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Boston, Mass. — Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse pradėta kova su ko
rė" ištinę propaganda ir 
už žmonių laisvę. Mass. 
va stijoje šiai kovai va
dovauja guber. Paul A. 
Dever. Jis ragina visus 
kovoti su Maliko melais, 
komunistų brutalumu, 
pajėga, žiaurumu.

“Krvžininkų kova
laistę nėra tik judėjimas 
atremti tarptautinio ko
munizmo blogumus”, sa
kė gub. Paul A. Dever. 
“Yra tai garbingas judė
jimas, kad mes patys 
būtume laisvi ir laikytu
mės mūsų principų”.

“Remdami šią kovą, jis 
pareiškė, mes atremsime 
Maliko piktas 
nančias kalbas, 
mo rezoliucijos 
gas pretencijas 
melus, kuriuos
komunistai ir jų pasekė- • • •• jai .

Nathan Tufts iš Green-

mylimas. Niekas jo ligo
ninėje neįtarė.
atėjo iš kitur.
Įėjo sumokėti bendrovei 
už automobilį. Bendrovės 
vadovybė iškėlė skundą. 
Policija pradėjo tyrinėti, 
ir surado, kad jis neturi 
leidimo būti “gydytoju”. 
Teisme prisipažino kaltu. 
Teismas jį nubaudė vie- 
neriems metams kalėji- 
man už apgavystę.

Nelaimė
Jis nega-

ir klaidi- 
Stockhol- 
neteisin- 
ir visus 
skleidžia

Komunizmas yra lygus 
krmrnalizmui

Poland Spring, Me. — 
Šiomis dienomis čia po
sėdžiavo Naujosios Ang
lijos policijos viršininkai. 
Posėdyje dalyvavo ir Dr. 
Carlton Simon iš New 
Yorko. Jis yra specialis
tas kriminologas. Kalbė
damas policijos viršinin
kams jis pareiškė, kad 
“komunistai nesivaržo su 
jokia morale ir jų veiki
mo būdas yra lygiai
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CHURCHILL’IS REIKALAUJA 
EUROPAI 70 DIVIZIJŲ

Londonas — Rugsėjo 
12 d. britų premieras At- 
tlee pareiškė, kad D. Bri
tanija pasiųs keletą tūks
tančių karių daugiau Vo
kietijon, o kitus greitai 
apginkluojamų Korėjos 
sargybai.

Opozicijos lyderis Wins- 
ton Churchillis pareiškė, 
kad to neužtenka. Jis rei
kalauja Europai armijos 
mažiausiai iš 60-70 divi
zijų. “Nemanau, kad At- 
tlee planas, — pareiškė 
W. Churchill’is, — per
kelti tris britų divizijas į 
Vokietiją galėtų būti lai
koma visiškai iš mūsų 
pusės atlikta pareiga”. 
Attlee nurodė, kad dabar 
sudaroma nuo 6y2 iki 10 
reguliarių divizijų ir 12 
organizuojama teritoria- 
lės apsaugos.

McCloy priešingas
Amnestijai

kaip kriminalistų”
VVashington, D. C. —

Mass. valstijoje steigia 
mi skyriai ir daromos

Žydai 0MK atlyginimu
pastangos į tą kovą 
įtraukti ko daugiausia 
piliečių. Visi gali siųsti ir 
savo aukas adresu: Fre- 
deric C. Church, Treasu- 
rer of the Massachusetts 
Crusade For Freedom, 80 
Federal St., Room 301, 
Boston, Mass.

Frankfurt, Vokietija— 
Jung. Valstybių vyriau
sios komisijos 
pripažino, kad žydams 
turi būti atlyginta už 
daiktus, kurių vertė bu
vo daug didesnė negu na
ciai privertė parduoti už 
jų nustatytą kainą.

teismasv •

reikalaujanti 
komunistus užsiregis
truoti. Kilus karui arba 
sukilimui, komunistai ir 
kiti subversyvūs asme
nys bus suimti ir patal
pinti į koncentracijos 
stovyklas. Prezidentas 
šiam įstatymui neprita
ria ir gali panaudoti ve-

ACHESON APIE DABARTINĘ 
PADĖTĮ

“gydytojas”, išėjęs

Pasodino kalėjimai! 
už apgavystę

Dobbs Ferry, N. Y. — 
VVilliam R. MacLeod, 37 
m. amžiaus, 5 metus bu
vo
tik aukštesnę mokyklą. 
Su pasidirbtu 
universiteto diplomu bu
vo priimtas į ligonines, 
darė operacijas ir gydė 
ligonius. MacLeod labai 
gerai mokėjo anglų ir lo
tynų kalbas ir iš knygų 
buvo pramokęs žmones 
gydyti. Gydytojų ir slau
gių buvo gerbiamas ir

užsienio

Washington — Ache
son pareiškė, kad šiuo 
momentu turime dėti vi
sas pastangas, kad su
kurtume stiprias apsigy
nimo pajėgas Atlanto 
pakto rėmuose. Jeigu bū
tume anksčiau turėję 
stiprias, gerai apginkluo
tas, tinkamai paruoštas 
pajėgas, šiandien padėtis 
pasaulyje atrodytų ki
taip. Tos pačios pajėgos 
savaimi apsprendžia pa-

dėtį Graikijos, Turkijos 
ir Jugoslavijos.

Įspėjo kinų komunis
tus, kad jie nesikištų į 
Korėjos karą, nes nieko 
iš to nepelnysią. Jis pri
dūrė, kad kinų raudonie
ji yra stipriai komuniz
mo spaudžiami, kad įsi
kištų į Korėjos konflik
tą, tačiau iš jų pusės bū
tų tikra beprotystė. Dėl
to jie nustotų visų lais
vojo pasaulio draugų.

to. Tačiau Kongresas ga
li perbalsuoti ir prezi
dento veto. knatas bal
suodamas sudarė dau
giau kaip du trečdaliu 
balsų, reikalaujamų per
balsuoti veto.

Atstovų Rūmai, priė
mę šį įstatymą, perduos 
prezidentui pasirašyti.

Jeigu minėtas įstaty
mas bus priimtas ir pre
zidento pasirašytas, tai 
jis duoda galią Teisingu
mo Departamentui, pa
skelbus karą arba prasi
dėjus sukilimui, areštuo
ti visus žinomus komu
nistus ir juos padėti į 
koncentracijos stovyklas. 
Areštuotieji 
apeliuoti ir 
nekaltumą.

Įstatyme
bausmės tiems, kurie są-

turi teisę 
įrodyti savo

nurodytos ir

mokslauja ir siekia jėga 
nuversti Amerikos demo
kratinę valdžią lt Įsteigti 
diktatūrą pagal užsienio 
kurpalį. Jie gali būti 
baudžiami iki $10,000 pi
niginės baudos ir 10 me
tų kalėjimo. Įstatymas 
taip pat reikalauja, kad 
komunistų partija užre
gistruotų visus komunis
tus. Jeigu komunistų 
partija 30 dienų bėgyje 
neužregistruotų, tai pa
vieniai komunistai turi 
užsiregistruoti. Didžiau
sia bauda už neužsiregis- 
travimą iki $5000 ir nuo 
dviejų iki penkių metų 
kalėjimo. Komunistai ne
galės gauti valdžioje dar
bų, pasų arba skleisti 
bet kokią propagandą, 
nepažymėję aiškiai, 
ją skleidžia.

Jung. Valstybių vyriau- 
k sias komisaras Vokieti
jai John J. McCloy viešąi 
paskelbė laišką ir užgin
čijo, kad jis pritaręs am

nestijai karo kriminalis
tams vokiečiams. Jis sa
ko, kad kiekvieno vokie
čio, nuteisto kaip karo 
kriminalisto, byla yra 
svarstoma atskirai.

Atmetė Prezidento planę
Washington, D. C. —

Prezidentas Trumanas 
reikalavo paskirti $139,- 
800,000 perkėlimui svar
besnių Jung. Valstybių 
raštinių į kitus miestus, 
kad kilus karui būtų ap
saugoti svarbūs doku
mentai ir kad raštinių 
veikimas nebūtų sutruk
dytas. Senato finansų 
komisija tą prezidento 
planą atmetė.

Mirė kun. McCarttiy
Neuton Upper Falls, 

Mass. — Rugsėjo 13 d. 
staiga mirė kun. Alek
sandras J. McCarhty, 58 
m. amžiaus, Švč. Marijos 
Liurdo par. klebonas. 
Laidojamas šeštadienį, 
rugsėjo 16 d., TO Vai. ry
tą.

kas

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS
nukeliamas į rugsėjo mėn. 23 d.

Nepaprastas Amerikos Lietuvių Katalikų šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos seimas nukeliamas į rugsčjo mėn. 23 d., šeš
tadienį. Seimas bus pradėtas Šv. Miniomis 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 daug'au; 
likutį virš dešimties narių laikyti pilna dešimtimi. Apskritys 
siunčia po du atstovus. Atstovų įgaliojimus turi pasirašyti kuo
pų bei apskričių valdybos (dvasios vadas, pirmininkas ir se
kretorius).

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

LDS Centro Valdyba 
Kun. P. M. Jūras; pirmininkas

JAV karines pajėgos 
Vokietijoje

Frankfurtas, Vokietija

— Gen. Mark W. Clark, 
atvyko Frankfurtan da
lyvauti Amerikos ir a- 
liantų rudens manevruo
se, pareiškė, kad paren
gimui vienos divizijos 
reikėtų apie 9 mėn. laiko, 
bet galima šį laiką ir su
trumpinti. JAV daliniai 
pasiliks Vokietijoje, kad 
galėtų atremti 27 sovietų 
divizijas, parengtas 
Vokietijai okupuoti, 
bar JAV turinčios 
000 kariuomenės 
Vokietijoje. Žiemą

Antanas F. Kneižys, sekretorius, būsią papildomi daliniai.

VAKARŲ VOKIEČIAI 
ALIARMUOJA

liūs yra nutaręs tautinės 
rezistencijos propagandą 
Vak. Vokietijoje tuojau 
paversti tiesiogi n i a i s 
veiksmais, kad sutrukdy
tų Vakarų projektuoja- 
m, gynybą.

Vak.
Da- 

100,- 
Vak.
pri-

Frankfurtas — Rugsė
jo 12 d. Vak. Vokietijos 
pareigūnai pakėlė aliar
mą, dėl komunistinės 
ginkluoti) sabotažnink'ų 
kompanijos, kuri gali bū
ti greitai padegta visoje 
Vakarą Vokietijoje.

Jie mano, kad mažiau
siai 2000 penktosios ko
lonos komunistų, paruoš
tų sabotažo darbams So
vietų Rusijos mokyklose 
yra perėję į Vakarų Vo
kietiją. Kiti mano, kad 
sabotažninkų infiltruotas 
skaičius siekia iki 15,000, 
kas prilygsta vienai divi
zijai. Kaikurie su savimi 
atsinešę smulkius gink
lus ir sorogstamosios 
medžiagos. Sako, kad rei
kėtų penkių divizijų šiam 
komunistinių agentų ant
plūdžiui sustabdyti.

Vakariniai sąjunginin
kai nurodo, kad Krem-

Al. Vasiliauskas, 
naujas L. Vyčių centro pirmi

ninkas.

7IM 05
A Atrastas labai vertingas Rafaelio “La Madonna 

dėl Libro” miniatūrinis paveikslas, pavogtas prieš 
porą metų.

A Žymi JAV kongreso dalis yra pasirengusi pa
remti bet kokį Atlanto Pakto tautų nutarimą Vak. 
Vokietijai apginkluoti.

A Belgijos vyriausybė rugsėjo 12 d. nutarė imtis 
priemonių išvalyti komunistus ir kitokį subversyvų 
elementą iš tarnautojų tarpo. Socialistai priešingi 
šiam vyriausybės nutarimui.

A Dr. Sidney Weinbaum, rusų kilmės mokslinin
kas, turėjęs ryšių su karinėmis paslaptimis, rugsėjo 
12 d. Los Angeles teismo nubaustas keturiais me
tais kalėjimo už neteisingą priesaiką.

A Senato paskirstymų komitetas rugsėjo 12 d. at
statė rūmų nubrauktas sumas $19,344,150 valst. de
partamento tarptautinėms informacijoms ir auklėji
mo programai.

A Brooke Claxton, Kanados gynybos ministeris, 
pareiškė, kad Kanada gali pasiųsti Korėjon 15,000 
karių.

A JAV bombonešis B-29 vos pradėjęs skridimą, 
nukrito į kinų rytų jūrą. Iš 12-kos jo įgulos narių 
tik 3 išgelbėti, 9-ni nesurandami.

A Rytų Vokietijos komunistinė vyriausybė rugsė
jo llv d. staiga atšaukė visų valdiškų įstaigų tar
nautojų ir darbininkų atostogas ir įsakė tuojau grįž
ti darban. Atšaukimo pranešime sakoma, kad visos 
darbo jėgos turi būti panaudotos tautos gyvenimo 
lygiui pakelti.

A Keli šimtai vokiečių komunistų Hamburge kėlė 
riaušes prieš teismo rūmus, kur buvo britų teismo 
teisiami keli komunistai.

A Britai atšaukia sutartį, kuria jie buvo pasiža
dėję gaminti Egipto vyriausybei bombanešius, ka
dangi dėl didėjančio pareikalavimo lėktuvų Vak. Eu
ropos gynybai jos išpildyti negali.

A Respublikonų partijos pirmininkas Guy George 
Gabrielson reikalauja, kad prezidentas Trumanas 
prašalintų valstybės sekretorių Acheson, kad jis 
prašalino gynybos sekretorių Johnson.

A Lenkijos komunistinės valdžios ambasadorius 
įteikė protestą valstybės departamentui už tariamą 
“diskriminaciją”, būtent, už neiškrovimą prekių iš 
lenkų laivo “Batory”. ”
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Greitai bus pradėta ofenzyva
JAV karinių pajėgų vadas Korėtoje gen. Walton 

H. Walker, vieno korespondento sutiktas permirku
siame ir purvu apdrėbtam kelyje, pareiškė, kad neil
gai truks, kai sąjungininkai pradės kontrofenzyvą, 
kurios visi sąjungininkų kariai tik ir laukia. Sun
kios dienos yra jau praėjusios. Sąjungininkai puikiai 
atlaikė 125 mylių fronto ruožą ir paskutinėmis die
nomis jį dar sustiprino. Šiaurėje priešas atblokštas 
ir traukiasi. Apie 3000 raudonųjų yra susemta į vie
ną tarpukalnę. Visuose fronto ruožuose priešo puoli
mai yra apsilpę, išskyrus Taegu sritį. Čia raudonieji 
yra sukoncentravę didesnes mases kariuomenės, ku
rios priešakiniai daliniai siekia Taegu už kokios pen
keto mylių. Orui vėl pagerėjus, didelių nuostolių 
jiems sudaro sąjungininkų aviacija.

■u Vienas amerikiečių karininkas yra pareiškęs, 
kad didelį pavojų buvo sudaręs komunistų prasiver
žimas rytiniu pajūriu iki Kyongju. Rugsėjo 3 ir 4 d. 
buvusios desperatiškos dienos. Lieka neaišku, kodėl 
raudonieji tos padėties neišnaudoję ir liovęsi pulti. 
Vėliau jie buvo stipriu smūgiu atblokšti ir kaikurie 
jų daliniai apsupti.

ta Raudonųjų radijas pirmą kartą pranešė, kad 
sąjungininkai sulaukė pasistiprinimų ir naujų gink
lų. Ligi šiol apie tai nutylėdavo.

ta Komunistinė Korėja įteikė Saugumo Tarybai 
skundą. Ji kaltina JAV aviaciją, subombardavusią 
beveik visą šiaurinės Korėjos pramonę. Stebimasi, 
kad priešas atidengia savo nuostolius, kurie papras
tai yra slepiami.

■b Sąjungininkai yra užėmę salas visu Korėjos va
kariniu pakraščiu.

Trijų Didžiųjų konferencija

L. VYČIU SEIMAS BUVO į^felNGAS
Gen. Maninll 

gynybos sekre 
Washtagton, D. C. — 

Prezidentas Trumanas 
priėmė gynybos sekreto
riaus Louis Johnson at
sistatydinimą ir pakvie
tė gen. George C. Mar
shall užimti jo vietą. 
Johnson rezignavo dėl to, 
kad jis iš visų pusių bu
vo kritikų plakamas.

Gen. George C. Mar
shall yra labai tinkamas 
būti gynybos sekreto
rium, nes jis yra karinin
kas. Jis yra labai pagar
sėjęs savo pltnu Euro
pos atstatymui.

Paryžhte — Vakartį 
touropa labai patenkinta 
gen. MatShall'o paaky H- 
mu gynybos Bėkretaritim. 
Džiaugiasi ir Amerikos 
kareiviai Korėjoje. Mas
kvos spauda apie Mar- 
shall’o paskyrimą ko
mentarų nedarė.

Athenai, Graikija — 
Šophocles Veniaelos su
darė naują ministerių 
kabinetą iš liberalų, liau
dininkų ir demokratų. 
Premjeras Venizelos nau
jus ministerius pristatė 
čaraliui Paul. Premjeras 
ir užsienio reikalų minis- 
teris Sophocles Venize- 
lds būšiąs Graikijos dele
gacijos įiftflihifiku Jung
tinių Tautų susirinkime.

»H
4«»

Vftkarituame NfctaHfonli Itoimtatetiti bfaMtaadMriąi.

Simonas iš Pittsburgh, 
Pa ir B. čiočys iš Provi- 
dence, R. L, — iždo glo
bėjais. Dvasios vadą ski
ria Kunigų Vienybė, o re
daktorius ir teisių pata
rėją — Centro Valdyba.

Ginčas dėl alaus
Washington, D. C. — 

Prieš kiek laiko buvo ži
nių, kad Amerikos karei
viams Korėjoje bus duo
dama kasdien po dėžutę 
alaus. Kilo protestų. Pro
testantai sakė, kad yra 
daug reikalingesnių daik
tų vežti Korėjon. Dabar 
alaus davimo klausimas 
vėl iškilo ir net Kongresą 
pasiekė.

Chicago, Iii. — Sekma
dienį, rugsėjo 10 d., užsi
baigė Lietuvos Vyčių 37- 
sis seimas iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažny
čioje ir bankietu Sher- 
man viešbuty j. Šv. Mi
šias atnašavo prelatas B. 
Urba. Jam asistavo kun. 
Tamulevičius ir kun. 
Kelpša. Pamokslą pasakė 
kun. J. Jutkevičius, L. 
Vyčių centro dvasios va
das. Šv. Mišių metu gie
dojo vyčių choras, vad. 
L. Šimučio, Jr. Po pamal
dų buvo bendri pusryčiai 
parapijos salėje. Dalyva
vo apie 300 žmonių.

