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Lietuvių Katalikų Kongresas
si1 i metų rugsėjo mėn. 

2r d. iš Įvairių Amerikos 
vietovių plaukė Federaci
jos skyrių atstovai į ne
paprastą kongresą — A- 
merikos lietuvių katalikų 
vadai rinkosi svarbiems 
pasitarimams Šventųjų 
Metų proga.

Žvilgsnis į praeitus 
metus

Federacijos Centro Val
dybos nariai padarė pra
nešimus. Kalbėjo prel. 
Balkūnas, Stasys Pieža, 
Leonardas Šimutis ir ki
ti. Iš visų šių pranešimų 
paaiškėjo, kad Federaci
jos Centro Valdyba yra 
labai daug padariusi 1) 
lietuvių katalikų repre
zentacijoje tarptautinėj 
plotmėj, 2) tremtinių 
įkurdinimo ir 3) šalpos 
darbe. Pasirodo, kad Fe
deracijos vadai bendrau
ja su galingiausiomis 
JAV organizacijomis, 
kaip NCWC, NCČM ir 
NCCW. Taip pat Kultū
ros Institutas padarė di
delę pažangą.

Kongreso nutarimai
Kongresas pritarė pla

nui organizuoti per Fede
raciją Katalikų Akciją, 
stiprinti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės orga
nizaciją, stiprinti lietu
vių kalbos mokymą para- 

skie-

Pakili nuotaika
Kongresas pradėtas iš

kilmingomis pamaldomis 
šv. Kazimiero bažnyčio
je. Pranciškonų Provin
cijolas Tėvas Vaškys de
rino savo pamokslu atvy
kusiųjų širdis ir planus, 
lyg koks muzikas, kuris 
derina stygas ir atskirus 
instrumentus. Kongreso 
posėdžiai pradėti William 
Penn viešbutyj. Išrinkus 
prezidiumą — pirminin
kas “Garso” redaktorius 
M. Zujus — ir priėmus 
dienotvarkę, pradėti svei
kinimai. Pittsburgo bur
mistras David Lavvrence, 
pasveikinęs kongresą pa
brėžė, kad Katalikybė 
yra tas pylimas, kuris ge
riausiai gal atlaikys blo- pinėse mokyklose, skie- 
gTuTT’TLUflttflifLiuu antplū- pyti lietuvybės dvasią, 

skiepijant meilę lietuvių 
kalbai, lietuviškam žo
džiui, Lietuvos istorijai, 
literatūrai ir tt. Šitų da
lykų dėstymas visose lie
tuvių išlaikomose mo
kyklose yra būtinas.

Prel. Balkūno šūkį: “at- 
katalikin darni atlietu
vinsime” mūsų jaunimą, 
iš tremties atvykę tautie
čiai papildė “lietuviškos 
katalikybės” mintimi, 

(nukelta į 2 pust)
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Komunistų kerštavimas visur toks pats
Masiniai kapai Korėjoje. - Nužudytų ir nukankintų 

randa na kiekviename kaime ir mieste. - Pasitraukdami 
raudonieji žudydavo be atodairos. - Tas pats, kas buvo 
Ispanijoje, Lie uvoje ir kitur.

dį. Dėl laiko stokos žo
džiu sveikinti buvo leista 
dar tik Pietų Amerikos 
lietuvių atstovui, kun. P. 
Ragažinskui. Raštu jau
triais žodžiais kongresą 
sveikino Lietuvos vysku
pai, J. E. vyskupas Briz- 
gys ir J. E. vyskupas Pa- 
dolskis. Kongreso daly
viai pakilia nuotaika iš
klausė ir VLIK’o pirmi
ninko M. Krupavičiaus 
sveikinimo žodžių.

BUDENZ APIE KOMUNISTUS
Buvęs Amerikos komu

nistų laikraščio “Daily 
Worker” redaktorius Bu- 
denz, kuris atsivertė į ka
talikų tikėjimą, viename 
pasikalbėjime apie komu
nizmą padarė įdomių pa
stabų. Aukšto rango buv. 
komunistas apgailestau
ja, kad Amerikoje daug 
kas neturi supratimo, 
kas yra komunizmas. Jo 
teigimu komunizmas yra 
pavergimo sistema.

Toliau tęsdamas paste
bėjo, kad komunistų tvir
tinimus reikia priešingai 
suprasti. Kai komunistai 
kalba apie demokratiją, 
reikia suprasti diktatū
rą: jų taika— reiškia ka
rą; ių tiesa, reiškia me
lą; ių laisvė — vergiją. 
Paliesdamas jų vidaus 
gyvenimą, Budenz nuro
dė. kad ten viešpatauja 
fizinė ir dvasinė vergija; 
koncentracijos stovyklos, 
kankinimai
netolerancija, 
persekiojimas 
įeina į komunizmo prog
ramą, kuri vykdoma pa
gal Kremliaus direkty
vas.

Kalbėdamas apie prie
mones kovoje prieš ko
munizmą, Budenz pirmo
je vietoje nurodė spaudą. 
Jo nuomone, teisingiau
siai komunizmą apibūdi
no popiežius Pijus XI 
enciklikoje “Divini Re- 
demptoris”.

II-jo KARO ATSARGOS 
EUROPOJE LABAI IŠSISĖMĖ

Heidelbergas, Vokietija 
— Aukštas Amerikos ar
mijos pareigūnas spalio 3 
d. pareiškė, kad Jung. 
Valst. laike II-jo pas. ka
ro sugabentos Europon 
atsargos labai išsisėmė. 
Generolo Thomas Han- 
dy’s štabas Europoje su
teikė grupei Amerikos 
žurnalistų, jame apsilan
kiusių laike vienos kelio
nės po Europą, pasikalbė
jimą, laike kurio trumpai 
buvo apibūdinta Europos 
apginklavimo problemos. 
Baigiant pasikalbėjimą 
buvo pareikšta, kad 
Jung. Valst. karinės pa
jėgos laike karo turėjo 
Europoje 11,285,000 tonų 
įvairių atsargų. Dabar 
turinčios tik apie 150,000 
tonų. Sakė, kad dabar jų 
papildymui reikės nuo 4

iki 6 mėnesių laiko, jeigu 
jos jau yra paruoštos ir 
būtų galima tuojau iš
siųsti Europon. Jeigu dar 
jos reikės gaminti, tai 
užtruks jų pristatymas 
nuo 1 iki 2 metų.
H. Wallace už prieškomu- 

nistinį įstatymu
Henry Wallace užgyrė 

Kongreso priimtąjį prieš- 
komunistinį įstatymą. 
Bet, jo nuomone, jis tu
rėtų veikti tik šios kri
zės metu. Jai pasibaigus, 
turėtų būti atšauktas. 
Henry Wallace, kaip ži
nome, buvo progresyvių 
komunistuojančių parti
jos vadas, bet, kai komu
nistai užpuolė Pietų Ko
rėją, pasmerkė tą jų žy
gį ir iš partijos pasitrau
kė.

Tokyo. — Pietų Korė
joj aptilstant karo veiks
mams ir grįžtant į nor
malų gyvenimą, vis 
biau prasiskleidžia ir ko
munistų siautėjimas 
tuos tris mėnesius, 
riuos jie išbuvo šiaurinė
je Korėjoje. Kaip prane
šama iš Tokyo, sąjungi
ninkų tyrinėjimo komisi
jos aptinka nužudytųjų 
ir nukankintųjų masinius 
kapus beveik kiekviena
me kaime ir mieste. Pilni 
daviniai dar nesuvesti, 
bet apytikriai apskaičia
vimai rodo, kad yra nu
žudyta apie 25,000 vyrų, 
moterų ir vaikų. Vieni 
kapai yra kiek senesni; 
žmonės buvo šaudomi 
tuojau komunistams užė
jus. Kiti yra dar visai 
nauji; tai kapai aukų, 

“ kurias -raudonieji likvi
davo pasitraukdami.

Amerikietis pulk. Fran
cis Gillette yra parengęs 
fotografijas, kurios bus 
pasiųstos Jungt i n ė m s 
Tautoms. Fotografijos 
rodo komunistų sureng
tas skerdynes Yankpyon- 
go mieste, 36 mylios į 
šiaurę už Seoul. Komu-

la-

per 
ku-

dviejų metų laikotarpyje 
plieno gamybos padidini
mas pasiektų antrojo pa
saulinio karo meto aukš
tį, įgalindamas krašto 
produkciją gaminti plie
no iki 109,963,000 tonų į 
metus.

ir žudymai; 
tikėjimo 
visa tai

Raudonojo premiero 
pareiškimai

Maskva — Komunisti
nės Kinijos premieras 
Chou En Lai spalio 1 d.
‘Pravdoje’ pareiškęs, kad 
pavojingiausias Kinijos 
“priešas” esanti Ameri
ka. Tad Kinija negali ra
miai žiūrėti į savo kai
myno likimą. Chou pa
reiškė, kad Formoza, na
cionalistinės Kinijos ba
zė, turi būti išlaisvinta 
nežiūrint Jung. Valst. įsi
kišimo į tą reikalą iš 
sausumos, jūros ar oro 
Taip pat pareiškė, kad 
Kinija siekia išlaisvinti 
Tibetą. Jei bus galima di
plomatinių pasitarimų 
būdu; jeigu reikės, tai 
tikslui panaudos ir savo 
armiją.

NAUJI SOVIETŲ LĖKTUVAI 
SHANGHAJUI

Hong Kong — Spalio 3 
d. neoficialūs, bet patiki
mi, sluoksniai iš Shan- 
ghajaus pranešė, kad vie
name Shanghajaus Hun- 
gjao aerodrome pastebi
ma veikla naujų Rusijo
je gamintų kovos lėktu
vų. Tai yra tipo Jak pa
tobulinti lėktuvai, kurie 
turi ir panašų pavadini
mą Yak-21. Jie yra grei
tesni už senuosius sovie
tų tipo La-9 ir gali išvys
tyti greitį 550 mylių į va
landą.

Taip pat Shanghajuje 
yra sovietų bombonešių 
TU-2 ir nemažas skaičius 
LA-7.

Padidinama plieno 
gamyba

Washington — Preky
bos sekretorius Saweyr 
pareiškė, kad JAV plieno 
produkcija ligi pabaigos 
1952 m. bus pakelta iki 
9,400,000 tonų į metus, 
kad patenkinus karo rei
kalavimus. Numatytas

sur, kur tik įgauna val
džios šie sužvėrėję žmo
nės. Jų žmogžudiški dar
bai išeina aikštėn ir pa
saulis vis labiau pamato, 
su kuo turi reikalą.

nistai pasitra ūkdami 
durtuvais subadė ir su
šaudė, o paskui padegė 
700 žmonių, tarp jų daug 
ir vaikų. Vienoje jūros 
bazėje pietų Korėjoje, 
Mokpo, kurią užėmė pie
tų korėjiečiai, rado su
šaudytų 500 žmonių.

Praėjusį sekmadienį 
masinės skerdynės buvo 
įvykdytos Wonju mieste, 
55 mylios į rytus nuo 
Seoul. Raudonosios gau
jos, nusileidusios nuo 
kalvų, prieš pasitrau
kiant siautėjo tame mies
te ištisas 8 valandas. Nu
žudyta apie 2000 civilių 
gyventojų, belaisvių ir 
penki amerikiečių kari
ninkai. Leitenantas Ru
seli K. Leick iš Sompton, 
Cal., spėjęs pasislėpti, iš
liko gyvas. Jis pasakoja
apie sadistines ščenaš, susilyginti' su ameriko- 
plėšimus ir šaudymus.

Visa tai rodo, kad ko
munistų kerštavimas yra 
visur toks pats. Jie išžu
dė tūkstančius lenkų ka
rininkų Katyne, žudė Lie
tuvoje 1941 metais bėg
dami ir paskui grįžę 1944 
metais, paliko masines 
kapines Ispanijoje — vi

Pradėjo kilti Kanados 
doleris

Montreal — Nuo praė
jusios savaitės pabaigos 
pradėjo kilti Kanados do
leris. Dar praeitą penkta
dienį visur buvo mokama 
už kanadišką dolerį Ame
rikos pinigais po 90 cen
tų. Pirmadienį jo vertė 
pakilo iki 94c., antradie
nį jau 95.2 cent. ir tos 
dienos vakare net iki 96 
centų. Pasauliniuose fi
nansiniuose sluoksniuose 
keliamas klausimas, ar 
Kanados doleris nesiekia

niškuoju.
Pranešimai iš Europos 

sako, kad Londone ir Zu- 
riche jaučiamas žymus 
spekuliacinis sujudimas. 
Be to Kanada spalio 4 d. 
panaikino beveik visus 
suvaržymus Ameri k o s 
doleriui.

§ICHV$TO$ ŽINIOS
Reikalauja išlaisvinti 

ark. Stepinac
Roma — Jung. Valst. 

senatorius Harold Coo- 
ley, būdamas Jugoslavi
joje prašė Jugoslavijos 
diktatorių Titą, kad pa
leistų iš kalėjimo nekal
tai pasmerktą Zagrebo 
arkivyskupą Msgr. Ste
pinac. H. Cooley pasikal
bėjime su spaudos atsto
vais pabrėžė, kad ark. 
Stepinac laikymas kalėji
me stato pavojun Ameri
kos - Jugoslavijos santy
kius.

Anglų parlamentarai 
bei valdančios partijos 
atstovai, kurie kiek anks
čiau lankėsi pas Titą, pri
mygtinai reikalavo iš
laisvinti arkivy s k u p ą 
Stepinac.

Dabar Amerikos parla
mentarai pareiškė, jog 
Tito užtikrinęs juos, kad 
yra pasirengęs pertvar
kyti krašte religinę pa
dėtį, užtikrindamas tikė
jimo laisvę. '

F.bc ■ .

A Saugumo Taryba nutarė išklausyti asmeniškai 
raudonosios Kinijos atstovą, kai bus svarstomas 
Formozos klausimas Jungt. Tautose.

A Austrijos policija spalio 4 d. Viennoje areštavo 
30 komunistų, kurie ryšium su nesėkmingu jų or
ganizuojamu streiku mėgino trukdyti susisiekimą 
amerikiečių zonoje.

A Įsakyta skubiai grįžti Japonijon gen. Douglas 
McArthur’o karinei misijai, kurią jis buvo įsteigęs 
Formozoje po savo apsilankymo pas Chiangkaišeką 
liepos mėnesį. Atšaukimo priežastys nežinomos.

A Kalif. gubernatorius Earl Warren rugsėjo 3 d. 
pasirašė lojalumo priesaikos įstatymą ir tuojau 
pats prisiekė. Valstybės, miestų ir kiti to krašto tar
nautojai turi pasekti savo šefo pavyzdį per 30 dienų 
arba atsisakyti tarnybos.

A Gen. Walton H. Walker buvo atžymėtas ąžuolo 
lapais prie Pasižymėjimo Kryžiaus. Gen. D. McAr
thur pareiškė, kad ši garbė buvo jam suteikta už nar
sumą kovose.

A Britų prekybos rūmų pirmininkas pasirašė su 
Vak. Vokietija prekybos sutartį, pagal kurią padvi
gubinama prekybinė apyvarta tarp šių kraštų.

A Prezidentas Trumanas telegrama sveikino gen. 
Douglas McArthur su puikia pergale Korėjoje. Ta 
proga prezidentas išgyrė JAV karines pajėgas ir pa
dėkojo savo tautos vardu.

A VVinston Churchill spalio 3 d. šventė 75 m. am
žiaus jubiliejų ir 50 m. sukaktį, kai buvo pirmą kar
tą išrinktas į žemuosius parlamento rūmus. Konser
vatoriai ta proga jam pagerbti surengė banketą.

A Jung. Valstybių vyriausybė pripažino pirmeny
bę užsakymams krašto gynybos reikalams ir išleido 
tuo tikslu įsakymą pramonės įmonėms, kad pirmoj 
vietoj būtų pildomi gynybos departamento ir Atomi
nės Energijos komisijos užsakymai.
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Iškilmingas aktas Seoul miesto rūmuose. Civilinė išlaisvinto miesto valdžia perduodama prez. 
Syngman Rhee (jis kalba iš tribūnos). Pirmas į kairę nuo tribūnos sėdi gen. McArthuras, antras 
— JAV ambasadorius Korėjai — John J. Mucio.

Pietiečiai žygiuoja į priekį
Pietų korėjiečių apie dvi divizijos, nesutikdamos 

didesnio pasipriešinimo, rytiniu pamariu nusistūmė 
jau. 60 mylių. Aplenktas Kosong ir artėjama prie 
Tongchon. Nuo čia yra dar 30 mylių iki Wonsan — 
šiaurinės Korėjos uosto rytiniam pakraštyje. Pro tą 
uostą sovietai iš Vladivostoko teikė paramą šiaurinei 
Korėjai. Lėktuvai yra pastebėję, kad tarp Tongchon 
ir Wonscm koncentruojamos priešo pajėgos. Manoma, 
kad čia gali įvykti pirmos didesnės kautynės už 38 
paralelės.

Ir sąjungininkai yra pasirengę įžengti į šiaurės 
Korėją

Sąjungininkų kariuomenė jau visu ruožu yra 
priėjusi 38 paralelę. Gen McArthuro štabas pareiš
kęs, kad ji bus peržengta, kai tik strategiškai bus 
tam pasiruošta. Bet ir šiuo metu sąjungininkų lėktu
vai žvalgymo tikslais skraido po šiaurės Korėją. Jie 
yra pastebėję pagyvėjusį autosunkvežimų judėjimą 
tarp Jfcandžrurijos ir Korėjos. Niekam nekelia abejo
nės, kad Kinija ir toliau “savanoriškai” remia Korė
jos komunistus. Per jų radiją skelbiami pranešimai, 
kad '‘liaudies kariuomenė” rengiasi naujiems uždavi
niams. Apie gėn. McArthuro ultimatumą pasiduoti 
neužsimenama nei vienu žodžiu.

Jungtinės Tautos už visos Korėjos suvienijimą
Jungtinių Tautų politinėje komisijoje dauguma 

balsų (47 prieš 5) buvo priimta rezoliucija, kuri pil
naties posėdžiui siūlo suvienyti Korėją ir Jungtinių 
Tautų priežiūroje pravesti rinkimus. Jungtinių Tau
tų karinės pajėgos turėtų pasitraukti iš visos Korė
jos, kai tik bus sudaryta viena visam kraštui val
džia. Sovietai palaikė kitą rezoliuciją, kurioje reika
lavo “nuplauti rankas” nuo Korėjos. Ta rezoliucija 
tokia pat dauguma balsų buvo atmesta. Tuo būdu 
sienos peržengimui dauguma pritaria. Klausimas 
galutinai bus sprendžiamas šios savaitės pilnaties po
sėdyje.

4b Sąjungininkų karines pajėgas Korėjoje sudard 
apie 90,000 amerikiečių, 30,000 korėjiečių ir 10,000 
kitų tautų (britų, australų, filipinų). Laukiama dar 
5000 Siamo ir prancūzų karinių dalinių.

■h Korėjon yra atvykusi Trečioji amerikiečių divi
zija, pagarsėjusi pirmajame ir antrajame kare.

m Valstybės sekretorius Dean Achesonas yra tos 
nuomonės, kad Kinija į Korėjos karą tiesioginižti ne- 
sikiš. Karo ekspertai nurodo ir priežastį: kinai turi 
daug žmonių, bet jie kariškai dar neparengti ir men
kai ginkluoti.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

METINIS

(pradžia 1 puls.)

Buvo apsvarstyti ir or
ganizaciniai Fedėracijos 
reikalai.

Pietų metu kalbėjo prof. 
A. Damušis lietuvių ka
talikų vienybės reikalu, 
nurodydamas, kas mus, 
seniau ir naujai atvyku
sius, skiria ir jungia.

