijo- 
ma nesusipratimų, tad į ppsė- 

tarimus naiviai priskiria kuni
gams. Girdi, kunigai įkalbėjo 
Amerikos kongresmanus skir
ti pašalpą Ispanijai... Kas ta
da įkalbėjo skirti pašalpą Tito 
Jugoslavijai, apie kurią “Ke
leivis” dailiai nutyli, nors sa
vo pastabose ryškiai gretinau 
abu šiuos diktatorius.

3. Galima, žinoma, diskutuo
ti dėl Ispanijos reikšmės Va
karų Europos gynimui. Atei
ty gal lengviau bus matomas 
paradoksas, kad besirengiant 
kovai su komunizmu mielai 
talkininkaujama komunistinei 
Jugoslavijai, o kratomasi anti
komunistinės Ispanijos, ku
rios nedalyvavimas Europos 
gynimo sistemoj sudaro ryš
kią spragą.

4. Manyti, kad be socialistų 
partijų neišsilaikytų didžiųjų 
Europos vakarų valstybių de
mokratijos, gali tik didelis 
partinis fanatikas. Iš tikrųjų, 
juk demokratinė santvarka ir 
Anglijoj, ir Prancūzijoj, ir ei
lėj kitų kraštų atsirado nepa
lyginamai anksčiau už mark
sizmą ir jo pasekėjus, siekian
čius, vis dėlto, vienaip ar ki
taip įgyvendinti "proletariato 
diktatūrą”. Nesenas Belgijos 
pavyzdys rodo, kad socialistai 
visai nesivaržo pavartoti 
smurtą po to, kai demokrati
nis kelias jiems neduoda rei
kiamų vaisių. Prancūzijoj ir 
ypač Italijoj socialistai dides
nio svorio neturi. Ten demo
kratija laikosi tikrai ne jų jė
gomis. Jeigu demokratija bū
tų tik tiek pajėgi, kiek ją pa
laiko Vakarų ir Pietų Euro
pos socialistų partijos, tai jos 
jau senai nebebūtų, nes ir be 
rusų kariuomenės pagalbos 
ją senai būtų užliejusi komu
nistinė diktatūra.

Pabaigpj, vis dėlto, norė
čiau pageidauti, kad autorius, 
kuris mielai linksniuoja mano 
pavardę, nei iš šio. nei iš to 
užkabina prel. Urbonavičių, 
turėtų drąsos pasirašyti ir sa
vo tikrą pavardę.

K. Mockus. 

dį tebuvo įsileisti tik atstovai, 
vertėjai ir generalinis Tautų 
Sąjungos sekretorius. Nuogąs
tavimas nebuvo be pagrindo.

Kai Voldemaras vėl profe
sorišku būdu norėjo sakyti 
savo kalbą, kuri paprastai, 
anot Chamberlaino, prasidė
davo nuo pasaulio sukūrimo 
ir pirmųjų lietuvių rojuje, ir 
kuri trukdavo pora valandų 
tarybos nariams snaudžiant,
— šiuo kartu jau pirmuose 
sakiniuose Voldemaras buvo 
Pilsudskio pertrauktas.

Mažas, su didele galva, pa
laidais karčiais, tankiais an
takiais, iš po kurių gelsvai pa
blyškusiame veide spinksojo 
pora aštrių akių į Voldemarą
— toks maršalas staiga tren
kė delnu į stalą, kad vandens 
indai suskambėjo ir suriko 
lietuviui:
— Aš padariau ilgą kelionę 

iš Varšuvos į Ženevą ne tam, 
ponas Voldemarai, kad Jūsų 
ilgos kalbos paklausyčiau.

— Bet pažiūrėsime, ponas 
maršalai, — mėgino raminti 
pirmininkas Briandas, kuris 
buvo išgąsdintas Pilsudskio 
smūgio į stalą lygiai kaip ir 
kiti atstovai, kurie savo vi
duje jau buvo nusiteikę 
snausti, prisimindami buvu
sias Voldemaro kalbas.
— Šitokiu būdu negalima ta

ryboje reikalų svarstyti, — 
įspėjo Briandas lenkų mar
šalą. Bet šis nesileido nurami
namas, nors savo toną vienu 
laipsniu ir nuleido.
— Nekalbėkit man ilgų kal

bų, ponas Voldemarai, — vėl 
kreipėsi jis į lietuvį. Noriu tik 
išgirsti iš Jūsų, ar Jūs norite 
karo ar taikos.

Su rytietišku atkaklumu 
Voldemaras vėl pradėjo kalbą 
apie “rojų ir pirmuosius lie
tuvius”, bet šalutiniu sakinta 
pastebėjo, kad jis visados sa
kęs nenorįs su Lenkija jokio 
karo.
— Vadinas, Jūs norite tai

kos, —pasakė maršalas trum
pai, kareiviškai.
— Aš išgirdau, Jūs norite 

taikos, kelionė į Ženevą apsi
mokėjo. Dabar įsakysiu viso
se Lenkijos bažnyčiose atgie
doti “Te Deum”. Paskum jis 
kreipėsi į Briandą:
— Visa kita yra kvailystės, 

su jomis gali susidoroti mano 
užsienių reikalų ministeris, — 
ir pakilęs seno kavalerijos ge
nerolo galingais žingsniais iš
ėjo iš salės. Jo užsienių reika
lų ministeris Zaleskis, kurio 
apskritas veidas net smar
kiausiai Voldemarui puolant, 
buvo miegūstas, dabar visas 
paraudo iš dalies dėl kvailys
čių, kurioms jis dabar buvo 
įgaliotas, iš dalies dėl savo 
tautinio didvyrio pasielgimo.

Į politikus buvo prašnekęs, 
geriau pasakius, riktelėjęs 
kareivis. Jie buvo nustebinti 
ir sujaudinti. Briandas šypso
damasis posėdį uždarė.

Po to buvo tarybos narių 
pusryčiai Pilsudskis juose el
gėsi kaip lydys karpių tvenki
ny. Sukilus nuo stalo prie ka
vos, jis prisėdo šalia Strese- 
mano.
— Puiki buvo Vokietijos ka

riuomenė, — pasakė jis vo
kiškai taip garsiai, kad visoj 
salėj nuskambėjo ir paplojo 
bičiuliškai ranka Strebemanui 
per kelį. Paskum pradėjo kal
bėti apie savo nelaisvę Mag
deburge, savo patirtį Vokieti
joj ir vėl reiškė savo susiža
vėjimą vokiečių kariuomene. 
Stresemanas, nors dūšios gi
lumoje patenkintas, kiek su
nerimęs mėgino kalbą pasuk
ti į diplomatinį toną. Jam pa
galiau ir pasisekė. Tuo tarpu 
Chamberlainas buvo sustin-

bAftBIMINKAS

Iš LDS 65 kuopos 
veiklos

Nashua, N- H.
Rugpiūčio 10 d. įvyko kuo

pos susirinkimas, kuriame 
rengimo komisija padarė pra
nešimą iš dviejų išvažiavimų: 
vieno, kuris gerai pasisekė, 
kuopos naudai, ir antro — 
vargonų fondui. Iš antrojo iš
važiavimo pelno vargonų fon
dui buvo perduota $118.00. ši 
kuopos auka vargonų fondui 
jau yra nebe pirma.