Vakare įvyko bankie
tas Sherman viešbutyj. 
Be seimo atstovų daly
vavo daug įžymių veikė
jų, veteranų, tarp kurių 
būvo ir Lietuvos konsu
las dr. Petras Daužvar- 
dis su žmona.

Į naują centro valdybą 
išrinkti: A. Vasiliauskas 
iš Great Neck pirminin
ku; Ann Mitchell iš Eli- 
zabeth, N. J. vice pirm., 
ir J. Jasulaitis iš Chica
go antruoju vice pirmi
ninku ; Stella Waitiekus 
iš Chicago prot. sekreto
re; Dorothy Miller iš 
Dayton, Ohio fin. sekre
tore; F. Gudelis iš Day- pusl 
ton, Ohio iždininku; DARBININKAS,

Dar $17 Bilijonų 
apsiginklavimui

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Senato 
finansų paskirstymo ko
mitetas paskyrė dar $17,- 
185,000,000 apsiginklavi
mui ir taip pat Europos 
draugingų kraštų apgin
klavimui.

E pavergtosios Lietuvos
Komunistiška* tarinys 

rusiškoje formoje
Rusų komunistai smur

tu užgrobę Lietuvą, skel
bė, kad jie siekia Lietu
voje įgyvendinti socialis
tinį turinį tautiškoje for
moje, atsieit lietuviškoje. 
Tačiau praktikoje pasi
rodė kas kita: greitai 
pradėjo vykdyti ne tik 
komunistinį turinį, bet ir 
rusišką formą. Kitaip ir 
negalėjo būti, nes Lietu
vai valdyti, ar tiksliau 
pasakius lietuviams 
smaugti/' atkelti rusiški 
nemokta* “činovninkai”, 
negalė jo .susigaudyti lie
tuviškoje administraci
joj, o svarbiausia negalė
jo pakęsti, kas yra lietu
viška. Todėl, kaip jau bu
vome savo laiku rašę, š. 
m. birželio 20 d. lietuviš- 

1 kas administracinis teri
torijos suskirstymas bu
vo pakeistas rusiškuoju. 

1 Visa Lietuvos teritori
ja buvo suskirstyta į ke- 

1 turias apygardas — “ob- 
; lastis”, būtent: Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos ir
• Šiaulių, panašiai kaip 

caro laikais į 4-rias gu
bernijas. Tik dabar apy
gardos — “oblastys” yra 
kai kurios kitais pavadi
nimais ir mažesnės, ka
dangi daug lietuviškų

■ sričių įtraukta į gudiš- 
' kas oblastis: pav., beveik 

visa buv. Gardino guber- 
į nija ir didesnė dalis Vil- 
i niaus gubernijos. Gi buv. 

Suvalkų gubernijos taip 
pat didelė dalis priskirta 

i Lenkijai, net su lietuviš- 
' klausiomis sritimis, kaip
• Seinų ir Punsko ir kito

mis. Vietoje valsčių įves
ti svetimi lietuvio sąmo
nei, o labai artimi ruso, 
rajonai.
Kokie dabar valdininkai 

Lietuvoje
• Justas Paleckis, žino

mas iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų komunis
tas, taip vadinamas pre
zidentas, bet jam užtektų 
tik pasakyti, kad rusiški 
šokiai ar dainos neside
rina su lietuviška prog
rama, — tai jau ir būtų 
baigta su jo prezidentys
te, panašiai kaip buvo su 
tokiu Estijos prezidentu. 
Jo pavaduotojas kitas 
rusų pakalikas — Stasys 
Pupeikis.

' Ministerių tarybos prie-* maJĄ ir faktinas į Rusijos 
šakyje stovi rusalhs par-;i iė^ftcfiją įjungimas.

sidavęs komunistas 
Gedvilą.
• Vattily IĮRė Ptatftev, 

atsiųstas iš Rusijos gilu
mos maskolius, ministrų 
tarybos pavaduotojas. 
Jis taip pat atstovauja 
Lietuvą if ltaaijos parla
mente (TSftS aukščiau
sioje taryboje).
• Aleksejevič Mamajev, 

Aleksander Petrovič So- 
kolov yra artimiausi Pi- 
sarev’o bendradar b i a i 
dabartinėje Lietuvos mi
nisterių taryboje.
• Piotr Michailovič Kap- 

ralov yfa riau 
mo poliėij"3, 
va. Jis taip pat Lietuvą 
atstovauja Rusijos par
lamente. Tai yra faktiš
kasis lietuvių tautos nai
kintojas — žudytojas.
• K. Francevič, kilęs 

nuo Balstogės, valdo že
mės ūkio ministeriją. 
Mažas su tėvais buvo iš
vykęs Rusijon, ten išauk
lėtas rusiškai, tarnavęs 
sovietų kariuomenėje ir 
vėliau iškilęs kaip komu
nistas. Dabar atvežtas 
Lietuvon ‘lietuviškai for
mai’ papildyti.
• Dubiu ir Matvejev jo 

pavaduotojai žemės ūkio 
ministerijoje.
• Piotr šeremetjev; 

“naujas lietuvis” paskir- ; 
tas statybos ministerių.
• Nikolaj Zjubimcev va- i 

dovauja statybinių me- ; 
džiagų pramonei.
• Andrei Zasypkin va-! 

dovauja miškų ministeri- ! 
jai.. Anksčiau vadovavo ! 
žuvininkystės.
• Kahigin yra vietinės 

pramonės ministeris.
• Bacharov yra vyriau- ■

sias dabartinės Lietuvos ■ 
prokuroras. ,
• Puškov valdė kinomo- ;

tografiją. Neseniai pa
keistas tūlu Varlofomeje- i 
vič Brasiškiu. 1
• Vladimir Rodinov yra 1 

finansų ministerio Drob- 1 
nio vadovas.
• A. Jefrimov yra vals- '

tybės kontrolierius, ku- ' 
ris neseniai pakeitė Zig- ; 
mą Tverkų. ;

Toks maždaug dabarti- ; 
nes Lietuvos valdininki- i 
jos veidas, prie kurio bu- i 
vo pritaikintas rusiškas j 
Lietuvos teritorijos ad- j 
ministraciriis suskirsty-: !

M.

Vylia ir Erelis
Apysaka. Paraše Jonas Rini

tas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos leidinys, 1946 m., 576

paskirtas Vakarų Euro
pos jungtinėms pajėgoms 
vyriausias vadas. Pagei
davo šiai vietai amerikie
tį dėlto, kad Amerikos 
apginklavimas t u t ė s 
sprendžiambs reikšmės.

Kandidatais yra gen. 
Omar Bradley ir gen. Ei- 
senhower’is.

Rugsėjo 14 d. trys di
dieji pertraukia pasitari-
___ ,
konferencijos. Ateinantį 
pirmadienį, rugsėjo 18 d. 
jau prasideda UN-o pil
naties sesija. Taigi didie
siems diplomatams tik
ras darbymetis.

New York — Praeitą 
antradienį, rugsėjo 12 d. 
prasidėjo Trijų Didžiųjų 
konferencija Waldorf As- 
toria viešbutyje New 
Yorke. Po vienos paros 
visiškai uždarų pasitari
mų, susitarę dėl paskyri
mo vyriausiojo vado 
Jungtinei Vakarų Euro
pos Armijai. Paskyrimo 
data nei vado tautybė 
nebuvo aptarta. , Atlantp

Prancūzijos 
reik, ministeris R. Schu; 
manas ir britų Ernstas 
Bevinas, susitikę su A- 
chesonu, išreiškė pagei
davimą, kad būtų tuojau

mano lietu-
So. Bostone.

Turiu garbės, 
viams draugams 
pareikšti:

Aš Edmundas
visą mano gyvenimą 
su jumis. Aš tik eilinis darbi-

indorsavimą 
ir religinės 

Wardo 6-to. 
mane ir or-

arla- 
iau-

F. NUNAN,
gyvenu

(Politiškas skelbimas) 
ninkas. Gavau 
nuo pasaulionių 
veiklos vadų iš 
Taipgi indorsAvo
ganiznot: darbininkai, nes esu 
aš pats geras unijos ndrys. 
Jūsų dabartinis mifesto coun- 
celor, kuris siekia darbo prie
šinosi perkėlimui jūsų klubo 
"license”. Jeigu jam būtų pa
sisekę jis būtų jus išskyręs iš 
šios sekcijos — Wardo 6 — 
E ir Rroadway kampo, vieno 
gražiausių namų. Lietuviai y- 
ra komplimėntuojami UŽ įdė
tas pastangas ir lėšas sie
kiant savo tikslo — įsikurti 
naujame name. Jeigu jūs iš
rinksite mane jūsų busimuoju 
representativu iš 6 Wardo. aš 
jums visuomet nuoširdžiausiai 
padėsiu.

pasitikintis jums, 
fedmunda F. Nttnart.

Grąžino 1847 vėliavas
Mexičo Miestas-—Jūng. 

Valstybės grąžino Meksi
kai šešiosdešimt - devy
nių kautynių 1847 m. vė
liavas, kurias Amerikos 
armija buvo pašinus.

Samtys dar 260,000 
čhitly

Washington, D. C. — 
Biudžeto biuras ir civilės 
tarnybos viršininkai pra
našauja, kad armija, lai
vynas ir oro pajėgos 
samdys dar 200,000 civi
lių darbininkų. Civilės 
tarnybos viršininkai sa
ko, kad dėl kiekvienų 7 
uniformuotų vyrų reikia 
dviejų civilių darbinin
kų.

* irMUIlyS ptrfTm 
raiinęš

Pittsburgh, Pa.—Penn- 
sylvanijos geležinkelio 
traukirtys “Spirit of St. 
Louis”, kuris trenkė į 
stovintį su kareiviais 
traukinį ir užmušė 33 ka
reivius, pėrgreit važia
vęs ir pravažiavęs visus 
sustojimo ženklus. Taip 
liudijo minėto traukinio 
inžinierius.

►? •

l naujoj saugu- 
jd^VMGB) gal-

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

KRAUK TURTĄ, ki 
nei rūdys negadinai 

Statome Koplyčią 
MARIJOS GARBEI—$V. METAMS ATMINTI!

PUTNAM. C«nn.
Marijos N. p. Seserų vienuolyne 

GERAŠIRDIS LIETUVI,
Prisidėk!

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

i! 
i! 
i! 
i! 
i!
i! 
i!
J 
i!

i!
! ... - ___  ....... _ , *
! KIEKVIENAS AUKOTOJAS £
i! BUS ATMINTAS: įį

MIŠIOS IR NOVENOS bus laidomos už vi-1 
j i sus aukotojus gyvus ir mirusius. x
IgAUS: !į

MARIJOS N. P. PAVEIKSLĄ su įrašyta pavarde, j
kas nors kiek koplyčiai statyti aukos. p

PAŽYMĖJIMUS: (j
STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos ............ $25.00
STATYTOJO, kas aukos ............................. $50.00

DIPLOMUS:
GARBE STATYTOJO, kas aukos .......  $100.00
FUNDATORIAUS, kas aukos ................. $500.00
GARBĖS FUNDATORIAUS, kas aukos $1000.00

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visų FUNDATORIŲ 
vardai.

AUKSO KNYGOJ bus
o 1
su fotografija ir gyvenimo aprašymu.

i! 
i! 
i! 
i!

i! 
<! 
i! 

ii l! 
SO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, i | 
FUNDATORIAMS skirta joje po atskirą lapą j i 

i! 
<! 
f! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

!!
! j SIŲ S K AUKAS šiuo adresu: 
h!!

Immaculate Conception Convent Buiiding Ftind,
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Siunčiu koplyčiai statyti auką $............................

Vardas, Pavardė
E *K Adresas .....
& (įrašęs savo ad;

•-Tlt*I m
-rd i
pS rjr

Kj v < ;j.

su auka pasiųsk Vienuolynui)



Penktadienis, Rugsėjo 15, 1950 DARBINIMKAS 3

AMifflCSUFTOVUDARBlHlH^ —

THE WORKER
Publiahed Senai-Weekly except holiday weeka, when issued weekly 

--------- by---------
•AINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATEO OF LAROR 

fctered as second-claju matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boaton, 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Accept&nce for mailing at spėriai rate of postage pravlded for ln Sectlon 
1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12, 1918.

Laiskas ii Europos

SUBSCRIPTION RATES
Domaatic yearly ...................... $5.00
Dameatic once per week yearly $3.00
Forelgn yearly ......   $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

866 West Broadway,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams $3.00
Užsieny metams ........................ $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Sooth Boston, Mass.
Telephene: Redakcijai — SO 8-660S; Administracijai — SO 8-26S0

Apgauti nepavyko
Sovietai yra pasauliniai apgaulės meisteriai. Čia 

jų niekas negalėtų sukonkuruoti, jei kas ir imtųsi to 
nesvaraus amato. Sovietai jau turi 30 metų prakti
ką, gerus kadrus parengtų tam žmonių ir milžinišką 
propagandos aparatą, kuris jiems kainuoja milijar
dus červoncų. Su tokiu nesusidėsi: jis vistiek tave 
apstatys ir savo padarys. Bet, štai, kartą ta susukta 
virvė kitiems ant kaklo užnerti ėmė ir trūko.

Komunistinė Kinija, kaip žinome, apkaltino 
JAV, kad gen. McArthuro bombonešiai perskrido 
Mandžiurijos sieną ir numetė bombų. Generolas pa
reiškė, kad to negalėjo būti, o JAV atstovas Saugu
mo Taryboje suabejojo: gal ir galėjo būti? Jis pa
siūlė paskirti tarptautinę komisiją ir ištirti tą reika
lą vietoje. Taip visada, rodos, ir daroma, jei įvyksta 
kur nelaimė ar koks nusikaltimas.

Bet kitaip daro sovietai: jie ir kaltina ir liudija. 
Taigi Malikas pasišovė patarpininkauti: girdi, tegu 
ateina čia, į Saugumo Tarybą, raudonieji kiniečiai ir 
paliudija, kad jie matė tuos bombonešius ir padary
tą jų žalą. Žmonės gi meluoti negali, o savo krašto 
taip pat rodyti negali: šnipų baisu. Kiti kraštai gal 
jų ir nebijo, bet “suproletarinti” tai jau savo durų 
jiems neatidarys.

Kadangi komunistinė Kinija nesutiko praverti 
Mandžiurijos durų tarptautinei komisijai, tai liko 
užtrenktos durys ir raudoniesiems liudininkams į 
Saugumo Tarybą. Maliko triukas juos čia įvesdinti 
nepavyko. Tiktai pąts gerokai apsišutino. Jis parodė, 
kad ritas tas MaųdžiuFljos incidentas buvo tik tam 
surežisuotas, kad JAV prigautų ir apkaltintų.

Bolševikai ir visi jų diriguojami komunistai la
bai mėgsta remtis faktais, liudininkais, parašais, pe
ticijomis — visu tuo, kas konkrečiai įrodo, kad buvo 
taip, o ne kitaip. Kitus gi jie kaltina tuščiažodžiavi
mu, prasimanymais, melu, nepagrįstais. tvirtinimais. 
Bet kai šį kaitą jų pačių buvo pareikalauta tuščiai 
nekalbėti, bet patikrinti faktus vietoje, tai jų apgau
lė ėmė ir supliuško.

Panašiai kitados supliuško atominės energijos 
kontrolės komisija, kai buvo pasiūlyta, kad ji tikrins 
ir tai, kas daroma Sovietijoje. Viskas, kas tik įvyks-

Politika į katalikų i
• rankas

Vienas italų savaitraš
tis suskaitė Europinės 
Tarybos suvaži avimo 
Strasburge dalyvius ir 
priėjo išvadą, kad jų 
daugumas esą katalikai, 
todėl Did. Britanijos 
darbiečiai socialistai sa
botavę to suvažiavimo 
darbus. Esą darbiečiai 
nenorį “jungtinės kleri
kalinės Europos”.

Sunku tikėti, . kad tie 
darbiečiai būtų tokie ne- 
europiški ir kad jų sabo- 
tavimo priežastis būtų 
čia minimoji. Tačiau 
šveicarų dienraštis “Die 
Tat”, pakartodamas tą 
italų savaitraščio žinią, 
tvirtina, kad Europos 
politiniuose sluoksniuo
se vis labiau įsistipriną 
katalikai. Tuo pa
čiu ir katalikų pozicijos 
stiprėjančios Eur opos 
Taryboje. Kai pakalbama 
ar parašoma dar apie ga
limą “katalikų interna
cionalą”, tai kai kas su
sidarąs įspūdį, kad Eu
ropai galį imti vadovauti 
katalikai.
Socialistų baimė ir “anti

romiškas sąjūdis”
Šito, sako šveicarų dien

raštis, labai bijo socialis
tai. Kiekvienas katalikų 
stiprėjimas Europos val
stybių politikoje darbie
čių esą sutinkamas su 
nepasitenkinimu. Dar
biečių pareiškimuose sly
pįs nepalenkiamas nusi
statymas prieš Vatikaną. 
Did. Britanijoje esą8 su
kurtas “antiromiškas są
jūdis”, kuriam vadovau-. tarp kapitalizmo 
ją darbiečiai 
tantai.

Kodėl toks 
protestą n t ų

ir protes-

socialistų ir 
būgšta vi-

mas? “Die Tat” mini, 
kad britų darbiečiai so
cialistai laiką savo garbe 
tapti pasaulyje “trečiuo
ju veiksniu” tarp komu
nizmo ir kapitalizmo. 
Tuo tarpu katalikų stip
rėjimas galįs privesti 
prie politinio “katalikų 
internacionalo”. Toks in
ternacionalas taptų “tre
čiuoju veiksniu” ir atim
tų pagrindą socialistų 
viltims.

Dėl šių “Die Tat” in
formacijų tenka pastebė
ti, kad nevisi darbiečiai 
yra prieš Vatikaną ir ka
talikus. Tarp darbiečių 
yra ir katalikų. Kalba 
tad gali būti tik apie tam 
tikrus karinguosius britų 
socialistus. Prie jų tenka 
pridėti protestantus ir 
dalį liberalų. Jų visų 
dvasios vadovai yra ma
sonai, tarp kurių aukšto 
laipsnio brolių yra ir 
darbiečių, ir liberalų, ir 
protestantų dvasininkų. 
Masonų pereitų metų vil- 

• tys, kad Katalikų Baž
nyčia darys su jais su
tartį dėl bendradarbiavi
mo nuėjo niekais.
Vatikano spaudai griež
tai pasisakius prieš ma
sonų organizaciją, pasta
rieji galėjo sustiprėti ta
me “antiromiškame sąjū
dyje”.