Tikra demonstracija
Lietuviškos katalikybės 

demonstracija buvo Pitts- 
burgo katedroje suorga
nizuota ir per radijo 
transliuojama Šv. Valan
da. Pamaldas atlaikė ir 
angliškai pamokslą pasa
kė vyskupas J. F. Dear- 
den. Lietuviškai pamoks
tą pasakė prel. BolkftnM. 
frngtihnoit vyrą . dMhii 
(šv. Kafeimiero iš South 
Side, šv. Petro ir Povilo 
iš Homestedo ir šv. Vin
cento iš Esplen) vadova
vo kompozitorius J. Stan
kūnas. Vargonavo muzi
kas K. Bazys, solo daina
vo A. Sadauskas.

9 0

9
I Dabar yra laikas nusipirkti puikius, eit 

gantiškus paltus su kailiais padailintus, Ame
rikoje didžiausioje kailinių firmoje — I. J. 
FOK. Ši krautuve turi šimtus paltų pasirinki
mui ir visokių kainų. Turime priminti, kad 
šio metinio išpardavimo proga, paltų kainos 
labai sumažintos. Nuolaidos daromos dėlto, 
kad šie drabužiniai paltai buvo pasiųsti tada, 
kada kainos dar buvo žemos. Šiandien I. J. 
FOX krautuvė negalėtų tokių paltų duplikuo- 
ti, nes šiandien kainos nežmoniškai yra paki
lusios. Taigi, pasinaudokite proga, Įsigykite 
paltus šiame dideliame metiniame išpardavi
me!

Taip-gi mes turime didelį ir platų pasirin
kimą moteriškų kostiumų, grynai drabužinių 
paltų, jacketų, kailiais apvedžiotų siūtų ir 
kailiais padailintų jacketų.

Atėjusios Į Paltų Saloną prašykite, kad 
jums patarnautų p. Algirdas P. Mitkus, kuris 
Jums maloniai patarnaus ir pritaikins Jums 
perkamus rūbus pagal jūsų skonį ir figūrą. 
Jis patarnauja šeštadieniais nuo 9:30 iki 5:30 
ir pirmadienio vakarais nuo 5 vai. iki 8:30.
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Ateitin inkų

Pittsburgho lietuvių ka
talikų visuomenė išgyve
no didelį subruzdimą. Ji 
priėmė du didelius suva
žiavimus: ALRK Federa
cijos 31-mą Kongresą ir 
Amerikos Ateitin inkų 
Sąjungos atstovų suva
žiavimą. Abu jie įvyko š. 
m. rugsėjo mėn. 30 ir 
spalių mėn. 1 dienomis. 
Amerikos 
Sąjungos suvažia v i m e 
dalyvavo gausus būrys 
moksleivių, studentų ir 
sendraugių iš įvairių A- 
merikos vietovių.

Suvažiavimas pradėtas 
spalių mėn. 1 d. 8 vai. šv. 
Mišiomis lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Pa
maldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė Amerikos 
Ateitininkų Dvasios Va
das kun. P. M. Juras. Pa
maldų metu suvažiavimo 
dalyviai priėmė šv. Ko
muniją. Po pamaldų visi 
atstovai susirinko į lie
tuvių šv. Kazimiero para
pijos High School patal
pas ir pradėjo posėdžius.

Suvažiavimą atidarė A- 
merikos Ateitininkų Są
jungos Pirmininkas Juo
zas B. Laučka, pakvies
damas Dvasios Vadą, 
kun. P. M. Jurą sukalbė
ti maldą ir pasakydamas 
grasią jr įspūdingą kal-

A

Naują Federacijos 
vaidybą

sudaro: prel. J. Balkū- 
nas — dvasios vadas; 
Stasys Pieža — pirmi
ninkas; Adolfas Darnu
sis ir Juozas Laučka — 
vicepirmininkai; kun. Pr. 
M. Juras— iždininkas; S. 
Sužiedėlis, A. Mažeika, P. 
Patlaba — nariais.

Kangreso vaisiai
Tai priklauso nuo to, 

kaip atskirose parapijose 
kongreso nutarimai bus 
vykdomi. Viskas priklau
so nuo vietos kunigų ir 
katalikų inteligentų ben- 
drtdamaVftoo. Pačiame 

Fta, dR
UKifcia*

kirita ir susitarta. Linki
me kiekvienai parapijai 
surengti tokį savo vietinį 
kongresą ir paskui visu 
nuoširdumu sujungti jė
gas bendram darbui ka
talikybės ir lietuvybės 
gerovei.

ATEITININKŲ SUVAŽIAVI
MAS PITTSBURGHE

bą. Po atidarymo kalbos 
pakviesta garbės ir dar
bo prezidiumai. Į garbės 
prezidiumą pakv i e s t a 
prel. J. Barkūnas, kun. P. 
M. Juras, prof. K. Pakš- 
tasą dr. Ad. Darnusis ir 
Pranciškonų Provincijo
las Tėvas Vaškys. Į dar
bo prezidiumą — pirmi-. 
ninku Stasys Lūšys, o vi
cepirmininkais ponia Da- 
mušienė ir dr. Kisielius. 
Sudarius dar reikalingas 
komisijas, pereita prie 
labai intensyvaus patiek
tų klausimų svarstymo. 
Įvairių klausimų referen
tais buvo prel. Balkūnas, 
kun. Juras, Dr. Ad. Da
rnusis, prof. K. Pakštas, 
St. Barzdukas, Pranas 
Vainauskas, Pranas Nau
jokaitis ir k. Su dideliu 
atsidėjimu ir rimtumu 
patiekti klausimai buvo 
svarstomi per visą dieną 
iki vėlyvaus vakaro. Iš- 
sėmus dienotvarkę, perei
ta prie valdomųjų orga
nų rinkimo. Atstovams 
pageidaujant 
pasiliko dar
metams ta pati Ameri
kos Ateitininkų Sąjungos 
valdyba, Susiš e 1 p i m o 
Fondo valdyba ir Revizi
jos komisija. Sąjungos 
valdybos pirmininku bus 
Juozas B. Laučka, New 

ir prašant 
vieneriems

York, Susišelpimo Fondo 
pirmininkas prel. J. Bal
kūnas, Maspeth, N. Y. ir 
Revizijos Komisijos pir
mininkas Stasys Lūšys, 
Boston, Mass.

Išrinkus valdomuosius 
organus prezidiumo pir
mininkas St. Lūšys pasa
kė uždaromąją kalbą, ku
rioje pažymėjo, kad šis 
Amerikos ateitininkų su
važiavimas yra nepapras
tas, nes jis įvyko šven
taisiais metais ir jam bu
vo paminėta garbinga 
40-ties metų sukaktis 
nuo Ateitininkijos sąjū
džio pradžios. Abu šie ju
biliejai įpareigoja ateiti
ninkus būti vieningais ir 
nenuilstamai dirbti de- 
kristionizacijos bangai 
sustabdyti ir mūsų pa- 
vergtai ir kankinamai 
Tėvynei Lietuvai išva- 
<nron.

‘Dvasios vadui sukalbė
jus maldą ir visiems su
važiavimo dalyviams su
giedojus himnus, atsi
sveikinta su plieniniu 
Pittsburghu ir išsiskirs
tyta po plačiąsias Jung
tines Amerikos Valsty
bes iš visų jėgų dirbti 
Dievui, tėvynei ir arti
mui.

-K. Datžgfeudas

Voktetiia siąs atstovą 
j Vat&aR

Bortn, Vokieitja. — 
Trims didiesiems nuta
rus, kad vakarų Vokieti
ja gali užmegžti diploma
tinius santykius Su kito
mis valstybėmis, gyvai 
svarstomas klausimas 
tuojau atnaujinti santy
kius su Vatikanu. Šiuo 
metu vakarų Vokietijoje 
popiežiaus atstovu yra 
vysk. Aloyzas J. ’Muench, 
amerikietis iš Fargo, N. 
Dak. Bet jis tiktai eina 
nuncijaus pareigas. Vati
kane vokiečiai neturi sa
vo atstovo.

ApbHiM bdh| vkektffiulą
Praga -* Komunistinė 

Čekijos vyriausybė prisi
kabino prie britų vice
konsulo Bratislavoje. Jį 
kaltina esant šnipą ir rei
kalauja išvykti. Vicekon
sului Lawrence Gordon 
Gaze duotas tik 48 va
landų terminas apleisti 
Čekoslovakiją.

Bratislava, kaip žino
ma, yra Slovakijoje, per
dėm katalikiškoje pro
vincijoje, kur yra stiprus 
pasipriešinimas bolševi
kams. Jie nenori, kad 
svetimos akys tai maty
tų.

Cicero, Illinois. — Amerikos tauta yra #arsi visame pa
saulyje savo bizniškais sugebėjimais ir nemėgimu karo. Ir at
rodo, kad Amerikai nebūtų reikalo kariauti. Žmonių čia yra 
daugybė, bet ir žemių plotai neaprėpiami. Turtai, stačiai, neiš
semiami. Didžiuliai vandenynai skiria Ameriką nuo kitų kon
tinentų, nuo kitų valstybių, kurios galėtų būti jos priešai. Ir 
vis dėlto Amerika pastaraisiais laikais vis dažniau ir dažniau 
kariauja. Ir tai ne kur nors čia pat, savo sienas nuo priešo gin
dama, bet labai toli. Tai Europoje, tai Afrikoje, tai vėl Azijoje. 
Kodėl taip yra? Kas gi čia atsitiko?

Daugelis kitų tautų, o net ir pačių amerikiečių to nesu
pranta ir neretai net smerkia Ameriką, kam kišasi, kur jai ne
reikia; kam aukoja savo žmones ir turtą ir su kitomis tauto
mis be reikalo erzinasi. Kiti mėgina šitaip filosofuoti. Ameri
kiečiai, girdi, baisiai mėgsta laisvę ir nepakenčia tironų. Tat, 
jei kur koks fašistas atsiranda, tai ir duoda jam per galvą. Ki
ti vėl yra linkę manyti, kad Amerika iš geros širdies gina 
skriaudžiamas tautas ir t.t. Visur čia yra po truputį teisybės. 
Bet nepakankamai įtikina. Jeigu kuri nors tauta ar valstybė 
taip vien kitais rūpintųsi, tai iš karų neišeitų ir pati senai jau 
būtų žlugusi. Amerika, kaip ir kiekviena kita valstybė, kariau
ja pirmiausiai už savo interesus, ir tik tada, kai jau kitokios 
išeities nebėra. Kas kitaip galvoja, klysta, nervinasi ir kartais 
Ameriką kaltina tuo, kuo ji visai nekalta.

Iš netolimos praeities matome, kad Amerika karams nesi
ruošia iš anksto. Ji į Europos karus nesiskubina įsimaišyti. Įsi
maišo tik gerai pasiruošusi. O į tuos karus įsimaišo tik vienu 
vieninteliu atveju, būtent tada, kai Europoje atsiranda koks 
nors užkariautojas, kuriam niekas Europoje nebegali pasiprie
šinti. Savaime aišku, kad toks užkariautojas anksčiau ar vėliau 
ties savo ranką per vandenynus ir sieks Amerikos, nes tik per 
Amerikos lavoną gali pasidaryti viso pasaulio valdovu. O koks 
gi užkariautojas nesvajojo valdyti pasaulio?

Yra dar keletas kitų, visai naujų priežasčių, kodėl Ame
rika vis dažniau ir greičiau pradeda kariauti. Visų pirma, mil
žiniški atstumai, plačiausi vandenynai jau nebeapsaugo Ameri
kos sienas. Net gi geriausias karo laivynas nebeteikia garanti
jų. Viskas dabar greit pasiekiama ir nugalima. Dar blogiau. 
Europoje nebeliko gero kumščio, kurs galėtų apraminti užka
riautoją. Vokiečių karo mašina nebeveikia — bent šiuo laiku. 
Anglijos galybė labai pakirpta. O visa kita Europoje — žino
me, kaip yra. Gi naujas užkariautojas — Sovietai, ir baisus ir 
žiaurus. Sovietus galima atitolinti nuo Amerikos tik jėga, tokia 
jėga, kuri bus jiems neįkandama. Man atrodo, kad tai yra pati 
svarbiausia priežastis, kodėl Amerika kariauja ir kodėl ji šį 
karui nebegali laukti, .kol kiti atą^ pirmus
kartą-

MALIKO KEBLI PADĖTIS
New York. — Kaip ži

noma, Jokūbas Malikas, 
Sovietų Rusijos atstovas 
Jungtinėms Tautoms, yra 
teigiamai pasisakęs už 
laisvą pasikeitimą idėjo
mis ir informacijomis 
tarp Sovietų Rusijos ir 
Amerikos. Tas jo žodis 
nepraėjo tuščiai. Pary
žiuje posėdžiavęs kultū
rininkų kongresas pri
siuntė J. Malikui telegra
mą, kurioje prašo jį da
ryti žygių, kad iš Sovie
tų Rusijos būtų galima 
laisvai išvažiuoti ir įva
žiuoti, laisvai keistis 
knygomis ir laikraščiais, 
laisvai klausyti radijo 
pranešimų ir bendradar
biauti su rusų mokslinin
kais ir rašytojais.

Įdomu, ar ir dabar Ma
liko atsakymas bus tei
giamas?

PILNAI PARUOŠTA NAUJA 
DIVIZIJA

Washington — Gyny
bos departamentas spalio 
3 d. pareiškė, kad jau pil
nai paruošta frontui nau
ja iš 23,000 vyrų divizija 
papildyti JAV karinėms 
pajėgoms. Tai reiškia, 
kad Amerikos armija jau 
turi pilnai paruoštų 11 
divizijų Korėjos frontui 
ar tinkamų kautis Euro
poje. Taip pat 4-toji in- 
fanterijos divizija baigia
ma perorganizuoti į 11-tą 
taktikos diviziją.

Nuo to laiko, kai pra
sidėjo karas, pagal vyk

4 Ituranai psDeęo b 

pvergto treste
Manston, Anglija — 

Trys čekai lakūnai su sa
vo šeimomis iš Čekoslo
vakijos atlėkė į Angliją. 
Čekoslovakija yra sovie
tų Rusijos kontrolėje. 
Pabėgusieji prašo Angli
jos valdžios, kad jiems 
leistų apsigyventi.

homuntsrai pnVūio 
registnieHs

Jersey City, N. J. —šio 
miesto taryba priėmė me
ro John V. Kėnny pasiū
lymą, kuris reikalauja, 
kad visi komunistai ir jų 
pasekėjai registruotūsi 
pas miesto raštininką. 
Galutinis balsavimas bus 
spalio 17 d. z 

domą apsiginki avimo 
programą, yra lavinamos 
kitos 7 divizijos, kurios 
dar kautynėms netinka
mos. Jungt štabų virši
ninkas gen. Omar Brad
ley sakė, kad kurį laiką 
prieš Korėjos karą, mini- 
mums Jung. Valst. sau
gumui buvo reikalihga 
18-ka išlavintų ir apgin
kluotų divizijų. Karui 
prasidėjus šis skaičius 
buvo pakeltas. Laike II- 
jo pas. karo Jung. Valst. 
buvo, suorganizavę 89 di
vizijas; ’
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Prakiuręs indas
Joks indas, kaip žinoma, nėra amžinas: sudūžta 

arba prakiūra. Lietuviai dar prideda, kad ąsotis iki 
laiko vandenį neša. Praeina metai antri, ir numeta
mas į patvorį. Taip susirenka krūvos laužo seniau 
vartotų ir buvusių naudingų daiktų. Žmonės dirbdi- 
nasi naujus, o laužą rūdys suėda.

Dar neseniai labai naudingu daiktu darbinin
kams atrodė komunizmas. Į tą marksistinį indą buvo 
sudėtos pačios gražiausios viltys, kokias tiktai žmo
gus gali turėti šioje žemėje. Laukta, kad iš jo išsi
lies ir laisvė, ir lygybė, ir nauja pasaulio tvarka, to
kia rojiška valstybė,, kurioje nebus nei prispaudėjų 
nei prispaustųjų. Visokie išnaudotojai, kapitalistai, 
turčiai ir, apskritai, kitų prakaito siurbė  jai bus taip 
sutvarkyti, kaip niekas ir niekada jų nesutvarkė ir 
nesutvarkys. Komunistai nesivaržys eiti ir per lavo
nus, kad likusiems gyviems būtų tikrai gera gyventi.

Kad jie lavonais nuklojo daug miestų ir kraštų, 
šito niekas paneigti negali. Kad niekada žemėje ne- 
siliejp tiek daug kraujo ir ašarų, nebuvo tiek skurdo 
ir alkio, tiek išgąsties ir nerimo, kaip komunistų ap
sėstuose kraštuose, niekas to iš istorijos jau neiš
brauks. Bet ten nebus parašyta apie palaimą, apie tą 
rojišką gyvenimą, kurio buvo tikėtasi iš komunistų 
sukurtos tvarkos. Visą seną, tiesa, jie šoko griauti 
su didžiausiu įnirtimu, bet naujo ir geresnio duoti 
nepajėgė, nes nusigriebė to paties, ką griovė, — ka
pitalizmo.

Kas iš tos jų revoliucijos, kad privatinį kapita
lizmą pakeitė dar žiauresniu valstybiniu, o demo
kratiją - bolševikine diktatūra. Paskiri kapitalistai, 
demokratijos jau apsilpninti, pajėgia į savo kišenę 
suglemžti tiktai dalį darbininko uždarbio. Tuo tar
pu valstybinis kapitalizmas, paremtas komunistine 
diktatūra, sukiša į raudoną tarbą visą žmogų. Kapi
talistiniam pasaulyje dar lieka darbininkui kiek lais
vės bent po darbo. Jis gali dar ir profesinėmis są
jungomis arba unijomis ginti savo reikalus. Komu
nistinėje diktatūroje viskas nustatyta ir kietai su
imta — įdėta kaip į geležinius rėmus, kuriuose ne
pasikrutinsi ir nežioptelsi, ar tau tas patinka ar ne.

Po trijų dešimtų metų šios komunistinės prakti
kos darbininkai pamatė apgavystę, ir ima nuo rau-

Pastaromis dienomis 
valstybės departamentas 
išleido 100 puslapių kny
gą apie JAV užsienių po
litiką. Šios valstybės de
partamento leidinys 
mums itin įdomus, nes 
aiškiai pamini ir tris Pa
balti jos valstybes. Jį pa
rengti įsakė pats prezi
dentas Trumanas, kad 
visiems būtų aiškūs JAV 
u žsienio politikos tikslai. 
Pradžiai jos yra atspaus
dinta 50,000 egz. Įsakyta 
išdalyti krašto viduje ir 
u’sier'ie atatinkamiems 
asmenims.

Tikros ‘tempimo 
priežastys

Knygoje valst. deDar- 
tameitas nurodo, kad so
vietų propaganda skel
bia, jog įtempimas tarp 
Rytu ir Vakarų kyla iš 
kovos tarp kapitalizmo ir 
komunizmo. Valst. de
partamentas atsako: 
konfliktas yra tarp vals
tybės, ištroškusios val

džios, kurios ji siekia jė
ga bei teroru, ir laisvųjų 
pasaulio tautų, kurios ne
nori būti pavergtos.

Rusija pavergė
Valstybės departamen

to išleistosios knygos 
duomenys sako: 1. Sovie
tu Rusija užgrobė 7.500,- 
000 ketvirtainių (kvadr.) 
mylių naujų teritorijų; 
2. paėmė savo kontrolėn 
500 milijonų žmonių ir 
dabar stengiasi išplėsti 
savo imperiją Azijoje.

