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k. ilC/iLAUJA PAPILDOMŲ 
GALIŲ KOVAI SU ŠNIPI- 

NEJIMU
V/asliingtonas — Pre- 

zide. tas Trumanas rug
piūčio 8 d. paprašė Kon
gresą naujų legalių prie- 
rno< iu kovai su komunis- 
t” š'ipinėjimu ir krašto 
viduje jų sabotažu. Ta
čiau įspėjo, kad būtų 
vengiama ekstremisti
nės įstatydavystės, kuri 
pažeistų ameri kiečių 
laisvės pagrindus.

Savo pranešime atsto
vų rūmams ir senatui jis 
sakė, kad amerikiečiai 
neturėtų būti nusiaubti 
histerijos bandos dėl vi
daus “raudonųjų” grės
mės, kadangi kraštas le
galių efektingų apsaugos 
priemonių prieš subver- 
sinę veiklą. Tuo prezi
dentas aiškiai pasisakė 
prieš Mundt - Terguson 
raudonųjų kontrolės bi- 
lių.

Prezidentas priminė, 
kad tauta yra periode di- 
aejaueig ■uupUfltTftfų 
sunkenybių bei pavojų ir 
reikalavo kongresą su
stiprinti esamas įstaty
mines priemones, būtent:

1. Praplėsti apribojimų.1 
statutą, kuris apsaugoja 
apkaltintuosius šnipinė
jimu taikos metu praėjus 
daugiau, kai trims me
tams. 2. Suteikti prezi
dentui platesnes galias 
apsaugoti karinėms ba
zėms ir kitoms apsigyni-

mo sritims. 3. Leisti rei
kalauti, kad būtų regis
truojami, kaipo svetimo 
krašto agentai, visi as
mens, kurie yra panau
dojami svetimos vyriau
sybės ar politinės parti
jos šnipinėjimui ir sub- 
versijai. 4. Reikalauti, 
kad visi įtariami subver- 
sija svetimtaučiai, kurie 
negali būti deportuojami 
į jų kilmės kraštus, regu
liariai registruotųsi tei
singumo departamente.

Prezidentas pastebėjo, 
kad šie keli trūkumai 
mūsų vidaus saugumo 
įstatyme išryškėjo bena- 
grinėjant bylas praeitais 
metais. Prašė kongresą 
artimiausioje sesi joje 
juos pataisyti. Keliais 
atvejais įspėjo, kad būtų 
vengiama kraštutinių po
litinių priemonių kovoje 
prieš komunizmą.

namą
Quincy, Mass. — Rug

piūčio 7 d. kilo gaisras 
158 metų senumo kapito
no Bell name 181 Adams 
Street. Šiame 11 kamba
rių name gyveno trys 
moterys gydytojos, Nau
josios Anglijos ligoninės 
moterims ir vaikams šta
bo narės. Gaisras padarė 
nemažai nuostolių.

PENKTADIENIS (Friday), RUGPICTIS (August),

Dainy šventė, kai Lietuva dar buvo laisva

JUNG. VALSTYBES KARO 
PADĖTYJE SU RUSIJA

Boston, Mass. — Rugp. ruošti karui diviziją im- 
d. Copley Plaza viešbu- davo 15 mėnesių. Pagal 

tyj jvy 
vyno
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JAV pasmerkė Sovietų Rusiją
Lake Success, N. Y. — 

JAV atstovas Warren R. 
Austin griežtai pasmer
kė Jakob A. Malik takti
ką Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybos posėdyj. 
Jis sakė, kad Malik’as 
trukdo tarybos darbus ir 
neleidžia svarstyti Jung. 
Valstybių rezoliucijos 
Korėjos reikalu. Austin 
pabrėžė: jeigu Malikas ir 
toliau taip elgsis, tai per 
visą
nieko nebus galima nu
veikti. Jis pasiūlė posėdį 
pertraukti iki ketvirta
dienio. Devynių tautų 
atstovai balsavo už pa
siūlymą, o Malik ir Jugo
slavijos atstovas 
vo prieš.

Ketvirtadienį, 
mėn. 10 d. Jung.
Saugumo taryba vėl pra
dėjo posėdžiauti. Devy
nių tautų atstovai sten
giasi priversti Malik’ą, 
kad jis leistų Korėjos 
klausimą svarstyti.

rugpiūčio mėnesį

Užmušė 4 vaikus, 
30 sužeidė

Mattauamkeag,
— Rugpiūčio 9 d. 
didžiausia nelaimė

Maine 
įvyko 
Maine

WALLACE IŠĖJO IŠ
“PROGRESYVIŲ” PARTIJOS

9 

kuriame dalyvavo valsti
jos gubernatorius Paul 
A. Dever, įžymūs kari
ninkai ir valdininkai. 
Reikšmingą kalbą pasa
kė maj. gen. Howard, 
Jung. Valstybių marinų 
generalis inspektorius. 
Jis sakė, kad Jung. Vals
tybės yra kare su Rusi
ja. “Korėjos karas nėra 
vietinis”, sakė maj. gen. 
Howard. Įspėjo ameri
kiečius ir ragino būti pa- 
siruošusiems karui.