Diktatoriai ir vėžiai
“Antiromiškas sąjūdis” 

jaučia simpatijų kiekvie
nam, kuris talkina kovai 
su Bažnyčia, su Vatika
nu, su katalikybės įtaka. 
Tose simpatijose preten
dentai į trečiąją jėgą 

ir bol
ševizmo nekartą nuslys
ta savo praktine veikla 
iki bolševizmo metodų ir 
jo rėmimo. Šita padėtis

ta už geležinės sienos, kitiems yra uždara. Iš ten lei
džiami tik muilo burbulai kitiems akis muilinti. Il
gai ir muilino, kol akys žmonėms įsiperštėjo ir pa
reikalavo faktų. Sovietų apgaulė čia jau sutiko ne
malonią kliūtį.

L. Kn.
■

paaiškina, kodėl Vokieti
jos protestantų aukštas 
dvasininkas 
ris pareiškė mieliau no
rėtų matyti sovietų įta
koje vieningą Vokietiją, 
kad tik ji nebūtų Romos 
įtakoje. Šita padėtis pa
aiškina taip pat, kodėl 
socialistinė ir protestan- 
tinė Did. Britanija taip 
atšaki Franco diktatūrai, 
ir taip paįanki bolševiki
nei diktatūrai 
Sąjungoje. “Die Tat” ki
tame savo nr. 
praktinius Did. Britani
jos santykius su sovie
tais. Kai Churchillis su
davė vyriausybei per 
pirštus dėl karo reikme
nų eksporto į Sov. Są
jungą, tai vyriausybė, 
turėdama tai paneigti, 
begėdiškai pasiaiškinusi, 
kad ji tai turinti daryti, 
nes to reikalaujanti 1948 
m. britų - rusų prekybos 
sutartis, ir kad rusai turi 
teisę tą firmą kasmet in
spektuoti ’ Bet dalykai 
dar esą blogesni: svar
biausioji mašinų sovie
tams teikėja firma Cra- 
ven Brothers pati pra
šiusi vyriausybę ją nuo 
sutarties atpalaidu o t i, 
tačiau darbiečių vyriau
sybė tą firmos prašymą 
atmetė. JAV dėl to rauko 
nosį, nes amerikiečiai 
paskutiniu metu patys 
turi statyti D. Britanijai 
tokias pat mašinas, ko
kias D. Britanija gamino 
rusams. Kai D. Britaniją 
Sąjungos gavo didelę 
už savo mašinas iš Sov. 
siuntą... vėžių ir juos no
rėjo perleisti JAV, tai su
pykę jankiai siuntą iš- 
plukdino atgal. Raudoni 
vėžiai yra kartūs, kai 
juos pirkdamas finan
suoji raudonąjį karą.

Fariziejizmas ar 
nesusipratimas

Šitokios rūšies faktų 
daugybė. Ir ne tik D. Bri
tanijoje. Jie atskleidžia 
veidmainiavimą ir fari- 
zieizmą, kurio tiek apstu

Niemoelle-

Sovietų

primena

Europoje. Jie parodo, 
kad vyriausybės apgąų 
dinėja savo tautas ir pa
čios save, nes skelbiasi 
kovojančios už krikščio
niškosios Vakarų kultū
ros išlaikymą, už Euro
pos laisvę, o savo dar
bais remia Sov. Sąjungą 

Tragiškiausia yra, kad 
toks “antiromiškas sąjū
dis” ir talkinimas Mas
kvai remiasi dideliu ne
susipratimu, 
nurodo, 
darbiečių įtarimas, esą 
Vatikanas norįs Europi
nę Tarybą laikyti savo 
politiniu įrankiu, yra ge
rokai naivus. Įsivaizduoti 
priešą ir su juo kovoti 
ten, kur jo nėra, taigi, 
— yra didelis nesusipra
timas.

Protekcijos padarai ir 
įsivaizduotas priešas

Socialistai ar masonai 
“įprato” vadovauti tau
toms ir Europos politi
kai, ir įsivaizduoja nevie
nas, kad vadovavimas 
yra jų išimtinė teisė. Bet- 
kurio jų žmogaus pakei
timas vadovaujamoj po
zicijoj kito nusistatymo 
žmogum nevienam jų ro
dosi pasikėsinimu juos 
visus išstumti. Ir prade
da drebėti dėl savo pozi
cijų. O iš tikrųjų daros 
viskas daug paprasčiau. 
Gyvenimas parodo, kad 
n^vie^as tokiu vadovu

“Die Tat” 
kad socialistų

, buvo tik nuolatinės rek- 
|- lamos ir protekcijos pa

daras. Gerai, jei laiku 
tatai pastebima, bet daž
nai paaiškėjimas ateina 
pavėlintai. Benešąs buvo 
savo slaptosios organiza
cijos išgarsintas europi
nio masto valstybininku, 
o su kokiu kartėliu šian
dien jį mini patys čekai. 
Svetimoji spauda atvirai 
nurodo, kad jis klaidinęs 
Londono politikus nusta
tant santykius su sovie
tais. Šiandien vėl Spaa- 
kas tos reklamos kelia
mas į europinius vyrus, 
o savo krašto įvykiuose 
pasirodė eilinis politikie
rius, savo metodais nesi- 
skiriąs nuo bolševikinių. 
Dėl to netenka stebėtis, 
kai Strasburgo suvažia
vime eilė atstovų viešai 
pareiškė negali balsuoti 
už žmogų, kuris išnieki
nęs demokratiją.

Jei gyvenimas demo
kratiniu keliu vienus iš
stumia ir atiduoda ki
tiems vadovybę, tai tas 
tik rodo natūralią daly
kų eigą. Užuot prisideri
nus prie gyvenimo ir 
dirbus drauge su naujais 
žmonėms, kovojama su 
įsivaizduotu priešu ir ko
vos įkaršty nepastebima, 
kas tikrasis priešas be
prasme kova džiaugiasi, 
ją kursto ir naudojasi...

A. S.

Ciurlionietės šoks Philadelphijoje

----- r

F

Bet jeigu žmogus moka jas suvaldyti ir virš 
jų savo protu ir tvirta valia iškilti, tai labai 
naudingas mums žmogus. Jis tuojau pažins 
kiekvieną girtuoklį, vagį ir prochvostą, juos 
pažabos ir perauklės į gerus komunistus.

— Hm... — sumykė Balaganovas, — tu 
kalbi kaip koks profesorius. Bet aš nema
nau, kad toks žmogus kur atsirastų.

— Yra, tovarišč komdarme, čia pat po šo
nu.

— Ar gi? Kaip jis vadinasi?
— Archip Kurnosov.
— Vedęs?
— Taip. Ir turi šeimą: jau gerai paūgėjusį 

sūnų ir jaunesnę už jį dukterį.
— Ir, sakai, jis vagis, girtuoklis ir pro- 

chvostas?
— Buvęs, tovarišč komdarm, buvęs. Dar 

reikia pridėt: buvusis arkliavagis ir žmog
žudys, bet dabar jau susivaldęs. Iš viso, tai 
toks gudruolis, kad kiekvieną sąmokslą dar 
užuomazgoj atidengia. Brangus žmogus. Ir 
Bukšnių vaikus galima jo globai atiduoti.

— Gerai, Archip, rytoj jį man atsiųsk. 
Na, tovariščiai, pobūvis baigtas. Aš pats tą 
dalyką sutvarkysiu, — galutinai nusprendė 
Balaganovas.

Jiems nieko daugiau nebliko, tik atsisvei
kinti. t ..

XI.
Ant rytojaus Balaganovas priėmė savo 

raštinėj Archipą Kurnosovą. Tai buvo dar 
nesenas, aukštas, stambus rudabarzdis bur

liokas. Giliai kaktoje įdiebtos rainos jo akys 
žibėjo barso plėšrumu, bet ant lūpų žaidė 
pataikaujanti šypsena. Balaganovo veidas 
buvo valdiškai griežtas.

— Kaip vardas, pavardė?
— Archip Ujič Kurnosov.
— Koks čia Ujič? Kaip tu išdrįsti?
— Irja tai mano tėvelio vardas. Kai jį 

krikštyjo, mūsų Iljičio dar pasauly nebuvo.
— Aha! — dasiprotėjo Balaganovas. — 

Ar žinai Bukšnių ūkį?
— Ką veiksi nežinojęs — žinau.
— Tai gražus didokas ūkis. Ar galėtum jį 

kolchozu paversti?
— Jis tam permažas, tovarišč komdarm. 

Nėr kur išsitiesti.
— Tur būt norėtum vienas jį valdyt? — 

susiraukė Balaganovas. — Kūloku buvęs-
— Kam čia griekelį slėpt — esu buvęs, bet 

Sovietų valdžia manęs pasigailėjo ir iš rū- 
peščių ir vargų išlaisvino. Tačiau gi sutiksi
te, tovarišč komdarm, kad žmogus nevaldęs 
didesnio ūkio negali būt kolchozo užvaizdu. 
Kur gi prityrimas?

— Tikrą tiesą pasakei, Archip. Tai apsiimi 
būt užvaizdu?

— Daug su tuo vargo. Bet jei toks įsaky
mas, tai aš jūsų tarnyboj.

“Branginasi šunsnukis. Matyt, savo ver
tę žino”, — pamintyjo Balaganovas. Gar
siai jis tarė:

— Ar nevagišiausi?
— Ką jūs, tovarišč komdarm. Tokių grie- 

kų yra buvę, bet Sovietų valdžia mane išgy
dė.

— Nu, molodiec. O ką darysi su vagišiais?
— Nusuksiu jiems sprandą, — nedvejoda

mas atsakė Kurnosovas.
— Matau, kad nebe reikalo tai sakai, — 

pažvelgė į jo letenas Balaganovas. — Beje, 

norėčiau tavo globai pavest Bukšnio vaikus: 
sūnų ir dukterį. Jie jau beveik užaugę, bet 
dar nepilnamečiai. Abudu komjaunuoliai, 
bet dabar įtarti kontr-revoliucijoj. Ar galė
tum juos išdabot ir perauklėt? Duotum 
jiems kokį lengvą darbą ir griežtai prižiū
rėtum jų elgesį, tarsi koks politrukas raudo
nojoj armijoj. Ar apsiimi?

— Mieliausiu noru. Būsiu jiems kaip an
gelas sargas.

Kad tik nebūtum kaip kipšas gundytojas. 
Na, į komunizmą gundyk kiek tik telpa. Tai 
sutarta?

— Sutarta ir komunistiniu žodžiu sutvir
tinta.

— Tad nuo ryt dienos pradėsi eit savo pa
reigas.

Ir taip Bukšnių ūkis virto kolchozu, o 
Kurnosovas jo užvaizdu. Algis ir Danutė 
buvo atiduoti Kurnosovo globai ir apsigyve
no savo tėvų namuose, kur jau susikraustė 
ir Kurnosovo šeima. Jo žmona dar nesena ir 
kadaise buvusi graži moteris, dabar užuita 
būtybėlė, drebanti net prieš savo vyro šešė
lį. Sūnus Dimitras, 17 metų pusbernis, ant 
ūgio ir pečių platumo panašus į tėvą, bet tu
rėjo motinos veidą: klusnus ir nuolankus, 
tačiau jo akyse kažkas paslaptingo glūdėjo. 
Duktė Eglė (Aglaja), 14 metų mergaitė, 
gražiu, patraukliu veidu, tačiau nepanaši nė 
į tėvą, nė į motiną.

Savo vaikus Kurnosovas laikė griežtoj 
priežiūroj. Tą patį režimą pritaikė Algiui ir 
Danutei, su tuo pridėčku, kad savo vaikams 
įsakė šnipinėti Bukšnių vaikus. Tėvo terori
zuojamas, Dimitras ir Eglė pasižadėjo tai 
daryti ir, ne tiek tėvo įsakymo, kiek savo 
smalsumo verčiami, mėgino arčiau su lietu
vių komjaunuoliais susipažinti: Dimitras su 
Algiu, Eglė su Danute.

Pradžioje ta pažintis susidūrė su natū
ralia kliūtimi: abipusišku nepasitikėjimu. 
Tačiau ta kliūtis gana greit išdilo. Jaunuo
liai tuojau suprato, kad juos slegia 
bendra priespauda: Kurnosovo despotizmas. 
Tas juos subruko į vieningą bendrovę: bro
liai ir seserys nelaisvėje, iš kurios reikia jei 
ne visai išsilaisvinti, tai bent kiek savo liki
mą palengvinti. Tuo būdu, užuot viens kitą 
šnipinėti, jie pradėjo savo įspūdžiais dalytis 
ir staiga pastebėjo, kad jie visi vienodai 
žiūri ne tik į Kurnosovo despotizmą, bet ir į 
visą teroristinę Sovietų tvarką. Aiškiai to 
nepasisakė, tačiau vienbalsiai skundėsi ant 
nepakenčiamų gyvenimo sąlygų. Ir jų drau
giškumo santykiai palaipsniui kitaip susi
grupavo pasikeitė lytimis: Algis su Egle, 
Dimitras su Danute. Kurnosovas tai paste
bėjo, bet nekliudė. Priešingai, jis lyg ir nu
džiugo, nes pasikeitę lytimis, lengviau kits 
kito paslaptis iškvos. Savo vaikais jis pasi
tikėjo.

Kolchozo kūrimas prastai sekėsi, ver
čiau, visai nesisekė. Suvarė kelioliką kacapų 
ūkiui apdirbti, bet daugiau lietuvių ūkininkų 
prie Bukšnių ūkio neprisidėjo. Net ir skur- 
deivos mažažemiai nesidavė į kolchozą įtrau
kiami. Čia jau kyšojo aiškus lietuvių boiko
tas. Pirmiau kaimynai Bukšniams pavydėjo 
ir kiek įmanydami kenkdavo, bet dabar, pa
matę, kur krypsta bolševikų užsimojimai, 
net mažažemiai pajuto ateinant vergišką 
baudžiavą ir ryžosi — kas bus, kas nebus — 
priešintis. Kurnosovas prašė ir grasino — 
nieko negelbsti. Jo padėtis ėjo sunkyn: dar
bininkų turi pakankamai, bet beveik visi tin
giniai, vagys ir girtuokliai. Nėra iš ko juos 
maityt ir patalpų trūksta: vasarą dar šiaip 
taip, bet kas bus žiemą ? Kurnosovas nebeži
nojo kas daryli.
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KODĖL ŽMONES 
DIRBA

Daugumas žmonių dirba 
tam, kad užsidirbti pragyve
nimui. Kiekvienas žmogus tu
ri valgyti, rėdytis, o visam 
tam reikia pinigų. O kur jų 
gauti. Pinigą garbingu būdu 
įsigyti gali tik vienaip ar ki
taip dirbdamas. Už darbą 
žmogus gauna pinigų, už juos 
nusiperka maisto, užsimoka 
už butą ir taip gyvena.

Yra taip pat žmonių, kurie 
dirba ne tiek tam, kad pragy
ventų, kiek tam, kad sukurtų 
gražesnį gyvenimą. Jie jau tu
ri pakankamai pinigų pragy
venimui, bet jie dar dirba 
tam, kad kiek pinigų susidė
tų, sutaupytų, kad jų turėtų 
“juodai dienai”. Vieni už su
taupąs nusiperka namus — 
jau nereikia pas kitus gyventi 
ir nuomą mokėti, nors namai 
reikia remontuoti, taisyti, reik 
ir valdžiai tam tikrus mokes
čius mokėti. Kiti sutaupytus 
pinigus deda į banką, ima ati
tinkamus nuošimčius — jų pi
nigas pamažu auga. Bet yra 
pavojus, kad pinigas gali būti 
nuvertintas, gali nustoti savo 
vertės. — Pav., Vokietijoje 
tas jau kelis kartus atsitiko, 
kada už porą batelių mokėjo 
milijonais markių. Yra ir to
kių, kurie sūtaupų dalį paski
ria geriems darbams — skiria 
mokslo įstaigoms, tikybai pa
laikyti, tautiniams reikalams, 
artimui sušelpti, leisti kokį 
jaunuolį į mokslus ir tokiu 
būdu jam padėti. Bet deja, 
yra ir tokių, kurie atliekamus 
pinigus prageria arba skiria 
blogiems ir išdavikiškiems 
darbams, kaip pav., blogai 
spaudai palaikyti. Yra labai 
gražu, kai žmogus taupo pini
gus tam, kad palengvintų sau 
ir artimui gyvenimą.

Yra dar viena rūšis žmonių 
— tai tie, kurie dirba iš tam 
tikro malonumo ir įpročio. Tai 
žmonės virtę mašinomis, auto
matais.

UŽDARBIAI
Šį kartą pakalbėsime šiek 

tiek apie uždarbius Bostone.
Vyrams čia labai sunku 

gauti darbo ir prasimušti. Kas 
kita moterims, ypač geroms 
siuvėjoms. Bostonas yra ne
mažas siuvyklų centras. Rūbų 
gamybos pramonėje moterys 
greičiau susiranda atitinkamo 
darbo. Randa darbo ir vyrai, 
bet jau daug sunkiau. Bosto
ne nemažai lietuvių dirba nak
tinėse pamainose. Turiu min
tyj naujai atvykusius lietu
vius.

Koks Bostone yra atlygini-

po 75 c. Dalis dirban- 
gauna vadinamo “gaba- 
darbo. Šie uždirba į va- 
virš dolerio. Taip pat 
dirbą naktimis, uždir-

Mokyklos, kurioms būtų rei
kalingi lietuvių ar vokiečių 
kalbos mokytojai, yra prašo
mi kreiptis į "Darbininko” re
dakciją.

lieka daž- 
priežiūros

Vokietijoje dar yra nema
žai lietuvių, kurie nori atvykti 
į Ameriką, bet neturi čia nei 
giminių, nei gerų pažįstamų. 
Gal kuris lietuvis, 
pilietis, norėtų 
Vokietijos tokį 
viengungį ar su 
sutiktų padaryti
reikalingus popierius. Praneš
kite

Amerikos 
atsikviesti iš 

tautietį — 
šeima 

jam
— ir 
visus

Carr
mo-

1 dol.