1945 m. Yaltos susitari
mu su JAV ir D. Britani
ja Rusija gavo 93,100 
ketv. mylių su 13,420,000 
gyventojų, būtent: Kuri
lų salose 3,900 ketv. my
lių su 18,000 gyventojų, 
Pietų Sachalino saloje — 
13,000 ketv. myl. su 415,- 
000 gyv., Rytinės Lenki
jos teritorijų — 69,000 
ketv. myl. su 11,800,000 
gyv., Rytprūsių — 5,400 
ketv. myl. su 1,187,000

Prezidentas Trumanas sega žvaigždę apdovanotam gen. 
Omar N. Bradley, vyriausiojo kariuomenes štabo viršinin
kui.

donos vėliavos nusisukti. Tai liudija ir šiame nume
ryje spausdinamas straipsnis. Nepaneigiami faktai 
rodo, kad komunistinis ąsotis jau yra prakiuręs: 
vanduo iš jo bėga, drumzlės dar užsilaiko. Reikės 
dar kiek palaukti, kol gyvenimas ji nusvies į patvorį. 
Bus imtasi naujų priemonių, mažiau revoliucinių, 
bet daug tikresnių ir žmoniškesnių, kad galima būtų 
tikrai žmoniškai gyventi, nesipjaunant ir nevergiant 
vienų kitiems. Komunizmas liks tik istorine pabaisa, 
prarijusia milijonus aukų. L. Kn.

gyv.
Užgrobė sulaužydama 

sutartis
čia valstybės departa

mentas sumini valstybes, 
kurias Rusija užgrobė 
sulaužydama tarptauti
nes sutartis: tris Pabalti
jo kraštus — Estiją, Lat
viją ir Lietuvą, ir dar še
šis kitus, — Lenkiją, 
Vengriją, Rumuniją, Bul
gariją. Albaniją ir Čeko
slovakiją. Komunistų pa
vergta Kinija laukia to
kio pat likimo.

Dabartinė Vakarų 
padėtis

Knygoje dabartinė pa
saulio padėtis lyginama 
su senų laikų Vakarų Eu
ropos padėtimi, kai ii ko
vojo su laukiniais. Tada 
nė vienas gyventojas ne
galėjo iš rankų paleisti 
ginklo, saugodamas save 
ir savo šeimas nuo žudi
kų. Šiandien vėl kiekvie
na tauta turi ginkluotis, 
kai ji negali pasitikėti 
teise, kuri nesąžiningai 
laužoma. Amerikos užsie
nių politikos tikslas, 
valstybės departamento 
nusakymu, sukurti tokią 
tarptautinę bendruome
nę, kurioje žmonės gy
ventų taikoje, pasitikėda
mi teisės apsauga. Ta
čiau šių uždavinių įgy
vendinimą trukdo sovie
tų agresija.

Derybos dėl sferų pasi
dalinimo — nedemokra

tiška idėja
Prezidentas Trumanas 

remia šiuos valst. depar
tamento tvirt i n i m u s. 
Trumpame įžangos žody
je, aiškindamas JAV už
sienių politiką kitų vals
tybių ir jų žmonių atžvil
giu, griežtai atmeta bet- 
kokią JAV ir Rusijos 
derybų idėją šalia Jung. 
Tautų. Pa juo k d a m a s 
Maskvos svajones apie 
pasidalinimą įtakų sfero
mis tarp Amerikos ir Ru
sijos kitų tautų laisvės 
sąskaiton, sako, kad ga
lėtų būti kas nors pana
šaus karikatūristų žaidi
me, bet nelaikoma demo
kratinių kraštų ir jų 
žmonių rimta idėja.

J. L.

AR NEMEGINAM TYČIOMIS 
IŠSIBARSTYTI?

Spaudoje teko skaityti 
Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos atsišauki
mas. Jis ragina: "Pirmas 
ir neatidėliotinas daly
kas yra rinkti aukas pi
nigais”. "Yra visa eilė 
gausingi] šeimų, kurios 
skrista ir vargsta Vokie
tijoje. Yra nemažas skai
čius senelių ir invalidų. 
Jiems kuo skubiausiai 
reikia padėti”. Antras 
reikalas: pinigai esą rei
kalingi atgaivintam "Ke
leiviui” ir propagandinei 
literatūrai apie M. Lietu
vą.

Šalpos ir politinis pro
pagandinis reikalai abu
du labai svarbūs, remti
ni ir visos pastangos tam 
sveikintinos. Tik jų rė
mimo būdas ir organiza
cija yra siūloma klaidin
ga.

Šalpos reikalams visi 
lietuviai JAV dėjo ir te- 
bededa savo centus 
BALF. Kanados, Austra
lijos ir kitų kraštų lietu
viai savo aukas tam rei
kalui siunčia tiesiai Lie
tuvos Raudonajam Kry
žiui Vokietijoje. BALF 
ir LRK gėrybės padali
namos visiems pagalbos 
reikalingiesiems, be skir
tumo, ar kas kilęs iš 
Kauno, iš Vilniaus, iš 
K’aipėdos ar iš Tilžės. 
Tiek LRK, tiek Vokieti
jos lietuviu bendruome
nes vadovybėje dalyvau
ja lietuviai taip pat be 
kilmės skirtumo. Jeigu 
dabar pradėtume rinkti 
aukas skyrium Mažajai, 
skyrium Didžiajai Lietu
vai, tai kas garantuos, 
kad po pusmečio tas su
skilimas neis toliau ir 
nebus pradėta rinkt au
kos skyrium katalikams, 
skyrium evangelikams 
Lig šiol lietuviai yra pa
rodę didelio tautinės vie
nybės supratimo ir yra 
išvengę išsinarceliavimo 
“parapijomis”

Tačiau M. Lietuvos bi
čiulių dirbamas šalpos 
darbas gali būt labai

tikslingas ir sveikinti
nas, jei jis pasireikš tin
kamu būdu, jei jis, pvz., 
bus nukreiptas surišti 
užjūrio kurią lietuvių 
šeimą su Vokietijoj esan
čia lietuvių šeima. Tokiu 
šeimų surišimu ne tik 
materialinė parama galė
tų ateiti jos privalan
tiems, bet tas turėtų ne
mažos tautinės prasmės.

Antras reikalas politi
nis, informacinis. Etno
grafinėse lietuvių tautos 
žemėse už Lietuvos vals
tybės sienų esančiu lietu
vių politinei lietuviškai 
sąmonei organ i z u o t i, 
jiems palankią pasaulio 
oponiją kelti VLIKas jau 
1946 m. susirūpino. Jo 
iniciatyva buvo sudaryta 
M. Lietuvos Taryba, ku
rios veiklą jis remia. O 
kad M. Lietuvos Tarybos 
veikla nesidvilypuotų su 
VLIKo veikla, buvo nu
matyta, kad MLT savo 
planus aptars ir suderins 
su atitinkama tarnyba. 
Kiekvienam, tur būt, 
bus aišku, kad tik tokia 
darbo organizacija yra 
tikslinga, kada mes netu
rim nei lėšų, nei žmonių 
lvgiagrečiai darbą dirbti. 
Siūlymas rinkti pinigus 
skyrium M. Lietuvos po
litiniam darbui yra pra
džia susiskaldyti pinigi
nėje srityje.

Tačiau ir politinėje sri
ty M. Lietuvos bičiuliai 
gali atlikti naudingą dar
bą savo veiklą pakreip
dami teisinga vaga. Tegu 
jie per savo ryšius su 
svetimaisiais pasisten
gia išpopuliarinti M. 
Lietuvos padėtį ir tuos 
svetimuosius laimėti M. 
Lietuvos lietuvių nusi
statymui. Tokie ryšiai 
daug realiau žmogaus 
nusistatymui susidaryti 
gali pasitarnauti, kaip 
šimtai propagandinių 
raštų :
Šiuo atžvilgiu M. Lietu
vos bičiulius laukia labai 
platūs veiklos barai.

Servus.

i HIJ

Aš žinau ką kalbu. Tu 
negali paneigti, kad esi įsimylėjus Dimitrą 
ir jis tave. Seniai tą matau. Bet aš pirmas 
tavo vaisių nuskinsiu.

— Ką tamsta nori pasakyt? — sudrebėjo 
Danutė.

— Dar nesupranti? Tai aš tau tuojau pa
rodysiu.

Kurnosovas pagriebė ją už rankos. Lyg 
gyvatės įgelta, Danutė pašoko, bet rankos 
išlaisvinti nepajėgė.

— Žmonės, gelbė..
Šūksnio nepabaigė, nes Kurnosovas jai 

bumą užgniaužė.
Elgeta subruzdo ją gelbėt, bet Dimitras 

jį pralenkė. Lyg sužeistas tigras jis prišoko 
prie Kurno'sovo ir pagriebė jį už rankos.

— Tėve, susivaidyk! — piktai sušuko.
Kurnosovas iš netikėtumo krūptelėjo, at

sigrįžo ir davė Dimitrui tokį smūgį, kad vai
kinas atšoko kelis žingsnius atgal ir krito 
ant žemės. Tačiau greit atsistojo ir puolė 
tėvą iš naujo. Jo rankoj švystelėjo peilis.

— A! tai tu šitaip? — sušniokštė Kurno- 
sovas ir, paleidęs Danutę, pasitiko Dimitrą, 
išmušė jam iš rankos peilį, baisingu kumš
čio dūriu parbloškė jį ant žemės ir pradėjo 
smaugti.

— Ginkis, niekše! — pasigirdo skardus 
elgetos balsas.

Kurnosovas pašoko ant kojų ir pamatė tą 
patį elgetą, kurį buvo įsakęs suimti. Tačiau 
elgeta jau kitaip atrodė. Besirausiant šiene,

žilas perukas jam nuo galvos nusmuko, ant 
jauno veido tik žila barzda beliko, akys žiau
ria neapykanta žėrėjo. Ir kur dingo jo šlubu
mas! Keliais mitrių kojų šuoliais atliuoksė
jo į susirėmimo vietą ir, aukštai iškėlęs ša
kotą lazdą, žiūrėjo kur priešui pataikyt. 
Kurnosovas vos suskubo galvą alkūne užsi
dengti. Smūgis teko alkūnei, ir ranka bejėgiš
kai nusviro. Antras smūgis krito ant galvos, 
ir visas milžiniškas Kurnosovo kūnas ant že
mės išsitiesė. Jis atrodė mirtinai nukautas.

Dimitras ir Danutė sustulbusiomis aki
mis į tai žiūrėjo, negalėdami nė žodžio ištar
ti. Staiga Danutė elgetą pažino, garsiai su
klykė: “Kęstutis!”, ištiesė jam rankas, porą 
žingsnių žengė artyn ir apalpo.

Elgeta bei Kęstutis — iš tiesų tai buvo 
jisai — lyg nusigandęs, ką jis padarė, pa
spaudė Dimitro ranką ir tarė:

— Atleisk, kad taip sužalojau tavo tėvą, 
bet pats gi matai, kad turėjau jus gelbėti. 
Jis toks stipruolis, kad iš visos jėgos turė
jau jam smogti. Norėčiau tikėtis, kad peuž- 
mušiau. Gaila, kad negaliu ilgiau čia pasilik
ti. Subėgs žmonės, o aš gi partizanas.

Pirmiau negu Dimitras spėjo ką atsaky
ti, jau partizanas tekinas bėgo į alksnyną. 
Paskui jį nušuoliavo geriausias Bukšnių 
šuva.

Žmonės iš tikrųjų greit subėgo ir didžiau
sia nuostaba žiūrėjo į tai, kas čia buvo at
sitikę. Bet pirmiausiai reikėjo apžiūrėti su
žalotuosius. Danutė greit atgavo nuovoką, 
bet Kurnosovas atrodė mirtinai nukautas. 
Pašauktas gydytojas negreit išsprendė, ar 
jis miręs, ar tebegyvas. Galva buvo giliai 
įskelta ir daug kraujo išbėgę. Pagaliau Kur
nosovo pulsas pradėjo tvaksėti — gyvas. Ta
čiau gydytojas pakraipė galvą: jeigu jam 
lemta išgyti, tai daug mėnesių teks ligoninėj

išgulėti. Dimitro gerklė buvo apdraskyta, ir 
kurį laiką buvo sunku jam alsuoti. Tačiau 
jaunuolis buvo labai gyvastingas ir veikiai 
atsigriebė.

☆
Buvo daug džiaugsmo partizanų stovyk

loje dėl sėkmingo Kęstučio žygio. Netrūko 
ir pavydo. Tie savanoriai, kurie buvo prisie
kę žūt ar būt Kurnosovą likviduoti, jautėsi 
lyg ir nuskriausti, kad Kęstutis jiems iš po 
nosies žygdarbį išvogė. Ir pavydu, kaip su
maniai jis savo planą sugalvojo ir kokia 
kantrybe ir ištverme jį pravedė. Tiesiog ne
galėjo suprast, kaip Kęstutis atsirado dar
žinėj tuo pačiu laiku, kai Kurnosovas su Da
nute ten užėjo. Tai toks tobulas žvalgybos 
kąsnelis, jog tik pasakose panasūš dalykai 
įvyksta. Tikrenybėj tai buvo tik laimingas 
supuolimas.

Dalykas toks, kad Kurnosovas nebe pir
mą kartą Danutę į daržinę nusivedė. Šiokia 
ar kitokia priekabe jis įsakydavo Danutei 
eiti su juo į tokią vietą, kur nieks jų pokal
bio nenugirstų. Gi pokalbis turėjo būt kaip 
tėvo su dukteria. Danutė eidavo vien iš bai
mės, ir iš tų “tėviškų” pokalbių išeidavo vis 
daugiau nerimastaujanti ir susigraužusi. Ji 
nusiskūsdavo Algiui ir Dimitrui, kad Kurno
sovas visai ne tėviškai link jos nusiteikęs. 
Pro kai kuriuos dviprasmiškus jo žodžius ir 
žėrinčių akių išraišką prasiverždavo tiesiog 
gyvuliška aistra. Danutė verkė ir prašėsi 
pagalbos.

Abudu komjaunuoliai nebe žinojo kas da
ryti. Pagaliau šitaip susitarė. Dimitras, kaip 
sūnus, turįs daugiau teisės ir drąsos atvirai 
su tėvu pasikalbėti, pasislėps ir klausysis, 
kaip tėvas su Danute kalbasi. Jei prieitų prie 
kokio nedoro pasikėsinimo, šoks ją gelbėt. 
Algis savo ruožtu palaikė su savo broliu Kęs

tučiu ryšius ir jam pranešdavo apie gręsian
tį seseriai pavojų. Kęstutis pasirėdęs elgeta, 
iš anksto ruošėsi apgint seserį ir skaudžiai 
Kurnosovą nubausti, o jei pavyktų, tai ir 
likviduoti, nes gerai žinojo, kad Kurnosovas 
jau yra partizanų nuteistas. Tad ir seserį 
apgins, ir partizanams pasitarnaus.

Tą dieną, kada Kurnosovas buvo nuvy
kęs pas Balaganovą, Algis suskubo Kęstu
čiui pranešti, kad grįžęs namo, Kurnosovas 
veikiausiai turės svarbų su Danute pasikal
bėjimą. Suprantama, kad Kęstutis ryžosi to
kios progos nepraleisti ir laiku į daržinę at
vyko. Dimitras ir Danutė nieko nežinojo 
apie dviejų brolių sutartį, ir dėlto labai nu
stebo dėl suvaidinto elgetos vaidmenio. Tik 
vėliau visa tai paaiškėjo.

Visus keturis komjaunuolius čekistai pa
sodino į kalėjimą. Čia tai jau Knyslys pasi
darbavo. Jis išdavė Balaganovui tokį rapor
tą, kad ir Kurnosovą įvėlė. Ta dainelė buvo 
išpūsta į kontrrevoliucinį sąmokslą, kuriuo 
buvo apkaltinta visa dainavusių grupe. Kur
nosovas buvo apkaltintas tuo, kad mėgino 
suklastoti raportą ir išgelbėti sąmokslinin
kus nuo revoliucinio teismo. Jis buvo patal
pintas čekos ligoninėj, kad pasveikęs galėtų 
stot į tardymą. Bet negreit to susilauks, nes 
jo galva sunkiai buvo sužalota. Komjaunuo
lių kol kas netardė — rankiojo medžiagą ap
kaltinimui. Bukšnių kolchozas laikinai likvi
davosi, nes neatsirado tinkamo užvaizdo. Is
trebitelius gąsdino prietaringas gandas apie 
“stebuklingą” elgetą.

XVI.
Algis sėdėjo belangėj ir mąstė: už ką jis 

pakliuvo? Ar gi už tą kvailą dainelę? Juk tai 
buvo taikoma tik tam niekšui Knysliui, dau
giau niekam. : ' *
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POJ VISUR PRALAIMI 
KOMUNISTAI VAKARŲ EURO- 

RINKIMUS
Komunizmas tegali plėstis 

tik jėga, užgrobdamas sveti
mas žemes ir melu bei propa
ganda, suklaidindamas žmo
nes ir tuo būdu dar kartais 
susiranda savo pasekėjų ki
tuose kraštuose. Jeigu po ka
ro daugely Vakarų Europos 
valstybių komunistai buvo 
pravedę nemažą savo pasekė
jų j parlameHtus ir turėjo juo
se po keliasdešimt atstovų, 
tai dabar komunistų partijos 
narių skaičius žymiai nusmu
ko per demokratiškus laisvus 
rinkimus labai daug nustojo 
vietų parlamentuose. Tam yra 
keletas priežasčių: pirma Žmo
nės vis labiau pažįsta komu
nistų melagingą propagandą, 
kuri neatitinka jų darbus; 
antra visuomenė pamatė, kad 
Rusija ir jos satelitai yrą ąg- 
resingi ir iš šaltojo karo jau 
perėjo į karštąjį; trečįa Vaka
rų Europoje dėka Marshalio 
plano, žymiai pagerėjo ekono
minis gyvenimas. Dėl šių prie
žasčių V. Europoj komunistų 
partija narių skaičiumi nu
smuko ir pa Ha daug
neteko vietų.

Anglijoj
komunistų partija nustojo 

bet kokios vilties patekti vy- 
riausybėn ir dalyvauti krašto 
valdyme, ypač po šių metų 
vasario mėn. rinkimų. Ankš
čiau parlamente komunistai 
turėjo 2 atstovus, dabar ne
pravedė nė vieno. Komunistų 
partija tegavo vos 91,746 bal
sų iš apie 30,000,000 balsuo
tojų. Komunistų partija giria
si turinti 40,161 narį.

Prancūzijoj
komunistai parlamente turi 

167 atstovus iš 618 ir 15 at
stovų iš 830 Aukšteone -Rū
muose. Komunistų partija gi
riasi turinti 768,855 narius. 
Prieš du metu ji turėjusi 907,- 
795 narius. Gi ne komunisti
niai sluoksniai teigia, kad 
kom. partija Prancūzijoje te
turi dabar tik pusę narių to 
skaičiaus, kurį ji skelbia. 1950 
m. kom. partija savo narių 
skaičiaus net visai viešai ne
paskelbė.

Italijos
parlamente komunistai turi 

200 vietų iš bendro skaičiaus 
914, būtent: 132 Atstovų Rū
muose ir 68 Senate. Be to, 
juos remia 889 komunistiški 
socialistų atstovai. Partija 
sakosi turinti 2,359,652 narius, 
į tą skaičių įeina 393.154 ko
munistinės federacijos jauni
mo nariai.

Vakarų Vokietijoj
Bonos parlamente iš 402 at

stovų, komunistai turi 15. ku
ris skaičius nukrito iki 14. 
Komunistų partijos narių 
skaičius pagal Alijantų slap
tosios policijos duomenimis 
esąs tik 185,000. Nuo 1949 m. 
birželio mėn. narių skaičius 
sumažėjo iki 30,000. Tačiau 
reikia nepamiršti, kad į Vakar 
rų Vokietiją nuolatos plaukė 
iš Rusų zonos komunistai ir 
buvo infiltruojami į komunis

tų partiją, ypač vadovaujan
čias vietas.