Buvo išrinkti delegatai į 
LDS apskričio suvažiavimą. 
Delegatais išrinkta: Vincas 
Mitchell, Antanas Zautra, Jo
nas Averka ir Kazys Nadzei- 
ka. Į nepaprastąjį LDS seimą 
išrinkta delegatu p. Teklė 
Mitchell.

Šv. Kazimiero parapija
— Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas, kun. Bucevičius su
silaukė pagelbininką kun. 
Vainauską, kuris neseniai yra 
atvykęs iš Vokietijos ir pa
mėgęs šios parapijos parapi
jiečius.

— Kleb. kun. Bucevičius pra
nešė, kad netrukus mūsų pa
rapija turės naujus vargonus.
— Tretininkai ir Maldos A- 

paštalavimo draugija nori 
įtaisyti naują sakyklą, kuri 
mūsų bažnyčiai yra labai rei
kalinga. Tuo tikslu rugsėjo 10 
d. rengiamas išvažiavimas į 
Sakalo ūkį.

Lietuvių skautų vadų 
suvažiavimas Toronte

Rugsėjo 2-3 d. Toronte, Lie
tuvių parapijos salėje, pirma
sis Kanados rajono lietuvių 
skautų ir skaučių vadovų su
važiavimas praėjo darbingoje 
ir broliškoje nuotaikoje. Da
lyvavo 46 atstovai iš Toronto, 
Londono (Ont.), Montrealio, 
Hamiltono, Rodney ir kt. to
limesnių vietovių. Taip pat 
buvo svečių ir iš JAV: iš Bos
tono dr. Vyt Čepas ir skt. VI. 
Petukauskas, o iš Chicagos— 
stud. Juodikis. Dr. V. Čepas 
pranešė suvažiavimui apie lie
tuviškosios skautybės veiklą 
visame pasaulyje.

Pirmąją dieną pranešimuose 
ir diskusijose buvo apžvelgta 
lygšiolinė liet skautų-čių veik
la Kanados rajone, numatytos 
gairės tolimesniam darbui ir 
priimtos rezoliucijos bei svei
kinimai, kurie bus pasiųsti 
atitinkamiems P. Lietuvių 
Skautų Sąjungos organams.

Suvažiavime buvo apsvars
tyti skautiškosios spaudos 
reikalai. Sudaryta “Skautų 
Aido” redakcija iš — Step. 
Kairio — redakt., Pranckūno 
— redakt pavad. ir Pr. Ens- 
kaičio — technik. redakt. “Sk. 
Aidą” leidžia Pr. Enskaičio 
ir Dainučio tvarkoma ‘Rūtos’ 
leidykla.

Antrąją dieną visi suvažia
vimo dalyviai išklausė šv. Mi
šių, kurias atlaikė Toronto 
liet skautų dvasios vadovas 
kun. klebonas Ažubalis. Jis 
taip pat aktyviai dalyvavo su
važiavimo darbuose. Po pietų 
suvažiavusieji dalyvavo iškil
mingoje Toronto tunto suei
goje, skirtoje Tautos Šventei 
paminėti. Sueigoje buvo pa
skelbtas jūrų skaučių “Van
denių” vieneto įsteigimas.

gęs kaip druskos stulpas ar 
ledo gabalas; jis kitoj salės 
pusėj viską girdėjo ir supra
to, nes gerai mokėjo vokiškai. 
Tokia tema jam nepatiko, nes 
apie vokiečių kariuomenę jis 
nieko nenorėjo girdėti. Brian
das pamojo man:
— Ką juodu kalbasi, — pa

klausė jis ir, kai jam išver
čiau, pasileido juokais.
— Dabar suprantu, kodėl 

Chamberlainas taip susirūpi
nęs žiūrėjo pro savo monoklį..

Lietuvaitės slaugės 
Marinų ligoninėje

. Baltimore, M d.
Šioje ligoninėje ir slaugių 

štabe, yra keturios lietuvai
tės: Violeta Shatusky, Irena 
Yurčikonytė, Irena Zaladony- 
tė (visos trys iš Pennsylvani- 
jos) ir Joana Norkūnaitė iš 
Mass.

Violeta Shatusky yra štabe, 
kuris tyria karo tarnybon 
imamų karių širdies ligas. 
Irena Yurčikonytė yra orto
pedijos štabe. Irena Zaladony- 
tė yra maisto parinkėja ir ak
tyviai dalyvauja vėžio ligos 
tyrinėjime. Joana Norkūnaitė 
yra slaugymo tarnybos direk
toriaus pagelbininkė ir medi
ciniško patarnavimo prižiūrė
toja.

Minėtos jaunos lietuvaitės 
yra naujokės Baltimore mies
te. Lietuvybė ir katalikybė jas 
sutelkė krūvon. Jos visur pa
sisakė lietuvaitės esančios.

Korespondentė.

Metinis Lietuvių 
Radio piknikas 

Lindėti, N. J.
įvyks rugsėjo 10 d., sekma

dienį, Liet. Laisvės parke, 340 
Mitchell Avė., Lindene. Prog
ramoje: “Rūtos” radio taut. 
šokių ansamblis, merginų dai
nos kvartetas “Rūta”, due
tai, bendros visų dalyvių liau
dies dainos

Pikniko pradžia 1:00 vai. 
p.p. Programaa 4:00 vai. Lie
tuviai gyveną Brooklyne, Pa- 
tersone, Trentone, Cliffside, 
Bayonne ir kituose miestuose 
važiuos į pikniką specialiais 
autobusais.