žiemos metu dar- 
sumažėja. 
fabrike moka

PERKASI NAMUS
Naujai atvykusieji tautie

čiai, susiradę darbo, mėgina 
pinigus taupyti. Paprastai šei
moje dirba kas tik gali. Daž
niausiai vyras ir žmona susi
randa kus darbo ir to
kiu būdu ne tik kad gan ge
rai maitinasi, bet dar lieka 
šiek tiek “juodai dienai”. Tie
sa, nuo to gal kiek nukenčia 
vaikų auklėjimas — kai abu 
tėvai dirba vaikai 
niausiai be jokios
ir auga gatvėj — užtat pini
giniai šeimos reikalai pagerė
ja. Vienas kitas mėgina už tas 
sutaupąs įsigyti savo namu
ką. Kainos yra įvairios —pri
klauso nuo to, kokiam stovyj 
yra pats namas, ar yra kie
mas ir garažas, kurioj miesto 
dalyj jis randasi ir tt. Kainos 
svyruoja tarp 5 ir 15 tūkstan
čių dolerių. Jau ne vienas 
naujai atvykęs tautietis, pa
daręs apie pusantro tūkstan
čio sutaupų, likusius pinigus 
paima iš banko ir — jau jis 
namų savininkas. Bankui sko
lą moka dalimis. Tai yra pa
prastai maždaug tiek, kiek 
naujasis namų savininkas 
gauna iš nuomininkų. Jei na
mas nėra visai senas ir nerei
kia didesnio remonto, tai na
mus

"Darbininko” redakcijai.

Po

bei 
tik

pirkti labai apsimoka.

*
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I.

DARBO FRONTE

mas už darbą matyti iš se
kančių davinių.
• Lietpalčių Cable Raincoat 

siuvykloje moterims į valandą 
moka 
čiųjų 
linio” 
landą 
vyrai,
ba 75 c. į valandą. Tik dirban
tieji gabalinį darbą arba prie 
mašinų, gauna daugiau.

• KARTONO fabrike Hub 
Folding Box Co. vyrai uždirba 
į vai. nuo 1:20 iki 1.50 dolerio.
• SIUVYKLOJE Mozės 

Brode moterys uždirba į vai. 
75 c. Dirbančios gabalinį dar
bą — iki 1,50 d. Čia darbas 
yra sezoninis. Būna laikotar
pių, kada darbas gerokai su
mažėja, tuo pat, aišku, suma
žėja ir uždarbiai.
• RESTORANUOSE, vyram 

ir moterims mokama po 60 c. 
į vai. Paprastai į savaitę jie 
gauna į rankas 26.60 dol. Šito 
darbo gauti lengva.
• BISKVITŲ fabrike 

Consolidated Biscuit Co. 
karna moterims į vai.
ir 7,5 cento. Čia duoda darbo 
rūbus, apmoka apsirengimo ir 
pertraukų laiką, be to, 9 šven
čių dienas (kitur 6, kaikur tik 
2). Bet čia 
bas gerokai
• VATOS

75 c. į vai.
• ĮSTAIGŲ valytojos 

valytojai dirba paprastai 
5 vai. į dieną ir gauna po 1,05 
dol. į vai.
• CUKRAUS fabrike atlygi

nimas geriausias, nuo 1,25 iki 
1,50 į valandą. Būpa ir virš
valandžių. Bet darbas čia ne
lengvas. Be to, į šį fabriką 
patekti yra labai sunku*.
• SKUTIMOSI PEILIUKŲ 

fabrike ^Ulet priimami tik A- 
merikos piliečiai ir veteranai. 
Uždarbiai geri.
• LAIVŲ STATYBOS ir re

monto dirbtuvėse priimami 
tuo tarpu taip pat tik Ameri
kos piliečiai, nors vienas kitas 
specialistas ir čia galėtų pra
skinti kelią ir kitiems, ir nau
jai atvykusiems.

SAVISTOVIAI 
DIRBANTIEJI

• BATSIUVIAI. Vienas
tuvis čia jau gan gerai įsitai
sė. Darbo turi pakankamai. 
(Girdėti, kad čia pat už upės, 
Cambridge, vienas lietuvis 
batsiuvis turi jau 2 dirbtu
ves).
• NAMŲ PARDAVIMO A- 

GENTAI iš savo darbo pra
gyvena.
• KONTRAKTORIAI - STA

TYBININKAI. Tuo tarpu ge
riausiai įsitaisė vienas p. A. 
Bričkus.

sa- 
tik 

Reik

lie-

PAREMKIME 
SAVUOSIUS!

Visi turime čia palaikyti 
vo tautiečius. Pirkime, kas 
galima, pas lietuvius,
manyti, kad lietuviai prekybi
ninkai įvertins šį tautiečių 
nusistatymą ir iš savo pusės 
parūpins geriausias prekes, 
parduos juos kiek galima pi
gesne kaina, savo krautuves 
užlaikys kiek galima švariau 
ir gražiau, kartu gražiai pa
tarnaudami savo nuolatiniams 
pirkėjams — tautiečiams.

Dar vienas žodis prekybi
ninkams lietuviams.

Pirmas dalykas — mėginki
te gerai susiorganizuoti, jei 
tai yra galima, ir vienas' kitą 
prekyboje paremkite.

Antras dalykas — gražiai 
išpuoškite savo krautuvių lan
gus. Jei neturit tam laiko — 
pasikvieskite lietuvį dekorato
rių. Gražūs langai pirkėjus 
kvieste kviečia.

SKELBIMAI
Du studentai medikai ieško 

geradarių. Jie nori užbaigti 
medicinos mokslus, kuriuos 
pradėjo ir gerokai pirmyn pa
varė Vokietijoje. Jei 
retų jiems padėti 
mokslus, tepraneša 
ninko" redakcijai.

kas no- 
už baigti 
“Darbi-

Rengiasi stogą dengti

Mums, lietuviams darbininkams, nepakeliui su kapitalizmu, 
bet taip pat nepakeliui ir su komunizmu!

Mes nenorime, kad visas kapitalas ir visos gėrybės su
plauktų į kelių turtuolių — kapitalistų ar komunistų—rankas!

Mes nenorime gyventi ir praturtėti iš kitų žmonių prakai
to, kraujo ir ašarų! Mes nenorime gyventi ir praturtėti kitus 
išnaudodami, skriausdami ir niekindami. O tai daro privatusis 
kapitalizmas lygiai kaip ir valstybinis kapitalizmas, kurio ge
riausias pavyzdys yra Sovietų Rusijoje!

Mes nenorime būti milijonieriais ir nepaprastais turtuo
liais, bet taip pat nenorime būti skurdžiais ir ubagais, gyventi 
be jokios, kad ir mažiausios privačios nuosavybės, būti botagu 
tvarkomais kolchoznikais, valstybės kumečiais.

Mes siekiame socialinio teisingumo visame pasaulyje!
Mes norime tikros laisvės ir tikro žmoniškumo!
Mes norime gyventi laisvai ir be baimės, prievartos ir 

smurto!

II.

• General MiHs bendrovės 
pirmininkas Leslie N. Perrin 
metiniame susirinkime pagyrė 
darbininkus už kruopštų dar
bą ir sąžiningumą. Viskas bū
tų gražu, jei prie to pagyrimo 
laitų pridėta ir dalis pelno, 
kurį gauna tos bendrovės sa
vininkai iš 12,000 darbininkų 
triūso. Mat, Mr. Leslie N. 
Perrin pasidžiaugė, kad pra
ėjusieji metai užbaigti su 13 
mil. pelno.

• Senato komisija darbo rei
kalams yra priėmusi siūlymą 
išleisti įstatymą, kuris garan
tuotų vienodą atlyginimą mo
terims ir vyrams, jeigu jie 

'dirbą tą patį darbą ir tose 
pat sąlygose. Sumanymas 
gražus, bet ligi šiol 
užmestas.

vis dar
Mums labai rūpi:

1) kad Pietų Korėjai būtų suteikta skubi ir sėkminga ka
rinė pagalba;

2) kad Marshalio planas būtų praplėstas ir pačiai Ameri
kai, ypač pietinėms JAV valstijoms ir darbo žmonėms visose 
JAV-se;

3) kad Marshalio planas kuo skubiausiai būtų įvykdytas 
Vakarų Europoje;

4) kad visi DP, likę Europoje, būtų greičiausiai išgabenti 
į saugesnę vietą, ypač seneliai ir ligonys;

5) kad kuo greičiausiai būtų gelbėjama gyvybė žmonių už 
geležinės sienos; civilizuotasai pasauli, turi gelbėti Sovietų Ru
sijos pavergtąsias tautas;

6) kad pati Amerika būtų išvalyta nuo visų Sovietų Rusi
jos šnipų ir agentų;

7) kad JAV vyriausybė imtųsi sėkmingiausių priemonių 
kovai su Sovietų Rusija ir komunistiniu slibinu, stiprintų viso
mis priemonėmis antikomunistinį frontą Amerikoje ir pasau
lyje-

Kas delsia griežčiausiomis priemonėmis kovoti su komu
nizmu, tas nusikalsta milijonams pavergtų žmonių už geležinės 
uždangos, tas nusikalsta taip pat Amerikos piliečių laisvei ir 
Amerikos nepriklausomybei!

KAZYS ČIBIRAS APIE AMERIKOS
KOMUNIZMĄ

darbi-
priėmė

• Pfttsburgo plieno 
ninkai, iš viso 28,000, 
rezoliuciją, reikalaudami, kad 
brangstant pragyvenimui būtų 
atitinkamai keliamos ir darbi
ninkų algos.
• Naujosios Anglijos teksti

lės darbininkų unija, kuri api
ma apie 70,000 dirbančiųjų, 
veda derybas su audyklų sa
vininkais, kad būtų pakeltas 
atlyginimas iki 18 ir 15 centų 
į valandą. Darbdaviai siūlo 
tik 8 ir 5 centus. Jei nesusi-

pi- 
yra maž-

tartų, prasidėtų streikas.
• Agrikultūros departamen

tas praneša, kad šiemet žemes 
ūkyje buvo apie puse milijo
no darbininkų mažiau negu 
pernai. Rugpiūčio mėn. žemės 
ūkyje dirbo 12,000,000 žmo
nių.
• Automobilių pramonė JAV 

pernai padarė apyvartos už 
25 milijardus dolerių. Naujų 
auto mašinų pagaminta 
6,253,602 už 8 milijardus do
lerių. Suregistruota iš viso 
59,300,000 auto mašinų.
• Prancūzijoje visko galima 

gauti rinkoje ir krautuvėje, 
bet darbininkams kainos ne
prieinamos. Jie uždirba tiktai 
% to, kas pragyvenimui būti
nai reikalinga. Iš to kyla dar
bininkų nepasitenkinimas val
džia, o tuo gerai naudojasi ko
munistai.
• Pagal naująjį Sočiai Secu- 

rity įstatymą gali gauti senat
vės pensiją visi pasiekę 75 m. 
ir daugiau amžiaus asmens, 
nors jie dar pilnai ar dalinai 
dirbtų ir kiek jie uždirbtų. 
Jie turi teisę gauti Sočiai Se- 
curity išmokėjimus, kaip ir 
visiškai pasitraukusieji dėl se
natvės iš darbo. Kai jie dar 
dirba, moka ir toliau Sočiai 
Security įmokėjimus nuo už
dirbamos sumos, tačiau tie 
pinigai, kuriuos jie gauna, 
kaipo Sočiai Security išmokė
jimus, neskaitomi uždarbio 
dalimi.

“Kol Amerikos visuomenė dvasiškai prieš bolševizmą ne
apsiginklavusi, tol net atominė bomba priešui nebus jau taip 
baisi ir tol demokratinės anglo-saksų vyriausybės negalės pa
daryki ryžtingų politinių ar militarinių žygių”.

“Buvę žymūs bolševikų agentai ir valdininkai, kaip Bu- 
denz, Kravchenko. Guzenko, Aleksiejev ir kiti, nuoširdžiai ir 
nesugriaunamais faktais pasirėmę,* amerikiečius įspėja, kad 
bolševikai, nežiūrint jų visų veidmainingų kalbų apie taiką ir 
nusiginklavimą, ruošia Amerikai smūgį iš vidaus ir iš šalies”.

“Daugelis amerikiečių mano: čia komunistinio pavojaus 
būti negali jau vien dėl to, jog čia aukšta civilizacija ir masių 
gyvenimo standartas puikus. Taip guostis didelis apsigavimas”.

“Sausio 29 d., 1947 atstovas Mundt (R.S.D.) informavo 
atstovų rūmus, kad dabar Jungtinėse Valstybėse yra 3,696 
rusų agentai su oficialiais leidimais, kurie stebi Amerikos gy
nybos priemones ir renka nuodugnias informacijas apie Ame
rikos geležinkelius, užtvankas, elektros jėgainias ir lėktuvų bei 
automobilių fabrikus.

Tuo tarpu, praneša Mundt, Rusija tėra įsileidusi 250 ame
rikiečių. Daugumas jų yra diplomatinėj tarnyboj prie Ameri
kos ambasados Maskvoje. Nė vienam iš jų nebuvo leista net 
koją įkelti į bet kokį rusų fabriką ar rinkti tokius davinius, ko
kius gavo sovietų emisarai šiame krašte”.

“Kad Amerikos bolševizmas būtų panašus į rusiškąjį, tas 
yra visiškai tikra... Tik, žinoma, ne darbininkai paimtų val
džią, kaip Foster rašo, bet darbininkų vardu prisidengę raudo
nieji buržujai, kurie būtų vergiškai paklusnūs savo valdovui 
Kremliuje”.

(K. Čibiras, Komunizmas—antikristo religija. psL 26-31).

BUTŲ KAINOS 
BOSTONE

Butai Bostone yra gan 
gūs. Butų nuoma 
daug tokia:

2 kambariai ir virtuvė—13 dol.;
3 kambariai ir virtuvė—10 dol.;

4 kambariai ir virtuvė—15 dol.;
5 kambariai ir virtuvė—17 dol.;

tačiau reikia pažymėti, kad 
žmonės, išnuomavę tokį butą, 
turėjo jį gerai atremontuoti 
savo sąskaita. Miesto centre 
nuomos didesnės.

i
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IŠRINKITE
Jaseph A. 
NA6LE

Į Representativus
Jis yra teisingas ir 

nuoširdus lietuviams 
Primanęs rugsėjo 19 d.

FLOWERS FOR ALL OCCAS1ONS

Florai Desigits — Cut Fk>wers

House Plants — Bedding Plants

WE DELIVER

FRANK H. BAILEY & SONS, INC
DUNSTABLE RD.

Nashua, N. H. e Tel. 1176-M

HEATING SYSTEMS — Al’TOMATIC OIL BURNERS

SANITARY PLl MBING — WATER St’PPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

194 MARBLE ST.

| ATHOL, MASS. Tel. 1090



DARtiNlNKAS SPenktadienis, Rugsėjo 15, 1950

Nemaisi Atominės Energi
jos KeadM> ir Gynybos De- 
parta—itee libido 456 psL 
sava darbų apyskaitą, įvar
dintą “The Effects of Atho- 
mb WeafKN»’*. Ji duoda ofi
ciali atsakymą j kai kuriuos 
šias riibs klausimus.

Nora atomini bomba yra 
nepalyginamai galingesnė už 
paprastą, tačiau jos griauna
moji galia turi savo ribas. 
Sprogimo padariniai priklauso 
ne tik nuo dydžio, bet ir nuo 
to, kaip ir kur ji sprogsta ir 
kaip organizuota prieš ją ap
sauga.

Kai A-bomba sprogsta
A-bomba gali būti susprog

dinta ore, vandenyje ir po že
me. Kiekvienu atveju padari
niai bus skirtingi, nors jėga 
ta pati.

A-bombai sprogstant blyks
telia akinanti šviesa ir susida
ro su 30,060 °C ugninis ka
muolys, kuris neįsivaizduoja
mu greičiu išsiplečia į 900 pė
dų diametro baltų dūmų ugni
nį rutulį (fire bąli dims) su 
7000 ’C temperatūra. Apie šį 
rutulį susidaro suspausto oro 
kevelas. Jis sprogsta, sukelda
mas stiprių oro spaudimo 
smūgių. Su antruoju sprogi
mu iš ugnies rutulio išsiveržia 
daug karščio ir šviesos, kuri 
matoma už penkių mylių. Iki 
pusės mylios nuo sprogimo 
vietas į visas puses šiūptelia 
karščio banga, kuri degina 
viską pakeliui. Pagaliau, 
įvyksta antplūdis mirtingų 
“gamma” spindulių. “Gamma” 
yra nematomi radioaktyvūs 
labai žalingi spinduliai.

Kada daugis neis padaroma

žab padaro A- 
hnmlMi, kai sprogsta 2000 
pėdų aukštyje. Per pusę my
lios į visas puses oro spaudi
mas ir karštis viską sunaiki
na. Toliau iki vienos mylios į 
visas puses kyla dideli gais
rai. Daug gaisrų dar gali kilti 
dujų (gaso) vamzdžiams su
gedus ir elektros laidams susi
jungus. Kova su gaisrais dėl 
sugadinto vandentekio neįma
noma.

Taip pat iki pusės mylios 
pasklinda stiprūs, žūdantieji 
“gamma” spinduliai. Už pu
sės mylios jų galia susilpnėja. 
Už dviejų mylių jie tampa ne
kenksmingais.

A-bomba, sprogdama žemė
je, daug energijos išeikvoja 
milžiniškai duobei. Tada apie 
sprogimo vietą būna daug bai
siau sunaikinta, bet mažiau 
aplinkui.

Sprogdama vandenyje, iš
meta į viršų milžinišką stulpą 
radioaktyvaus vandens, kuris 
sužaloja visa, ant ko tik nu
krenta.

Kokią žalą A-bomba padarytų 
miestui?

A-bombos padariniai mies
tui priklausytų nuo to, kokie 
miesto namai, kaip tankiai 
sustatyti, kokioje vietoje: ly
gumoje, klonyje ar ant aukš
tumų. Pasiremdama AEC in
formacijomis, New York vals
tybės civilinės gynybos komi
sija priėjo tokių išvadų:

Per tris ketvirtadalius my
lios nuo sprogimo vietos vis
kas būtų sugriauta, išskyrus 
labai stiprius moderniuosius 
gelžbetoninus arba didžiuosius 
su geležinėmis sijomis pasta
tytus namus. Iki vienos su 
puse mylios visiškai sunai
kintų senos statybos mūrinius 
ir medinius namus; be to, 
rimtai sužalotų moderniuosius 
pastatus. Iki penkių mylių 
stiklai išbyrėtų ir tinkai (plas- 
ter) nukristų. Per dvi mylias 
nuo sprogimo vietos miesto 
gatvės būtų užverstos namų 
plytomis ir kitokiu gružu, 
vandentekis būtų sugadintas, 
elektros energijos (power) ir 
šviesos tiekimas nutrauktas. 
Tokios būtų pasėkos, jei A- 
bomba sprogtų virš miesto 
2,000 pėdų aukštyje.