Olandijoj
iš 110 atstovų lemuose Rū

muose komunistai turi 8 vie
tas. Tas vietas jie laimėjo 
1948 m. per valstybinius rin
kimus. Tada jie gavo 7.7% 
visų balsų. Per 1949 m. savi
valdybių rinkimus komunistų 
partija nustojo 103 vietas, o 
1950 m. per Apskričių Tarybų 
rinkimus komunistų atstovų 
skaičius nukrito iš 58 iki 31. 
Komunistų partija skelbia tu
rinti 55,000 narių, bet kiti, ne 
komunistai sako, kad ji turin
ti tik 47,000 kom. partijos na
rius.

Belgijoj
komunistai turi 3 atstovus 

senate, 1949 jie turėjo 6. Ats
tovų Rūmuose iš 212 atstovų 
komunįstaj turį 6. Pernai jie 
turėjo |1. Partija narių pri
skaito apie £5,000 ir apie 175,- 
000 jiems simpatizuojančių.

Šveicarijoj
komunistų partijos vadai 

tarp savęs nesugyvena. Parti
jos narių skaičius šiemet žy
miai sumažėjo. Pernai buvo 
15,000. Iš 194 vietų Žemuose 
Rūmuose komunistai turi 7 
vietas. Iš 44 vietų senate ko
munistai neturi ne vienos.

Danijos
parlamentan per š. m. rug

sėjo 5 d. rinkimus teišrinkta 
tik 2 kom. atstovai. Žemuose 
Rūmuose jie nustojo 9 atsto
vų (iš 151). Iš 76 atstovų Se
nate tėra vos 1 komunistų at
stovas. Už komunistų sąrašą 
buvo balsų paduotą: 1945 m.
— 225,000 halsai, 1947 m. — 
141,000 jr šiemet tik 94,000 iš 
2,053379 balsavusiųjų.

Norvegijos
parlamente komunistų par

tija neturi nė vieno atstovo, 
nes per 1949 m. rudens rinki
mus ji prarado 9 vietas. Par
tija priskaito sau narių iki 
34,000. Vadovybė ir nariai su
siskaldę.

Suomijos
vyriausybėje nėra nė vieno 

komunistų partijos atstovo, 
nežiūrint, kad Suomija yra di
delėj Rusijps įtakoj ir grės
mėje. Tuo tarpu 1948 m. liau
dies demokratų partiją (ko
munistai ir jų pasekėjai) mi- 
nisterių kabinete iš 18 narių 
turėjo 6 narius. Iš 200 atsto
vų Suomijos parlamente ko
munistai turi 38. Kompartija 
skaito 80300 narių.

Švedijos
Atstovų Rūmuose iš 230 

vietų komunistai turi 8 atsto
vus. Per rinkimus jie gavo 
244,812 balsų arba 6.3%, gi 
1944 m. jie tarėjo 15 atstovų 
ir buvo gavę 10.3% visų pa
duotų balsų.

Senate arba Aukštuose Rū
muose iš 150 atstovų per 1946 
m. visuotinus rinkimus komu
nistai pravedė tik 3 atstovus.

Partija priskaito sau 30,000
— 35300 nąrįų.

GAILESTINGUMO KARALYSTE
Jau buvau girdėjęs, kad ne

toli Stoughtono yra luošųjų 
įstaiga, kurioje vieno skyriaus 
vedėja yra ir lietuvaitė, bet 
vis neturėjau kada ten nuvyk
ti. Bet rugsėjo 21 d. atvyko 
mano prietejis W. Savickis ir 
pareiškė:
— Diena graži. Gal taip pa- 

važiuotumėm iki Handicąp.
— Gerai! tik kiek pąsigra- 

žinsiu.
Už 8 mylių nuo Stoughtono, 

medžiais apsodytoje ir akme
nine tvora aptvertoje vietoje, 
randame Massachusetts Hos- 
pital School for Handicap. 
Įeinam. Prisistatom. Suradom 
Miss Russel.
— Ar leistumėt apžiūrėti Jū

sų vedamą skyrių ir šią įstai
gą?
— Laiko nedaug, bet... — ta

rė simpatiška lietuvaitė.
— Ir mes nedaug laiko tu

rim, bet...
Įeinam į vieną kambarį.

— Cią operacijų kabinetas — 
tarė mūsų Beatriče: — Smul
kesnes operacijas darom vie
toje.

Pamatome įvairius įrankius, 
šviesas aparatus, stalus. Pasa
kau, kad operacinis kamba
rys man žinomas. Hitlerio Vo
kietijoje teko 5 mėn. . dirbti 
panašų darbą.
— Gydytojas? — paklausė 

Ievos duktė.
— Deja, tik menkas tarnas... 

ar geriau tarnų tarnas...
Nueinam į kitą kaihbarį.

— Koks čia viduramžių rite
ris? — paklausiau, pamatęs 
žmogų gipso luobose, lig šar- 
vose: ir galva ir krūtinė ap
kaustyta, tik rankos laisvos.
— Jis irgi >š Europos. Kris

damas iš medžio susilaužė 
rankas, krūtinę, galvą... Da
bar jau mėgina rankas judin
ti. Gal kokios 12 metų? Italas.

— Tas "Tūtas be abiejų kojų.

dėsni patys žaidžia, dvira
čiais ąr vežimėliais važinėjasi. 
Kiti mokosi. Mokinami būti 
naudingais kraštui ir kad su
trumpėtų jų dienos

Atėjome į remontų skyrių. 
Čia taisomi įvairūs remontai, 
protezus, vežimėliai. Kitame 
skyriuje — maža spaustuvėlė, 
dar kitur — elektro mechani
kai ir tt.

Išėję iš patalpų pamatėme 
gražų ežerą.
— Čia vasarą maudosi, — 

tarė mūsų vadovė: — o čią 
vėjalė žaidimams.

Praeinam pro bokštą su 
laikrodžiu.
— Pro jį atvažiuoją Santa 

Claus. Beja, čia gyveno Dr. 
Fish. Jis buvo labai taupus. 
Nieko nenorėjo statyti, page
rinti. Jam mirus, iš susidariu
sių santupų, pastatė tą bokš
tą.
— Dabartinis daktaras irgi 

šios įstaigos augintinis; jis be 
vienos kojos; pastorius irgi 
buvo paraližuotas. Čia yra 
2-3 žydukai, apie 75 nuošim
čių katalikų, kiti protestantai.
— Kas ir kada įkūrė tą įstai

gą?
— Buvo čia toks daktaras, 

kurs turėjo nesveiką sūnų. 
Daug turėjo vargo su juo. 
Jam ir atėjo mintis surinkti 
visus luošus vaikus į vieną 
vietą, pamokyti, parengti gy
venimui. Taip būtų ir tėvams 
ir valstybei lengviau. Valsty
bė tam pritarė 1908 m. pasta
tė. Bet už poros metų turėsi
me naujas, erdvesnes patal
pas. Vieta jau parengta. Tu
rim apie 126 akrų geros že
mės. karvių, apie 200 darbi
ninkų...
— Tamsta tiek daug pasa

kojai apie kitus. Man įdomu 
būtų šį tą sužinoti ir apie jus? 
Ar senai čia darbuojatės?

— Vadinuos Emilija Ona 
Russel. Mano tėvelai tikri lie
tuviai. Kaip jūs žinote, gyve
na Stoughtone, kur ir aš gy
venu, o čia tik dirbu. Stough
tone aš ir gimiau. Mes seniau 
vądinomės Ručinskais, bet 
amerikonams sunku ištarti 
tokią ilgą pavardę. Pirmus 
mokslus ėjau pas seseles, 
High School baigus, mokiausi 
Nurse Camey Hospital, te
nai ir dirbtu apie metų®. Apie 
10 pradirbau Mass. Geperal 
Hoaprtąl, p nuo 1948 atvykau 
į šią Rospitai School for Han
dicap.
— Turite daug praktiko®. O 

ką mėgstat skaityti?
— Žiemos metu lankau Bos

ton Coiiege, toįįąu gilinuos 
Nurse moksluose.
— Ką mėgstate skaityti?
— Visu pirma iš savo specia

lybės, o paskui biografija®.
— Ar visą laiką taip įr pra- 

leidžiat čia?
— Vąaąros atostogų metu 

dąrau iškilas: buvau Kanado
je: Montreal, Quebecke, New 
Hąmpshire, New York, Wa- 
shingtone.
— Žiūrėkite bitės! — per

traukė manų kalbą p. W. Sa
vickį.

Iš tikrųjų, verandos piliorių 
plyšy buvo susimetęs bičių 
spiečius. Reikėjo nešdintis iš 
ten. Tik dabar atsiminiau, 
kad maža laiko.
— Širdingai ačiū! — taria

me ir sėdame į mašiną
Važiuojam namo ir galvo

jam. Senovės kultūringos tau
tos, kaip romėnai, išmesdavo 
į gatvę vaikus, ypač luošus. 
Antrame kultūros centre, 
Graikijoj, vaikai buvo meta
mi į kalnų prarajas. Tik 
krikščionybė apsaugojo nauja
gimį ir paliegėlį. O kad mes 
pažintume geriau tą krikščio
nybę, ne tik dėl Dievo bai
mės, bet ir dėl žmogaus mei
lės! Mik.

J. Tauras

Bolševikai turi baisiausi ginklą
Teko prisiklausyti visos eiles pasikalbėjimų 

tarp tremtinių ir seniau Amerikon atvykusių lie
tuvių. Užrašydamas tuos pasikalbėjimus nebe
vartojau tik sudarkytų ir nelietuviškų žodžių. 
Jei kas iš skaitytojų norėtų klausti, ar išsiaiškin
ti, prašau rašyti “Darbininkui”. Jis man persiųs.

J. T. 
KAZIMIERAS: Na tai, Jonai, papasakok mums apie Rusijos 

komunistus. Ar jie tikrai yra toki galingi ?
JONAS: Jie turi baisiausią pasaulyje ginklą. 
KAZIMIERAS: Ar didesnę atominę bombą negu Amerika? 
JONAS: Ne, aš manau, kad atominės bombos jie dar neturi.

Bet jie turi kitokį ginklą. Tokio ginklo Amerika neturėjo, 
ir neturės.

PETRAS: Na, na. Ką čia dabar prasimanai...
JONAS: Taip. Tokio baisaus ginklo, kokį turi bolševikai, nėra 

nė Europoj, nė Amerikoj, nė visam pasauly.
KAZIMIERAS: Ale, Jonai! Kaip čia dabar... 
PETRAS: Koks gi tas baisus ginklas ?
JONAS: Melas.
KAZIMIERAS: A-a! Čia tai man naujiena.
JONAS: Rusijos komunistai taip daug išmoko meluoti, kad 

melą jie pasidarė baisiausiu ginklu. Melas dabar yra tajię.s 
viso komunizmo pagrindu. Melui jie skiria milžiniškas pi
nigų sumas. Meluoti jėga verčia kiekvieną partijos narį. 
Melu jie klaidina ir dabar prigaudinėja milijonus žmonių.

PETRAS: Įdomu.
JONAS: Imkim kad ir šių dienų pavyzdį. Per radiją ir spaudą 

jie visam pasauly ir visais būdais skelbia, kad Amerika 
yra imperialistinė, kad ji užpuolė Korėją...

KAZIMIERAS: Taip, taip. Jie visur tą skelbia. Žinoma, me
luoja.

JONAS: O mes žinome, kad po praėjusio karo jokia kita šalis 
nėra tiek žmonėms padėjus, kiek Jungtinės Amerikos 
Valstybės. O kokį kraštą pasigrobė Amerika? Jokio! Ame
rikos pastangomis po praėjusio karo keli kraštai jau at
gavo nepriklausomybes. Ta pati Korėja, kurią ankščiau tu
rėjo pasigrobę japonai, buvo amerikonų išlaisvinta. O So
vietų Rusija užgrobė Lietuvą, Latviją, Estiją, dalį Suomi
jos, Rumuniją, Bulgariją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengri
ją. Ir vis siekia daugiau pasigrobti. Pati Sovietų Rusija, 
siekia daugiau pasigrobti. Pati Sovietų Rusija, būdama di
džiausia imperialiste, per akis meluodama šmeižia Ameri
ką. Na, o kas suorganizavo Korėjos karą?

PETRAS: Nu aišku, kad ruskiai.
JONAS: Tai čia tik vienas pavyzdys. Paskui daugiau (rapasa

kosiu. Dabar dar noriu pasakyti, kad Rusijos komunistai 
turi ir kitą baisų ginklą. Jie labai plačiai ir labai dažnai 
jį vartoja pas save nami. ir užgrobtuose kraštuose. Be', 
ir labai slepia jį nuo užsienio...

KAZIMIERAS: Sakote, slepia. Tai, koks gi tas antras ginklas? 
JONAS: Antras ginklas — teroras. Jie kankina ir žudo 

žmones be jokio pasigailėjimo. Išžudė jau daug milijonų 
žmonių ir vis tebežudo. O ar laisvų šalių žmonės daug žino 
apie bolševikų terorą?

KAZIMIERAS: Tai kad nematyt, kas ten darosi. Užleista ge
ležinė uždanga, kaip žmonė» sako. Kad jos nebūtų...

JONAS: Taip, taip! Kad jos nebūtų, tai abu jų ginklai su- 
pliukštų. O dabar tie ginklai viens kitą paremia. Pagerb
dami tuos du ginklus bolševikai ant savo vėliavos yra užsi
dėję sukryžiuotus kūjį ir pjautuvą. Žinoma, to ženklo 
reikšmę jie aiškina savaip. Bet kas yra pas juos kentėjęs, 
tam yra aišku, kad kūjis reiškia melą, o piautuvas terorą. 
Melą jie kala ir kala žmonėms į galvą, kaip su kūju, o te
rorą vykdo pjautuvu — pjauna ir pjauna milijonus žmonių.

------------------------------------------------------ , . i —————-------------- ----------------————

Mes Instafiuojame VkaUes Rūšies Aliejumi
Šildomus Burnerius

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Prist&tom gerinusį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
J Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAIS GEBULSKIS, Nąmų TeL Uedbmn 1304-R

Sėdėjo gatvėje ir nepamatė, 
kaip mašina pervažiavo. Rei
kėjo abi kojas nupiaųti. O 
jaunas vaikas...
— Sitam nuo pat gimimo 

viena koja trumpesnė — tarė, 
rodydama į kitą nelaimingąjį.
— Šitas besimaudydamas su

sitrenkė galvą ir nugarkaulį. 
Dabar tik ratukų pagelba ju
da. Daug yra tokių paraližuo- 
bą-

— Šitam nugarkaulis įlūžęs.
Taip kiekvienam kambary 

tokios ar panašios istorijos: 
neatsargumas ar kitų neati
dumas atėmė iš jų gyvenimo 
džiaugsmą ir apkartino liku
sias gyventi dienas.

— Viršum yra mergaičių 
skyrius, bet tos pačios liūdnos 
istorijos, tai aplenkėm dėl lai
ko stokos.
— Kiek daug jų? — paklau

siau.
— Vasarą esti apie 50. Kiti 

išsiskirsto pas .gįminps. Rude
nį vėl susirenka apie 120.
— Ten mažamečių vaikų 

darželis — parodė pro langą, 
nes nenorėjom trukdyti. Di-

BOLŠEVIKŲ STABAS
Iš bolševikų užimtų kraštų 

ateina žinios, kurios rodo ne 
tik tai, kaip komunistai iškrei
pia tautines tradicijas, sufal
sifikuoja istoriją ir išniekina 
žmogų, bet ir kaip garbina 
mūsų laikų tyroną Staliną. 
Jie puošia jį visokiausiais var
dais, kokius tik gali išgalvoti, 
vadina jį saule, šviesa, išmin
tingiausiu, geriausiu, visa ži
nančiu, tėvų tėvu, mokytoju, 
gelbėtoju, vaduotoju ir 1.1. 
Stalino garbei mokyklose, 
įstaigose, kolchozuose ir kito
se viešose įstaigose įrengti 
yra raudoni kampeliai kaip 
kokios maldyklos su Stalino 
altorium — išpuoštu ir iliumi
nuotu jo paveikslu. Prieš Sta
liną ką nors pasakyti laikoma 
baisia nuodėme, neatgailima, 
baudžiama trėmimu į sunkiau
siojo darbo vergų stovyklas, 
iš kurių išvaduoja tik mirtis. 
Prieš tą “dievą" negalima 
nieko prasitarti, bet reikia 
jam už visa dėkoti, laikyti jo 
nuopelnu net ir tai, kad kiau

lė atvedė daugiau paršiukų ar
ba višta išperėjo puskapį viš
čiukų. Visa tai eina Stalino 
garbei.

Visa tai taip pat rodo, kad 
Dievą paneigę bolševikai pasi
statė sau gyvą stabą. Taip yra 
buvę ir Prancūzų revoliucijos 
laikais, kai garsioje Paryžiaus 
“Notre Dame" katedroje buvo 
užkelta ant altoriaus pusplikė 
mergaitė ir apie pusė konven
to (tautos atstovų) atėjo jai 
nusilenkti. Iš to garbinimo 
šiandien nieko nebeliko, jei ne
skaityti “grožįo karalienių’'. 
Bolševikai gi klūpščioja prieš 
berną, kokio dar svietas ne
matė. Praeis ir jo laikai, kaip 
praėjo išpūsto ir sudievinto 
Hitlerio, prieš kurį nesilenkti 
buvo tokia pat sunki nuodėmė, 
kaip ir prieš Staliną — mūsų 
laikų Kainą.

Ryšium su šiais faktais pa
tartina pasiskaityti A. Macei
nos rašinį “Kaino prisikėli
mas”, atspausdintas tėv. pran
ciškonų “Metraštyje”. 1950 m.
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Brockton Oil Heat, Ine.
21 Legion Parkvvay, 

Brockton, Mass. 
TeL Brockton 323

I
MODERNUS

Casper's Grožio Salonas
Rytmečiais turi nupiginimų 

ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos 

ryte, tos gaus $10. vertės 

permanent už $8.

Priimame ir be apotatmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

Casper’s leauty Salon
738 Ę. Broadvvay

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

Casper's Beauty Salon
1047 Dorchester Avė.,

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668
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paly- 
apsi- 
žino 
Mus

juos labiausia 
tai įvyko

Marijos 
dažniausia

KELIONES ĮSPŪDŽIAI 
IŠ ROMOS

luitą iš “The Scapuloi" 
1950 rugsėju - spalių 
mėn. numerio.

Kai žmonės pirmą kaitą iš
girsta apie Marijos apsireiški
mą Fatimoje, 
stebina, kad 
ginti nesenai, 
reiškimus jie
tiktai iš Liurdo (185b). 
gi turėtų dominti tai, kad nuo 
Fatimos laikų (1917) Marija 
yra apsireiškusi apie dvidešim
tąjį kartą įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Daugumą tų apsi
reiškimų Bažnyčia dar nesu
spėjo patikrinti ir oficialiai 
paskelbti; yra skelbiamos tik 
žinios be galutinio sprendimo. 
Tokias ir čia pateikiame.

ANGELU KARALIENĖS 
ŽODIS

1930 m. Marija apsireiškė 
vienuolei Bernardinai šalyje, 
dabar esančioje už geležinės 
sienos, ir pasakė: “Yra tiesa, 
kad pragaro jėgos paleistos į 
pasaulį ir yra atėjęs laikas 
kreiptis į Angelų Karalienę 
{įrašant siųsti 
gas slibinui ; 
Vienuolė tarė: “Tu taip 
žmones, ar nesiūstumei 
mes ir neprašytume?” 
nuolei buvo atsakyta: 
malda yra Dievo numatyta 
kaip sąlyga malonei gauti".

Šie žodžiai verta {>ermąstyti 
tiems, kurie gundomi nuleisti 
rankas ir pasiteisinti: “Ką 
gali padaryti vienas žmogus 
prieš visą piktą? Atsakymas 
yra aiškus: žmogaus malda 
gali išprašyti dangiškųjų jė
gų pagelbos.