Minės 10 metų sukaktį
Šių metų rugsėjo 9 d. suei

na 10 metų, kai rytinėse 
JAV gyveną lietuviai klauso 
“Lietuvos Atsiminimų” Radio

LINKSMA RUDENS

GEGUŽINE - PIKI
Ruošia Plačiai Žinoma 

Bostono Lietuvių T autinių Šokių Grupė 
SEKMADIENY

Rugsėjo - September 17,1950
ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS

AL.STEVENS RADIO ORKESTRAS
Programoje: gražūs lietuvių tautiniai šokiai pievoje, žaidimai, įvairūs kontestai. 
Mergaitė (2—12 metų amžiaus) su ilgiausiomis kasomis gaus dovaną. Dovaną 
gaus seniausias ir jauniausias Gegužinės dalyvis. Bus linksma ir įdomu jau
niems ir seniems, todėl visus ir kviečiame atsilankyti.
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BALTIMORES ŽINIOS
Gražiai atnaujinta mokykla
Štai jau įžengėme į rugsėjo 

mėnesį. Tai ženklas, kad va
saros poilsio laikas visiems 
pasibaigė. Visi sugrįžo prie 
nuolatinio darbo.

Už kelių dienų ir vaikučiai 
grįžta prie savo darbo — į 
mokyklą Jie savo mokyklos 
tiesiog nepažins, nes ras ją 
atnaujintą. Pasidairęs po mo
kyklos kambarius, matai vis
ką rūpestingai pertvarkyta: 
sienos ir grindys naujai išda
žytos, kas reikia pataisyta, 
mažiausias trūkumas pašalin
tas. Tai visa kun. dr. L. Men- 
delio rūpesčių vaisius. Tuo jau 
ir nesistebime, nes gerai žino
me, kad parapijos mokykla 
yra mylimiausias jo dalykas. 
Tačiau mokyklos atnaujini
mas ir nemaža kaštavo: apie 
6,000 dolerių.

Visa tai padaryta, kad mū
sų vaikučiai jaustųsi jaukiai, 
kad būtų sveika jiems dirbti. 
Dabar mūsų eilė: nebūkime 
šykštūs, kad kun. klebonas 
galėtų įdėtas išlaidas išlyginti.

Valandą. Šios valandėlės prog
rama yra girdima N. J., N. 
Y., Conn., Vakarinėj Mass., 
Penn., Maine ir Kanadoj. 
Transliuojama šeštadieniais 
4:45 iki 5:30 v. v. iš galingos 
WEVD stoties New Yorke. 
Šią programą veda Jok. J. 
Stukas, gimęs ir augęs Ame
rikoje jaunuolis. Adresas: 
1264 White St., Hillside, N. J. 
Tel. WAverly 6-3325.

Radio sukaktis bus gražiai 
paminėta rugsėjo 9 d. Prog- 
operos artistas Cladas Iva
nauskas. solistas Agnės Ska- 
rulytė; dainininkai Liudvikas 
Stukas ir Kazys Daukšas, Jr. 
(duetas) ir “Rūtos” merginų 
dainos kvartetas.

Salėje Gros

Pasitraukė kun. Vladas Viėas
Iš Baltimorės šią savaitę iš.

vyko kun. V. Viėas, Šv. Al
fonso p. vikaras. Pasidarba
vęs pas mus daugiau kaip pu
sę metų, jis grįžo į savo vys
kupiją (Hartford, Conn.).

Hartford vyskupas kun. V. 
Vičą buvo tik laikinai išleidęs 
padirbėti Baltimore je. Savo 
vyskupo paliepimu, kun. V. 
Vičas grįžo atgal, į Hartford 
vyskupiją.

Ir šeštadienio mokylda 
neatsilie’ca

Malonu pasidalyti žinia, kad 
ir šiais metais turėsime šešta
dienio lietuviškąją mokyklą, 
kurioje vaikučiai mokinami 
lietuvių kalbos, istorijos ir 
geografijos. Tremtinių Drau
gijos valdyba daro reikalingus 
pasiruošimus.

Šiai mokyklai patalpas 
(kambarius) duoti maloniai 
sutiko kun. dr. L. Mendelis. 
Atvirai reikia pasakyti, kad 
kun. dr. L. Mendelis šiai mo
kyklai šeštadieniais paveda 
visą parapijos mokyklą. Taigi 
patalpas mokykla turės pui
kias. Pereitais metais dirbu
sieji mokytojai taip pat su
tinka dirbti.

Ši mokykla savo darbą pra
dės rugsėjo 16 dieną. Tikimės, 
kad visi lietuviai tėvai pasiųs 
savo vaikučius į šią mokyklą.

Nauja lietuviška šeima
Rugsėjo mėn. 2 dieną šv. 

Alfonso bažnyčioje priėmė 
moterystės sakramentą Ona 
Keženytė ir Normanas Kara- 
ša. Liudininkais buvo gražina 
Čaplikaitė ir Petras Šapra
nauskas. Jaunuosius sutuokė 
kun. P. Dambrauskas.

Visi šios iškilmės dalyviai— 
buvusieji tremtiniai. Į bažny
čią atsilankė gražus būrys 
artimųjų ir draugų. J. M.

-4-----------—-r-------- :--------------------------------- —----- —
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LietunųBendruomenės
Statuto pavyzdys

Norėdami palengvinti atskirų kraštų lietuviams sava
jai bendruomenei statutus rašant, pateikiame čia VLIKo 
teisipinkų paruoštą statuto pavyzdį.

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
NN Lietuvių Bendruomenės susiarganizavimo tikslas — 
savitarpinė socialinė, kultūrinė ir teisinė globa bei parama. 
NN Lietuvių Bendruomenės organai yra šie:
a. Apylinkės susirinkimas;
b. Apylinkės valdyba arba apylinkės seniūnas;
c. Apylinkės kontrolės komisija;
d. NN Lietuvių Bendruomenės Taryba;
e. NN Lietuvių Bendruomenės Valdyba;
f. NN Lietuvių Bendruomenės Garbės Teisinas;
g. NN Lietuvių Bendruomenės Kontrolės Komisija.
(Jei kuriame krašte lietuvių bendruomenė turės apygardas, 
tai organų sąrašas dar pasipildys Apygardos suvažiavimu, , 
Apygardos valdyba ir Apygardos kontrolės komisija). 
NN Lietuvių Bendruomenė yra juridinis asmuo. Ji gali įgy
ti turtą, ieškoti ir atsakyti teisme.
NN Lietuvių Bendruomenės vardu veikia jos valdyba.