Sprogus mieste, arba ne
aukštai nuo žemės, 900 pėdų 
diametro rate, arba 450 pėdų 
nuo sprogimo vietos aplinkui, 
siūpteltų iki 7,000 C karščio 
spinduliai, nuo kurių viskas 
ne tik išdegtų, bet ir sutirptų 
(geležis ir net akmens) ar iš
garuotų. Toliau nuo šio ug
nies rato sektų kitas mirties 
ir visiškų sunaikinimų ratas, 
apie pusės mylios į visas pu
ses nuo sprogimo vietos.

Sprogimo sukeltos žemės ir 
griūvančių namų radioakty
vios dulkės, toli vėjo nešamos 
būtų papildoma grėsme visa 
kam, ką tik jos apkrėstų. 
Sprogimo centrinėn vieton 
(panašiai kaip Alamogordo) 
jokiu būdu nebūtų galima įei
ti mėnesiais ir net neribotą 
laiką dėl toje vietoje persisun
kusių į visus daiktus — net- 
geležį ir akmenis — radioak- 
tyvinių medžiagų veikimo.

A-bomba, numesta į laivą, 
, plaukiojantį netoli krantų, jį 
perskrostų ir sprogtų po 
juo vandenyje. Laivas būtų 
momentaliai sunaikintas. Mi
lijonai tonų radioaktyvaus 
vandens, išmesto į orą, aplie
tų, uosto įrengimus, kitus lai
vus. sandelius, aptėkštų toliau 
stovinčius pastatus ir, pavers
tų patį uostą mėnesiams ar 
net neribotam laikui nevarto
jamu dėl radioaktyvių medžia
gų veikimo.

Kas įvyktų su didžiuliais 
Amerikos pastatais?

Ne geriau, kaip su Japoni
jos. Japonijos namai pritaiky
ti žemės drebėjimui, buvo net

atsparesni, negu Amerikos 
modernieji pastatai. Amerikos 
pastatai turi tik menką pir
menybę prieš tuos japonų 
“popierinius namus”. Ameri
kos konstrukcijos namų sau
gumo riba siektų 
pėdų nuo A-bombos 
vietos, kai tuo tarpu 
moję namai išliko 
8,500 pėdų ribos.

iki 7,500 
sprogimo 
Hiroshi- 
tik už

Kokios būtų pasekmės
žmonėms?

Didelė dauguma (apie 85%) 
žmonių, pusės mylios atstume 
žūtų. Daugiausia jų žūtų nuo 
nepaprasto oro smūgio, karš
čio ir griūvančių namų. Kiti 
neišvengtų mirties dėl stiprių 
radioaktyvių medžiagų veiki
mo.

Maždaug trijų ketvirčių 
mylios atstume 50% žmonių 
būtų išstatyti mirties pavo
juj, dėl "gamma” spindulių 
veikimo. Vieni nuo jų mirtų 
po 5-kių minučių, kiti ir po 
kelių savaičių. Vienos mylios 
ir ketvirčio atstume dar ne
maža žmonių mirtų arba būtų 
baisiai apdeginti.

Imant konkrečiai pavyzdžiu 
Hiroshimą, tenai 70,000 žmo
nių žuvo ir apie tiek buvo su
žeista. 3,000 pėdų atstume 
žuvo 80%; 4,500 pėdų atstu
me iki 50%; 6,500 pėdų atstu
me 15%.

Amerikos 
valandomis, 
mylios plote 
150,000 iki
Taigi, Amerikos didmiesčiuose 
galėtų žūti nepalyginamai 
daugiau žmonių, negu Hiro
shimo je.

Kaip ilgai gali veikti A-bom
bos sprogimo pasekmės?

Čia irgi priklauso nuo to, 
kur A-bomba sprogo: ore, že
mėje ar vandenyje. A-bombai 
sprogus 2000 pėdų aukštyje, 
radioaktyvus jos veikimas pa
vojingas neilgam. J centrinę 
sprogimo vietą, galima įeiti 
praėjus vos kelioms minu
tėms, be didesnių apsaugos 
priemonių.

Ilgiausiai radioaktyvus vei
kimas sprogimo vietoje trun
ka. sprogus A-bombai žemėje 
arba arti jos. 
yra pavojinga 
vietą

Yra patirta,
je ne mažiau kaip 15% įvairių 
susirgimų yra paseka radio- 
aktyvinių spindulių. Dažniau
siai iš šių ligų visiškai išgija- 
ma. (b. d.)

miestuose, darbo 
4/5 kvadratinės 

susitelkia nuo 
250,000 žmonių.

Tada ilgą laiką 
įeiti į sprogimo

kad Hiroshimo-

Į!
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UŽ KRISTŲ IR LIETUVĄ
Ateitininkų stovyklos užbaigimas

Rugsėjo 3 d_, sekmadienį, 
stovyklaujantieji ateitininkai 
jau nebuvo taip linksmi, kaip 
anksčiau. Mat paskutinė sto
vyklos diena. Bet dideli bū
riai svečių iš Clevelando bei 
Chicagos ir vakaro programa 
nedavė kada liūdėti.

Tuojau po pietų įvyko iškil
mingas posėdis, sujungtas su 
šv. Kazimiero ir 40 metų atei
tininkų gyvavimo minėjimu. 
Posėdžio metu apie 10 ateiti
ninkių davė iškilmirfgą pasi
žadėjimą ir buvo priimtos tik
raisiais nariais. Apie Šv. Ka
zimierą ir Lietuvos jaunimą 
kalbėjo kun. Juršėnas, o apie 
ateitininkų organizaciją —Dr. 
A. Damušis, Dr. Kisielius ir 
stud. Vyt. Žvirzdys. Be to, 
buvo paskaityta visa eilė svei
kinimų pirmąjai ateitininkų 
stovyklai Amerikoje.

Pavakarėj stovyklautojai 
surengė meno - literatūros va
karą. Stovyklautojai atliko 
montažą “Naktis ant Nemu
no”, mergaičių oktetas padai
navo “Ta mūs seselė”, “Eisim 
girion pavaikščioti” ir “Per 
girią, girelę”, o čia pat suda
ryta tautinių šokių grupelė

KAS TAS MAUKAS?

pašoko “Blezdingėlę” ir "Len
ciūgėlį”. Buvo dar deklamaci
jų, muzikos ir dailiojo skaity
mo. Svečių veiduose buvo ga
lima įskaityti pasitenkinimas 
ateitininkų jaunimo meniniais 
pasirodymais ir literatūriniais 
bandymais.

Sutemus buvo taip vadina
ma “paskutinė vakarienė”, 
kurios metu išdalintos dova
nos konkursų laimėtojams. 
Vakarienei pasibaigus, jauni
mas dar pasilinksmino ir su
sirinko py.skutinėm stovyklos 
valandėlėm gamtoj, prie lau
žo. Ilgiems liepsnų liežuviams 
raitantis, skardėjo graudūs 
atsisveikinimo žodžiai. Dauge
lio susimąsčiusios akys tary
tum sakė: "Taip puiku būtų 
dar vieną savaitę čia pabūti..."

Nakties apgaubtu mišku 
nuskambėjo "Lietuva brangi”. 
Stovyklos kapelionas sukalbė
jo paskutines vakaro maldas, 
ir laužo ugnelei blėstant, sto
vyklautojai išsiskirstė į pala
pines.

Rytojaus dieną ateitininkai 
apleido aukštąjį Chagrin Falls 
mišką, pasiryžę kitais metais 
vėl kur nors suvažiuoti, pasil
sėti nuo įkyrių fabriko dulkių 
ar kietų mokyklos suolų ir 
papildyti savo dvasios jėgų 
išteklių. Kęstutis.

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠVENTŲJŲ 
f METŲ

Esama labai originalių figūrų tarp piligrimų, keliaujančių 
į Amžinąjį miestą. Vienas prancūzas, nelyginant modernusis 
Diogenas, atkeliavo kubile, kuriam buvo pritaisyti ratai. Dau
gumo piligrimų karščiausias noras yra išvysti popiežių. Reikia 
pripažinti, kad Šv. Tėvas nėra šykštus su audiencijom. Moksli
ninkai. karininkai, balerinos, boksininkai, kinų žvaigždės — 
kiek jų didžiavosi savo pasikalbėjimu su šv. Tėvu, kuris — jų 
nustebimui — mielai šnekasi ne vien religinėm temom.

Daugumas piligrimų atveža ir dovanų. Amerikietis polici
jos leitenantas Giacomo Giattini, kurs "atstovavo” Romoj sa
vo institucijai — New Yorko (Milicijai — įteikė popiežiui auksi
nį New Yorko Metropolitaino medal; su įrašu: "Taikos Metro- 
politainas”. Kai šv. Tėvas uoliajam policininkui atsiravenšavo, 
padovanodamas bronzinį šv. Metų medalį, pareigūnas buvo su
jaudintas lig ašarų. Bet nežiūrint to jis paliko Vatikaną didžiai 
nusiminęs... Tokius pasakiškus dalykus jis buvo girdėjęs apie 
popiežiaus gvardiją. Esą tai atletai, nuo kurių vieno pažvelgi
mo bedievių gyslose stingstąs kraujas. "O aš mačiau Vatika
ne tik normaliai nuaugusius vyrus, kuriuos visai nesunku būtų 
parmesti" — skundėsi jis. O popiežiaus gvardijos komendan
tas dėl to turbūt bus tapęs Jungtinių Valstybių priešu...

Ypačiai daug ispanų piligrimų. Ispanija, žinoma, daug ka- 
talikiškesnė už Italiją. Bet ispanų didikai į šventuosius metus 
ir pas šv. Tėvą vežasi drauge ir savo (Miltinius rūpesčius. Fa- 
langistai savo monarchistai — savo. Po to, kai Romą aplanke 
ispanų infantas, netrukus į Amžinąjį Miestą atskubėjo ir Fran
co duktė jaunamartė Carmensita su vyru. Nesistebima, kad 
Franco daro pastangų laimėti popiežiaus palankumą, nes pas
kutiniu metu santykiai tarp Vatikano ir Madrido vyriausybės 
buvo smarkiai atšalę. Tarptautiniam katalikų spaudos kongre
se. dalyvaujant ispanų atstovams, šv. Tėvas pasakė kalbą, ku
rioje, tarp kitko, išsireiškė: "Kur užgniaužta nuomonės pa
reiškimo laisvė vis vien dėl kurių priežasčių, vis vien kuriais 
sumetimais, — ten ir socialinis organizmas yra pagraužtas ir 
ligotas. Mes tikimės, kad sunkūs praeities patyrimai sulaikys 
žmonių bendruomenę nuo tokios baisios priespaudos, dėl ku
rios šiandien vienodai gėdinasi žurnalistas ir skaitytojas”.

Kaip ir visada, ten, kur susirenka minios, vagystės ir 
plėšikavimai yra neišvengiami palydovai. Netenka stebėtis, kad 
daugumas užsieniečių piligrimų vežasi kišenėje ginklą. Šioji 
apsaugos priemonė, toli gražu, nepigi, nes Italijos konsulatai 
už ją reikalauja įmokėti 3,000,— lirų. Iš, maždaug 3 mil. gin
kluotų piligrimų Italijos prekybos balansas pakyla 9 milijar
dais lirų. Romiečiai tvirtina, kad plėšikavimo gandus sufabri
kavęs Paryžius, kad JV turistus nuo Romos į Paryžių nukreip
tų. Bet šis tvirtinimas nevisai psichologiškai pagrįstas: tie. ku
riuos vilioja tik prašmatnios Paryžiaus pramogos, išvis Romon 
nekeliauja. Roma graži, bet tai susikaupimo ir maldos šven
tovė.

Mano dalia
Toks melsvas vakaras, paskendęs pusnyse. 
Ir krinta sniegas, o toks lengvas, toks purus. 
Kur eisime šį vakarą, jaunyste mano, 
Jei šiam pasauly artimo tau nieko neturiu.

Jei nėra nieko, kas šį vakarą priglaustų, 
Kas pasitiktų vienu nuoširdžiu žodžiu. 
Tik verkia vėjas, lyg kapuos vėlė klajūnė. 
Ir jo raudoj aš savo sielvartą girdžiu.

Kur eisime šį vakarą, jaunyste mano. 
Jei šiam pasauly artimo mums nieko nebėra. . 
Tik juodos naktys — seserys klajūno partizano. 
Tik automatas prie širdies ir ošianti giria.

(Iš Lietuvos)

Belgijos princas Baudouin (kairėje) sporto rungtynė
se. Pirmas viešas jo pasirodymas, karaliui Leopiidui atsi
sakius nuo sosto.

Malikas. labiausiai pagarsė
jo Saugumo Tarybos sesijoje 
rugpiūčio mėnesį, kai buvo tos 
sesijos diktatorius ir meiste
ris vilkinti visus klausimus 
ištisą mėnecį. Kai nežinojo, 
kas daryti, šaukėsi Maskvos. 
Tada jis dumdavo į sovietinės 
delegacijos buveinę, o slaptus 
reikalus pranešdavo Maskvai 
per kurjerį. Tam reikalui yra 
paruoštas lėktuvas, pavadin
tas, žinoma, Josifo Stalino 
vardu. ♦

Malikas yra 44 metą, kilęs 
iš Charkovo, išaugęs jau so
vietiniame režime ir specialiai 
paruoštas užsienio tarnybai ir 
sustiprintas dialektiniu mate
rializmu. 1939 m. buvo pa
siųstas į Japoniją sovietinės 
pasiuntinybės patarėju. Po 
trejų metų ten pakeitė pasiun- 
tin. Smetaniną. Savo metu 
Malikas dažnai lankėsi Londo
ne ir Vašingtone pas įtakin
gus japonus. Tas sukėlė ame
rikiečių ir britų baimę, kad, 
japonam tarpininkaujant, tarp 
sovietų ir vokiečių nebūtų pa
daryta taika. Tos baimės įta
koje Rooseveltas ir Churchil- 
lis Jaltoje padarė visokiausių

nuolaidų, kad tik bolševikai 
nesusitartų su vokiečiais. Už 
tai Malikas gavo net du Leni
no ordinus.

NĖRA KO RŪPINTIS
Plinkąs vyras nueina pas 

daktarą ir skundžiasi:
— Žinai, daktare, slenkantie

ji plaukai man sudaro didelį 
rūpestį. Ar nėra kokių vaistų.
— Yra. Palauk dar dvejus 

metus ir plaukai jums nesuda
rys jokio rūpesčio.

ALKOHOLIS KALTAS
— Man atrodo, kad čia alko

holis kaltas, bet šiandien jūsų 
ligos nustatyti negalėsiu. Gal 
ryto j ateitumėete ? 
gydytojas smarkiai 
gam pacientui.
— O. dėl to, pone daktare, 

nesijaudinkite... Kiekvienam 
pasitaiko... Aš truputį pa
lauksiu, gal jūs kiek prasipa- 
giriosite...

— sako 
pagirin-

vie-

Į JAV pateko Malikas ap
linkiniu keliu — per derybas 
dėl atominės energijos kontro
lės. Jis padarė savo viešpa
čiam gerą įspūdį. Dėlto 1948 
m. iš Tolimųjų Rytų išsiuntė į 
Lake Success. Per porą mėne
sių Gromyko įvesdinėjo Mali- 
ką į visokius UN triukus. Kai 
Malikas paliko Saugumo Ta
ryboje tuščią kėdę, už jį sė
dėjo 41 metų amžiaus kalnų 
inžinierius K. Zinčenko,
nas iš aštuonių Trygve Lie 
pavaduotojų. Jis buvo 
kvos nuolatinis informatorius. 
Be to. UN sekretoriate yra 
dar 55 rusai. Kai kurie iš jų 
studijavę JAV universitetuo
se, gavę akademinius laips
nius, stengiasi būti elegantiš
ki. Pats Malikas moka laisvai 
prancūziškai, angliškai, japo
niškai, bet kalba tik rusiškai. 
Kai jo kalbą vertėjas verčią, 
jis seka ir pataiso, jeigu ver
tėjas netiksliai jo mintį per
duoda.

Mas-

e

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE & COALCO.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.ss-

Tel. 189
kVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
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NUO PAT PIRMOS DIENOS
81 metų vyras ateina j teis

mą su savo 85 metų žmona ir 
prašo perskyrimo. $

Teisėjas: Kada tamsta su- > 
situokėt? $

Vyras: Rugpiūčio 6. 1873
metais.

Teisėjas: Nuo kada prasidė
jo nesantaika jūsų šeimoje?

Vyras: Nuo rugpiūčio 6,
18873 metais.

Porelė perskiriama.

" PARAMOUNTCLEANERS 4 LAUNDERERS |
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing

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

Marškiniai gražiai išplaunami £
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME |

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

Watch For Our Opening!
We wilL continue to Specialize in 

Good Foods as in the Past.

WALSH’S LUNCH
» (PRESTON T. WALSH Jr.. Mgr.) d* J
•į 105 MEST PEABL ST., NASHUA. N. H. J



Rinkliava Hew Yorko gatvėse

Čiurlionio ansamblio

J. Brųndza, 
E. 
J.

bizniu 
kituose

tautiš-

• Lietuvos vyčiai, įeinant 
“in corpore” į seimo atidary
mo pamaldas Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje buvo sutikti 
vargonų maršu. Tarp virš 
200 atstovų matėsi, vienas iš 
šios organizacijos steigėjų M. 
Norkūnas, buvęs centro pirm. 
J. Boley, “Vyties” antroji re
daktorė F. Grendelytė, adv. 
J. Grish ir eilė kitų žymių 
šios organizacijos narių.
• Kostas Jagielavičius, kuris 

save laikė Jogailos palikuoniu, 
mirė Worcesteryje, susilaukęs 
80 met. amž. Jis buvo kilęs 
iš Kauno. Atvyko Amerikon 
1900 m. Čia vertėsi 
Bostone, Detroite ir 
miestuose.
• Worcester lietuvių

kų šokių grupė, vadovaujama 
Vyt. Brizgio, įvkusiame Wor- 
cester City Hali tautybių pa
sirodyme iškilo kaipo stip
riausia.
• Jaunuoliai naujakuriai: J. 