Pagreitins apmokymą

balsa-

rugp. 
Tautų

titucines teises pervesti 
jo 19 metų amžiaus sū
nui, princui Baudouin. 
Už pervedimą balsavo 
165, prieš 27; kiti susi
laikė.

Šis įstatymas buvo 
kompromisas pasitarimų 
tarp partijų vadų ir ka
raliaus, kuris šiuo baigė 
streikų ir riaušių bangą, 
paralyžuojančią Belgi
jos gyvenimą ir vedančią 
į vidaus karą.

Pagal šį įstatymą, ku
ris tuojau perduodamas 
senatui patvirtinti, Leo
poldo III sūnus Baudouin 
tampa regentu su titulu 
“Prince Royal”. Po 13 
mėn., kai jam jau bus 
suėję pilni metai, • Leo
poldas atsisako nuo sos
to ir perima jį regentas 
Baudouin.

1V1- 
ziją, kuri tiktų karui, per 
devynius mėnesius.

Gen. Mark Clark vado
vavo Amerikos armijai 
praeitame kare Italijoje.

vežė 41 valką iš pikniko 
Millinocket viešk e 1 i u. 
Vairuotojas prarado 
kontrolę ir sunkvežimis 
apsivertė. Toje katastro
foje užmušta 4 vaikai ir 
30 — sužeista.

i sostą
Bruselis, Belgija — 

Rugp. 9 dieną Belgijos 
atstovų rūmai sutiko 
karaliaus Leopoldo kons-

Vėl atidarė Edward$ 
stovyklą

New York — Rugpiū
čio 8 d. Henry Wallace 
formaliai išėjo iš, taip 
vadinamų “progresy
vių”, kurie palaiko ko
munistų agresiją Pietų 
Korėjoje, partijos dėl sa
vo laikysenos Korėjos 
karo atžvilgiu. Wallace 
pareiškė, kad nutraukia 
ryšius su ta partija, ku
rią jis įkūrė 
sąraše 1948 m.
didatu į JAV preziden
tus.

Kai tos partijos “prog- 
priėmė rezo- 
reikalaujančią 

karines
pajėgas iš Korėjos, H. 
Wallace pareiškė, kad jis 
apgailestauja tą karą,

bet pasakė, kad mes ja
me esame ir turime jį 
laimėti. Dabar pasiliekąs 
dirbti savo ūkyje South 
Salėm, N. Y. Į demokra
tų partiją grįžti nema
nąs.

New York—Gen. Mark 
W. Clark, sausumos gin
kluotų pajėgų vadas, pa
reiškė, kad armijos nau
jokų apmokymas bus ve
damas nauju būdu, kuris 
pagreitins 
Iki

Naujosios Anglijos di
džiausia militarė stovyk
la, kurios pastatymas 
1940 metais kainavo 
$19,000,000, vėl atidary
ta. Antrojo pasaulinio 
karo metu 
vyrų buvo 
pratyboms.
karui, stovykla buvo už
daryta. Dabar, armijos 
įsakymu, stovykla ati
daryta ir į ją vyksta tau
tinės sargybos vienetos 
ir atsarginiai kareiviai 
pratyboms.

apie 100,000 
vienu metu 

Pasibaigus

ir kurios 
ėjo kan-

resyviai” 
liuciją, 
atitraukti JAV

Maskva smerkia Jung. 
Valstybes

Maskva — Sovietų Ru
sijos valdžios laikraščiai 
“Izvestija” ir “Pravda” 
griežtai smerkia Jung. 
Valstybes, kad jų val
džia atėmė pilietybę neg
rui dainininkui, Paul Ro- 
beson’ui. Kaip žinoma, 
Paul Robeson yra komu
nistų artistas daininin
kas.

apmokymą.
šiol sudaryti ir pa-

RAUDONIEJI NAUJOS 
AGRESIJOS IŠVAKARĖSE

Hong Kong — Praneši
mai iš Kinijos sako, kad 
dvi Kinijos komunistų 
armijos artinasi prie Ti
beto. Vienai armijai, ku
rią sudaro apie 20,000 
karių, vadovauja kinų 
raudonasis generolas, 
Lin Po-cheng, kuris pra
eitą savaitę Chungkinge 
pareiškė, kad žygis į Ti
betą būsiąs greitai pra
dėtas. Be to, ir oras'Ti
bete rugpiūčio, rugsėjo 
ir spalio mėnesiais yra 
palankus karo veiks
mams. Lin Po-cheng ar
mija, jo pareiškimu, jau 
žygiuoja per kalnuotą 
Skiang provinciją vaka
rų link.