II. BENDRUOMENES APYLINKE
Kiekvienoj NN vietovėje, kur yra bent... lietuvių, yra NN 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė. NN Lietuvių Bendruome
nės Valdyba gali leisti sudaryti apylinkę ir mažesniam lietu
vių skaičiui. Apylinkės ribas nustato NN Lietuvių Bendruo
menės Valdyba.
Apylinkės reikalus sprendžia apylinkės susirinkimas. Jis:
a. renka apylinkės valdybą ir apylinkės kontrolės komisiją;
b. nustato apylinkės veiklos planą ;
c. tvirtina metinę apylinkės sąmatą ir apylinkės kontrolės 

komisijos patikrintą* sąmatos vykdymo apyskaitą;
d. nustato įmokas savo apylinkės reikalams;
e. sprendžia kitus šio statuto numatytus arba aukštesniųjų 

NN Lietuvių Bendruomenės Organų ar susirinkimo pil
nateisių dalyvių pasiūlytus klausimus;

Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartą per metus 
ne vėliau kaip iki sausio 31 d. Apylinkės valdyba gali kvies
ti apylinkės susirinkimą kiekvienu metu. Ketvirtadaliui 
apylinkės pilnateisių lietuvių arba apylinkės kontrolės ko
misijai raštu pasiūlius ir svarstytinus dalykus nurodžius, 
apylinkės valdyba turi sukviesti apylinkės susirinkimą ne 
vėliau kaip per 14 dienų siūlymą įteikus.
Susirinkimą kviesdama, apylinkės valdyba bent prieš 3 die
nas praneša apylinkės pilnateisiams lietuviams susirinkimo 
laiką, vietą ir numatytus svarstyti klausimus.
Susirinkimas įvyksta dalyvaujant ne mažiau kaip pusei 
pilnateisių apylinkės lietuvių. Kviečiamu laiku reikalingam 
skaičiui nesųsirinkus, po valandos susirinkimas įvyksta ne
žiūrint pilnateisių dalyvių kiekio, bet jis tegali tarti tuos 
dalykus, kurie pažymėti susirinkimo kvietime.

. Apylinkės susirinkimą pradeda apylinkės valdybos pirmi
ninkas arba jo pavestas valdybos narys. Susirinkimui va
dovauja susirinkimo išsirinktas pirmininkas.
Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas 
pasikviečia sekretorių. Protokolą pasirašo susirinkimo pir
mininkas ir sekretorius.
Susirinkimas taria paprastą pilnateisių dalyvių balsų dau
guma. Įmokas apylinkės reikalams nutarti reikia absoliuti
nės visų apylinkės pilnateisių lietuvių balsų daugumos.
Pilnateisis lietuvis yra kiekvienas ne jaunesnis kaip 18 me
tų.

14. Ir turįs 18 metų lietuvis nėra pilnateisis, jeigu jis:
a. kenkia Lietuvių tautai ar lietuvių bendruomenei;
b. priešingas Lietuvos nepriklausomybei;
c. pritaria bolševikinei ar kitokiai Lietuvos okupacijai. 
Kas nėra pilnateisis lietuvis, nustato 
druomenės Valdyba.
Pripažintas nepilnateisiu lietuvis per 
apie pripažinimą nepilnateisiu gavęs, 
tuvių Bendruomenės Garbės Teismui. Skundas įteikiamas 
NN Lietuvių Bendruomenės Valdybai, kuri su savo nutari
mo motyvais perduoda NN Lietuvių Bendruomenės Garbės 
Teismui. Garbės Teismo sprendimas galutinis.
Pripažintas nepilnateisiu lietuvis, ne anksčiau kaip po 6 
mėnesių -pripažinimui nepilnateisiu įsiteisėjus, gali prašyti 
NN Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismą nepilnateisiš- 
kumą panaikinti. Prašymas įteikiamas NN Lietuvių Ben
druomenės Valdybai, kuri su savo nuomone perduodu jį 

(b. d.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ii.

12.

13.

15.

16.

17.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Di'. 1 C. Seymur
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL AV 2-4026

J. Repshb, MJJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Cohnnbia Road 
arti Uphaina Corneir

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

Julia Mack prašo piliečių 
paramos 

VVorcester, Maas.
Artinasi pirminiai rinkimai. 

Kandidatė į valstybės kongre
są yra lietuvaitė, Mary B. 
O’Toole (Parulytė). Ji yra 
gabi moteris ir gerai supranta 
Amerikos padėtį. Taigi, prašo 
lietuvių ir bendrai visų pilie
čių, gyvenančių Worcester, 
Aubum, Berlin, Boylston, 
Framingham, Grafton, Hop- 
kinton, Holden, Northboro, 
Southboro, Shrevvsbury, Ster- 
ling, Sudbury, W. Boylston, 
Weston, Waltham, Wayląnd 
ir Westboro, Massachusetts, 
Mary B. O’Toole (Parulytę). 
suoti už lietuvę kandidatę 
antradienį, rugsėjo 19 d. bal-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA darbininkui 

žmogui tinkamas namas Dor- 
chestery, arti Columbia Sta- 
tion. 6 kambarių, apie 6000 
ketv. pėdų žemės. Kaina — 
$3.700. Reikalinga pataisymai. 
Savininkas tuojau išsikraus- 
tis. Frank J. Ivas, 545 E. 
Broadway, So. Boston. Mass.

(8)

Mt. Hope Florist

IŠ KO PAŽINTI SOVIETŲ 
PILIETI*

Vienas laivas įplaukia į uos
tą ir perduoda policijai laive 
pasislėpusį žmogų. Policija 
klausia laivo kapitono:
— Jūs sakote, kad jis yra 

Sovietų Rusijos pilietis. Iš kur 
jūs tai žinote?

— Mes radome jį visiškai 
nuogą, valgantį obuolį ir kal
bantį nesuprantamus mums 
žodžius: “S-Raj’ S-Raj...”

— Tai jo pavardė.

Frederick Ayer, Jr., 

respublikonų kandidatas 
valstybės prokurorus.. Jis yra 
pareiškęs, kad komunizmas, 
įsibriovęs į amerikiečių gyve
nimą, sudaro didžiausį taikos 
pavojų. Jis ragina kovoti ko
munizmą. Frederick Ayer, J r. 
labai gerai pažįsta komunistų 
veiklą, nes jis yra buvęs FBI 
skyrių Europoje antrojo .pa
saulinio karo metu viršininku.

i

— O mes manėme, jis kalba 
apie sovietų “rojų”.

— Kur šiandien nakvosi9
— Policijos poste.
— O kodėl ne hotelyje?
— Man taip sakė saliūno bo

sas. Jis geriau žino.

/ffįjįjįtz
Tel. 8-1340

NN Lietuvių Ben-

14 dienų, pranešimą 
gali skųstis NN Lie-

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Brandw»y
South Boston, Mase.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarai# Nuo T Iki 9 tal 
Šeštadieniai* nuo 2 Iki 8-tal.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi Akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mea padarome dirbtinu akis.