Nasvytis, Juodvalkis ir A. 
Bagdonavičius Clevelande jau 
atliko medicinišką patikrini
mą ir laukia pašaukiant ka
riuomenės tarnybon.
• Shenandoah, Pa. anglių 

kasyklose pastaruoju laiku 
buvo sužeisti šie lietuviai: Al
bertas Klimas, Pilypas Pet- 
rus, Kazimieras Gavėnas ir 
Jonas Karaliūnas.

Kun. Donatas šnapštys, 
■S. J. šio mėn. pabaigoje iš
nyksta misijų darbui Indijon. 
Dabartiniu metu yra Chica- 
>oje-
' • Gen. St. Raštikio žmona 
sunkiai buvo susirgusi. Da
bartiniu metu gydosi namie. 
Gen. St. Raštikis gyvena Los 
Angeles. Calif.
• Prof. K. Pakštas leidžia 

atostogas Santa Monica Pa
langos vasarnamyje prie Pa- 
cifiko. Vietos gyventojai iš
naudoja jo čia buvimą pasi
kalbėjimams ateities proble
momis.
• Dr. P. Kanelienė, kuri 

Kaune turėjo rentgenologijos 
kabinetą, prieš kiek laiko pra
dėjo dirbti savo srityje pas 
lietuvį gydytoją ir chirurgą 
dr. A. Jenkins Chicagoje.
e Prel. J. Balkūnas buvo iš

vykęs į moksleivių ateitininkų 
stovyklą prie Cleveland, Ohio. 
e Dr. J. Pajaujis pasirašė 

sutartį su Aliaskos universi
tetu. esančiu Fairbanks, kur 
išvyksta dėstyti ekonominę 
geografiją. Gausiąs $5.000 
metams atlyginimo.

New York, N. Y.
Jau yra gautas leidimas iš 

Nevv Yorko miesto valdybos 
padaryti rinkliavą lietuvių šal
pos reikalams š. m. spalių 27 
ir 28 d. Kaip jau buvo spau
doje minėta, tam tikslui iš
rinktas didžiulis rinkliavos ko
mitetas, kuris buvo sukvies
tas pirmam posėdžiui rugsėjo 
1 d. Komitetas pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — Juo
zas Boley; vicepirmininkai — 
A. S. Trečiokas,
J. Garšva, V. Alksninis, 
Kulbokienė; sekretoriai - 
Galminas, D. Klinga, St. Gu
das, adv. P. Alexis; iždinin
kai — Dr. A. Šliupas, A. Ži
linskas; kontrolieriai — J. P. 
Machulis, P. Narvydas, J. B. 
Laučka, B. Spūdis, D. Averka, 
Dr. V. Dambrava.

Spaudos ir garsinimų komi
siją sudaro: Kun. V. Pikturna, 
kun. P. Raugalas - Ruggles, 
Alb. Gražiūnas, V. Tysliavie- 
nė, M. Kižytė, S. Norkeliūnai- 
tė.

Garbės nariais į komitetą 
išrinkti: prel. J. Balkūnas ir 
konsulas J. Budrys.

Kiti išrinkti asmenys įeina į 
komitetą nariais ir vėliau įeis 
į kitas darbo komisijas.

Šiandien pats pagrindinis 
uždavinys yra sukviesti pa
kankamai rinkėjų, kad tomis 
lietuviams skirtomis dienomis, 
spalių 27 ir 28 d. kuo skaitlin
giausiai pasirodytume Nevv 
Yorko gatvėmis su rinkliavos 
dėžutėmis. Jau dabar kviečia
mi rinkėjos ir rinkėjai regis
truotis. pranešant savo adre
są BALFo Centrui, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. Neuž
ilgo bus paskelbta registravi
mosi vietos atskiruose rajo
nuose. Galima užsiregistruoti 
ir telefonu: E V 7-1422.

Rinkliavos Komitetas.

rinkėjai. Pirmųjų tarpe regis
tracijos lape * mes matome 
prof. A. Bendorių ir jo dvi 
dukreles, Eleną Kulbokienę su 
dukrelėmis Elena, Gabija ir 
Aldona, Aldoną Valaitytę, 
Giedrę Zaunytę ir kiti.

Brangūs tautiečiai ir tautie
tės, neatidėliokite šio reikalo. 
Mums labai svarbu iš anksto 
žinoti rinkikų pavardės ir jų 
adresus. Skambinkite tel.: 
EV 7-1422, arba parašykite 
šiuo adresu: United Lithua
nian Relief Fund, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Rinkliavos Komitetas.

koncertai
Čiurlionio choras, vadovau

jamas Alfonso Mikulskio, su
sidedąs iš 50 dainininkų šeš
tadienį, š. m. rugsėjo 30 d., 
8:30 vai. vak. koncertuos mu
zikos akademijoje 
phijoje, Pa., kur 
tautiškuose rūbuose 
dys programą su 
instrumentais, 
kanklėmis, cimbolais, vamzde
liais, rageliais, birbynėmis ir 
kitais.

Philadel- 
pasirodys 

ir išpil- 
tautiškais

kaip antai:

Sekmadienį, spalio 1 d. po 
pietų koncertas Carnegie Hali 
New Yorke. Čiurlionio ansam
blis atvyko iš Vokietijos Ame
rikon 1949 m. rudenį. Vokieti
joje, globojamas prancūzų ge
nerolo Latre de Tassigny, ku
ris buyo Prancūzų okupacinių 
pajėgų viršininkas, išpildė per 
300 koncertų.

Westfieldas veikia
Westfield, Mass.

mi-

Jau pradėjo registruotis 
rinkėjai ' 

New York, N. Y.
Kaip jau spaudoje buvo

nė ta š. m. spalio 27-28 dieno
mis lietuviai rengia didžiulę 
rinkliavą gatvėse. Tūkstančiai 
mūsų tautiečių išsipils į gat
ves su rinkliavos dėžutėmis, 
parodys mūsų organizuotumą 
ir sugebėjimą pademonstruo
ti lietuviškas jėgas. New Yor
ko miesto valdyba pavedė lie
tuviams visą Didįjį New Yor- 
ką. tuo pripažindama mūsų 
šalpos reikalą ir tremeinių 
gelbėjimo darbą. Tat neapvil
kime mūsų globėjų ir išnau
dokime gerą progą lėšoms su
kelti.

pradėjo registruotis

Korėjietė raudoniesiems belaisviams dalina kavą.

Ik *F

Iš svetimtaučių 
spaudos 

Philadelphia, Pa*
Vietiniame lenkų savaitraš

tyje “ Jednosc” rugsėjo 7 d. 
laidoje tilpo pranešimas apie 
prelatą K. Urbonavičių, kad 
jis gydytojo patariamas pa
staruoju 
nėję.

Lenkų 
Polskie’,
N. Y., rugsėjo 1-mos d. laido
je tilpo kan. Juozo Končiaus 
atvaizdas ir aprašymas apie jį 
proza ir eilėmis.

Neperseniausiai Westfieldo 
R. Kat. Šv. Kazimiero para
pijos klebono kun. V. Puido
ko iniciatyva buvo suruošta 
metinė parapijos mugė — 
“Lawn Party”, kuri tęsėsi 3 
dienas.

laiku gydosi

savaitraštyje 
kuris išeina

ligoni-

‘Slowo 
Utica,

Visi, kurie atsilankė į tą pa
rengimą, buvo patenkinti, nes 
turėjo progos gražiame sodne
lyje po obelimis linksmai pra
leisti laiką.

Dabar vėl esant gražiam 
orui yra rengiamas smagus 
piknikas, kuris įvyks rugsėjo 
17 d. (sekmadienį) 1 vai. p.p. 
Šį parengimą rengia Šv. Ka
zimiero parapijos bažnytinis 
choras ir šv. Onos D-ja. Bus 
daug įvairių dovanų ir kitų 

Visi apylinkės 
seni bei 
iš trem-

LDS 70 kp. susirinkimas
LauTence, Masm.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d. 
įvyko LDS 70 kp. gausus su
sirinkimas, kuriame buvo 
svarstomi Darbininkų Sąjun
gos reikalai, o ypač kas liečia 
perleidimą “Darbininko” su 
spaustuve ir namu tėvams 
pranciškonams.

.* • • ■ *■ i- ‘r
. J nepaprastąjį LDS seimą, 
kuris įvyksta rugsėjo 23 <L š; 
m. šv. Petro parapijos salėje 
So. Boston, Mass. išrinkti šie 
atstovai: Feliksas A. Krance- 
vičius ir Zofija Rimaitė. At
stovai įgalioti balsuoti už per
leidimą namo su spaustuve 
tėvams pranciškonanfa už tin
kamą atlyginimą. Nutarimas 
buvo priimtas vienbalsiai.

Šv. Vardo Draugijos veikla
Baigiantis vasaros sezonui, 

rugsėjo 10 d., rytą laike šv. 
Mišių įvyko šv. Vardo draugi
jos vyrų bendroji šv. Komu
nija, o po mišių komunijos už
kandžiai ir susirinkimas. Susi
rinkime buvo gyvai svarstomi 
draugijos tolimesnės veiklos 
planai. Nutarta parapijos vai
kučiams surengti pobūvį ir 
įteikti dovanėles ateinančių 
Kalėdų švenčių proga. 1951 
m. antrąjį sausio mėn. sek
madienį surengti pobūvį, lai
ke kurio bus priimami nauji 
nariai. Bus stengiamasi, kad 
tame pobūvyje dalyvautų visi 
nariai. Už mirusįjį narį drau
gija užprašė šv. Mišias. Nu
tarta, kad Didžiajame Ketvir
tadienyje naktį budėtų kiek
vienas narys bažnyčioje ir 
nors valandą pasimelstų už 
narius išvykusius US kariuo
menėn. Kiekvienas narys turi 
sukalbėt nors dalį rožančiaus 
bei priimt šv. Komuniją. Pa
geidauta, kad kiekvienas Šv. 
Vardo draugijos narys ben
drai kalbėtų rožančių savo šei
moje.

Kaip kiekvienais metais, taip rio inž. K. Daugėla, daininin- 
ir šiemet nutarta surengti pik
niką, kuris įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 24 d. š. m. Palangos 
parke, Methuen, Mass. Pagei
daujama, kad kiekvienas na
rys su savo šeima piknike da-

margumynų, 
lietuviai ir vietiniai 
jauni ir atvykusieji 
ties naujakuriai visi kviečia
mi tą dieną į pikniką, kur vėl 
turėsite progos malonioj ap
linkoj praleisti sekmadienio 
Popietę. , .

Tad nepamirškime aplanky
ti WestfieHo, rugsėjo 17 d. 
Iki pasimatymo parapijos so
delyje. F. Krašona.

lyvautų, nes jau bus paskuti
nis piknikas šį vasaros sezo
ną.

Dvasios vadas kun. J. Ber
natonis, kuris vos savaitė lai
ko kaip sugrįžo iš Europos, 
susirinkime apdovanojo kiek
vieną narį medalikėliu, pa
šventintu paties Šv. Tėvo. 
Nariai labai dėkingi kun. J. 
Bernatonių už atmintiną do
vanėlę. F.A.K.

Pasiryžusius blogas oras 
nenugązdina 
Nashua, N. H.

m. rugsėjo mėn. 10 d.

kupiną Sa- 
Čia buvo 

ir pašokti

Š.
Našvės lietuvių parapijos su
ruoštas piknikas tur būt bus 
vienas iš paskutiniųjų šio se
zono. Nors gamta kiek pašyk
štėjo gero oro,w bet vietos ir 
apylinkių lietuviai sugužėjo 
gausiai ir pripildė 
kalo ūkio aikštę, 
progos užkąsti 
smagių polkučių.

Parapijos klebonas, kun. 
Bucevičius ir naujai iš trem
ties atvykęs parapijai priskir
tas kun. Vainauskas buvo šio 
pobūvio organizatoriais. Ori
ginaliu būdu buvo paminėta 
rugsėjo 8-toji. Vietos vargo- 

» nininko su vyrų choru atliktą 
muzikinę programos dalį pa
pildė kalbėtojas iš Mancheste-

kės Skirkevičienė ir Pusvaš- 
kienė, šokėjų grupė ir dekla
matoriai.

Pikniko pelnas skiriamas 
parapijos vargonų fondui.

Korėtą).

Ciurlioniečių ansamblis

BALTIMORES ŽINIOS
Pirma diena mokykloje

Mūsų mokykla pradėjo nau
jus mokslo metus rugsėjo 6 d. 
Nuo pat ryto prie mokyklos 
didelis vaikučių ir jų motinų 
judėjimas. Mokykloje, kaip bi
tės avilyje, vaikučiai bėginėja 
po atnaujintus kambarius, 
ypač stebisi naujai įtaisytu 
klasių apšvietimu. Seselės dir
ba pluša, tvarkydamos sau 
skirtus mokinius. Čia ir kun. 
dr. L. Mendelis: jis atsidėjęs 
stebi, kaip eina tvarkymasis 
ar ko nors mokykloje netrūks
ta.

Susiradęs seselę vedėją, tei
raujasi ar užtektinai moki
nių susirinko, ar grįžo visi 
pernykščiai. Paaiškėja, kad 
vaikučių užsirašė net su kau
pu, palyginus su pereitais me
tais. Mokykla pilnutėlė, 
kėjo atsakyti 
svetimtaučių, 
vos užtenka 
214 mokinių,
dešimtys naujakurių vaikai. 
Tik trys naujakuriai šiais me
tais savo vaikus perkėlė į vie
šąsias mokyklas. Keistas vie
no teisinimasis: girdi, viešojoj 
mokykloj dukrelė greičiau 
anglų kalbos išmoksianti. O 
kad tuo būdu kūdikis bus pa
imtas iš lietuviškos aplinkos, 
kad atšals nuo gimtosios kal
bos, kad neteks gero katali
kiškojo auklėjimo, — tur būt. 
nepagalvota. Labai gaila, kad 
taip jau ir su tremtiniais atsi
tinka.

Užeinu į vaikų darželio kla
sę. Čia 
jaučiasi 
visi jau 
įsigilinę
net svečio nepamato, 
sako, kad jos darbininkai tuo
jau pavargs. Pasistiprinę 
priešpiečiais, jie eis pasnausti 
jiems paruoštame kambaryje. 
Paskui vėl prie savo darbo ir, 
pagaliau — pas mamytę.

Trečias ir ketvirtas skyrius 
eina užkandžiauti. Visi žengia 
rimtai ir tvarkingai. Prie šal
dytuvo jau laukia seselė su 
padėjėjais. Vienas ima iš šal
dytuvo pieno buteliuką, kitas 
jį atidaro ir įteikia, trečias 
duoda šiaudelį siurbti, ketvir
tas dalija po geroką pyragai
čių porciją. Gražu žiūrėti, kaip 
vaikučiai skaniai naikina šias 
Dievo dovanas. Visa ši puota 
ne tik tvarkinga, bet ir links
ma.

Eidamas iš mokyklos, gal
vojau: čia vaikučiai ne tik 
mokomi, bet ir labai rūpes
tingai prie tvarkos pratinami, 
praktiškai lavinami gražaus 
elgesio. Gerai darome, į šią 
mokyklą savo vaikučius leis
dami.

Parašė visą eilę

Rei- 
trims dešimtims 

nes saviesiems 
vietos. Turime 
Iš jų aštuonios

naujieji "studentai” 
jau kaip namie. Jie 
prie darbo. Visi taip 
į savo "darbą”, kad 

Seselė

Kun. Klebono laiškas
Šiomis dienomis gavome 

kun. dr. L. Mendelio laišką, 
kuriame mūsų dvasios vadas 
kalba apie artimiausius dar
bus ir sumanymus.

Parapijos rudens vakarienė 
bus spalio mėn. 1 dieną; jos 
pelnas skiriamas mokyklos 
pataisymo išlaidoms padengti. 
Parapijos lankymas prasidės 
rugsėjo 20 d. Rugsėjo 1.5, 16 
ir 17 d. turėsime 40 valandų 1 
atlaidus. Pamokslus sakys 
kun. J. Venckus, tėvas jėzui
tas. Ragina visus tėvus leisti 
savo vaikus į šeštadienio lie
tuviškąją mokyklą. Tą pat 
kun. dr. L. Mendelis pakarto
jo ir per visas rugsėjo dešim
tos dienos pamaldas. Pagalios, , 
kun. klebonas visus, ypač nau
jakurius, kviečia rašytis į baž
nytines brolijas.

Naujas darbininkas 
parapijoje

Rugsėjo 10 dieną išvydome 
naują bažnyčios darbininką, 
kuris atvyko į vietą kun. V. 
Vičo. Tai — kun. dr. Jonas 
Matusas. Jis yra gimęs Plokš-

’iuose, Šakių apskr. (Suvalki
joje). Kunigų Seminarijos 
mokslus jis išėjo Vilkaviškio 
vyskupijoje. Universitetą bai
gė Kaune 1931 metais. Teolo
gijos . Filosofijos fakultetas 
kun. J. Matusui suteikė dak
taro laipsnį už desertaciją 
"Lietuvių rusinimas per pra
džios mokyklą”.

Lietuvoje kun. J. Matusas 
buvo atsidėjęs istorijos moks
lo darbui,
stambesnių istorijos veikalų. 
Svarbiausi 
sios naujųjų laikų sektos, Ka
talikų Blaivybės Draugijos is
torija, Pagrindiniai alkoholiz
mo klausimai, Lietuvių kultū
ra senovės laikais, Švitrigaila 
— Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis, Vidurinių amžių is
torija. Dar reikia pridėti apie 
pusantros dešimties mažesnių 
raštų ir daug straipsnių žur
naluose (magazynuose).

Kun. J. Matusas pas mus 
atvyko iš Grand Rapids. Ten 
jis dirbo Kunigų Seminarijoje.

Išvyko į šventųjų Metų 
kelionę

Su Baltimorės arkivyskupi
jos maldininkais į Romą išvy
ko p. Volskienė, didžioji trem
tinių globėja. Kelionėje ji pa
siryžus aplankyti svarbesnes 
lietuvių įstaigas Europoje. 
Tam tikslui ji pasiėmė Lon
dono Ir Paryžiiua pasiuntiny
bių, taip pat Lietuvių Kolegi
jos Romoje adresus.

Tremtiniai savo geradarei 
linki laimingos kelionės.