'Antrajdi artnijai, kuri 
susideda iš 40,000 narių, 

Kunigų Vienybės Centro Valdyba, vadovauja kitas raudo-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Šiais metais Kunigų Vienybės seimas įvyks rug

sėjo 28 dieną seserų pranciškiečių vienuolyne, Mount 
Providence, R. D. 10, Pittsburgh 27, Pa. Seimas pra
sidės šv. Mišiomis 9:00 valandą ryte koplyčioje. Se
sijos prasidės lygiai 10:00 valanda.

Kviečiame visus kunigus dalyvauti seime. Pro
vincijos prašomos prisiųsti delegatus ir savo veiklos 
pranešimus. Centrailnių organizacijų dvasios vadai 
pagaminkite pranešimas. Sumanymus ir pageidavi
mus prisiųskite iš anksto centro pirmininkui.

nasis generolas Peng 
Teh-huai, kuris žygiuoja 
šiaurės lygumomis per 
Chinghai provinciją pie
tų kryptimi.

Kinų priešas Tibete 
yra ne kariuomenė, bet 
kalnai ir dykumos, ką 
nugalėti reikia pasiruoši
mo ir laiko. Hong Kon- 
g’ui artimi sluoksniai 
mano, kad komunistai 
užims Tibetą dar prieš 
spalio mėn. pabaigą. Ti
beto sostinė yra Lhasa.

MALIK' DALYVAUSIĄS 
SLAPTAME POSĖDYJE

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Rusijos atstovas 
Jakob A. Malik, kuris šį 
mėnesį pirmininkauja 
Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos posėdžiuose, 
tiek sukiršino visus savo 
ilgomis kalbomis, kad ir 
jis pats ieško išeities. 
Jung. Valstybės ir Brita
nija, kaip praneša, nuta
rė padaryti spaudimą, 
kad Rusijos atstovas Ja
kob A. Malik būtų pri
verstas pasitraukti iš 
pirmininkavimo. Šaukia
mas slaptas posėdis ir į 
jį kviečiamas Malik. Sa
koma, kad Malik sutikęs 
dalyvauti.
atstovas taip pat pa
kviestas 
jis atsisakęs.

• Okupantai Vilniuje 
leidžia priešmokyklinio 
amžiaus vaikams subol- 
ševikinti laikraštį — 
“Žvaigždutė”. Nepriklau
somoje Lietuvoje tuo 
vardu buvo leidžiamas 
katalikiškas priešmo
kyklinio amžiaus vai
kams laikraštėlis.

Padidina karo biudžetą
Briuselis

vyriausybė, prisidėdama 
prie Š. Atlanto pakto ap- 
amglavimo pąmūte pa
kelti karo biudžetą 5,- 
000,000,000 frankų, kas 
reikštų Amerikos pini
gais $100,000,000.

Tokiu būdu dabar Bel
gijos karo biudžetas 1950 
m. siekia 8,500,000,000 
frankų.

" Marijona Rakauskai
te, ilgametė Lietuvos o- 
peros solistė, jau ilgokas 
laikas komun i s t i n ė s 
spaudos vaidinimų įver
tinimuose nem i n i m a. 
Taip pat nei jos vyras 
dailininkas Liudas Trui- 
kys, vienas iš žymių Lie
tuvos scenos dekorato
rių, niekur nefiguruoja. 
Sklinda gandai, kad ji ir 
jos vyras išvežti į Ka- 
zakstaną.

Belgijos

jlClll^TOS ŽINIOS
Jugoslavijos

dalyvauti, bet

Pasikėsinimas prieš Tito 
diplomatą

Streikas Ansco įstaigoje
Binghampton, N. Y. — 

Apie 1800 Ansco filmų 
bendrovės darbininkų iš
ėjo į streiką. Reikalauja 
pakelti algas.

Viena — Austrijos vi
daus ministerija rugpiū
čio 6 d. paskelbė, kad 
penki ginkluoti vyrai kė
sinosi nužudyti Jugosla
vijos diplomatą Vlar 
Mocniko, kuris iš Vienos 
po pasitarimo grįžo į 
Belgradą. Užpuolikai vi
si buvo traukinyje su
imti. Visi buvo jugosla
vai, Tito priešininkai, pa
bėgę iš Jugoslavijos po 
Tito susipykimo su Mas
kva.

A Dauguma marinų, kurie yra atsargoje, bus šau
kiami karo tarnybon prieš spalių 31 d.