Room 296 
Tel. 6-1944 

267 P ARK BUILDENG 
Worcester, Mąss. 

275 Main St, Webster, Maas.

formerly Jacob’s,

the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mas*».

Tel. Brockton 84)785

Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus. 

Atidaryta Vakarais.

i

i na-
.ęster Avė., So.

i kamb. Visi

| PARSIDUODA 3 šeimų

f maSj 'JŠ gkyd?est — *■"'
Bostone kamb.
inprumentai; namas gerame 
stovyje. Parduosime - pigiai. 
Apatinis butas yra tuščias. 
Atsišaukite M r. Ivanauskas, 
Tel. CO 5-9026. (9-12-15)

Funeral Work and Corsages 

a Specialty

BEGALINĖ 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

MAHONEY & FAY, INC
119 Belmont St., 
Brockton, Mass.

EDWARD C. 
CARROLL 

Veteranas
Hon. Thomas J. Lineham 

buvo paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui. Taigi į jo 
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d. 
turės išrinkti i 
Tai vietai yra 
Edward C. Carroll, nes jis 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. Jis yra buvęs 
Mass. Senate nuo 1932 iki 
1938 m. Baigęs Suffolk Law 
School 1937 m. Priklauso 
Pere Marąuette Council K. 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C., 
War Veteranų, 
Citizens Assoc. 
nizacijų.

Mr. Edvvard 
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.

7 Wardas 
naują žmogų, 

tinkamiausis 
nes

GRABORIAI

ir

C. 
ir

Disabled 
So. Boston 
kitų orga-

Carroll yra 
lietuvių. Jis

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 H. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER J
▲ I MOMF 1FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Masą.

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimu Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3960

gydydavosi 
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S
414 West Broaduay 

Bouth Bastoa 27, Mass.

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi g
—————X

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 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais. "

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Diroktorluo Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimu Dianą ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1600

c
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323

Brockton Oil Heat., Ine.

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos

ryte, tos gaus $10. vertės 

permanent už $8.
TIMKEM 

OIL HEAT
OM OUOMOM - aro CONOITiOtoiatG <M UVM6AC8S

ooiies . OM 8ue>M«« vaite uu'iti

Res. 80 8-3729 80 8-4818
I lai * —♦» —umuamiR rurmrure to.

Šildomus tauerius

MODERNUS

Casper’s Grožio Salonas

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

taperi Beauty Salėti
738 E. Broadway

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

taperi Beauty Salon
1047 Dorchester Avė.,

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668

to

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Innuranoo
409 W. BroadwBy

SO. BOSTON, MASS.
Offlro Tol. SOuth Boston 8-0948 

Res. 37 Oriole Street
Weut Roabury, Meto 

TCL. FA—7-im-W
1 I' ■■ 1 ■— ■ ————to—

Tol. 80 8-2806

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMEUA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduray
So. Boston, Mus.

OFISO VALANDOS;—
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare. 

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

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 
šeimų gerai įrengti namai, po 
4-4-5 kambarius su voniomis, 
baltais pečiais ir skalbynėmis 
bei 5 automobiliams garažu. 
Kaina $9500. Nuomos $117 
mėnesiui. Reikia įmokėti tik
tai $1500.

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

So. Boston, krautuvė ir 2 
šeimų 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,

Lithuan.an Agency 
545 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 8-0605.
1 1-8)

PARAMOUHT CLEANERS 8 LAUNDERERS
Vienintėliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

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

WAITRUS
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačias ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

i! 
i!
!! 
i!
i!

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Pristatome Alų ir Toniką
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mase. 
Tel. SOuth Boston 8-1288.

Vice-Pirmininkė—B. GailiūnienF,
8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. Bth St., So. Boston, Maas. 

Finansų Rašt. — B. COnienš,
409 Broadvvay. So. Boston, Mass. 

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

51 Tampa SL, Mattapan. Mase.
Tvarkdarė — M. MatejoSkienė, 

866 E*5th SL, So. Boston, Mass.
Kasos GI.—Elzbieta AukšttkalnytA, 

110 H SL, So. Boston, Maas.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų, antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijas salėje, 492 E. 
SeVenth SL, So. Bbaton, Mass.

Visais draugijos reikalą!^ kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. F A6 A L PI N 88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoru Medonis, 
21 Sanger SL, So. Boston, Mmi 

Vice-Plrm. — Vincu Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Boston, Mato. 

Protokolų RašL — Kazys Rusteika 
206 L SL, So. Boston, Masa

Fln. Rašt. — Aleksandru Ivaška, 
440 E. Sizth SL, So. Boston, Mus.

Iždininką*—Stasys K. Grlganavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa

Maršalka — Jonu Zaikis, 
787 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadienį kiekvieno mšnesio, 

2 vai. po pietų. ParaĮŠJos salti 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mato 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tos pu protokolų raštininką.

r?
ZALETSKAS

Funeral Home
564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0615

SOuth Boston 8-2609

W. J. Chisholm
GRABORIU8 

“Asmeniška* Patarnavimas** 

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

Telephono
Ofiso: Pexter x»#52 

Namų:, M. 6226
A > * ‘
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Kun. Jonas Klimas,
rugsėjo mėn. 8 d. proga 

pakviestas su pamokslu į Nor- 
wood’ą. Minėjimas čia bus 
sekmadienį, rūgs. mėn. 10 d.

Mokyklos perpildytos
Jos atsidarė rūgs. 7 d. šv. 

Petro parapijos pirmos mo
kyklos vaikams pamaldos įvy
ko parapijos salėje 492 E. 
7th St. Antrosios mokyklos 
vaikučiai meldėsi bažnyčioje, 
nes salėje abiejų mokyklų 
vaikai nebetelpa. Dar pirma
dienį mūsų parapijos mokyk
los priims naujus lietuvius 
vaikučius į mokyklą.

Maldos Apaštalavimo 
draugija savo susirinkime 
svarstė ir priėmė kun. dr. K. 
Matulaičio, MIC. pasiūlymą 
melstis, kad Marijos Fatimoje 
Apsireiškimo pageidavimas bū
tų įvykdintas: 1. kad žmonės 
neįžeidinėtų Dievo, 2. pasiau
kotų Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai, 3. kas pirmą mėnesio 
šeštadienį priimtų permalda
vimo šv. Komuniją už Lietu
vą, 4. Kasdien kalbėtų šv. Ro
žančių, 5. vieną valandą sa
vaitėje melstųsi už žudomą 
Lietuvą. Kas gali, kad neger
tų svaigalų, nerūkytų pasiau
kodamas dėl Lietuvos.

Virš 50 žmonių pasiryžo 
elgtis pagal šį pasiūlymą.