Prisiminkime 
kuris pasakė: 
meldžiasi, jis 
Dievą ištarti “taip".

BELGIJA
1932/33 m. Marija apsi

reiškė vaikams Blauraing ir 
Banneux (Belgijoje) ir ragino 
melstis .į Jos Nekalčiausią 
Širdį, kaip yra prašiusi Fati
moje: “Aš esu Jėzaus — Die
vas ir Žmogus — Motina ir 
Dangaus Karalienė. Melstis 
yra didelis dalykas. Visuomet 
melskitės. Aš atversiu nusidė
jėlius. Pasitikėkite manimi, o 
aš pasitikėsiu jumis".

HEEDE
1937 iki 1940 metų Marija 

daug kartų apsireiškė ketu
rioms mergaitėms Heedeje 
(Vokietijoj) prašydama mels
tis daug, kad nusidėjėliai atsi
verstų.

rų nuodėmių, kurios apriboja 
šeimas”.

PHAFFENHOFFEN
1946 m. Mali ja apsireiškė 

Phaffenhoffene, Vokietijoje, 
mergaitei, Barbara Reuss, ku
ri nuo tos dienos įgavo stig
mas. Marija priminė savo ap
sireiškimą Fatimoje, prašymą 
kalbėti rožančių, melstis pir
mais šeštadieniais ir tą faktą, 
kad šv. Tėvas 1942 m. paau- 

Marijos 
“Pasau-

[2]
Rugpiūčio 1 d. kaip minėjau 

vykome automobiliais į Fati
mos šventovę, 
ba nčio Estui,1 
ėio tarnautojo

i angeliškas jė- 
žemėje įveikti”, 

myli 
jei 

Vie- 
“Ne,

Arso 
“Kai 
gali

kleboną, 
žmogus 

išprašyti

kavo visą pasaulį 
Švenčiausiai Širdžiai, 
lis paaukotas Mano Nekalčiau
siajai Širdžiai, bet aš reika
lauju, kad jis ir gyventų pagal 
tą pasiaukojimą. Išpildykite 
mano prašymą, kad Kristus 
galėtų viešpatauti kaipo Tai
kos Karalius. Sunkius kryžius 
aš dėsiu ant jūsų. Būkite pa
sirengę nešti tą kryžių, kad 
taika būtų greitai, bet sunkia 
kaina atsiekta”.

JUGOSLAVIJA
1946 metais gegužės mėn. 

11 d. vaikai Pasmau saloje, 
netoli Jugoslavijos, matė di
delę žvaigždę, nuo kurios ėjo 
debesys ir buvo girdėti smar
kus vėjo ūžimas. Ant debesė
lio buvo matyti moteriškė, ap
sivilkusi mėlynu ir baltu rūbu, 
su žvaigždžių vainiku. Ji kal
bėjo. prašydama daryti atgai
lą ir grįžti prie Dievo.

MONTICHIAR1
1946/1947 m. Dievo Motina 

daug kartų apsireiškė vienuo
lei, seserei Pierinai, Montichio- 
ri, šiaurinėje Italijoje. Viena
me apsireiškime pasirodė su 
Jacintą ir Pranuku, dviem pa
laimintais vaikais iš Fatimos, 
ir tarė: “Aš noriu jūsų pa
prastumo ir gerumo, kaip kad 
šių mažų vaikų. "Mūsų Vieš
pats, mano dieviškas Sūnus, 
yra pavargęs nuo didžių įžei
dimų, kuriuos žmones daro 
savo nuodėmėmis prieš nekal
tybę. Aš prašau maldos ir at
gailos atlyginimui už tos nuo
dėmes. Žmonės turėtų laikyti 
taip pat didžių dalykų melstis 
už Rusijos atsivertimą.

TRE FONTAINE
1947 balandžio mėn. Dievo 

Motina apsireiškė atpuolusiam 
nuo katalikų tikėjimo, auto
buso vairuotojui. Bruno Cor- 
nacehiola ir jo trims vaikams, 
Tre Fontaine, už Romos mies- - 
to. Bruno ėjo 
kuriame norėjo 
ją. Apsireiškusi 
tarė: “Esu ta. 
Švenčiausios
nėję. Jūs persekiojate mane. 
To jau užteks: grįžk atgal į 
Bažnyčią — šventą užtvarą 
ant žemės. Pirmi devyni penk
tadieniai jus išgelbėjo. Žmo
gaus maldos su pasitikėjimu 
yra panašios aukso strėlėms, 
kurios pasiekia Jėzaus Širdį... 
Mylėkite vienas kitą. Visuo
met mylėkite vienas kitą už 
visą, kas yra pasauly”.

GIM1GLIANO
1948 m. balandžio mėn. Gi-

FATUMO MARUOS STATULA “Šv. Pr. Varpelio" klišė.

BONATE
m. Marija apsireiškė 

mergaitei, Adelaide
1944 

mažai 
Roncalli, Bonete, šiaurės Itali
joje. Marija prašė visų krikš
čionių šeimų 
Nekalčiausiai 
kyk nedorom 
liautųsi darę
mes, kad melstųsi ir atgailau
tų... Visas pasaulis turi mels
tis, melstis be Įiertraukos. Šis 
karas yra užtrauktas ir rnote-

pasiaukoti Jos 
Širdžiai. “Pasa- 

motinom, kad 
biaurias nuodė-
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KANADOS MIŠKU GAISRAI IŠGĄSDINO PASAULĮ
Ar nenukrito atominė bomba? — Meteorologu spėjimai

PRANYS ALŠĖNAS 
Mūsų bendradarbis Kanadoje

Vieno sekmadienio popietę 
Toronto gyventojai buvo nu
stebinti staigia suotema... die
nos metu. Dangų užslinko 
tiršti, storo sluoksnio debesys. 
Kambariuose pasidarė tamsu 
tarytum naktį. Reikėjo užsi
degti šviesą. Kiti net labai iš
sigando. Baiminosi, kad ne
būtų kur numesta atominė 
bomba. Skambino į meteorolo
gijos stotį ir teiravosi: kas 
yra?...

Vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo ne lietaus, debesys, o 
dūmų. Užslinko jie net iš Al- 
bertos provincijos — 2,000 
mylių nuo Toronto. Tenai net

30 vietų degė miškai.
To negana. Ne tik kanadie

čiai buvo nustebinti ir susirū
pinę keistais debesimis. Pasi
rodo, kad daug kur pasaulyje 
tie debesys žmonėms baimės 
įvarė. Kaip praneša Toronto 
meteorologinės stoties vedėjas 
W.E. Turnbull. buvo gauti 
pranešimai iš Šiaurinės Ang
lijos, Škotijos ir Šiaurinės jū
ros apie pasirodžiusi, “mėlyną 
saulę” ir “mėlyną mėnulį”...

Kitų kraštų pranešimai vėl 
kalba apie keistus gamtinius 
“prajovus”. Iš Danijos gauto
mis žiniomis to krašto gyven
tojai buvę labai išgąsdinti.

Daug kas jų slėpėsi rūsiuose 
ir lindo į slėptuves savo "gy
vybes gelbėti”...

Reuterio telegramų agentū
ra padavė įvairius spėliojimus. 
Anglijoj manyta, kad galėję 
prasiveržti vulkanai Japonijoj 
arba užslinkti Vokietijos ang
lių pramonės dulkės...

Mėlyna saulė buvo matoma 
visoj Skandinavijoj. Vokieti
joj ir Šveicarijoj. Stockholmo 
universitetas pagarsinęs ir dar 
vieną teoriją: ledo kristalai 
užgulę apatinį oro sluoksnį, ir 
todėl saulė pamėlynavo, 
pasaulio meteorologai 
labai nustebinti.

Tačiau šiuo metu ir vėl 
prablaivėjo. Reikia 
kad ir kitur nebesimato “mė
lynos saulės" ir “mėlyno mė
nulio”. Gaisrų stichija esanti 
bent kiek lokalizuota. Bet vie
tomis miškai dar tebedega.

angliškai kal- 
Palace viešbu- 

vadovaujami. 
Tad buvo galima gerai įsižiū
rėti apylinkes. Keliai geri, bet 
siauri ir nepaprastai vingiuoti, 
eina kalnais. Tačiau automobi
lių vairuotojai taip įpratę tais 
keliais važinėti, kad lekia su 
visu smarkumu. Į kelio pa- 
kriaušęs pažvelgus, dažnai 
tenka akis užmerkti.

Bendrai neatrodo, kad Por
tugalija būtų turtingas kraš
tas javais, nes daugiausiai 
kalnuota. {lakelėmis beveik 
nebuvo matyti nei arklių, nei 
kitų gyvulių, o tik pulkeliai 
avių, asilų, mulų bei jaučių, 
kuriais apdirbama žemė ir 
naudojami važinėjimui. Buvo 
matyti daug mažų vėjinių ma
lūnų panašių, kaip anais lai
kais Lietuvoje, bet tik daug 
mažesni, negu Lietuvos. Buvo
me viename užėję pažiūrėti, 
kaip jie grūdus mala. Prisimi
nė Lietuvos praeities laikai. Iš 
vaisinių medžių daugiausia 
buvo matyti alyvos ir fygos 
bei vynuogės. Pakelėmis daug 
gražių įvairiausių gėlių. Iš to 
galima spręsti, kad čia leng
va žiema, nes tos gėlės išlieka 
neiššalusios, ką mes galime iš
laikyti žiemos metu tik kam
bariuose. Miesteliuose, kuriuos 
pravažiavome, namai pastaty
ti vien tik iš akmenų bei ce
mento. Medinių namų niekur 
nebuvo matyti.

Fatimos visa apylinkė atro
dė labai varginga. Toje vieto
je. kur pasirodė Dievo Motina 
trims vaikučiams 
avių būrelius.
maža

Viso 
buvę

oras 
manyti.

i susirinkimą, 
išdergti Mari- 
Dievo Motina 

kuri gyvena
Trejybės krūti-

LIETUVIAI PASAULYJE

esantiems

mėn. Dievo 
vienai kar-

dr. Pr. Gaida išvyko Kanadon 
ir jau profesoriauja vienoje 
Quebecko provincijos kunigų 
seminarijoje.

Don Bosco lietu-

pei* 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 
Parduodame

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE& COALCO.
27 I^iurence St., Brockton, Mass.

Patenkino Brocktoniečius

Tel. 189

' PARAMOUNT CLEANERS » LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

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

i! 
i! 
i! 
i!i

migliane, apie šimtą mylių į 
šiaurę nuo Romos, 12 metų 
amžiaus mergaitė Anita Fre- 
derici, matė Apsireiškusią Ma
riją. kuri prašė kalbėti rožan
čių. melstis už kunigus ir šv. 
Tėvą, maldauti nusidėjėlių ir 
Rusijos atsivertimo. Apsireiš
kusią matė ir didelė žmonių 
minia: vieni baltuose rūbuose, 
kiti — juoduose. Anita paaiš
kino, kad juoduose rūbuose 
Marija, apsireiškė 
nemalonės stovyje.

LIPA
1948 m. rugSėjo 

motina apsireiškė
melitų vienuolyno naujokei Li
po je, Pilipinų salose: “Aš esu 
Marija, — kalbėjo jai, visų 
malonių Tarpininkė. Žmones 
netiki mano žodžiams, bet tu 
melskis daug už persekioja
mus ir kunigus... Ko čia pra
šau, yra tas pat, ko esu pra
šiusi Fatimoje. Pasakyk žmo
nėms. kad jie netiki manimi 
ir nedaro to, ko esu prašiusi”.

☆
Čia nesuminėjome dar visų 

apsireiškimų nuo Fatimos lai
kų. Bet ir to pakanka, kad 
suprastume. jog gyvename 
rimtais laikais. Kai 1960 m. 
bus paskelbta trečioji Fati
mos paslaptis, tai likę dar gy
vi nesistebės, kad buvo didžių 
rykščių plakami ir dėkui Die
vui, jog buvo išgelbėti nuo 
didžių neląimių. M-i. k.

Pašventintas kun. Pr. Pet
raičio paminklas Konstancos 
katalikų kapuose Vokietijoje. 
Pašventinimo iškilmėse daly
vavo J. E. vyskupas Brizgys. 
dr. P. Karvelis su šeima, dr. 
Nijolė Bražėnaitė, inž. Tiškus 
ir kt., būrys vietos vokiečių ir 
šveicariečių. Pr. Petraitis bu
vo salizietis
vis kunigas. Buvo vienas iš 
nedaugelio išlikęs byvas iš di
džiulės komunistų išžudytos 
kalinių kolonos prie Cervinės 
1941 m. birželio mėn.

Repatriacinei sovietų komi
sijai pagaliau uždraudė lanky
ti tremtinių stovyklas ir Pran
cūzų zonoje, nes buvo įsitikin
ta, kad stovyklų lankymo tiks
las buvo užverbuoti špionažui 
agentus prancūzų zonoje.

Numatoma palikti apie 14 
liet, kunigų Vokietijoje nega
linčių išemigruoti lietuvių sie
los reikalams aprūpinti. Tuo 
tikslu kan. F. Kapočius lankė
si Regensburge ir 
Lietuvos vyskupais 
kiu ir V. Brizgiu.

Kun. J. Dėdinas, 
vienintelio Belgijos
nio laikraštėlio “Gimtoji Ša
lis” redaktorius buvo išvykęs 
poilsio į Šveicariją. Buvusis 
šio laikraščio redaktorius kun.

Žmogus, save suradęs
Praėjusiame “Darbininko” 

numeryje šioje pat vietoje bu
vo atspausta ištrauka iš ren
giamos spaudai knygos “Sep
tynios legendos”. Jos autorius 
yra rašyt. Paulius Jurkus, ku
rio pavardė buvo praleista, l'ž 
neapsižiūrėjimą redakcija at
siprašo.

tarėsi su
V. Padols-

dabartinis 
dvisavaiti-

nas altorius, ant kurio labai 
graži švenčiausios Motinėlės 
stovyla. Čia yra laikomos šv. 
Mišios ir nuolatos atsilankiu
siųjų bei vietinių kalbamas šv. 
rožančius. Mes irgi ta proga, 
vadovaujant kun. J. Bernato- 
niui. garsiai atkalbėjome ro
žančių lietuviškai. Kiek toliau 
nuo šios 
to kalno 
bazilika, 
dus yra
kad netolimoj ateity 
baigta. Nepertoliausiai

vietos gana ant aukš- 
yra baigiama statyti 
kurios jau dabar vi- 
gražinamas. Atrodo, 

bus už- 
i n/iiau.'iai --- li

goninė. kur yra atvežami ligo
niai. Švenčiausios Motinėlės 
stovyla apkabinėta įvairiomis 
pagijimo ženklan padėkos do
vanėlėmis. Čia yra, rodos, tė
vų pranciškonų vienuolynas ir 
seminarija. ir vanduo, kurį 
žmonės vartoja pasitikėdami 
malonėms įgyti bei ligonių pa
gydymui. Aplankėm Jacintos 
kapą ir Liucijos, dar gyvus 
tėvelius ir seserį. Liucijos tė
vai labai vargingai gyvena 
mažoj molinėje lūšnelėje. Ten 
radom ir daugiau šiuos sene
lius aplankant vienuolių ir ku
nigų. kurių tarpe buvo vienas 
ir lietuvis kunigas nuo Biržų, 
dabar gyvenąs Lisbonoje. Šio
je apylinkėje mus apstojo api
plyšusių vaikučių būreliai, 
prašydami centų. Įteikėme po 
keletą. Aplankėme Liucijos 
seserį ir matėme Liucijos 
kambarėlį su įvairiais jas pa
liktais daiktais bei mažas 
stakles, kuriomis ji audė įvai
rius divonėlius. Palikę Fatimą, 
laimingai sugrįžom į Lisboną, 
kur mus nuvežė parodyti mo
derniškai įrengtą aikštę. Joje 
vyksta įvairūs sporto žaidi
mai. Rugpiūčio 2 d., išklausę 
šventų Mišių išvykome į Liur
dą. B. M.

ganantiems
yra pastatyta 

koplytėlė. Joje yra vie-

POPIEŽIUS APIE MENO 
UŽDAVINIUS

Atidarydamas religinio mė- 
parodą Romoje, Pijus XII 

kad žmogaus galvo- 
jautimo išraiška, o 
labiausiai supranta- 
kalba tiesiai jaus- 

savo švelnumu

no 
pareiškė, 
jimo ir 
drauge 
ma. nes
mams. Menas 
ir jautrumu {>erima stebėtoją 
ar klausytojo protą ir jaus
mus taip giliai, kaip joks pa
sakytas ar parašytas žodis 
negali pasiekti. Dėlto menas 
yra laikytinas sėkminga žmo
nių suvienijimo priemone. Ta
čiau šio tikslo siekiant, reikia 
atsižvelgti į du dalykus, 
ma. menas turi turėti 
vertę: meno kūrinys turi 
be aiškintojų, 
skleisti mintį, 
mą, atidengti 
Antra, menas 
dvasią pakelti 
amžinų dalykų, 
prie tikrojo gėrio, 
vienijančio centro, 
vo.

Kiekviena pastanga, 
nukreipia meną nuo jo aukš
tos paskirties, jį suprofanuo-

Pir
są vo 
pats, 

at-žiūrovui
išreikšti jaus- 

autoriaus sielą, 
turi 

nuo
žmogaus 

žemės, prie 
prie tiesos, 

prie 
prie

visa
Die-

kuri

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

DARBININKAS

366 W. Broadtvay 
So. Boston 27, Mass.

ja ir padaro menką, šaukiama 
“menas menui", tartum jis 
būtų tik sau tikslas, tartum 
menas neturėtų pakelti žmo
gaus jausmų į aukštesnes sfe
ras ir pažadinti jame troški
mą tų dalykų, “kurių akis ne
regėjo. ausis negirdėjo ir ku
rie į žmogaus širdį neįėjo".

Baigdamas popiežius pareiš
kė nenorįs kalbėti apie vadi
namąjį nemoralų meną, kuris 
siekia tarnauti žmogaus že
miems jausmams. Jis pabrė
žė. jog menas ir nemoralumas 
yra du priešingumai. Šių prie
šingumų jungimas katalikams 
menininkams yra svetimas da
lykas. "Džiaukitės. — kali'ėjo 
Popiežius. — kad jūs suprato
te savo pareigą ir ryžotės 
statyti prieš "kultūrą be 
ties" meną kaip “naujos 
ties šaltinį". Padarykite.

pa- 
vil- 
vil- 
kad

nusišypsotų žemei ir žmonijai 
grožio ir dieviškos šviesos 
spinduliai, padėdami tuo būdu 
žmogus pamilti visa tai. kas 
yra tiesa, nekalta, teisinga, 
šventa, mylėtina.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.

Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

Šiuo siunčiu S3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

t
pavardė

adresas



Penktadienis. Spalio 6 d. 1950

t

27 d. ir spalių 
lietuvių masinė 
Yorko gatvėse, 

aukos dėžutė*

• Kun. Dr. Kazimieras šir
vaitis, kuris studijavo Euro
pos ir Amerikos katalikiškuo
se universitetuose, Cleveland 
šv. Jono Kolegija, vyskupijos 
vadovaujama, pakvietė jį ten 
profesoriauti ir dėstyti stu
dentams sociologijos mokslus.
• Lietuvos Vyčių Ohio aps

krities seimas šiemet įvyksta 
lapkričio 4-5 d. Daytone. Sei
mo rengėjai — Lietuvos vyčių 
96-toj Daytono kuopa.
; • Įsisteigė ateitininkų jauni
kio kuopa Cleveland, Ohio. 
Laikinojon valdybon išrinkti: 
Ąntanas Kazlas ir Danutė 
Muliotytė. Kuopos tikslas ap
jungti studentinio amžiaus 
ateitininkų jaunimą.
• Naujosios Anglijos Liet. 