A Massachusetts Federation of Labor seimą ati
darant Springfielde (Mass.) tautos himną giedojo 
David Cosgriff, neunijistas. Kai kurie darbininkai 
protestavo.

A Prancūzija pasisiūlė “su Amerikos pagelba” ap
ginkluoti 15 divizijų Šiaurės Atlanto gynimui.

A Laivynas pašaukė tarnybon 63 atsarginius, ku
rių tarpe yra lietuvis, Arnoldas A. Stankus iš Fall 
River, Mass.

A Kanada planuoja sudaryti specialę brigadą Ko
rėjos ar kitų kraštų gynimui nuo užpuolikų komu
nistų. * *

A Philippinai pasiūlė Jungtinėms Tautoms 5000 
kareivių Korėjos ar kitų kraštų gynimui nuo užpuo
likų.

A Kolumnistas Drew Pearson prašė Jung. Valsty
bių armijos štabą pasakyti, kiek užmuštų, sužeistų 
ir dingusių amerikiečių Korėjoje. Jis sakė, kad ar
mijos vadovybė nepaduoda tikrų skaičių. Armijos 
vadovybė sako, kad užmuštų 153, sužeista kautynė
se 1590, dingo be žinios 873. Ar dabar Drew Pear
son patenkintas ?

A Trygve Lie, Jungtinių Tautų generalis sekreto
rius, mano, kad sovietų Rusija nieko daugiau nenori, 
kaip tik taikos. Jeigu sovietų Rusija nori taikos, tai 
ji neorganizuotų ir neremtų užpuolimų.



Penktadienis, Rugp.-11^ 1950 DARBININKAS

šiuo 
rezoliu-

G. Morris ir jo 
gerto žino, kad 
gražu neskaldo 
kas liečia ben-

i
RCHILIS SIŪLOMAS t 

KARO MINISTERIŲ
■i Visi laukė, kad ši savaitė Korėjos fronte bus 

lemiamoji. Komunistai grūdo mases žmonių ir gin
klų, norėdami sumurgdyti amerikiečius į marias. 
Bet tai jiems nepavyko. Lemiamo sprendimo nepa
siekė. 1 - ’ .

m Tuo tarpu amerikiečiai išėjo į kontrataką. Rau
donieji buvo atblokšti atgal prie Chinju ir kitose 
fronte vietose. Kaip fronto žinios mini, raudonieji 
turėjo labai didelių nuostolių. Taip pat atmuštas 
raudonųjų veržimasis Taegu link. Tiktai šiaurės 
fronte, kur kovoja daugiau patys pietiečiai, raudo
nieji yra paslinkę į priekį.

m Iš Japonijos pranešama, kad Sovietų Rusija 
Vladivostoke koncentruoja didelę masę karinių ir 
prekinių laivų. Kai kurie jų yra atlikę didelę kelionę 
net iš Baltijos jūros, o kiti iš Juodosios. Koncentra
cijos tikslas dar nežinomas.

■i Raudonieji dienos metu savo karinius taikinius 
pridengia vaikais ir moterimis. Jie verčia juos dide
lėmis grupėmis vaikščioti apie namus, į kuriuos prie
dangai suvažiuoja tankai.

m Komunistų nuostoliai Korėjos fronte siekia jau 
40,000 žmonių. Tik paskutiniame mūšyje prie Chinju 
komunistai paliko 1200 užmuštų. Iš lavonų nustaty
ta, kad tai nėra tik Korėjos gyventojai.

visų kartojamą nuomo
nę, kad be Vokietijos pa
galbos Europa negalės 
apsiginti. Manoma, kad 
šiomis dienomis, Chur- 
chilis kreipsis į Europos 
Tarybos susirinkimą su 
reikalavimu, kad Vokie
tijai būtų leista dalyvau
ti, kaipo lygiam partne
riui ekonominėje, politi
nėje ir militarinėse sri
tyse.

• . . : . . .. . V : ,

MIRTIĘS BAUSME ŠNIPAMS 
ri'fl \ il\5 j ry 

VVashington, D, C. —
Prezidentas . Trumanas 
pasiūlė Kongresui priim
ti įstatymus krašto sau
gumui. Kdngreso komi
tetas ne tik priėmė pre
zidento pasiūlymus, bet 
dąr griežčiau išėjo prieš 
komunistus ir krašto iš
davikus. Senatas priėmė 
bilius be jokio pasiprie
šinimo, kad šnipai, šnipi
nėjant! taikos metu sve
timos valstybės naudai, 
būtų baudžiami 
bausme; kad

<1'11 r * - I t
kalbėtasi ir net nė vienu 
žodžiu neužsiminta.