Federacijos skyrius
rašinėja draugijoms laiškus, 

kviesdamas jas dalyvauti “So
cialinėse paskaitose“, minėji
me Kristaus Karaliaus šven
tės, Popiežiaus Dienos, ir 
siųsti atstovus į Federacijos 
Kongresą, Pittsburgh, Pa.

Susižeidė Valatka
Pirmadienį, rūgs. 4, grįžtant 

iš Seselių pikniko Brocktone, 
p.p. Valatkų automobilio pa
dangai prakiurus ir automo
bilį iškėius ją mainant, nusly
do nuo keltuvėlio automobilis 
ir puldamas pagavo p. Valat
kos dešinę ranką skaudžiai ją 
sužeisdamas. Artimiausiam 
gydytojui suteikus pirmą pa
galbą buvo atvežtas į Carney 
ligoninę. Čia gydytojams ėmė 
porą valandų, kol žaizdą su
tvarkė. Dabar sveiksta savo
namuose. . Rap.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, rugsėjo 10 d. 

5:30 vai. p.p. per radijo stotį 
WMEX — 1510 kilocycles bus 
transliuojama apie šv. Marga
ret of Cortona, kuri nuosta
bia Dievo malone iš nusidėjė
lės tapo didžia šventąja.

> y tau tas įjoju i .

Bostono atstovai Vyčių 
seime

Šių metų rugsėjo mėn. 8, 9 
ir 10 d. Čikagoje vyksta vi
suotinis Lietuvos Vyčių sei
mas. Iš Bostono išvyko šie 
vyčiai: Stepas Kontautas,
Irena Rasimavičiūtė, Anelė 
Švelnytė, Emilija Valytė, Pra
nė Kleponytė, Angelė Masio- 
nytė, Felicija Grendelytė ir 
Aldona Jakubauskaitė.

Vyksta kartu ir Bostono 
kuopos dvasios vadas kun. 
Kontautas, kuris grįžta į Bos
toną rugsėjo mėn. 14 d.

Atostogavo
Benjaminas ir Ona Palbey 

(Palubeckai), gyv. W. Rox- 
bury, Mass., šiomis dienomis 
atostogavo Derby, Conn. Rašo 
labai linksmai laiką praleidę.

Vedybinio gyvenimo 
sukaktį

šventė Vincas ir Margaret 
Kohanskai, gyv. Roslindale. 
Jie augina dukrelę ir sūnelį. 
Vincas J. Kohanskas ilgus 
metus dirba S. S. Pierce ben
drovėje, Bostone. Jis yra bu
vęs antrojo pasaulinio karo 
laivyno tarnyboje, Pacifike.

Bostone gyvena lietuviai 
dailininkai

dail. Andriušis Viktoras, 
grafikas Steponavičius ir jau
nas tapytojas Jonas Tričys.

Nauji choristai
prisirašo pratyboms, kurios 

vyksta salėje po bažnyčia va
karais : antradienį merginoms 
ir ketvirtadienį — vyrams. 
Vienas iš pirmųjų prie choro 
prisirašė Bostono Kolegijos 
studentas, Dr. Juozo Leimono 
sūnus. Visi kviečiami prisira
šyti, nes šiemet choras ruo
šiasi dideliems parengimams. 
Lapkr. 11 d. dainuos bendra
me latvių, estų ir lietuvių fes- 
tivale. Dalyvaus Vasario 16- 
tos minėjime. Vėliau koncer
tuos New Yorke. Tat prie 
darbo.

Krikštai
Rūgs. 3 d., buvo pakrikšty

ta Jonė Marcelė, duktė Alber
to ir Pranės (Žarnauskaitės) 
Platukų, gyv. 148 Athens St. 
ir Jokūbas Patrikas, sūnus 
Jokūbo Prano ir Julės (Mic
kevičiūtės) Fahy, gyv. 391 W. 
4th St.

Lituanistikos Mokykla
antrus mokslo metus pra

deda š. m. rugsėjo 9 d. 9 vai. 
ryto. Priimami nąuji mokiniai 
į visus skyrius ir klases.

Tiek naujai atvykusieji, tiek 
senieji Amerikos lietuviai 
kviečiami atsiųsti visus mo
kyklinio amžiaus vaikus mo
kytis lietuvių kalbos, literatū
ros, istorijos, geografijos ir 
dainų.

V. Kulbokas,
Lituanistikos Mokyklos

Vedėjas.

Edv. Kalnėnas
prieš metus atvykęs iš trem

ties Bostonan, rugsėjo 2 d. 
persikėlė iš Bostono į Cleve
land, Ohio, nuolatiniam apsi
gyvenimui. Bostone buvo pas
kutiniuoju laiku Bostono sky
riaus tremtinių ratelio pirmi
ninkas, “Darbininko” bendra
darbis. Linkime Edv. Kamė- 
nui geriausios sėkmės naujo
je gyvenimo vietoje.

Dorchester Lietuvių
Piliečių klubo susirinkimas 

įvyks ateinantį penktadienį, 
rugsėjo 8 d., 8 vai. vakaro
klubo patalpose, 118 Dorches
ter St. •

• Chicago Herald - Ameri- 
can liepos 30 d. laidoje žymio
je vietoje atspausdino LRKSA 
57-tojo seimo rezoliuciją, ku
rioje dėkojama didžiajam laik
raštininkui William R. Hears- 
tui už energingai ir sistema- 
tiškai vedamą kovą prieš ko
munizmą. Ši rezoliucija buvu
si paskelbta visuose leidžia
muose dienraščiuose.

Padėka
Rugpjūčio 28 d. mirė Agnės 

Raškauskienė, gyv. So. Bos
tone. Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čios šv. Mykolo kapinėse rug
pjūčio 31 d.

Nuoširdžiai dėkojame para
pijos kunigam už dvasinį pa
tarnavimą ; dėkojame visiems 
už šv. Mišias, gėles, pareikš
tas užuojautas, dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse. Taip 
pat dėkojame laidotuvių di
rektoriui D. A. Zaletskui, 564 
E. Broadway, So. Boston, už 
malonų patarnavimą. Dėkoja
me visiems, kurie kokiu nors 
būdu mums padėjo nuliūdimo 
valandoje.

Mykolas Raškauskas, 
dukters Sofija ir Ieva, 

žentai—Algirdas Klimas ir 
Jurgis Nausėda ir anūkai.

Alio! Alio! z
Ar žinai kaip Vaciukas su Teresiuke zent josi?

Taigi, gerbiamieji, važiuoju 
iš Bostono į Čikagą. Tik jūs 
pagalvokit — į vestuves ir, 
kaip žinote, “brangiausia” su
sisiekimo priemonė — busu.