Vyčių apskrities atstovų pus
metinis suvažiavimas įvyko š. 
m. rugsėjo 23-24 d. VVestfiel- 
de. Suvažiavimo šeimininkais 
buvo Westfield’o Liet. Vyčių 
kuopos pirmininkė Barbora 
Navikaitė ir kleb. kun. V. Pui
dokas, kurie pasveikino suva
žiavusius Liet. Vyčius lietu
viškai. Jautrų lietuvišką žodį 
tarė Liet. Vyčių Centro atsto
vas kun. J. Jutkevičius iš 
jVorcester, Mass. Buvo daug 
Ir kitų sveikinimų. Prezidiu- 
fnui vadovavo Juozas Lola.
"• Kun. J. Valantiejus, liet. 
§v. Juozapo parapijos klebo
nas Waterbury, Conn., buvo 
kelioms dienoms išvykęs Ka-“ 
Jadon.
• O. Saulaitienė, Waterbury, 

Conn., pakviesta mokytoja šv. 
Juozapo parap. vaikų darželio, 
kurį, mokyklą ir našlaityną 
tvarko šv. Dvasios seserys 
vienuolės.
• Du bimbininkai Waterbu- 

ry, Conn., buvo nubausti po 
$100.00 pinigine pabauda už 
neleistiną pardavinėjimą svai
galų įvykusiame, bet nepavy- 
kusiame, jų piknike.
• Kun. J. Znotinas, dirbęs 

ir anglų parapijose
dabar vyskupo

vikaru, į kur

buv. Šiaulių 
įsikūręs Los

lietuvių 
Cambridge, 
paskirtas į vieną Washington, 
D. C. parapiją 
jau išvyko.
• Al. Dapšys, 

advokatas gerai
Angeles, kur dirba Hofmano 
Radijo ir Televizijos fabrike.
• LRKSA Vykdomasis ko

mitetas ragina narius nešioti 
organizacijos ženklelį, kuris 
yra paauksuotas ir papuoštas 
tautiškomis spalvomis bei vy
ties ženklu.r HEATING SYSTEMS — AUTOMAT1C OIL BURNERS

SANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO.

I
l ATHOL, MASS. TeL 1000 į

194 MARBLE ST.

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNfTURE CO.

168 W. Pearl St, Nashua, N. H. Tel. 4008

ŽIDINIUOSE
Dalyvaukime rinkėjų armijoje

pasirodykite su rinkliavos dė
žutėmis. Tas padarys gražaus 
įspūdžio New Yorko visuome
nei ir atkreips .daugiau dėme
sio į lietuviams padarytas 
skriaudas. Būkite pirmose ei
lėse, atstovaukite mūsų tautą! 

Rinkliavos Komitetas turi 
žinoti iš anksto rinkėjų armi
ją. Praneškite savo vardą, pa
vardę ir adresą, 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N. T., arba 
telefonu: EVergreen 7-1422.

Rinkliavos Komiteto Pirmi
ninkas : Juozas Boley, vice
pirmininkai: A. S. Trečiokas, 
J. Brundza, V. Alksninis, E. 
Kulbokienė;
Galminas, D. Klinga, St. Gu
das, adv. P. 
kai: Dr. A. Šliupas, A. Žilins
kas.

sekretoriai: J.

š. m. spalių 
28 d. įvyksta 
rinkliava New 
Bus renkamos
mis ir aukų lapais. Visi lietu
viai kviečiami gausingiausiai 
dalyvauti šioje rinkliavoje ir 
tuo prisidėti prie gelbėjimo 
mūsų tautiečių ligonių ir vai
kučių, likusių Europoje.

New Yorko miesto 
davė teisę lietuviams 
dienas viešai rinkti

valdžia 
net 2 
aukas 

tremtiniams. Mes turime tūks
tančius pasirodyti gatvėse. 
Parodykime lietuvišką solida
rumą ir mūsų nuoširdų ben
dradarbiavimą.

Rinkliavos Komitetas nuo
širdžiai šaukia ir kviečia į ben
drą talką. Neatsisakyk, bro
lau ir sesuo! Išeik į gatvę ir 
padaryk lietuviams garbę. Tė
veliai ir močiutės, prikalbin
kite savo sūnus ir dukreles 
stoti drauge su jumis į rinkė
jų armiją. Atminkite, kad nuo 
rinkėjų skaičiaus ir jų pasiau- 
kavimo pareis rinkliavos pasi
sekimas. Likusių Europoje se
nelių ir ligonių veidai nušvys, 
kai jie sužinos, kad jūs išėjo
te į gatvę aukų jiems parink
ti. Jų visa viltis jumyse. Ne
apvilkite jų!

Moterys, mergaitės ir vyrai, 
išeikite tas dienas į gatvę ir

su
au

skyriaus 
tremtinių 
gana skaitlin- 

išrinkti: V.

Susirinkimas 
Bridgeport, Conn.

ALT vietinio 
šauktas buvusių 
sirinkimas buvo 
gas. Į komisiją
Domeika, P. Rastas ir J. Ka
rys.

ALT vietinis skyrius ragina 
visas vietines draugijas iš
rinkti savo draugijų atstovus 
į ALT Connecticut Valstijos 
šaukiamąją lietuvių konferen
ciją, kuri įvyks sekmadienį, 
spalio 29 d., 2:00 vai. po pie
tų L.N.P. klubo svetainėj 48 
Green St., Waterbury, Conn. 
Kviečiam išrinkti daugiaus at
stovų ir atstovam įteikti drau- 

mandatus, kad būtų žino- 
kokią draugiją atstovau-

gi jM 
ma, 
ja-

ALT Bridgeport skyrius.

Parapija minės 75 metų 
jubilieįj 

Lynn, Mass.
Šv. Juozapo parapijoje visą 

savaitę, pradedant sekmadie
niu, spalio 8 d., bus šešių die
nų jubiliejus parapijos 75 m. 
sukakčiai paminėti. Pontifi- 
kales šv. Mišias celebruos ar
kivyskupas Richard J. Cu- 
shing 10 vai. rytą.

Alexis; iždinin-

VYČIŲ VEIKLA
Lawrence, Mass.

Šv. Pranciškaus parapijoje 
gyvuoja L. Vyčių 78 kp. Nors 
kuopa jau seniai čia gyvuoja, 
tačiau praeityje buvo gerokai 
apsnūdus. Atvykus į šią para
piją jaunam energingam, jau
nimą mylinčiam kun. Petrui 
Šakaliui, kuopa buvo atgai
vinta ir joje esantieji nariai 
yra veiklūs. Tikimasi ateityje 
pravesti naujų narių vajų, lai
ke kurio bus stengiamasi 
kiekvieną jaunuolį bei jaunuo
lę prisirašyti prie vyčių kuo
pos.

L. Vyčių 78 kp. Lawrence, 
Mass. rengia linksmus šokius, 
kurie įvyks spalio 14 d. M. A. 
C. salėje, 90 Tremont St, 
Lavrence, Mass. Komisija su
sideda iš veikliausių narių su 
dvasios vadu bei garbės pirm, 
kun. P. šakaliu priešakyje. Į 
kom. įeina šie asmens: Agnie
tė Vilkišiūtė rengimo pirm., 
Elena Marcinkevičiūtė pagel- 
bininkė ir šios darbuotojos — 
Dorata Gulezian, Paulina Ri- 
maitė, Marijona Neverackiūtė, 
Jonas žemiš.

Tokią komisiją turint, gali
ma spėti jau“ iš anksto, kad 
šokiai bus sėkmingi. Be to, 
gros Fred Zajac ir jo polkų 
orkestras, kuris yra jaunimui 
labai gerai žinomas. Tad gi 
Vyčiai kviečia visą vietinį ir 
apylinkės kolonijų jaunimą 
dalyvauti jų šokiuose. Jie pa
sistengs kiekvieną atsilankiusį 
pilnai patenkinti.

Atitaisymas
“Darbininko" penktadienio 

laidoj No. 73 tilpo žinutė, kur 
pasakyta: “Antradienį, rugsė
jo 26 d., 7 vai. vakare šv. 
Pranciškaus bažnyčioje prasi
dės rekolekcijos, kurias :ves 
kun. Andrius Naudžiūhas,
M.I.C. Turėjo būti rekolekci
jas ves kun. Antanas Mažuk- 
na, M.I.C.” FJLK.

Padėk*
Tekia Dzeventkauskienė, 

gyv. Dorchester, Mass., mirus 
jos broliui Feliksui Romanse- 
vičiui, gyv. Philadelphijoj, š. 
m. rugsėjo 22 d. nuoširdžiai 
dėkoja parapijos kunigams už 
dvasinį patarnavimą; dėkoja 
visiems ir visoms už dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse, 
o ypač Adomui Stankelevičiui 
ir jo žmonai, K. Stankelevičiui 
ir jo žmonai, Marijonai Sepa- 
ravičienei, Pranui Šimkui ir jo 
žmonai ir bendrai visiems, ku
rie kokiu nors būdu padėjo 
nuliūdimo valandoje. Lai Die
vas visiems atlygina.

Tekia DarveatiuuMkieaė.

DARBININKAS

Sodaliečių metine 
konferencija 

Naujosios Anglijos sodalie
čių 13-ta metinė konferencija 
įvyks sekmadienį, spalio 15 d.
šv. Kazimiero 
cester, Mass. 
gražų paprotį 
ž.joti į kurią

parapijoj Wor- 
Sodalietės turi 

kasmet suva- 
nors paskirtą

parapiją ir bendrai pagarbinti 
Dievo Motiną Mariją. Kaip vi
suomet konferencija prasidės 
šv. Mišiomis 11 valandą rytą.

Visos sodalietės in corpore 
priims komuniją. Tat ragina
me visas lietuvaites nepraleisti 
šios progos ir kviečiame gau
siai dalyvauti šioj dvasinėj 
puotoje.

2-trą valandą po pietų pra
sideda konferencijos sesija, į 
kurią yra pakviestas garbin
gas svečias kalbėtojas. 5-tą 
valandą, palaiminimas Šv. Sa
kramento ir vakarienė.

Taip pat nuoširdžiai kviečia
me gerbiamus dvasios vadus 
ir kunigus. Prašome ir toliau 
patarti, kaip tobuliau galėtu
me įgyvendinti sodaliečių obal- 
sį: “Ad Jesum Per Mariam!” 
Naujosios Anglijos Sodaliečių 

Apskričio Valdyba
Dv. Vadas — Kun. P. šakalis 

Prefekte - — Pr. Uždavinytė 
Rašti — Ona Pazniokaitė.

Suįdomino svetimtau
čius lietuviškos 

dainos
AthoL Mass.

Rugsėjo 19 d. Trotty Veck 
klube, Athol, Mass., daininin
kas VI. Adomavičius ir kiti 
dainininkai išpildė lietuviškų 
dainų koncertą amerikiečiams. 
Klausytojai buvo suįdominti 
lietuviškomis dainomis bei 
tautiškais dainininkių drabu
žiais. Tai jie girdėjo ir matė 
pirmą kartą. Ruošiant kon
certą daug pasidarbavo Ona 
Kumštis.

VL Adomavičius yra lietu
vių liaudies dainų muzikas. 
Yra baigęs Kauno konserva
toriją ir grojęs Kaune simfo
niniame orkestre. Be to, yra 
dalyvavęs daugelio koncertų 
programose tremtyje Vokieti
joje. Rep.

Išsipildė lowelliečių 
rūpesčiai 
LoweU, Mass.

Jau seniai Lovellio lietuviai 
laukė lietuviškos mokyklos, 
kur mūsų jaunoji karta galėtų 
išmokti lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Dabar kun. J. Skalan- 
dis parsikvietė Seseles iš Na
shua, N. H., kurios dėstys lie
tuvišką kalbą. Pamokos prasi
deda spalio 7 d. 9 vai. rytą Šv. 
Juozapo parapijos salėje. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
tose pamokose. Bus priimami 
mokiniai nuo 6 metų ir senes
ni. Visi lietuviai registruokitės 
į savąją mokyklą.

DLK Vytauto klubo svarbus 
susirinkimas

įvyks spalio 8 d., 3 v. p.p. 
Visi nariai turi būtinai susi
rinkime dalyvauti. Vienas iš 
svarbiausių dalykų tai 1951 
metams valdybos nominavi- 
mas. Primintina, kad tie, ku
rie dabar priklauso prie val
dybos ir be svarbios priežas
ties nedalyvaus susirinkime, 
bus išbraukti iš kandidatų są
rašo į 1951 metų valdybą. 
Prašome visus narius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Bus 
skanių vaišių visiems nariams.

Vyt. Ramanauskas

VytU ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

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

DARBININKAS,
366 W. Broadway,

South Boston 27, Mass.

GRAŽIOS VESTUVĖS
New Britain, Conn,

Pereitą šečtariienį 9 ve) rv- 
tą šv. Andriejaus bažnyčioje 
įvyko jungtuvės p-lts Julės 
Nijolės Sovaitės su Juozu 
Raškevičium. Abu jaunieji yra 
atvykę iš tremties. Juozas 
Raškevičius jau metai laiko 
kaip su savo tėveliais yra at
vykęs, o Julė tik praėjusio 
birželio mėnesį. Jiems jungtu
vių liudininkais buvo Leuk-adi- 
ja Lukaševičiūtė ir J. Zdan- 
cevičius — abu irgi naujaku
riai. Jaunoji ir jos pamergė 
buvo pasipuošusios gražiais 
tautiškais drabužiais, kas tei
kė gražaus įspūdžio. Tai pir
mą kart mūsų tarpe buvo taip 
pasipuošusi jaunoji žengdama 
prie altoriaus. Juos sujungė 
moterystės sakramento ryšiu 
kun. J. Matutis ir ta proga 
jaunavedžių intencija atnaša
vo šv. Mišias. Laike šv. Mišių 
giedojo šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas muziko V. Ma
ri jošaus. Jaunavedis Juozas 
Raškevičius yra šv. Cecilijos 
choro ir tautiškų šokių grupės 
narys. Vestuvių puota įvyko 
parapijos salėje, dalyvaujant 
kleb. kun. V. Karkauskui. kun.
J. Matučiui ir B. Benesevičiui, 
gražiam būreliui jaunimo ir 
senesniesiems. Jauniesiems bu
vo įteiktos atsilankiusiųjų do
vanėlės ir pareikšta daug lin
kėjimų vedybiniame gyveni
me.

Linkėjimus pareiškė B. Mi- 
čiūnienė. A. Giedraitis, Kl. V. 
Karkauskas, J. Ščiuka ir 
prof. V. Marijošus. Jaunieji 
gražiai padėkojo dvasios va
dams už veltui suteiktą viso- 
kiariopą paramą ir visiems at
silankiusiems į vestuvių puo
tą.

Iš mūsų kolonijos pramogų

Pereitą sekmadienį įvyko 
mėnesinis šv. Rožančiaus 
draugijos susirinkimas, į kurį 
atsilankė kleb. kun. V. Kar
kauskas, ’ uris pareiškė padė
ką draugijai už įvairias aukas 
praeityje ir kvietė prisidėti 
prie bažnyčios šviesų įtaisy
mo. Narės čia pat nutarė įtai
syti vieną lempą, kuri kai
nuos 200 dol., ir apsvarstė rei
kalą parapijos mugės (baza- 
ro), kuris įvyks spalio 6, 7 ir 
8 d. vakarais parapijos salėje. 
Po susirinkimo p. V. Kaspa
ravičienė pakvietė visas na
res į kitą salę, kur buvo pa
puošti gėlėmis stalai su ska
niais valgiais tikslu pasveikin
ti laimingai iš Romos kelionės 
sugrįžusią draugijos pirminin
kę B. Mičiūnienę ir jos 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga, šia proga pasi
džiaugta ir pareikšta daug 
sveikinimu, kuriuos patiekė 
kleb. kun. V. Karkauskas, 
kun. B. Benesevičius ir visa 
eilė draugijos narių.

P-nia O. yalinčienė gražiai 
pasveikino savo parašytomis 
gražiomis eilutėmis. P-nia E. 
Yekienė, dr-jos raštininkė 
įteikė visų narių vardu pinigi
nę dovanėlę. Pirmininkė gra
žiai visoms papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės. B. M.

GENEROLAS PRIE ŽIDINIO

Generolas Jurgis Vašingto
nas linksmai svečiavosi pas 
savo draugą. Jo užpakalyje 
traškėjo, liepsnavo vis karš- 
tyn ir karštyn linksma židinio 
ugnelė. Pagaliau generolui pa
sidarė per karšta. Jis kreipėsi 
į šeimininką prašydamas su
mažinti ugnį. Šeimininkas pra
tarė:
— Aš manau, kad generolai 

prie ugnies pripratę.
— Taip, atsakė generolas, 
bet jie labai nemėgsta, kai ta 
ugnis būna iš užpakalio.

BALTIMORES ŽINIOS
Parapijos vakarienė

Spalio 1 d. turėjome pirmą 
rudens parapijos vakarienę. 
Svečių buvo daug. Vakarienė 
reikėjo duoti dviem pamai
nom.

Svečiai, pasivaišinę skaniais 
ir gausiais valgiais, turėjo 
gražios progos pasišnekučiuoti 
ir, kas norėjo, iki soties pasi
šokti. Su svečiais visą laiką 
buvo kun. dr. L. Mer.delis ir 
jo padėjėjai.

Svečiai skirstėsi linksmi ir 
patenkinti. Vakarienės pelnas 
paskirtas mūsų parapijos mo
kyklos reikalams.

Lietuviškasis choras vėl 
gyvuos

Išsikėlus iš Baltimorės Br. 
Jonušui, buvo pavojaus, kad 
šis choras gali pakrikti. Tas 
pavojus atrodo, jau praėjo. Į 
Baltimorę atvyko šv. Alfonso 
parapijos padėjėju kun. L. 
Budreckas, bažnytinės muzi
kos specialistas, bažnytinio 
giedojimo mokslą išėjęs Ro
moje ir Lietuvoje buvęs Kau
no Kunigų Seminarijos choro 
dirigentas. Jis pasiėmė šiam 
chorui vadovauti. Sekmadienį 
spalių mčn. 1 d. kun. klebonas 
dr. L. Mendelis iš sakyklos 
kvietė buvusius charistus ir 
kitus, galinčius giedoti, nau
jakurius ir senuosius gyven
tojus, šiame chore dalyvauti. 
Pirma choro repeticija paskir
ta spalių mėn. 4 d.

Manome, kad netrukus vėl 
išgirsime mielosios mūsų gies
mes skambant mūsų bažny
čioje.

Misionieriai j Indiją
Spalių mėn. 1 d. šv. Ignaco 

bažnyčioje buvo ypatingos iš
kilmės: jėzuitų vienuolija, da
lyvaujant dideliam katalikų 
skaičiui, prašė Dievą palaimos 
septyniems jėzuitams, trims 
kunigams ir keturiems bro
liams, išvykstantiems į Indiją 
skelbti Kristaus Evangelijos. 
Iškilmingas Mišias aukojo 
kun. dr. L. Mendelis, didysis 
misijų rėmėjas. Jam asistavo 
du žymūs Baltimorės kunigai 
vienuolia i.

Baltimorės katalikų ekskur
sija Romoje NusHypmkl

Baltimorės katalikų Sven- Su™“ J; K M Ia'is“ 1935 
tųjų Metų ekskursija jau vie- m"’ P
ši Romoje. Jai vadovauja pats Sakoma: juoktis sveika. Nn- 
a r kivy skupas Jo Ekscelencija sišypsok! pripasakoja visokių 
F. Keough. Greta jo yra ir juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
vyskupas padėjėjas L. Shehan. tykių. Kaina $1.00.