Draudžia piketuoti
- ft

VVashington, D. C. —
Tautinė; Darbo Santykių 
Taryba vienbalsiai nu
sprendė, kad tas, kas 
verčia darbdavius sam
dyti tik unijis.tus ir, jei
gu to nepasiekia, pikie- 
tuoja laužo Taft - Hart- 
ley įstatymą. Šis spren
dimas padarytas svars
tant dvi bylas, kurias iš- 

tų gailą atleisti arba su- kėlė unijos. Aukščiausias 
spenduoti ------
darbininkus, ir kad imi
gracijos departamentas 
turėtų galią neįleisti ir 
deportuoti svetimšalius, 
kurie nėra ištikimi šiam 
kraštui, net ir diploma
tus.

mirties 
valdžios 

įstaigų viršininkai turė-

neištikimns tetomaa yra itopveMdąs, 
kad net ir taikus pikie- 
tavimas 
reikšmę negu kalba, 
todėl gali būti uždraus
tas ten, kur turi netei
sėtą tikslą”.

“turi didesnę 
ir

Gen. MacArthur keliones
''' ~ ti J

Tokio — Rugpiūčio 10 
d. gen. Douglas MacAr
thur padare priekaištų, 
kad jo neseniai vizitas 
gen. Chiang Kai-shekui 
Formozoje buvę tenden
cingai viešumai perduo
tas tikslu sukurti tarp 
amerikiečių Nesutarimą 
ir nepasitikėjimą. Gen. 
MacArthur savo būstinė
je Tokio griežtai pasisa
kė, kad jo žygis į Kinijos 
nacionalistinės vyriausy
bes būstinę apsiribojo 
vien kariškais reikalais, 
visiškai jų nejungiant su 
politiniais. Politin i a i s 
reikalais visiškai nebuvę

Sužeistas ir mirė
Rugp. 10 d., mirė Mount 

Auburn ligoninėje, Cam
bridge Kazimieras 
Ausevičius 63 metų, 
235 Columbia Rd 
chester, Mass. Jis 
sunkiai sužeistas 
darbo Hood Ruber Co 
Watertown, Mass. Tapo 
suparaližuotas ir mirė. 
Paėjo iš Alvito parapi
jos. Amerikoje pragyve- 
40 metų. Paliko žmoną 
Oną (Dideliūtę), dvi 
dukteri, du sūnų, ir brolį. 
Pašarvotas savo namuo
se. Iškilmingai bus laido
jamas iš Šv. Petro para
pijos bažnyčių^, . rugpiū
čio 12 d., 9 v. r., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

•>

. K. 
gyv. 
Dor- 
tapo 
prie

Asher Lee, britų aviacijos 
ekspertas, kuris laike praėju
siojo karo vadovavo britų 
aviacijai, sako, kad Rusija 
dar neturinti bombanešio, ku
ris galėtų nunešti 
bombą toliau, kaip' 
lįų, Jų tolimiausio 
lėktuvas, panašus 
bombanešį B-29, yra TU-76, 
tačiau jis ne toliau gali skris
ti, kaip 1000 mylių. Rusija 
dar neturinti tokio lėktuvo^ 
kaip Amerikos šęžiamotoriuis 
lėktuvas B-36, kuris gali 
skristi apie 3000 mylių. Gali
mas daiktas, kad rusų lėktu
vas TU-70 ir atskristų Ameri
kon su atomine bomba, tačiau 
jo kelionė turėtų baigtis savi
žudybe, nes jis jau grįžti at
gal nepajėgtų.

Rusija dar tik mėgina 
pasistatyti tokį lėktuvą, 

ris galėtų konkuruoti su 
menkos bombauešiu B-36, ir 
tai būtų tik jo prototipas. Ki
tas dalykas, sovietų lakūnai 
dar nemoka naudotis tolimam 
skridimui, ypač transatlanti
niam. radaru. Sovietų bazės 
yra labai toli nuo Šiaurės A- 
merikos kontinento. Jų apsi
gynimo sistema Juodojoje jū
roje, Arktikoje, Baltojoje ir 
Tolimuosiuose Rytuose silpna. 
Tose srityse nėra sprausminių

atominę 
1000 my- 
akridirao 
į U. S.

, ku-
1 su A-

lėktuvų nei pavojui įspėti ra
daro sistemos.

Nelengva būtų orientuotis 
ir puolančiam didžiulėje Rusi
jos erdvėje, ypač apsirikti su 
taikiniais, kas labai svarbu 
atominio bombardavimo at- 
vfju. Dienos metu gal Rusija 
ir galėtų gintis nuo puolančių 
lėktuvų, ypač esant geram 
matomumui. Tačiau apsigyni
mui nuo naktinių puolimų — 
tc^i gražu neparengta. Kad 
Rusija galėtų sėkmingai gin
tis nuo naktinių atakų, ji rei
kalinga daug daugiau, negu 
dabar turi naktinių naikintu
vų ir išplėsti radaro stočių 
sistemą.