♦________.•

Ir taip įvažiavome į New York.

Naktis, pusė po pirmos. Bu
šas važiuoja įvairiomis gatvė
mis. Reklamų šviesos užside
ga ir užgęsta, mirgai įvairiau
siomis spalvomis. Pagaliau 
mūsų busas įsirioglino, kaip 
girtas vėlai namo grįžęs, į au
tobusų stotį. Apsidžiaugiau, 
kad ta storoji ponia neįstengė 
manęs prakalbinti. Dabar ji 
pasikėlė ir, pasiėmus ranki
nuką, nuėjo durų link. Einu 
ir aš. Reikia persėsti j kitą 
busą. Ir ką jūs pasakysit? — 
Žiūriu, gi tos storos ponios 
pasitikti atėjo jauna moteris, 
matyt, ir dar koks jaunas 
vyras, ir duktė, sako:

“Mamyte, ačiū Dievui, kad 
tu jau čia!”

Mano akys pasidarė kaip — 
lėkštės. Vadinasi lietuvė! Mat, 
kaip gyvenime būna. Būtu
mėm pasikalbėję, buvo daug 
laiko. Tat neiškentęs priėjau 
ir aš prie to trejetuko ir pri
sistatęs pareiškiau savo ap
gailestavimą. Dar didesnį ap
gailestavimą pareiškė ir ta 
ponia, prašydama prie progos 
aplankyti jos šeimą netoli 
New Yorko. Įsidėjęs adresą į 
kišenę ir atsisveikinęs nuėjau 
ieškoti buso į Čikagą.

•________ *

Tolimesnė kelionė buvo la
bai įvairi ir įdomi. Kas nori 
pigiai pavažinėti ir pamatyti 
Ameriką, tam nuoširdžiai re
komenduoju važiuoti autobu
su, juo labiau, kad biletas ga
lioja visą mėnesį.

Buvo 2 vai. nakties, kai 

įvažiavome į Čikagą.

* Paėmęs taxį paduodu adre
są ir dumiam nakčia po gar
sųjį Čikagos miestą. Nors 
daug girdėjau apie Čikagos 
gangsterių siautėjimus, bet 
man nieko neatsitiko. Gaila— 
vis būtų įdomiau...

Galų gale pasiekiam gatvę 
ir surandam mano bičiulio 
namus. Sunku apsakyti visą 
tą džiaugsmą, kada vienas 
buvome kito glėbyj.

Mano bičiulis gerokai pasi
keitęs, persidirbęs. Jo giminės 
labai malonūs žmonės, ypatin
gai įdomūs man buvo tie se
neliai, kurie dar atsimena sa
vo gimtąjį kraštą. Teta kalba 
Lyduokėnų - šešuolėnų tar
me, dėdė dar šiandien kalba 
taip, kaip anais laikais kalbė

jo Žemaitkiemyje. Jie abu 
gražiai sugyvena. Vėl gavau 
įsitikinti, kad tikrai

sena meilė nerūdija!
Užaugino jie 7 sūnus ir 3 

dukteris. Šitie turi jau savo 
šeimas, tiesa, ne tokias jaui 
skaitlingas, bet, jie dar jauni.

“O kur gi tavo busimoji 
žmona? Parodyk, supažin
dink,” — sakau.

“Rytoj važiuosime, — sako 
jaunasis, — pas ją, o paskui 
kartu į bažnyčią. Mat, rytoj 
turim visi suvažiuoti ir pada
ryti tokią repeticiją, kad pas
kui šliūbo metu žinotumėm, 
kaip vaikščioti ir laikytis baž
nyčioje. Po to eisim, — sako, 
išpažinties. Taigi, tai bus ry
toj, penktadieni, o poryt, šeš
tadienį, šliūbas”.

Taip ir buvo.
Penktadienį vakare nuva

žiavom pas jaunąją. Nors 
skaičiau spaudoj apie ją, bet 
nebuvau matęs. Susikaupus, 
išvargus nuo sunkaus darbo 
ir pergyvenimų — ji neseniai 
perėjo į katalikybę, tėvai pa
silikę Vokietijoje. Padarė ji 
man labai gerą įspūdį.

Skubam į bažnyčią. Čia jau 
laukia pajauniai ir pamergės. 
Taip pat piršlys. Visi atvykę 
mašinomis. ■ i

Išlipę iš karų einam pirma 
į kleboniją. Ilgai laukti ne
reikėjo. Įeina vidutinio ūgio 
kunigas, apskritas, bet ir lini
jos išlaikytos. Žiūriu, kad jis 
su jaunaisiais taip maloniai 

kalbasi pasirodo, kad juos jau 
pažįsta iš anksčiau.

Dabar vykstame su klebonu 
į bažnyčią ir jis paaiškiną 
mums, kaip rytoj reikės eiti, 
kur stovėti ir tt. Po to ėjome 
išpažinties. Taip pasidarė 
lengva, smagu. Jaunieji buvo 
labai susikaupę.

Grįžtame į namus. Jaunojo 
pusbroliai, ryt dienos pajau
niai, matyt, jau dabar užsi
svajojo apie gražias ir sma
gias vestuves, na — ir iš to 

džiaugsmo paleido karus 
smagiai pirmyn.

Tik žiūriu — kas čia do 
numeris — mus lydi raiti po
licininkai ant motociklų? 
Vargšai pajauniai suprato... 
Sulėtino tempą ir — sustojo. 
Gavo pasikalbėti, gavo ir po
pieriukus, tikietus į teismą.

Pradeda nesisekti, o jaunie
siems tai geras ženklas!

•_______________ •

štai ir šeštadienis — šliūbo 
diena.

Iš ryto visi važiuoja į baž
nyčią. Po pamaldų čia pat 
šventoriuje aptaria svarbiau
sius reikalus ir išsiskirsto. Po

SULYGINTI IR UŽAKYTI!
▼ Varšuvos radijas pranešė, kad vidaus reikalų komisaras 

įsakė sulyginti ir užakėti visas vokiečių kapines, esančias Len
kijos teritorijoje. Girdi, žemės trūksta — javus reikia sėti, o 
ne mirusiųjų kaulus pūdyti. Mirusiems valgyti nereikia, o žemę 
užgulę laiko. Sulyginti ir užakėti!