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

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

THE MEA •Itws
ROUTE 111

Baltimorės maldininkai 23 
rugsėjo buvo priimti bendroje 
Šventojo Tėvo audiencijoje, 
kurioje dalyvavo apie 50,000 
žmonių. Baltimoriečiams bu
vo paskirta pati garbingiausia 
vieta — šalia Popiežiaus sosto.

Tą pačią dieną J. E. Arki
vyskupas laikė Šv. Mišias Švč. 
Marijos bazilikoje prie to pa
čio altoriaus, prie kurio šv. 
Mišias buvo aukojęs pats 
Šventasis Tėvas. Po Mišių 
maldininkai pagerbė savo va
dovus. Jo Ekscelencijai Arki
vyskupui maldininkai paauko
jo labai gražaus darbo sida
brinį kieliką, vyskupui padė
jėjui L. Shehan buvo įteiktas 
sidabrinis kryžius, o vyskupi
jos kancleriui — brevijorius.

Baltimorės maldininkai su
silaukė dar didesnės pagar
bos. J. E. arkivyskupas F. 
Keough^ąrav® pranešimą, kad 
Popiežius priims baltimorie- 
čius atskiroje Audiencijoje. 
Suteikimas atskiros audienci
jos maldininkams, kurie jau 
buvo priimti bendroje audien
cijoje, yra reta garbė, kurią 
suteikia šv. Tėvas.

Dvi nelaimės
Rugsėjo 25 d. buvo apiplėš

tas lietuvio Juozapaičio sali fi
nas. Ginkluoti piktadariai pri
vertė patarnautoją J. Brizgėlą 
atiduoti visus kasos pinigus, 
daugiau kaip du šimtu dolerių. 
Mėgindamas vytis piktada
rius, sunkiai susižeidė J. Briz- 
gėla. Jis turėjo būti nugaben
tas į ligoninę.

Šią nelaimę sunkiai atjautė 
nukentėjusio J. Brizgėlos teta, 
Magdalena Pledžiūtė. Šios ne
laimės paveikta, M. Pledžiūtė 
rytojaus dieną nupuolė nuo 
laiptų, labai susitrenkė ir nu
lūžo koja. Ji paguldyta Uni- 
versity Hcnspital, kur jai pa
daryta operacija. Nepaisyda
ma seno amžiaus (per 70 me
tų, ji kantriai iškentėjo opera
ciją ir dabar jaučiasi gerai. 
Yra tikros vilties, kad M. Ple
džiūtė pasveiks, tik, žinoma, 
negreit. J. M.

HUDSON, N. H.
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"PAIEŠKOJIMAI
Baliukaitė - Jon.ęies#, Ona 

su šeima.
Bitkauskaitės, Magdalena ir 

Uršulė, iš Cečkų km., Gižų v., 
Vilkaviškio ap.

Bųblytė ’(Bubiys) - Idzelie- 
nė (Idzelis I, Barbora, iš 
Gargždų, ir vyras Idzelis 
Frank.

Endriukaitis, Antanas, iš 
Pelenių km., Sintautų vi.. Sa
kių ap. •

Idzelienė (Idzelis) - Bubly
tė, Barbora, iš Gargždų ir vy
ras Idzelis, Frank.

Jončienė - Baliukaitė, Ona, 
su šeima.

Kačerauskų, Euzebijaus ir 
Liucijos, giminės prašomi atsi
liepti.

Kavsevič (Kuosaitis), Pet
ras, iš Griebčių km., Kybartų 
vi., Vilkaviškio ap.

Kopas, Evaldas, Fridrikas 
su žmona Ida, ir Robertas, bei 
jų seserys Berta Vinklerienė 
ir Marytė, iš Nemakščių, Ra
seinių ap.

Kuosaitis (buv. Kavsevič), 
Petras, iš Griebčių km., Ky
bartų vi., Vilkaviškio a.

Labanauskas, Antanas, Pie- 
lių km., Telšių vi.

Levinskas, Juozas, gyvenęs 
Alytaus ap.

Namikaitė - Pukaitė, Genė, 
iš Radžiūnų km., Traupio vi., 
Ukmergės ap.

Padagas, Pranas.
Pautienius, Juozas ir Kazi

mieras, iš Sausininkų km., 
Bartininkų vi., Vilkaviškio ap.

Pukaitė - Namikaitė, Gene, 
iš Radžiūnų km., Traupio vi.,

Ukmergės ap.
Schulz, Adolph, iš Jurbarko.
Ta to ris, Martynas, iš Štaky- 

rių km.. Biržų vi.
Teresevičius, iš Kybartų v., 

Vilkaviškio ap. K
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Padėka
A. a. Veronikos Adomavičiū
tės - Vaitonienės, buv. Liet. 
Valst. Teatro Baleto solistės, 
mirusios Worcestery, Mass. š. 
m. rugpiūčio 6 d. ir palaidotos 
ten pat Notre Dame kapinėse 
rugpiūčio 9 d. šeima nuošir
džiai dėkoja visiems, prisidėju- 
siems prie mūsų brangios, ne
užmirštamos Veronikos laido
jimo ir daug padėjusiems 
mums šiose skaudžiose valan
dose. Ypač nuoširdžiai dėko
jame kleb. kun. Petraičiui, p.p. 
George Laukaičių šeimai, p.p. 
Skawronskių šeimai, Tremti
nių Meno Rateliui, Tremt. Ko
miteto pirmininkui, p. Rač
kauskienei, p. Cz. Sontai, lai
dotuvių direktoriui P. Carroll 
ir visiems geraširdžiams Wor- 
cesterio lietuviams, kurių var
dų nežinome, aukavusiems bei 
mus parėmusiems. Taip pat 
dėkojame visiems paminėju
siems a. a. Veroniką laikraš
čiuose.
Duktė, tėvai, brolis ir brolienė, 

Athol, Mass.

Įgula sprausminio (jet) lėktuvo B-45. Su šiuo lėktuvu 
jie pirmieji perskrido Pacifiką ir nusileido Honolulų saloje.

BIBLIOGRAFAMS ĮDOMU
Varšuvos zooic

Įima pamatyti 
knygą, kuri spaūsainarha kas 
dveji metai ir visam pasauliui 
teišleidžiama tik 1,000 egzem
pliorių. (Komunistinė valdžia 
kažin ar beišleidžia?
riau knygos apie 
Minėtam leidinyje 
zubrai, jų gyvenimas ir būdo 
ypatybės. Reikia pažymėti, 
kad zubrai šio meto pasaulio 
gyvūnijoje yra reti ekzemplio- 
riai. Visame pasaulyje jų te- 
priskaitoma tik 120, iš kurių, 
sakoma, 57 yra Lenkijoj. Ta
me leidinyje aprašomas se
niausias lenkų zubras, kuris 
turi 19 metų ir jauniausias — 
vos keletos mėnesių amžiaus. 
Tai Bialoviežo girių gyvento-

kat
ėtą 
r.

Gal ge- 
Staliną) ? 
aprašomi

SOF1A PALECEK - LEVIC
KIENĖ (diplom.) (buv. Kau
no A Klaipėdos Konservatori
jos' mokytoja ir Valst. teatro 
akompaniatorė) duoda muzi
kos pamokas (piano) vaikams 
ir suaugusiems ir akompanuo
ja dainininkams ir instrumen
talistams.
Kreiptis tel. TAlbot — 5-3175 

(6-9)

PARSIDUODA NAMAS 9 
kambarių 112 bath. Tailėmis 
ištaisyta virtuvė ir bathroom. 
Moderniška virtuvė. Visi nau
ji įrengimai. 3 karų garadžius, 
steam heat ir karštas vanduo. 
Dėl informacijų telefonuokite: 
SO 8-0604.

GRABORIAI

c

KRAUK TURTĄ, kario nei kandys, 
nei rkdys negadina!

iStatome Koplyčią h
• ; i

i!n

"» 
a 
f!

MARIJOS GARBEI — ŠV.METAMS ATMINTI!
PUTNAM. Conn.

MARUOS 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. 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS
BUS ATMINTAS:

MIŠIOS IR NO VENOS bus laikomos už vi
sus aukotojus gyvus ir mirusius.

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

kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.
PAŽYMĖJIMUS: 

STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos .........._...

DIPLOMUS:
GARBĖ STATYTOJO, kas aukos ....... $160.00
FUNDATORIAUS, kas aukos $500.00
GARBĖS FUNDATORIAUS, kas aukos $1000.00 

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visų FUNDATORIŲ 
vardai.

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent Building Fund,

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

$25.00 
$50.00

jai.

Tel. SO 8-2805

(6-t-20)

patyręs-rusi 
Atlyginimas
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ALKOHOLIS
I

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

OPTOMETRISTAI
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Vardas, Pavardė ’....... . ........—,..............................................
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Brangus Drauge,
Džiaugiuosi, kad Tu domiesi 

įvairiais moraliniais klausi
mais ir nori sužinoti, ar alko
holio vartojimas tikrai kenkia 
žmogaus sveikatai ir jo dorai. 
Šiame laiške pakalbėsime apie 
alkoholio fiziologiją, t. y., apie 
jo įtaką žmogaus sveikatai, o 
kitame pažvelgsime į alkoho
lio moralę, t. y., į jo kenks
mingumą žmogaus sielos svei
katai.

Žodis alkohol yra arabiškos 
kilmės. Iš istorijos žinome, 
kad žmonija labai anksti iš
moko dirbti svaiginančius gė
rimus. Ir nenuostabu, nes al
koholio gaminimas yra ne kas 
kita, kaip rūgimo procesas, 
kurį visur galime užtikti. 
Rūgsta pienas, rūgsta vaisių 
sunka, rūgsta visa tai, kas sa
vyje turi krakmolo: javai, 
bulvės ir kt. Šį rūgimo proce
są labai anksti pastebėjo žmo
nės, ypač tuose kraštuose, 
kur auga vynuogės. Yra tik 
labai maža tautelių, kurios 
neužsiima alkoholio gamyba, 
nes neturi krakmolinių augalų 
ir minta tik mėsa, kaip pavyz
džiui, eskimai. Bet ir jie, jei
gu tik susipažįsta su alkoho
liu, jį tuoj pamėgsta. Alkoho
lis turi tą ypatybę, kad žmo
nės jį mėgsta, jo trokšte 
trokšta, bet kartu jo bijo ir 
laiko jį labai pavojingu. Sena 
legenda pasakoja, kad bedie 
giant pirmąjį vynuogyną, vėl 
nias pašlakštęs žemę beždžio
nių, liūtų ir kiaulių krauju. 
Tokiu būdu tų gyvulių ypa
tybės perėjusios į vynuogių 
sunką. Užtat vieni žmonės pa
sigėrę elgiasi, kaip beždžionės, 
kiti, kaip liūtai, treti, kaip 
kiaulės.

Kokia yra alkoholio cheminė 
sudėtis? Jis yra anglies ir 
vandenilio junginys. Įvairiai 
jungiant cheminius elementus, 
gaunami įvairių rūšių alkoho
liai: metilinis alkoholis (CH3- 
OH), etilinis alkoholis (C2H- 
5OH) ir 1.1. Yra labai daug 
alkoholio rūšių, bet tik etilinū 
alkoholis yra geriamas. Je 
kas išgertų metilinio alkoho 
lio. tuoj nepagydomai apaktų.

Pirmiausia žmonės pradėjo 
alkoholį gaminti iš vynuogių. 
Toks alkoholis nėra labai stip
rus, jis rūgsta iki pasiekia 14 
— 16%. Tik toks alkoholis, 
t- y., grynas vynuogių vynas, 
galima vartoti Mišioms. Kita 
jau nuo seniai vartojama ai 
koholio rūšis, tai alus. Jis turi 
alkoholio nuo 3 iki 6%. Yra 
įdomus faktas, kad tie kraš
tai, kurie patys gamina vyną 
ar alų, neturi alkoholizmo 
problemos, pav., Italija ir Is
panija. Ten vynas yra papras
tas dalykas, vartojamas be
veik vietoj vandens. Kasdieni
niai vynai nėra nei stiprūs nei 
brangūs, todėl jie neardo nei

sveikatos nei kišenės. Stiprius 
senus vynus vartoja šios tau
tos labai retai. Alus yra dar 
lengvesnis gėrimas, negu vy
nas. Jei kas jį dažnai vartoja, 
greičiau nutunka. Be vyno ir 
alaus yra dar kitos alkoholio 
rūšys .vadinami destiliuoti al
koholiai (cognac. whiskey ir 
kt.). Jų stiprumas siekia iki 
50 f<. Destiliuoti alkoholiai yra 
moderniškos kilmės. Whiskey 
prieš šimtą metų buvo visiš
kai kitokio skonio. Jo skonis 
pasikeitė pripuolamai. Ameri
kiečiai, neturėdami pakanka
mai statinių, pradėjo vartoti 
silkių ir žuvų statines. Whis- 
key, pabuvęs tose statinėse, 
kur pirmiau buvo laikomos sil
kės ir žuvys, tapdavo visai ki
tokio skonio. Tas skonis žmo
nėms patiko, todėl dabar jau 
tyčiomis taip daro. Ir pran
cūzai pastebėjo, kad statinės 
padarytos iš vokiečių ąžuolo, 
duoda konjakui, malonų aro
matą. Priežastis suprantama, 
nes tas ąžuolas turi daug ta- 
nino rūgšties.

Dabar pažiūrėkime, kiek al
koholis kenkia , sveikatai. Al
koholis turi vieną ypatybę, 
kurios joks kitas skystis ne
turi: kai tik jis patenka į skil
vį, tuoj eina per skilvio siene
les į kraują, o kraujas jį neša 
į kepenis. Jei mažai teišgėrei, 
tai kepenys alkoholį suskaldo, 
bet jeigu jo bus daugiau, tai 
kepenys nesuspės viso suskal
dyti, ir didelė alkoholio dalis 
pateks į kraują. Alkoholis turi 
tą ypatybę, kad atakuoja cen
trinę nervų sistemą. Būtų įdo
mu žinoti, kokios ligos kyla 
nuo alkoholio vartojimo. Rei
kia atvirai pasakyti, kad ko
kios nors specifiškos ligos, 
paeinančios nuo alkoholio, nė
ra. Alkoholis tik tarpininkau
ja lengviau plėstis kitoms li
goms. Jis iškreipia visą žmo
gaus maitinimosi sistemą. 
Destiliuotas alkoholis neturi 
nei vitaminų nei mineralinių 
druskų, todėl jis nėra maitini
mosi priemonė. Jį vartojant, 
pasireiškia polyneuropathia: 
apetito nustojimas. nuovargis, 
nemiga, rankų drebėjimas. 
Nuo jo vartojimo dažnai su
serga ir kepenys (cirrhosis). 
Yra dar daug ir kitokių ligų, 
kurios labai tarpsta, vartojant 
alkoholį, bet apie jas kalbėti 
jau būtų perdaug mediciniška. 
Dažniausiai nuo alkoholio pra
sideda pilvo slogos, jis suma
žina kūno atsparumą ir už
krečiamosioms ligoms.

Taigi, kam yra brangi jo 
kūno sveikata, kas nori turėti 
alkoholio nepagraužtas savo 
jėgas, kad galėtų jas geriau 
sunaudoti mokslui, savo tau
tai, savo šeimai ir Dievui te- 
vengia. kaip galima labiau, 
alkoholinių gėrimų.
(“Laišk. L.”4 J. Venckūs, S.J.

447 W. Broadway
So. Boston. Mass.

I

REIKALINGA
indų plovėjai.
$29.10 į savaitę. Darbas nuo 6 
a. m. iki 4 p. m. arba 10 vai. 
a. m. iki 8 p.m. ir taipgi 3 p.
m. iki 1 vai. naktį.

Essex Food Shop,
1 Essex St., Boston, Mass.
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S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral 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

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

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance

Albert R. Barter

Tel. AV 2-4026

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akla. 

Te!. 6-1944
Room 206

207 TARK BUILDING 
Morcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

J. Repshis, M J)
mo ligi 
ponijoje

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Offloo Tel. SOuth Boston 6-0948

Res. 87 Oriole Street 
Weat Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1X33-W

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road
arti Uphams Corner 

Dorchester, Mase.
«—U H- *—a

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

58** E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 Iki 8.

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

TREJANKA

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Maaa. 

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

!
!
*
! 

i!
I

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.

ALEVANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

jū-

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8*3141, So. Boston, Mass.'•f

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 8VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boaton, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298. 

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

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

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

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

51 Tampa St., Mattapan, Mara. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė,

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

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

antrą antradienį mėnesio, T:30v.
*

IV. JONO EV. BU PAtALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

W A I T K U S
Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

Funeral

W AITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Are. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broaduay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

I

v’kare. 
Srventh St.,

Visata draugi
pu protokolų raitininką.

tėa

PlrminlnkM — Viktoras Medonls, 
21 Sanger 8L, So. Boston, M«A

Vlce-Plrm. — Vincas Stakutta, 
684 Sixth St., So. Bostcn, Mass.

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 
206 L SL, So. Boaton, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth SL, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. GrĮganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Masą 

Maršalka — Jonas Znlkla.
787 Broadway, So. Boaton, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kaa tra
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

Ur paa prntokohj raštininką.

W.J.CMshoh
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas’’ 

831 Smith SL, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone, 
Ofiso: Dexter 1«52 

Namų: PI. 6206

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuaniaa Fumitvre Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

826 - 828 W. Broadway
So. Boston, Mass.



Įspūdingos ^vardinės
fiių metų spalio mėn. 4 d. 

So. Bostono lietuvių parapija 
turėjo savo ypatingą šventę. 9 
vai. ryto į bažnyčią plaukė bū
riai vaikų, jaunimo ir senimo. 
Visi skubėjo į pamaldas, lai
komas paties Varduvininko, 
žios parapijos klebono ir pa- 
Yapinėss lietuviškos mokyklo 
steigėjo kun. Pranciškaus Vir- 
mauskio.

Po pamaldų parapijos salė
je po bažnyčia įvyko iškilmin
gas gerbiamo Varduvininko 
pagerbimas, kuriam vadovavo 
pCaClvD.

Reikia pasakyti, kad seselės 
turi skonį. Visa programa — 
dainelės, sveikinimai, dovanų 
įteikimas — visa tai buvo la
bai gerai, kruopščiai ir rūpes
tingai parengta, skoningai su
derinta. Mergaitės deklamavo 
choru ir pašoko kelis lietuviš
kus tautinius šokius. Trumpu 
ir įspūdingu scenos vaizdeliu 
programa buvo užbaigta. Po 
to kalbėjo pats gerbiamas 
Varduvininkas.

Susirinkusieji išsiskirstė pa
kilia nuotaika. Pagerbdami sa
vo parapijos vadovą jie pa
gerbė pačią Bažnyčią ir paro
dė savo prisirišimą ir vidinį 
nusistatymą bei nusiteikimą 
Bažnyčiai.

Sveikinimai
Lituanistikos mokyklos mo

kytojai kleb. kun. Pranciškų 
Virmauskį sveikino raštu.

Bostono ateitininkai sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai pasveikino So. Bostono 
parapijos kleboną ir įteikė 
raudonų rožių puokštę. Trem
tinių ratelio delegacija atvy
kusi klebonijon išreiškė lietu
vybės gynėjui Bostone, kun. 
Pranciškui Virmauskui, savo 
nuoširdžiausius linkėjimus. Iš 
viso vakar dieną klebonijos 
durys negalėjo užsidaryti.

Misijos
eina pakilia nuotaika. Misi- 

jonierius kviečia visus parapi
jiečius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti konferencijose. Vaikų 
rekolekcijos žada būti įspūdin
gos. Kiekvienas lietuviškos 
katalikiškos šeimos vaikas tu-
ri jose dalyvauti.

Building Committee

On t is historic occasion July 20, 1949. the Aesociation purchased its 
auart rs frorr. the South Boston Savings Bank. The Association was 

represonted by its Buiiding Committee and the bank by its President.