Ar gali Rusija bombarduoti 
W«shmgto«ą? -

Kž\d Rusija galėtų bombar
duoti Wą^|ūngtoną ar New 
Yorką, visų pirma ji privalo 
turėti oro bazes Grenlandijoje 
ar bent Sibire prieš Aliaską. 
Žinoma, rusai tam ruošiasi ir 
mankština savo lakūnus 
skraidymais į Arktiką. Be to, 
negalima paleisti iš akių ir 
tos aplinkybės, kad sovietų 
lakūnų tarpe neatsirastų sa- 
važudžių, kurie numetę A- 
bombą pasiduotų į amerikie
čių rankas arba nusižudytų 
paaukodami ir lėktuvą.

stebėjo, jog 
partiją taip 
ACTU toli 
dariMninkw>,
drua darbininkų klasės reika
lus. ACTU yra parėmusi va
dovybę tokių asmenų, kaip 
Walter Reuther ir kitus ne 
katalikų ir žydų darbininkų 
vadus , vien dėl jų, tikra to žo
džio prasme, progresyviškų ir 
demokratiškų pažiūrų į uni
jas.

Amerikos katalikų darbo 
unijų sąjunga yra paskyrusi 
|250,000 išplėtimui 1950 m. 
Darbo Dienos programos ir 
numačiusi įkurti visą eilę dar
bo mokyklų, laikraščių ir 
kiekviename šio krašto pra
monės rajone ACTU skyrius, 
nes yra daugiau, kaip 30 mi
lijonų darbininkų, gaunančių 
atlyginimą, neorganizuotų. A. 
kat. darbo unijų sąjunga 
stengiasi juos įtraukti į A- 
merikos Darbo Federaciją 
(AFL) ir CIO.

Komunistai kaip visur ir 
visuomet priešams j pulti pa
vartoja savo-galingiausią gin
klą — melą. Tai jau visokio 
plauko ir raugo
ypatybė. Taip ir šiuo atveju 
pradėdami pagal kominformo 
komandą puolimą 
kat. darbo unijų 
iškišo melagingus 
mų^, nors ir labai
tus, bet geresnių, matyti, ne
sugalvojo.

Katalikų darbininkai turi 
saugotis šios piktos akcijos, 
klausyti savo organizacijų ir 
dvasios vadų bei kovoti darbo 

■ unijose, kad ten tas svetimas 
Amerikos darbininkui gaiva
las — komunistai neįsigalėtų. 
Komunistai ruošia pražūtį A- 
merikai, laisvei ir Amerikos 
darbininkų gerovei.

komunisto

prieš A. 
sąjungą, 

apkaltini- 
nuvalkio-

U. S. ko munistai turi atitraukti 
darbininkus nuo Bažnyčios

* * ’ * * ‘v * ' • - ' '

chijos interesais kursto 
katalikiškąsias darbo organi
zacijas, ypač pačią Katalikiš
kų Darbo Unijų Sąjungą; ka
talikų darbo mokyklas, kad

pulti

MODERNUS

rriimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

Casper’s Beauty Šaknį
W8 E. Bra«4way 

So. Boston,
So. 8-4645

v- — t A
Rytmečiais turi nupiginimų 

ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos 
ryte, tos gaiA $10. vertės 

permanent už $8.

Yorke, re- 
Moris, sa- 

“Political 
net meto- 
komunistų 

prisilaikyti.

Katalikiškų Darbo Unijų 
Sąjunga (Association of Ca- 
tholic Trade Union) pirmi
ninkas, George . R. Donahue, 
įspėja katalikus darbininkus,
kad Amerikos komunistai yra - savo unijose religiniais sume- 
gavę iš kominformo įsakymą 
vartoti visas anti klerikalines 
ir prieštikybines priemones, 
kad sunaikinus katalikų įtaką 
darbininkų pnijose.

Komunistų laikraščio “Dai- 
ly Worker”, New 
daktorius, George 
vo straipsnyje 
Affairs” suminėjo 
dus, kurių privalo 
partijos nariai
kad pasiekus aukščiau pami
nėtą tikslą. ...

Morris nurodo unijų '‘pro
gresyviam*", kad jie stengtų
si atitraukti darbininkus nuo 
Katalikų Bažnyčios ir apskri
tai žmones nuo tikėjimo. 
Kursto darbininkus prieš ka
talikų dvasiškąją, kaltindamas 
jos atstovus reakcionierisku- 
mu, ypač Vatikaną, kuris yra 
galingiausia jėga. Ragina sa
vo narius komunistus įkalbi
nėti darbininkams, kad jw 
klasės interesai esą nesuderi
nami su bažnytinės hierar-

timais keliančios antisemitiz
mą ir baltosios rasės pirme
nybę. . .