Ta žinia nebuvo maloni net ir tiems vokiečiams, kurie ru
dus Hitlerio marškinius yra pakeitę raudonais. Nevienas pa
raudonijo iš įsiutimo, kad taip niekšiškai pasielgta su jų tėvų, 
brolių ir seserų kapinėmis už Oderio - Neisso linijos. Pasigrob
ta dideli vokiečių žemės plotai, ir dar jos trūksta: iš mirusių
jų atima. Atima ne tam, kad javus sėtų, o kad savo pyktumą 
išlietų: išniekintų tai, kas kitiems brangu ir šventa.

▼ Sovietų Rusijoje yra daug neužsėtų plotų, iš kurių žmonės 
į Sibirą išvežti, arba kurių įdirbti negali dėl kolchozų netvar
kos. Tie dirvonai ajcių bolševikams nebado. Bet jiems labai du
ria visa tai, ką kiti gerbia ir atminimui laiko. Lygina ir akėja 
jie ne tiktai kapines, bet ir kitų tautų istorines vietas, pamin
klus, praeitį, kultūrą, kalbą — visa, kas tik nerusiška ir ne- 
bolševikiška. Juk ne dovanai bolševikai yra pasiskelbę “pasau
lio lygintojais”. Jie eina per pasaulį su purvinais rusiškais če- 
batais ir lygina, trypia, ką tik pakeliui randa. Žemės jiems vis 
maža, javus reikia sėti — komunistines piktžoles.

V šlykščiausią yra tai, kad tie barbarai moka apmauti ru
siškus batus kitiems ir įsako save patį trypti. Jie sutrypė ir už
lygino 10,000 lenkų karininkų Katyno miškelyje, o dabar įsako 
jų giminėms ir šeimoms trypti vokiečių kapines, kuriose ir len
kų buvo prilaidota. Jie pasodino Lietuvoje Paleckius, Gedvilas, 
Sniečkus ir įsakė jiems sulyginti ir užakėti senas Kauno kapi
nes, ir ne vien tas kapines — visą Lietuvos praeitį iki masko
lių atėjimo. Jiems padeda dar ir amerikoniški sėbrai: trypia 
savąją tautą, akėja ir raudoną derlių giria. Visa, kas buvo pra
eityje, anot jų, yra tik puvėsiai — mirusiųjų kapinės. Sulygin
ti ir užakėti!

V Šita šėtoniška neapykanta visam tam, kas yra nebolše- 
vikiška, ir sudaro pasauliui didžiausią grėsmę. Mat, ji nieko 
nepaiso ir nieko nepagerbia, kaip iš gatvės vamzdžių prasiver- 
žusios srutos, kurios užlieja pakeliui visa, ką tik randa: ir pa
minklus, ir kapines, ir namus. Reikia tada gero lietaus, kad 
nuvalytų. Matyti, reikės ir geros audros, kad pasaulis pagaliau 
apsivalytų nuo raudonų graborių, kurie viską lygina ir akėja.

S.

piet piršlio lydima atvyksta 
jaunoji — visi susirenka pas 
jaunojo namiškius. Mat, jau
noji čia viena, tėvai Vokieti
joje. Juos pavaduoja skaitlin
ga jaunojo giminė.

Visi pasipuošę ir pasiruošę 
laukia gėlių. Bet ilgai laukti 
nereikėjo — jau ir gėlės čia— 
baltos rožės. Vieną jų puokš
tę jaunoji išardo ir prisega 
visiems, kurie vyksta į baž
nyčią po baltą gražią gyvą 
rožę. Jaunojo teta išlydi jau
nuosius ir tėvų vietoje juos 
palaimina. Momentas labai 
graudus. Moterys vyksta sau, 
vyrai sau. Tik piršlys visą 
laiką lydi jaunąją. Veliumo 
nešėjai — maža mergaitė ir 
mažas berniukas — ir tie iš
siskiria.

Atvykus, vyrai renkasi į 
zok risti ją, moterys ir piršlys 
lydi jaunąją pro didžiąsias 
bažnyčios duris. Bet — štai 
nelaimė — nėra tos jaunojo 
pussesere, kuri paėmė žiedus.

Taigi nėr žiedų!
Visi ėmė nervintis. Zokristi- 
joje kunigas lūpą kramto, o 
tas kunigėlis, smutkelis, nu
bėgo į kleboniją. Atbėgo kle
bonas klausdamas, ar jau žie
dai atsirado. Vienas pajaunys 
zokristijoje išsiima cigaretę ir 
užsirūko. Nespėjo ne dūmo 
patraukti, susigriebė —r ciga
retė vos su rėmais neišlėkė 
pro atdarą zokristijos langą.

Pasirodo, kad ieškomoji va
žiavo paakutiniu karu ir prisi
minus, kad paliko žiedus, tu
rėjo grįžti. Skubėti ten ir at
gal negalėjo — jai prieš akis 
stovėjo vakarykščiai polici

ninkai, o antru kartu mokėti 
8 dolerių nenorėjo. Bet pa
galiau žiedai atsirado.

Nuo bdidžių jų bažnyčios durų 
žengia iš lėto viena pamergė, 
tuo pat metu iš šoninių zo
kristijos durų išeina jos pa
jaunys. Jiedu susitinka prie 
grotelių, įeina į presbiteriją ir 
nueina kiek į šalį. Paskui 
žengia kitos poros. Prie alto
riaus vyrai stovi vyrų, mote
rys moterų pusėje. Pagaliau 
išeina ir jaunasis ir prie gro
telių pasitinka jaunąją, kurią 
jam atveda šaunus piršlys 
(kuriam puikiai tiktų ūsai, tik 
gaila, kad amerikonai jų ne
nešioja, — o gal amerikonkos 
nemėgsta ūsų?).

Saulės spinduliai apšvietė 
puošnų altorių. Bažnyčioj ne
paprasta nuotaika. Kunigui 
išėjus iš zokristijos vargonai 
griežia “Veni Creator”. Pas
kui girdėjosi žodžiai:

“Aš imu tave...”
“Neapleisiu iki mirties...” 
“Tepadeda man Dievas...”

Po šliūbo jaunoji nunešė gė
lių puokštę prie Marijos alto
riaus. Jauniesiems išeinant 
vargonai griežia maršą—žmo
nės veržiasi pro duris. Kiek
vienas nori iš arčiau pamaty
ti jaunuosius.

Prie namų durų pasitinka 
namiškiai su duona, druska ir 
čerka. Prasideda vestuvių 
puota. Muzika, prakalbos, šo
kiai, žaidimai. Visi linksmi ir 
smagūs. Ten buvo dar įvairių 
štukų ir rimtų, tikrai gražių 
dalykų.

Bostono Stukorius.

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

šeštadienį, rugsėjo <!., 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: •’

UtHUANlAN RAfltt)
366 West Broaduay Boston 27, Mass.

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