Soated I. to r. John J. Grigą lūs. Esq., Pres. of the Association, Robert 
M. Bowen, Pres. of The South Boston Savings Bank, and Joseph Cunys. 
Viee-Prts^ now doceased. ........

Standing I. to r. Peter Durnas. Joseph W. Casper. Adolph J. Namaksy. 
Joooph Loky*. Joseph Arlauskas, Bronis Kontrim, Adam W. Druzdis. 
Anthony F. Pastolis.

Ab*«nt a| tho tiS» plttur* was taken were. Paul Yonkers. Dr. 
Anthony L. Kapsely. Felix žaleska*, William A. Amsie and Peter Yankus.

JAUNIEMS PARAPIJOS VYRAMS
Mano brangūs broliai Kristuje!

Visose Arkivyskupijos parapijose mes vykdome šv. Vanlo 
Draugijos vajų. Aš prašau, kad kiekvienas katalikas vyras pri
sidėtų prie šios organizacijos. Ypatingai aš kreipiuosi į visus 
jaunus vyrus: tarp 18 ir 25 metų. Daugelis Jūsų, mano bran
gūs broliai Kristuj^ gal ne dėl savo kaltės n u tolo te nuo tikėji
mo praktikos, kuri būtų padariusi Jūsų gyvenimą laimingu. Su 
tėviška užuojauta ir didele meile prašau aš Jus sustiprinti savo 
tikėjimą, pagerinti savąjį gyvenimą ir tapti Dievo ir Tėvynės 
apaštalais, priklausant prie šv. Vardo draugijos.

Kaikurie iš Jūsų yra karo nukamuoti veteranai, dauguma 
Jūsų yra nugazdinti naujojo karo galimybe, į kurį gali ir Jus 
pašaukti. Pastaraisiais metais Jūs buvote varginami visokių
problemų: dėl nedarbo, stokos butų, visuomeninio krizio ir tarp
tautinių painiavų. Pragaištingos pasaulio pagundos gal Jus pa
veikė ir nutolino nuo vieno ir svarbiausio dalyko: savos sielos 
išganymo.

Kokios bebūtų jūsų problemos, religija jas išriša. Tat pri
sidėkite prie Jūsų parapijoj jau veikiančios šv. Vardo draugi
jos. Tapkite aktyviais jos nariais, apvaldykite save, paveikite 
kitus, kad jie taptų pasauliniais apaštalais prieš bedieviško pa
saulio galybę.

Laiminu Jus, mano brangūs jaunuoliai. Viena ranka laiky
kitės savo dieviško prieteliaus Jėzaus Kristaus, o kita ranka 
barstykite gražias gerų darbų gėles, šis pasaulis tegali būti iš
ganytas tik Dievo ir Artimo meile. Jūsų parapijos šv. Vardo 
draugija užtikrins Jūsų, Jūsų šeimų ir Jūsų draugų meilę.

Jūsų ištikimas Kristuje
RICHARD J. CUSHING
Bostono Arkivyskupas.

LDS Centro valdybos
susirinkimas įvyks trečiadie

nį, spalio 11 d., 7 vai. vakare, 
“Darbininko” administracijos 
raštinėje. Visi valdybos nariai 
kviečiami dalyvauti.

Kun. Pr. M. Juras,
pirmininkas

Antanas F. Kneižys, 
sekretorius

Vyrų rekolekcijos
prasideda pirmadienį 7:30 v. 

vakaro. Visi vyrai įsidėmėki
me — dalyvavimas šiose re
kolekcijose yra garbės daly
kas. Tat renkamės visi iki vie
no.

Mirė
spalių 5 d., porą savaičių 

sirgusi Petronėlė Gustienė 
(Strikaitytė), 75 metų, miesto 
ligoninėje, gyv. 324 Athens 
St. Buvo kilusi iš Sėdos para
pijos. Amerikoje pragyveno 
40 metų. Paliko vyrą Ignacą, 
sūnų, ir dvi dukteris. Pašar
vota pas laidotuvių direktorių 
D. A. Zaletską, 564 Broadway. 
Laidojama spalių 7 d. 10 v.r. 
iš šv. Petro par. bažnyčios, 
šv. Mykolo kapuose. Melski
mės už mirusius.

Bostone kultūrininkų būre
lis vasaros vakarais po sunkių 
darbų įmonėse susirinkdavo 
pamaryje pravėdir.t plaučius 
nuo fabriko dulkių, pasikalbė
ti ir pasidalyti mintimis. Ma
lonu buvo stebėti gražių sau
lėlydžių ir kvėpuoti grynu jū
ros oru.

Bet pasibaigė vasara, oras 
atvėso. Pajūrio krantinė ištuš
tėjo. Visi apleido nusėdėtus 
suolelius ir susigūžė namie po 
stogu.

Tačiau ar ilgai vienas išsi- 
dėsi? Vėl ieškoma progų susi
tikti ir pabičiuliauti. Štai gir
dime Bostone neseniai įsikūrė 
rašytojų klubas. Rugsėjo 24 d. 
kultūros rėmėjai, rašytojai ir 
muzikams talkininkaujant, su
ruošė literatūros ir dainų kon
certą.

Nesnaudžia ir baleto artis
tai. “Nepamirškite mūsų — 
juk ir mes dar gyvi”, girdime 
pritildytą dūzgiančių mašinų 
baletininko kuklų balsą. Bale
to artistas niekuomet nepasi
žymėdavo gerklės skardumu. 
Dabar gi, Cable fabrike nakti
nėse pamainose prislopintas 
pasidarė visai neaiškus ir dus
lus. Jie ir iš viso nedaug kal
ba, dažniausiai klauso ir tyli. 
Tačiau pastabi akis visuomet 
atskirs juos gatvėje judančio
je minioje. Jų žingsniai visuo
met greitesni, mostai platesni, 
galvos nepalinkusios. Jų iš
vaizda patraukia praeivio akis, 
tačiau niekam neateina į gal
vą, kad tai yra ilgų metų, ne
paliaujamos mankštos vaisius. 
Nuo pat ankstaus ryto baleto 
artistai jau prie darbo. Ant 
savo kojų fabrike prie maši
nos 8 vai. Jis žino, kas jam 
gresia .jei praleis nors vieną 
dieną be mankštos. Jis nori ar 
nenori turi atiduoti kasdieninę 
duoklę savo menui.

Visi gerai suprantam, ką 
reiškia išstovėti ant kojų išti
sas astuonias valandas prie 
mašinos. O mūsų baleto artis
tams dar pakanka energijos, 
truputį numigus po nakties 
darbo, bėgti į studiją ir dirbti 
su savo auklėtiniais. Girdime, 
kad Velykoms, jei sąlygos leis, 
jie ruošiasi pasirodyti Bostone 
su savo mokinių būreliu. Teko 
nugirst, kad šį rudenį jie pro
jektuoja gastroles į Chicagą, 
Detroit, Cleveland, New York, 
Kanadą ir kitur.

Prieš išvykstant, jų suma-

šurum-Burum
parengimas visus suįdomino. 

Mūsų plačioji visuomenė yra 
dėkinga Bostono lietuviams 
profesionalams ir biznieriams, 
kad jie sumanė ir rengia Šu
rum-Burum So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos nau
joje patalpoje, W. Broadway, 
kampas E St., nes žino, kad 
turės progą linksmai laiką 
praleisti ir tuo pačiu paremti 
Lietuvių Radijo Valandėlės 
programą, vedamą Antano F. 
Kneižio. Vieta jau žinoma, bet 
diena ir laikas? Spalio-Oct. 22 
d., 6 vai. vakare. Gros Al. Ša
kalio orkestras (kapela) nuo

7 vai., dainuos muzikas-dai- 
nininkas Jonas Tamulionis ir
p. Ona Skirkevičienė iš Na
shua, N. H.

Įėjimo ir dovanų tikietai 
platinami. Rengimo komisijos 
pirmininkas Vincas Balukonis. 
Sr. ir kiti komisijos nariai 
kviečia visus į talką. Tikietų 
galima gauti pas pirmininką 
Vincą Balukonį, Sr., 260 W. 
Broadway; pas tikietų platini
mo komisijos pirmininkę ir 
raštininkę p. B. Cunienę, 409 
W. Broadvvay (A. J. Namaksy 
raštinėje); “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 W. Broad- 
way, ir Radijo Valandėlės raš
tinėje ir pas kitus komisijos 
narius. Įėjimo tikietų kaina 
tik 75c.

Susmuko prie vairo
Kun. John H. Powers, 68 m. 

amžiaus, St. William's parapi
jos, Dorchester, klebonas, va
žiuodamas automobiliu Old 
Colony vieškeliu, susirgo ir su
smuko prie vairo. Tačiau jis 
suspėjo sulaikyti automobilį. 
Atvykus policija rado kun. 
Povers be sąmonės. Nuvežtas 
į Carney ligoninę. Jis yra kri
tiškoje padėtyje.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, spalio 8 d. 5:30 

v. p.p. per WMEX radijo sto
tį —1510 kilocycles bus trans
liuojama originali programa, 
pavadinta “Iroųuois Idyll” — 
Irakiečių idilija, iš gyvenimo 
indietės merginos Keteri Te- 
kakwithe, herojės dėl krikš
čionių tikėjimo.

Rašytojų susirinkimas
šį šeštadienį 7 vai. vakaro, 

įvyksta pirmas eilinis rašyto
jų klulx> susirinkimas (190 
Beacon St., Bostone). Faustas 
Kiršu skaitys iš Jurgio Bal
trušaičio jtoezijos rinkinio 
“Lelija ir pjautuvas” (rašyto 
rusiškai) lietuvišku vertimu. 
Diskusijoms numatoma tema: 
Dabartinės lietuvio rašytojo ir 
menininko kūrybinės sąlygos. 
Tezes patieks Antanas Gustai
tis. besidomintieji prašomi at
vykti. Atskirų kvietimų nebus.

Atidėjo nuomų pakėlimą
Suffolk ir Norfolk apskričių 

nuomų taryba 13 balsų prieš 
5 nubalsavo leisti namų savi
ninkams pakelti nuomas 15 
procentų nuo spalio 20 dienos. 
Pasipriešinusieji tarybininkai 
pareikalavo atsiklausti namų 
direktoriaus Woods, ar toks 
tarybos nutarimas yra teisė
tas. Kol VVoods nepaskelbs sa
vo sprendimo, nuomų klausi
mas nebus laikomas išspręs
tas.

Paul A. Dever,
Mass. valstijos gubernato

rius pradėjo savo rinkimų 
kampaniją. Provincentowne 
(Mass.) jį pagerbti buvo su
rengtas banketas.

Baleto koncerto belaukiant

Arthuras Gailins, 
sūnus Marijonos Gailienės, 

gyv. Dorchester, pašauktas ir 
jau išvyko karo tarnybon. Jis 
su savo broliu Edmundu dirbo 
Boston Realty Trust, 317 E 
St., So. Bostone, raštinėje.

• 1

Mir? buvęs Bostono
meras

Spalio 2 d. mirė John F. 
Fitzgerald, 87 m. amžiaus, 
gyv. Eellevue viešbutyj. Bos
tone. Jis yra buvęs dvejais at
vejais Bostono meru. Buvo vi
sų mylimas ir gerbiamas, įžy
mi asmenybė Bostono istori
joj. Paliko nuliūdime žmoną 
Josephine Mary Fitzgerald. du 
sūnus ir dukterį Mrs. Rose 
Kenr.edv, buvusio ambasado
riaus Joseph P. Kennedv žmo
ną, kuri dabar yra Paryžiuje. 
Ji nesuspėja atvažiuoti į tėvo 
laidotuves, kurios įvyko ket
virtadienį, spalio 5 d. Laido
tuvėms, kurios prasidėjo iš šv. 
Kryžiaus katedros, vadovavo 
arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing, Šv. Juozapo kapinėse.

B. Palbey,
gyv. W. Roxbury, savo sū

naus mokslo užbaigimo proga 
lankėsi St. Louis, Missouri, 
Chicagoj ir kituose miestuose.

nyta visų pirma pasirodyti 
spalio 22 d. 3 vai. p.p. Bosto-Į 
ne High School patalpose. 
(Thomas Park) ruošiamame 
baleto koncerte, dalyvaujant 
mūsų baleto artistams T. Ba- 
buškinaitei ir A. Liepinui. Prie 
jų sutiko prisidėti ir talkinin
kauti mūsų mėgiamas solistas 
Stasys Liepas. Ši menininkų 
pora buvo pasirodžiusi perei
tais metais pavasarį gegužes 
mėn. 28 d. Atsilankę koncer- 
tan turėjo progos pasigėrėti 
mą įspūdį žiūrovams paliko 
jų menišku šokiu. Neišdildo- 
naujai atlikti šokiai Riterio 
atsisveikinimas, palydėtas Be
thoveno sonatos, graikų šokis, 
ištraukos iš baletų Don Kicho
tas ir Miegančioji gražuolė. 
Nemažiau nustebino žiūrovą ir 
puošnūs artistų kostiumai. 
Susirinkę salėje, tikrai buvo 
sužavėti tąja meno švente.

Baleto artistai tiki, kad lie
tuviškoji visuomenė jų neuž
miršo, todėl kviečia ir šiais 
metais spalių 22 d. atsilan
kyti į jų ruošiamą koncertą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

P. V. Gidžiūnas O.F.M. De 
missionibus Fratrum Minorum 
in Lituania (see. XII et XIV). 
Atspaudą iš “Archivum Fran- 
ciscanum Historicum” liepos 
mėn. 1950 m. Leidžiamo Flo
rencijoje, Italijoje.

Šioje lotyniškai rašytoje stu
dijoje Dr. V. Gidžiūnas O.F.M. 
aprašo pranciškonų misijas 
Lietuvoje XIII irXIV amžiuje 
— Mindaugo. Vytenio ir Ge
dimino laikais. Kruopščiai su
rinkti faktai iš spausdintų jau 
šaltinių ir iš archyvų Italijoje. 
Kas paskaito lotyniškai ir 
mėgsta Lietuvos praeitį, ras 
daug ko naujo ir įdomaus. 
Malonu taip pat, kad mūsų 
jauni mokslininkai ir tyrinė
tojai savo darbais vis dau
giau pasireiškia svetimoje 
spaudoje. Tuo būdu ir Lietu
vos vardas plačiau išgarsina
mas.

T. Angelaitis. Who is worse: 
Stalin or Hitler? Translated 
from Spanish by Kaye Mac 
Kinnou. Chicago. 1950.

Įžangoje autorius nurodo, 
kad daug kas jo yra klausęs 
ir tebeklausia. kas yra piktes
nis: bolševizmas ar nacizmas? 
Jis, mat, yra gerai pažinęs 
abi tas diktatūrines sistemas:

Mažas kupstas ir didelį vežimą verčia
▼ “Žiedai ir brangenybės ne visada yra brangiausios dova

nos, nore daugelis jas ir labai vertina. Didžiausioji dovana yra 
pasidalinimas su artimu pačiu savimi” Tai yra pasakęs R. W. 
Emersonas.

Vertiname dovanas. Mėgstame jas gauti, kartais ir duoda
me. Vertingesne laikome tą dovaną, kurioje įrašytas ir sveiki
nimas, linkėjimas, dedikacija. Tuo dažniausiai ir pasirūpiname. 
Tačiau ne visada prisimename, kad galime artimą apdovanoti 
ir vertingai ir pigiu būdu. Už tris centus, valstybei padedant, 
galime visada pasiųsti artimui didžiausią dovaną — dalį savęs 
paties. Turiu galvoje laišką.

▼ Viskas, ką reikia padaryti, tai parašyti laišką, tokį laiš
ką. į kurį sudedame dalį savęs, savo širdies, savo minties. Pro
gų tam yra labai daug. Pasveikink džiaugsme, paguosk skaus
me, palinkėk sėkmės naujame darbe, prisimink vardinėse, gim
tadienyje. Padaryk tai pats, neik pas sekretorių. Parašyk taip, 
kaip išmanai, kaip sugebi. Įdėk į voką, užklijuok tris centus ir 
tuo mažu kupsteliu gali nuversti labai didelį vežimą.

▼ Mes mėgstame gauti laiškus, bet neprisiverčiame jų para
šyti. Mums dažnai negaila tų trijų centų, bet gaila laiko, gaila 
savimi pasidalinti su artimu. Mes nerandame ką rašyti, pana
šiai kaip turtuolis dažnai neranda ką kitam duoti, nors savo 
turto neužmato. Mums trūksta ryžto: ruošiamės, ruošiamės ir 
neprisiruošiame. Žiūrėk, jau per vėlu. Kartais dėl to jaudina- 
mės, kartais ranka pamojame. Atidedame kitai progai, o ta ki
ta proga prabėga dar mažiau pastebėta.

V Trys centai yra menkniekis, bet su jais galime padaryti 
didelių dalykų. Juo labiau tie trys centai vertingi, kai iškyla 
tikra pareiga rašyti: atsakyti į gautą laišką, pasveikinti vardi
nėse, didžiosiose šventėse, pranešti svarbią žinią, padėti arti
mui nelaimėje ar reikale. Apie tai neverta nei kalbėti, nes ir 
laukiniai tai žino. Tiesa, kartais meksfalto alėjose ir dangorai
žių šešėliuose laukinių taip pat netrūksta, bet jie ir laikraščių 
neskaito, jiems čia ir nerašoma.

Pasaulis dėi šių dienų technikos yra labai mažas, bet Ame
rika yra per didelė, kad savo draugus ir pažįstamus ranka pa- 
siektumėm. Tai padeda trys skatikai, kodėl tuo nepasinaudoti?

L. Gervė

buvo persekiojamas ir tardo
mas bolševikų ir buvo kanki
namas nacių. Yra taip pat ga
vęs naujausių informacijų iš 
dabartinių Lietuvos kovų su 
bolševizmu. Visu tuo remda
masis aprašo visas tris Lietu
vos okupacijas: pirmąją bol
ševikų (1940-1941), vokiečių 
nacių (1941-1944) ir antrąją 
bolševikų okupaciją (1944- 
1950). Iš iliustracijų įdėta: 
Gudienė prie bolševikų nu
kankinto jos vyro lavono (Pa
nevėžyje) ; kun. Alf. Lipniū- 
nas, iškankintas nacių kacete 
Štuthofe ir po to miręs; bu
vęs Lietuvos prezidentas A. 
Stulginskis, ištremtas į Sibirą 
ir ten miręs 1942 m. Pabaigo
je Stalino ir Hitlerio karika
tūros ir Pabaltijo kraštų že
mėlapis. Knygelė nedidelė, bet

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai vidudienio.

WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.
šeštadienį, rugsėjo 30 d., 11 valandą rytą, Lietuvių

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOI R
366 West Broaduay South Boston 27. Mass.

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

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi Įrengęs mo
dernišką snaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus. skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knyga®, pemfletus, at
virutes. konsti* liejas,

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

Visais reikalais kreipkitės:

“DARBININKAS”
366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

biuras 
procen- 
ūkyse. 

23 pro-

gerai dokumentuotai parašyta 
ir švariai išleista. Labai tinka 
informuoti angliškai skaitan
čius. kas yra bolševizmas ir 
kas buvo nacizmas. Abu lygūs 
šėtonai.

• Valstybės cenzo 
praneša, kad tiktai 18 
tų amerikiečių gyvena 
Prieš 10 metų buvo 
centai.

• Cenzo biuras pranešė, kad 
šiame krašte yra pusantro mi
lijono žmonių, kurie turi 
Smiths pavardes.

• Liet. Demokratų klubas 
Chicagoje prisiuntė BALF’o 
centrui $100.00 čekį pasiliku- 
siems Europoje mūsų tautie
čiams gelbėti. Klubo pirminin 
kas yra Steponas Dembro.
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