Katalikiškųjų Darbo Unijų 
Sąjungos (ĄCTU) pirminin
kas Donahue įspėja darbinin
kus, kad ; nepakliūtų į šių 
“staliniškųjų goehelsų” propa
gandos pinkles “Daily Wpr- 
ker” redaktorius, G. Morris, 
gerai žino, kad ACTU ir Ka
talikų Socialinės akcijos se
niai kovoja už teisingos dar
bo priežiūros komiteto (F.E.- 
P.C. — Fąir Employment 
Practice Committe) įstatymą 
ir prieš bet kokios formos ra
sinę diskriminaciją. G, R Do
nahue nurodė, kad Grand Ra- 
pids vyskupas Francis J. 
Hass buvo pirmasis pirminin
kas FEPC ir kapelionas AC
TU. Tėvas Joseph Moody net 
parašė prieš - antisemitizmą 
atsišaukimą, kurį skaitė ir 
plačiai paskleidė žydų organi
zacijos. r..-

Toliau G. R. Donahue pa-

A. J. NAMAKSY
Reto Batate 

Insurance
469 W. Breadmųr

SO. BOSTON* MASS.
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Strasbourgas — Buv. 
Prancūzijos premieras, 
Paul Reynaud, rugpiūčio 
9 d. reikalavo, kad būtų 
tuojau paskirtas vyr. 
karo • ministeris, kuris 
vienytų labai mišrią Va
karų Europos armiją ko
vai prieš komunistinę 
agresiją. Jis nurodė, kad 
tinkamiausias kandida
tas yra šioms pareigoms 
W. Churchill’is.

Tuo pačiu laiku buvo 
patirta, kad britų kon
servatorių vadas tuojau 
pasiūlys sudaryti .tarp
tautinę armiją. Jis ren
giasi įnešti Europos Ta
rybos susirinkimui 
reikalu formalią 
ciją-

Paul Reynaud 
mas susirinkimą 
kė, kad trečias pasaulinis 
karas gali kilti ir rytoj. 
Jis toliau sakė: “Mums 
reikia karo ministerio su 
karo ministerio įgalioji
mais visai Vakarų Euro
pai, ir mums nereikia to
li ieškoti šioms parei
goms tinkamo ir turinčio 
didelį prestyžą vyro.

Italijos atstovas Paolo 
Treves reikalavo, kad 15 
Europos tautų imtųsi ga
limų priemonių, kad ne
pasikartotų Korėja Eu
ropoje ir įspėjo, kad 5-ji 
kolona jau yra infiltruo
jama į Vakarų Europą.

Britų konservatorių 
atstovas Robert Bootbby 
reikalavo, kad nedel
siant būtų apginkluota 
Vakarų Vokietija. Jis 
pabrėš* jau kuris laikas

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
Atholio Žmones^- 

| \ # ' ‘1 -* X ! ' • *

virš 100 metų 
465 Main St.,

’ TEL. 204 j

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

Parduodame • j

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius !
i. IROCKTOH ICEICOALCO.
j 27 Lavvrence St., t/,‘r Brockton, Mass. I

Tel. 189 — « *
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Gabią studentą neims 
karo tarnybon

įspėda- 
pareiš-

VVashington, D. C. —
Selective Service vadovy
bė pavedė visų tarybų 
vadovybėms neimti karo 
tarnybon gabių studen
tų, kurie yra jau išbuvę 
vienus metus ar dau
giau kolegijose ir yra 
pasiryžę tęsti mokslą. 
Pagal dabartines taisyk
les studentai neimami 
karo tarnybon iki jie už
baigia mokslą. Naujas 
patvarkymas nėra įsa
kymas, o tik leidimas 
spręsti vienaip ar ki
taip. •

Siūlo bpMiji priimt 
' f Juhąttoto Erota

Lake Success, N. Y. — 
Domininkonų respubli
kos atstovas siūlo priim
ti Ispaniją į Jungtines 
Tautas. Šis 
bus įteiktas būsiančiame 
Jungįūuų Tautų, jsuąirin-

• i

pasiūlymas

♦t

► -* , •* - - r * r »

Athol, Mass

t *

I
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PARAMOUNT OĘANERSILAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry (JėMei* suMothproofing

. i .Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius)

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant - Krautuvė
560 VVarren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St.
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33 LIAUDIES DAINOS
- r . i

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ŠIMKAUS solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus 'Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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klaidas

APIE VAK
Žinomas Amerikos žur

nalistas, Stevvart Alsop, 
viename savo vedamaja
me straipsnyje, neseniai 
tilpusiame “The Boston 
Daily Globė”, paduoda 
tokią VVinston Churchill 
nuomonę anie dabartinę 

. Europos padėtį.