Skautų sueiga
Rugsėjo 10 dieną Baltinio* 

rėš jaunosios skautės davė 
įžodį. Tokių buvo apie dešim
tis. Skaučių iš viso yra 40.

Visai iškilmei vadovavo B. 
Čaplikaitė. Be kitų, žodį tarė 
kun. P. Dambrauskas. Jis 
gino skautes būti geromis 
talikėmis ir lietuvaitėmis: 
liai atlikti savo religines 
reigas ir savo kalbą visa 
dimi mylėti bei mokėti 
menkiau, kaip kurią kitą.

J. M.

šie: Krikščioniško-

ra- 
ka- 
uo- 
Pa- 
šir- 

ne

Adv. Kathleen T.
RYAN DACEY 

sakoma bus išrinkta
Advokatė Kathleen T. Ryan 

Dacey, praktikuojanti advoka
tė 53 Statė St., Bostone yra 
vienatinė kandidatė su patyri
mu būti Law Clark Supreme 
Judicial Court, Mass. valsti
jos. Visų yra nuomonė, kad ji 
tikrai bus tam darbui išrink
ta. Atėjus rinkimų dienai, vi
si balsuokite už ją.

Pol. Skl.

l Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

. TIMKEN

OIL HEAT
ca . ai« comotioming cm euoucn
O(l *OHC*S ■ OH 8UVNIMO WAT|| OOU Alius

V

Miuonnis romėnus
Brockton 09 Heat, Ine. |
27 Legion Parkway, I

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323 f$

i
i

Mažos rendos — Mažesnes kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St, Nashua, N. K Tel.

TRY OUR DELICIOUS —
FRIED CLAMS — FRIED CHIKEN — SANDWICHS 
FRENCH FRIES — ONION RINGS — ICE CREAM

FOUNTAIN SERV1CE
Open 11 A.M. to 12 P.M. 7 Days Per Week

THE MEADOWS
HUDSON, N. H.ROUTE 111 ••a

. r
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Lietuvių Bendruomenės 
Statuto pavyzdys

(Tęsinys)

35. Apygardos suvažiavimą sudaro apylinkių valdybų pirmi
ninkai ir seniūnai arba jų įgaliotiniai.

36. Apygardos suvažiavimą pradeda apygardos valdybos pir
mininkas arba jo pavestas apygardos valdybos narys. Su
važiavimui vadovauja suvažiavimo išsirinktas pirmininkas.

37. Suvažiavimo protokolui surašyti suvažiavimo pirmininkas 
pasikviečia sekretorių. Protokolą pasirašo suvažiavimo pir
mininkas ir sekretorius.

38. Suvažiavimas tarias paprasta pilnateisių dalyvių balsų 
dauguma.

39. Apygardoje esančių apylinkių veiklai paremti, skatinti ir 
derinti yra apygardos valdyba. Ji:
a. remia, skatina ir derina apylinkių darbą;
b. atstovauja apygardos lietuviams atitinkamose valdžios 

ir privatinėse įstaigose;
c. parengia ir pateikia apygardos suvažiavimui tvirtinti 

metinę apygardos sąmatą ir kontrolės komisijos patik
rintą sąmatos vykdymo apyskaitą;

d. atlieka kitus šio statuto ir NN Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pavestus uždavinius.

40. Apygardos valdyba renkama 1 metams. Ją sudaro ne ma
žiau kaip 3 nariai: pirmininkas, iždininkas ir sekretorius. 
Apygardos suvažiavimas gali nuspręsti ir kitą apygardos 
valdybos sudėtį.

41. Apygardos valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių 
nustojus būti valdybos nariu, į jo vietą įeina per apygardos 
valdybos narių rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs 
kandidatas.

42. Apygardos įstaigų kasai, ūkiui ir atsiskaitymui prižiūrėti 
bei tikrinti yra apygardos kontrolės komisija. Ją sudaro 
ne mažiau kaip 3 nariai. Apygardos suvažiavimas gali nu
spręsti ir kitą kontrolės komisijos sudėtį.

43. Kontrolės komisija renkama 1 metams. Jos nariui mirus 
arba dėl kitų priežasčių nustojus komisijos nariu būti, į jo 
vietą įeina per komisijos narių rinkimus daugiausia iš eilės 
balsų gavęs kandidatas.

44. Faktinį kasos, ūkio bei atsiskaitymo patikrinimą atlikti 
komisija gali pavesti ir vienam savo nariui arba kviestam 
ekspertui. Kiekvienam tikrinimui surašomas aktas, kurio 
išvadas nustato komisija. Aktas su išvadomis ne vėliau 
kaip per 7 dienas įteikiama apygardos valdybai. Akto ir jo 
išvadų nuorašas įteikiamas NN Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai.

45. Apygardą likvidavus jos turtas ir dokumentai perduodami 
NN Lietuvių Bendruomenės Valdybai.

IV. BENDRUOMENES TARYBA
46. NN Lieturti Bendruomenės Taryba:

a. nustato ir keičia bendruomenės statutą;
b. renka NN Lietuvių Bendruomenės Valdybą, Kontrolės 

Komisiją ir Garbės Teismą;
c. nustato Bendruomenės Valdybos būstinę;
d. nustato NN lietuvio tautinio solidarumo įnašo minima- 

linę normą;
e. tvirtina Bendruomenės Valdybos sąmatą ir Kontrolės 

Komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą;
f. sprendžia kitus šio statuto numatytus arba Bendruome

nės Valdybos ar Kontrolės Komisijos, ar Tarybos narių 
pasiūlytus klausimus.

47. Bendruomenės Tarybą sudaro visų pilnateisių lietuvių tie
sioginiu ir slaptu balsavimu 2 metams rinkti nariai.

48. Tarybos nariu gali būti kiekvienas pilnateisis NN lietuvis, 
ne jaunesnis kaip 21 metų.

49. Į Bendruomenės Tarybą renkama... (pažymėti kiekį) narių.
50. Bendruomenės Valdybą nustato ir skelbia rinkikams:

a. terminą, iki kurio bendruomenės apylinkių valdybos ir 
(Bus daugiau)

DARBUKU*AŠ

KORESPONDENCIJOS
Iš Waterburio lietuvių 

veiklos
Waterbury, Conn.

— J LDS seimą vyksta Šv. 
Juozapo parapijos klebonas 
kun. J. Valantiejus, p. Nelle 
Meškūnas ir Stefanija Sopra- 
nienė.

— Rugsėjo 8 d. buvo laiko
ma šv. Pranciškaus novena ir 
rekolekcijos tretininkams Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje. 
Noveną vedė tėvas Juvenalis 
Liauba. Pamokslai buvo labai 
turiningi, kurių klausėsi ne 
tik tretininkai, bet ir kiti.

— Rugsėjo 17 d. parapijos 
vakarienė.

— Šv. Juozapo parapijos pik
nikas negalėjo įvykti, nes la
bai lijo. Pikniko vieton buvo 
padaryta bažnyčioje rinkliava, 
laike kurios surinkta per pen
kis šimtus dol.

— Dabar vasaros metu įvyk
sta lauke net dviejose vietose 
draugijų kortų lošimai, kurie 
atneša kiek draugijoms pelno. 
LDS kuopa taip pat kasmetai 
surengia kortų vakarą. Šie
met buvo sumanyta surengti 
šokių vakarą, kuris buvo sėk
mingas ir padengė visų metų 
išlaidas. 1951 m. sausio 27 d. 
vėl įvyks Šv. Juozapo parapi
jos auditoriume šokiai. Yra 
paimta labai gera Lukowski 
orkestrą.

Taigi mūsų draugijos su di
desne ar mažesne sėkmė vei
kia. Jeigu vieną kartą nenusi
sekė koks parengimas, tai 
rengia antrą kartą, ir pasie
kia savo tikslą. Daugiausia 
tai yra būreliai pasišventusių 
visuomenės labui žmonių.

Minėjo 50 m. visuome
ninės veiklos sukaktį 

Detroit, Mich.
Ona C. Žilinskaitė - Akso

maitienė, gyv. 1510 Sheridan 
Avė., Detroit, Mich. Šiais me
tais minėjo 50 metų visuo
meninės veiklos sukaktį. Ta
me laikotarpyje sukaktuvinin
kė bendradarbiavo lietuvių ir 
anglų spaudoje rašydama 
laikraščiuose. Ta proga jubili
jatė gavo daug sveikinimų. 
Sveikinimus prisiuntė Lietu
vos ministeris P. Zadeikis iš 
Washington, D. C., kun. Kazi
mieras Jankus iš Romos, Jo- 
sephine Champney iš Alias
kos, Lietuvos 
Prancūzijoje, dr. 
iš Paryžiaus.

Laike pirmojo

pasiuntinys 
St. Bačkys

pasaulinio

• tUl I

karo jubilijatė, Ona Žilinskai
tė, tarnavo Cadillac Motor Co. 
ofise (employment depart- 
ment) Detroite, kur jos pa
stangomis daug lietuvių gavo 
gerus darbus.

Sukaktuvininkės, O. Žilins
kaitės - Aksomaitienės, tėvas 
buvo uolus knygnešys, kuris 
atvykęs Amerikon buvo vie
nas pirmųjų Šv. Kazimiero pa
rapijos steigėjų Plymouthe, 
Pa. Motina Petronėlė Šipailai- 
tė kilusi iš geros šeimos, iš 
kurios daug kas buvo išėję į 
kunigus. Jos motinos artimas 
giminaitis, kun. Vincentas 
Senkus, buvo paskutinis bal
tasis marijonų generolas; gar
sus pamokslininkas spaudos 
draudimo metais. Jis mirė 
1911 metais.

Dabar O. 
somaitienės 
Aksomaitis yra kunigas ma
rijonas. Kun. Edv. Aksomai
tis, MIC., neseniai išvyko į 
Notre Dame universitetą stu
dijoms. Prieš įstodamas kuni
gų seminarijon, kun. Edv. Ak
somaitis studijavo 4 met. Det
roito universitete. Jis jau yra 
3-čios kartos Amerikos lietu
vis.

Žilinskaitės - Ak- 
sūnus Edvardas

Jubilijatė Ona Žilinskaitė - 
Aksomaitienė yra viena iš 
pirmųjų steigėjų Šv. Vincento 
de Paul bažnyčios Springfield, 
Illinois, kur ji tuo metu gyve
no. Taip pat viena pirmųjų 
organizatorių Detroito Lietu
vių Spaudos draugijos rėmė
jų. Detroito Žiedas.

p

Rtt. tO 8-3729 to 8-4618

UHiuaiian Funriture Co.I

MOVER8 — 
Insured and 

Bonded
Loca4 A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston, MasS.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pape Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis Ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

tfortester, Mam. 
275 Mala 8t, Webster, Mass.

BALSUOKITE UŽ 
LIETUVIŲ DRAUGĄ —

Mūsų neseniai 
mirusieji 

Bridgeport, Conn.
Praėjusį šeštadienį buvo 

palaidotas iš lietuvių bažny
čios a. a. M. Kubilius. Bažny
čioje ir kapuose susirinko 
daug žmonių. M. Kubilius bu
vo vienas iš parapijos steigė
jų ir iki mirties jos palaiky
tojas.

Taipgi šeštadienį buvo pa
laidotas ir a. a. J. Navickas, 
kurio mirtis buvo labai stai
gi, nes buvo užpultas ir prie 
savo namo užmuštas. Užmu
šėjas yra suimtas ir prisipa
žino kaltas užmušime. J. Na
vickas buvo senas parapijietis 
ir parapijos rėmėjas. Susirin
ko jo laidotuvėse daug žmo
nių. Jis buvo ilgametis “Dar
bininko” ir laikraščio ‘Ameri
ka1 skaitytojas.

Abiem šeimotn reiškiam gi
lią užuojautą, o įnirusiems 
amžiną atilsį.

Politinis skelbimas

MlV_________
ĮVAIRŪS SKELBIMAI GRABORIAI

cv

tO 6-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
Šeštadieniais nuo 2 Iki 6-tal.

TeL AV 2-4026 

L Repshis, MJ). 
Lietuvis Gydytojas 

495 Cotambit Rotd 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass. 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Tel. 60 6-2605

Dr. J. L Pasakamis 
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Masa.

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

Seredomis: —
Nuo t ryto iki 12 vai. dieną

SO 8-2712 Re*. BIG 9013

Dr. J. C. Seymor
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 6

». JANB J. NK Jfh
Jis vėl kandidatuoja iš fl-to 
Wafdo į demokratų Sleito ats
tovus. Jis yra advokatas, ve
teranas ir didelis lietuvių prie- 
tėHUs. Yra patyręs tegislatft- 
roje ir daug užtaręs darbinin
kų reikalus. Todėl atėjus pir
miesiems rinkiniams, visi lie
tuviai kaip vienas balsuokite 
UŽ Rep. James j. tivohig, <Jr. 
Rinkimai antradienį, rugsėjo 
19 d.

Wm. Mifchell, 236 Bolton St., 
So. Boston, Mass.

40 valandų atlaidai
Ateinantį sekmadienį mūsų 

bažnyčioje su suma prasidės 
40 valandų atlaidai. Choras 
iškilmėms gerai pasiruošė, pa
mokslininkas bus svečias. Ma
nau, kad visi lankysis atlai
duose vakarais ir rytais.

Choro jau pamokos vyksta 
penktadieniais Rengiasi prie 
savo mėtinio pasirodymo, ku
ris įvyks lapkričio 26 d. para
pijos svetainėj. Manoma, kad 
tą dieną kitos draugijos pfl- 
rėhghhų nedarys ir atsilankys 
į choro metinį parengimą.

Kbresp.

lt. GOVERNOR
( ' į u 1 : ■ i ■. N < : r. r u t . t >

LAURENCE

CURTIS
Balsuokite

už
PATYRUSĮ 

ŽMOGŲ 
Kurio teisingumas ir 
gabumai yra įrodyti.

■įf Valstybės Iždininkas 
Senatorius 3 terminus 
Reprebentantae 2 term. 
Bostono Miesto Coun- 
cillor, 2 terminu. 
Asistentas U.S. District 
Attorney 1925-26 
Sekretorius Justice 
Oliver W e n d e 11 

Holmes of U. S.
Supreme Ct., 1922

Aktyvus Civilių Teisių 
Pilietis

U.S. Laivyno Aviacijo
je 1917-1919

. Tautinės Seniorų Pa
liegusių Amerikos Ve
teranų Vice Commander
1946 m.
Narys Amputuotų Ve- 

’■ teranų Susivienijimo.
Valstijos Pirmininkas 
1949 Vėžio Ligų sukelti 
pinigams vajui.
Prezidentas, Law 
Society Mass. valstijos
1947 m.

%

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance
409 W. Broadwny

SO. BOSTON, MASS.
Offloe Tel. SOuth Boeton 6-0946

Rea. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mase 

TEL. PA—7 12»W

S. Barasevičius ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

TREJANKA

mo ligi 
ponijoje

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejan
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 už pokelį. Prisiunčiam į 
sų namus.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boeton, Mass.

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Maco.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

jū-

ALEYANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS
M<^ 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 te’ef onuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

W A I T K U S
FuneraI Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuoto jas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434.'

Julia Mack prašo piliečių

1
W A I T T

FUNERAL HOMI
30 Emerson Avė. 

Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir NaktJ.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

paramos
H’orcester, Mass.

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 VVorcester, 
Auburn, Berlin, Boylston, 
Framingham, Grafton, Hop- 
kinton, Holden, Northboro, 
Southboro, Shrewsbury, Ster- 
ling, Sudbury, W. Boylston, 
Weston, Waltham, Wayland 
ir Westboro, Massachusetts, 
Mary B. O’Toole (Parulytę). 
suoti už lietuvę kandidatę 
antradienį, rugsėjo 19 d. bal-

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

“PnitMVUf,

TUES. SEPT. 19

LAURUKE CURTIS
Al Lt. GOVERNOR

išrinktas parapijos komitetas. 
Buvo svarstomas savo bažny
čios pirkimo klausimas. Taigi 
išsipildė senas žmonių troški
mas. Tegul

Sekantį 
pamaldos 
rugsėjo 10

Dievas 
kartą 
įvyks 
d.

padeda, 
iškilmingos 
sekmadienį.

F. Dubauskas.

! 
!
!

loniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BO6I6 6EVEMAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 K St., Tel. 80 8-3141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ O R-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
• JcjVa Marjuncno, 

____ Sth SL, 80. Boeton, Mm. 
Tel SOuth Boeton 8-1298. 

Vlce-Pirmininkė—B. Gaittūnienė,
8 Winfleld St, So. Boston, Mm.

555 E. šth St, So. Boston, Mm

__ Jroadway, So. Boston, MaSs. 
Tel. So-8-0948.

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa St, Mattapan, MM.

Tvarkdare — M. Matejoškienl, 
866 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Kasos GJ.—Elzbieta Aukttikalnytė, 
110 H St, Šo. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vikare. Parapijos salėje, 492 E. 
Bevertį . St. So. Boston. Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

Laukiant sulaukiama pirmininkė — 
Ataitiral, CaaBda

ftttgBČjo 3 d. 11 vai. Willi- 
btodė avenue buvo atlaikytos Prtt’iSt’L*stėia overSenė, 
plrfntta naujosios parapijos Šv. - 3--- 
MHHok Erdvi bažnyčia prisi- 
rinito pilna žmonių. Per šv. 
Mišias giedojo bažnytinis 
choras ir visa bažnyčia lietu
viškas šv. giesmes.

Parapijon atvyko darbuotis 
jaunas kunigas P. Kubilius*,ir 
A. Vilkaitis. Po mišių įvyko 
susirinkimas. kuriame buvo

6V. JONO EV. BL. PAAALPINtt 
DRAUGIJOS VALDYBA

ZALETSKAS
FuneraI Home

564 East Broaduay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boeton 8-2609

W. J. Chishoim
GRABORIUS

“Aemeniikas Patarnavimas1

331 Smith St, 
PROVIDENCE, B. L

Telephone.
Ofiso: Dexter

Namų: PI. 62C9

Pirmininkas — Viktoras Medonla. 
21 Sanger SL, So. Boston, Maaa.

Vlce-Plrm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Boston, Maaa.

Protokolų Raft. — Kazys Rusteika 
206 L SL, So. Boeton, Mass.

Fin. Ratt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SL, S. Boeton, Mase.

Maršalka — Jonas Zaikla,
787 Broadway, So. Boeton, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai.' po pietų. Parapijos salėj, 
492 S. 7th SL, So. Boston, Masa 
Visais draugijos reikalais'‘kreipki

tės pas protokolų raštininką.

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas, 23 Dorchester Avė., So. 
Bostone po 5-5-4 kamb. 
inprumentai; namas 
stovyje. Parduosime 
Apatinis butas yra
Atsišaukite M r. Ivanauskas, 
Tel. CO 5-9026. (9-12-15)

Visi 
gerame 

pigiai, 
tuščias.
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Šv. Tėvo Diena
bus š. m. spalio mėn. 1 d. 

Tikintieji yra prašomi aukoti 
už popiežių šv. Mišias, maldas, 
gerus darbus, rožančius, kry
žiaus kelius ir tt. Kiekvienas 
tikintis lietuvis yra prašomas 
visą tai surašyti ant atskiro 
lapelio ir įteikti savo parapi
jos klebonui.

Kunigų rekolekcijos
šią savaitę šv. Jono Semi

narijoje, Brightone, baigėsi 
ketvirta ir šių metų paskutinė 
savaitė Bostono arkidiecezijos 
kunigams metinių rekolekcijų. 
Jas vedė kun. Ed. Murphy, S. 
J. iš šv. Marijos parapijos, 
Boston, Mass. Virš 300 kuni
gų atliko rekolekcijas. Jų tar
pe buvo lietuviai: kun.
mauskis, kun. Juras, kun. Jen- 
kus, kun. Daunys, kun. Žu- 
romskis ir kun. Saulėnas.

Vir-

Sugrįžo kun. kleb. Pr. 
Virmauskis,

kuris buvo išvykęs 3 die
noms rekolekcijoms. Sugrįžo 
iš Vyčių seimo ir kun. Kon- 
tautas.

Prof. kun. M. Ražaitis
iš New Yorko lankėsi Bos

tone, kur turėjo pasitarimą 
su kun. Juru Lietuvių Kultū
ros Instituto aktualiais reika
lais. Kun. Juras šiuo metu 
yra L. Kultūros Instituto pir
mininkas, o prof. Ražaitis — 
Instituto iždininkas. Be eilinių 
kultūros darbų, Institutas glo
boja reikšmingą dokumentų 
rinkimo ir saugojimo darbą. 
Tuo reikalu kun. Juras atliko 
visą eilę paruošiamųjų darbų 
Lawrence, kur turtas yra 
sandėliuojamas. Neužilgo ti- 
kimąsi gauti iš Europos di
džioji Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus tremtinių kartoteka.

Jonas Tamulionis,
šv. Kazimiero lietuvių par., 

Nashua, N. 
populiarus 
togų proga 
Bostoną ir
ko” redakcijoje.

H., vargonininkas, 
dainininkas, atos- 

buvo atvykęs į 
lankėsi “Darbinin-

Radio Valandos 
šeštadieniais bus 
ryto iki 12 vai. Vi
tos pačios radio

Įsidėmėkite pakeistas 
valandas

Lietuvių 
programa 
nuo 11 vai. 
dudienio iš 
stoties—WESX, Salėm, Mass. 
Prašome visų pasižymėti nau
ją radio programos laiką.

Bušai į pikniką
Bušai į tautinių šokių gru

pės pikniką rugsėjo 17 d. Ro
muvos parke išeis nuo “Dar
bininko” namų 1 vai. po pie
tų. Kelionė į abu galu $1.25. 
Pirmas busas su pikniko dar
bininkais ir šokėjais išeis tuoj 
po sumos — 11 vai.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, rugsėjo 17 d. 

5:30 vai. per WMEX radijo 
stotį — 1510 kolcycles bus 
transliuojama apie gyvenimą 
neseniai kanonizuotos Jeanne 
Valois, kuri savo tėvų buvo 
išleista už Prancūzijos kara
liaus Liudviko XII-jo, bet jos 
gyvenimas buvo vargingas. Ji 
baigė savo gyvenimą pasitrau
kusi vienon pilin, kur įkūft 
vienuolių ordiną.

iš

Literatūros ir muzikos 
vakaras

įvyks sekmadienį rugsėjo 
24 d. 3 vai. po pietų Munici- 
pal Building salėje.

Dalyvaus žinomieji mūsų 
rašytojai: J. Aistis, St. Būda- 
vas, A. Gustaitis ir St. San
tvaras. Akt. H. Kačinskas pa
skaitys iš lietuvių autorių kū
rybos. Taip pat dalyvaus 
ros solistas St. Liepas.

Tai bus pirmas žymus 
tūrinis įvykis šį rudenį, 
karą rengia lietuvių kultūros 
rėmėjai ir jo pelną skiria So. 
Bostone veikiančiai lituanisti
kos mokyklai.

Laukiama daug publikos 
Bostono ir iš apylinkių.

Bado nebus
Teko sužinoti, kad tautinių 

šokių grupės ruošiamame pik
nike šį sekmadienį Romuvos 
parke bado tikrai nebus. Vy
riausia šeimininkė M. Valat
kienė su savo štabu šaunių 
šeimininkių yra pasiruošusi 
visus svečius pavaišinti. Sta
sys Griganavičius su savo pa- 
gelbininkais pasirūpins, kad 
piknike niekas netrokštų. Pra
nas Martinkus, Lietuvos ka
riuomenės savanoris - kūrė
jas, žemaitis, su savo pagel- 
bininkais, visus atvykstančius 
prie vartų pasitiks ir malo
niai pasveikins, ne tik žemai
čius, bet aukštaičius, dzūkus, 
zanavykus, suvalkiečius ir 
klaipėdiečius, — žodžiu visus, 
kas tik į pikniką atvyks. Gru
pės vedėja O. Ivaškienė, čiur- 
lionietis Leonas Kazėnas ir 
Vytautas Strolia praves tau
tinių šokių, žaidimų progra
mą. Čia pamatysite dar nema
tytą Žekelį, taipgi Oželį, Len
ciūgėlį, Kalvelį Malūną, Kazo
kėlį ir kitus šokius ir žaidi
mus. Kuri mergaitė bus pri
pažinta turinti ilgiausias ka
sas, kas turės garbės būti 
jauniausiu ir seniausiu gegu
žinės dalyviu ir gauti dovaną? 
Į tuos klausimus atsakys at
vykę į pikniką.

Bus klasikinio baleto 
koncertas

Pranešama visuomenės ži
niai, kad klasikinio baleto stu
dija šių metų spalių mėn. 22 
d. 3 vai. p.p., High School 
(Thomas Park) salėje rengia 
klasikinio baleto koncertą.

Prašome draugijų ir organi
zacijų vadovybių tą dieną ki
tų parengimų nedaryti.

Klasikinio baleto studijos 
vedėjai
T. Babuškinaitė ir A. Liepimus 

Protestantą dvasiškių 
rekolekcijos

baigėsi rūgs. 12 d., Ando- 
ver, Mass. Vienas rekolekcijų 
vedėjas Dr. Albert Buckner 
Col nusiskundė, kad didžiosios 
žmonių masės mažai žino apie 
Dievą, Kristų, Šv. Dvasią, 
Kryžių ir Prisikėlimą. Kiti 
kalbėtojai buvo: Dr. Wiiliam 
Axling iš Tokio, Japonijos, 
Rev. George Wendell Swope 
ir Dr. Isaac Higginbotham.

Rosh Hashanah bei Nauji 
Metai prasidėjo su saulėlei
džiu rūgs. 11 d.. Žydų rabinai 
savo synagogose kviečia žmo
nės grįžti prie Dievo. Dr. Ab- 
raham J. Klausner nurodinė
jo, kad žmonės, kurie pasiti
kėjo mašinomis ir ginklais, la
bai apsivylė, o tie, kurie pa
dėjo savo viltį Dievuje, neturi 
baimės nei chaoso. Žydų me
tinis* maldų metas baigsis 
rūgs. 21 d.

Penktadienis, Rugsėjo 15, 1950
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Prel. J, Ambotas,
lankęsis Bostone, buvo užė

jęs ir į “Darbininko” redakci
ją

Pranas Razvadauskas
praeitą šeštadienį rytą sun

kiai susirgęs ir išvežtas į ligo 
ninę sveiksta. Tikimasi, kad 
greitai galės grįžti namo ir 
prie darbo.

Lietuvių Kultūros Rėmė
jų šeima auga

Per vasarą į Liet. Kultūros 
Rėmėjų Draugiją įstojo 13 
naujų narių. Visi jie yra no
riai pasižadėję remti Lituanis
tikos Mokyklą, Dramos studi
ją ir kt. D-jos naujais nariais 
įstojo: St. Grabliauskas, I. 
Jurgelevičiūtė - Griežė,. V. 
Karosaitė, R. Karosas, A. 
Lapšys, St. Liepas, C. Mali
šauskas, E. Mališauskienė, EI. 
Santvarienė, A. Strockis, C. 
Šidlauskaitė, J. Tričys, Z. Za
rankaitė.

Tačiau tenka apgailestauti, 
kad Liet. Kultūros Rėmėjų 
D-ja yra nustojusi beveik tiek 
pat savo narių dėl emigravi
mo į kitas kolonijas.

Vytautas Alseika persi
kėlė j Clevelandą

Žurnalistas V. Alseika, daž
nai užeidinėjęs į “Darbinin
ką” pasisklaistyti laikraščių 
ir įteikti įvairių žinių, šiomis 
dienomis persikėlė gyventi į 
Clevelandą. Jis yra vilnietis, 
daug kam gerai prisimenamo 
Vilniaus veikėjo Dr. Alseikos 
sūnus. Prieš pastarąjį karą 
kurį laiką buvo koresponden
tu Lenkijoje.

LINKSMA RUDENS

GEGUŽINE PIKNIKAS
Ruošia Plačiai Žinoma

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupe 
SEKMADIENY

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

Salėje Gros
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.

Bostono Liettfvrą Tautinių Šokių Grupė.
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konfesijų 
išsiunčia-

Amerikos Raudonasis
Kryžius

Trijų didžiųjų 
Bostono dvasiškių 
mas lėktuvu kraujas į Korė
ją. Tai yra kilnaširdžių didžio
jo Bostono aukotojų per Am. 
Raud. Kryžiaus skyrių, 314 
Darthmouth Str., dovana pa
gelbėti sužeistiesiems ka
riams. Iš kairės į dešinę Baž
nyčių Tarybos Mass. dvasiš
kis David R. Hanter; izraelitų 
tikybos rab. Abraham Karp 
ir kun. Francis F. McElroy, 
archidiecezijos šv. Vardo 
draugijos direktorius.

Moterys, kurios norėtų sa
vanoriškai patarnauti bet ku
rioje šic< Raud. Kryžiaus dar
bo tarnyboje ,prie informacijų 
stalo, pacientų priėmimo, kli
nikinės pagalbos, kraujo iš
siuntimo į ligonines ir pana
šiems darbams, prašomos su
sižinoti su Laisvojo Patarna
vimo tarnyba, kuri atidara 
kasdien 17 Gloucester St., ar
ba galima kreiptis telefonu— 
6-6226 į šios įstaigos tarnau
toją Kenmore.

Bostono inžinieriai 
pirma ” ia 

įvykusiame Clevelando 
tuvių bažnyčios konkurse ant
rą ir trečią premiją laimėjo 
bostoniškiai. Architektas T. J. 
Vizgirda laimėjo antrą pre
miją ir statybos inžinierius J. 
Galinis — trečią. Pirmoji ati-l 
teko Clevelande gyvenančiam 
architektui S. Kudokui. Sma
gu, kad lietuviškos bažnyčios 
konkursą laimėjo lietuviai ar
chitektai ir inžinieriai. Kiek 
teko patirti statybos darbus 
pavesta taip pat atlikti lietu
viui kontraktoriui inž. J. Au- 
gustinavičiui, kuris turi savo 
statybos bendrovę Clevelande

Bostono biznieriai įsikuria Trieste
The Fleetwood Athletic 

Shoe Company of Boston, ku
ri savo laiku subankrutavo ir 
užsidarė, dabar atsikuria 
Trieste, vardu “Lucky Shoe 
Company”. Jos dabartiniai sa
vininkai yra trys amerikie
čiai, iš kurių du bostoniškiai: 
Albert Saitz ir Frederfck A,

Lietuviškoji Mokykla
V Lietuviškųjų mokyklų JAV turime beveik tik pradinių 

(aukštesniųjų tikrai nežymu). Jas visas išlaiko lietuviškosios 
parapijos. Tačiau ir šių mokyklų permaža, nes ne visos lietu
viškosios parapijos jų turi, ir ne visi lietuvių vaikai gali jas 
lankyti jau vien dėl pasitaikančio didelio atstumo. Pagaliau, 
būkime atviri ir pasisakykime: ne visos liet, parapijų laikomo
sios mokyklos yra tikrai lietuviškos. Visos jos moko anglų kal
ba (kaip reikalauja krašto įstatymai), bet ne visos pamoko 
vaikus lietuvių kalbos (dažniausiai pasitęisindamos, kad tai da
ryti joms nepatogu, nes jas lanko didelis procentas lietuviškai 
nepramokusių lietuviukų, o taip pat ir kitų tautybių vaikai).

▼ Kitos liet, mokyklos lituanistinį kursą jau pernelyg leng
vapėdiškai traktuoja. Pasitaiko pav., kad mokykla įvedusi nuo 
4-jo skyr. liet, kalbos pamokas, bet vaikai rašo iš lentos dai
lyraštį tokiu (mokytojos parašytu!) žargonu. Męs turime ką- 
tina. Vaikas, paklaustas, kodėl jie taip rašo, paaiškina, kad ši 
e ir a tariamos ilgai.

Kita liet, mokykla, baigdama mokslo metus, vaidina, dai
nuoja, kalba. Tačiau ir scenos niekaas neištaria nė vieno lie
tuviško žodžio. O ir angliškai nė Lithuania, nė Lithuanian nie
kas net nepamini.

Tai graudūs pavyzdžiai. Ir juo skaudžiau, kad jie tikri... 
Ir kažin, ar nuoširdžiai įsigilinę į dalyką šitokias mokyklas ga
lėsime laikyti lietuvybės formuotojamis, palaikytojomis — lie
tuviškomis? Pasisakykime atvirai: — Ne!

V Lieka trečiasis lietuviškosios parapijos laikomų mokyklų 
tipas — mokykloos, kurios kietai laikosi JAV švietimo nuosta
tų, bet kartu moko vaikus ir lietuvių kalbos — su meile pačiai 
lietuvij kalbai, supažindina vaikus ir su Lietuva bei lietuvių 
tauta — su meile pačiai Lietuvai ir lietuvių tautai. Prieš šias 
mokyklas, ypač jų vadovus ir dvasios vadus, mes lenkiame gal
vas, nes tik šios mokyklos yra vertos lietuvių mokyklos vardo. 
O tokiomis lietuviškomis mokyklomis turėtų būti visos lietuvių 
parapijų mokyklos, be jokios išimties!

Ig. Malinauskas
(iš “Amer.” Kalendoriaus).

McLaughlin. Trečias buv. A- 
merikos vicekonsulas Romoje 
Thomas McCann. Albert 
Saitz yra buvęs The Fletwood 
Shoe Company prekybos ve
dėjas.

Bendrovės įsikūrimą finan
suoja Amerikos karinė valdžia 
Trieste, paskolindama $50,000. 
Ekonominės Kooperacijos Ad
ministracija, kuri teikia ame
rikiečiams finansinę pagalbą 
Trieste, ištyrinėjusi šį reika
lą, atsisakė suteikti bet kokią 
finansinę paramą. Amerikos 
karinės valdžios atstovai įsi
tikinę, kad šis biznis Trieste 
ir apylinkėse turėsiąs pasise
kimo.

Visos bendrovės mašinos 
buvo pakrautos į laivą ir iš 
Bostono jau išplaukė į New 
Yorką, ir siunčiamos į Tries
to laisvąją teritoriją. Bendro
vė pradėsianti veikti po dvie
jų mėnesių.

Bendrovė suteiksianti apie 
500 darbininkų darbo vietas ir 
gaminsianti naujoviškus batus 
ir audeklinius sandalus. Be to, 
būsiąs pavyzdys komunis
tams, kaip demokratija prisi
deda prie Europos konstruk
tyvaus darbo, įtraukdama j jį 
laisvus Europos kraštų darbi
ninkus.

Dorchesterio Lietuvių 
Piliečių

klubas rengia šaunų pikni
ką š. m. rugsėjo mėn. 17 (sek
madienį) 2 vai. po pietų klu
bo patalpose, 
gių, muzikos 
mingiesiems. 
atsilankyti.

Bus skanių val- 
ir dovanų lai- 
Prašome visus

Klubo Valdyba.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai vidudienio. 

WESX — 1230 kilocydes, Salėm, Mass.
šeštadien, rugsėjo 16 d., 11 valandą rytą, I ietuvi j 

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:

LITHL’A^ĮA^ RADIO HOUR
366 West Broadway ' . \ South Boston 27, Mass.

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

“DRAUGAS” SKELBIA 
POEZIJOS KONKURSĄ

1. Dienraštis “Draugas” skel
bia eilėraščių konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiria
miems eilėraščiams įteikti — 
1950 m. lapkričio 1 d.

2. Už du geriausius eilėraš
čius skiriamos premijos: I— 
50 dolerių ir n—30 dolerių. 
Premijas parūpins "Draugo” 
Bendradarbių Klubas.

3. Premijuotiniems eilėraš
čiams nustatyti teisėjus pa
skirs: du Rašytojų Draugija, 
du Lietuvių Kultūros Institu
tas ir vieną “Draugas”.

4. Tema paliekama pasirinkti 
pačiam rašytojui. Pageidauja
ma, kad eilėraštis būtų para
šytas mašinėle ir neilgesnis 
kaip du ar trys puslapiai.

5. Autorius gali siųsti vieną, 
du arba tris eilėraščius, pasi
rašytus tuo pačiu slapyvar
džiu. Premija tegalės būti ski
riama tik viena tam pačiam 
autoriui.

6. Kūrinius siųsti adresu: 
Poezijos Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

7. Sprendimo bešališkumui 
patikrinti autoriai turi pasi
rašyti slapyvardžiu, o atski
rame uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir adre
są, taipgi įrašant slapyvardį.

8. Siųsdami savo eilėraščius 
konkurso komisijai, rašytojai 
tuo pačiu sutinka, kad jų kū
riniai, premiją laimėję ar ne
laimėję, gali būti išspausdinti 
"Drauge”.

Ramklte tim profMl tonalus Ir Mz- 
nlertua, kurto tavo skelbimą ia remia 
-Oarmninka".
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