Šiuo momentu Vakarų 
Europa prieš 175 sovie
tų divizijas galėtų pasta
tyti 12 savųjų divizijų, 
prieš 40,000 tankų — ke
letą šimtų savo tankų, 
prieš 19,000 naujausių 
sovietų lėktuvų— žymiai 
mažesnį skaičių lėktuvų. 
Be to, sovietai turi di
džiulį povandeninį laivy
ną, kai tuo tarpu vaka
rai savo jūrų pajėgas su
mažino. Churchill’is ma
no, kad dabartinis Vaka
rų Europos pasiruošimas 
apsigynimui yra menkes
nis, negu Pietų Korėjos, 
prieš juos užpuolant iš 
šiaurės komunistams.

Po dviejų metų, tai yra 
1952 rugpiūčio mėn., Va
karų (britų, amerikiečių 
ir kitų kontinento tautų) 
divizijų skaičius Euro
poje pasieks 35 divizijų 
skaičių, ir tai su sąlyga, 
jeigu fabrikuose, kurie 
dabar yra tušti, kaip ga
lint greičiausiu laiku bus 
pastatytos mašinos ir 
prie ju specialistai.

35 divizijos jau būtų

Padaryti klaidą lengva: ji pati nepastebimai, 
nejučiomis pasidaro. Kitas dalykas ją atitaisyti. 
Kartais dėl padarytų politinių klaidų ištisos tautos 
amžiais dejuoja. Antrasis pasaulinis karas buvo 
klaidos paseka: tai perdidelis pasitikėjimas Stalinu. 
Hitleris buvo sunaikintas — labai gerai. Jis buvo pa
kvaišęs megalomanas — iki beprotystės sergąs di
dybės liga. Be to, žiaurus, melagis ir sukčius. Tokį 
tipą sunaikinti buvo demokratijos pareiga.

Tačiau geraširdė ir lengvatikė demokratija da
vėsi apgaunama kito daug pavojingesnio tipo — Sta
lino, kurs veikia iš pasalų: kursto kitus savo juodam 
darbui atlikti. Korėjos karas tai tik vienas iš dauge
lio pavyždžių. Amerikiečiai pačioje karo pradžioje 
pastebėjo, kad tai Stalino darbas. Rusijoj gaminti 
ginklai tai įrodo: tankai, patrankos, šautuvai, sunk
vežimiai, orlaiviai ir, apskritai visa karo parengtis. 
Pagaliau, pats Stalinas nejučiomis prisipažino, kad 
jis rikiuoja sufanatintas azijatų mases. Kai Indijos 
premieras Nehru kreipėsi į Maskvos diktatorių, kad 
sustabdytų Korėjos kautynes, šis pastarasis tuojau 
pastatė taikos sąlygas. Reiškia, Korėjos komunistai 
aklai vykdo savo pono valią: davė ženklą — kovoja; 
duos ženklą — sustos.

Tačiau, ar tik Korėjos komunistai čia kovoja? 
čia kalbama žmonių atžvilgiu: kas sudaro tas ne
suskaičiuojamas divizijas, kurios tūkstančiais žūna 
ir vėl tuč tuojau tūkstančiais papildomos. Ar gi 
šiaurės Korėja turi tokius neišsekančius žmonių iš
teklius? Šitą klausimą karo korespondentai mėgina 
apeiti ,bet nežino kaip. Jie sutinka, kad rusai juos 
šelpia generolais, karininkais, politrukais. Tačiau 
korespondentai pabrėžia, jog šiauriečių armijoj tik
rų rusiškų dalinių nesimato. Rusai esą labai atsar
gūs, kad pasaulis jų neįtartų. Pagaliau jiems nebe
reikia kištis: yra nesuskaitomos azijatų ordos.

Bet iš kur imasi tos ordos, tos šimtatūkstanti
nės minios? Sveikas protas sako, kad Šiaurinė Ko
rėja negali suorganizuoti tokių armijų. Tad korės-

pondentų mintis natūraliai krypsta į Kiniją. Komu
nistų armijos, pavergusios kinų respubliką, dar tebė
ra nepaleistos, o jų apskaičiuojama apie penki mili
jonai. Nedemobilizuota kariuomenės nori darbo, na, 
ir darbas, jai čia atsirado. Korespondentas prieina 
tokios vienintelės logiškos išvados, bet jis neišdrįsta 
tai pareikšti. Jo raštai cenzūruojami. Jam neleistina 
įtarti Kinijos komunistų, kad jų neišprovokuotų ka
rui. Korespondentas ir taip žino, kad jie kariauja, 
bet cenzūra yra cenzūra.

Tik kai kurie karo komentatoriai puse lūpos 
prasitaria, kad didžiulė Kinijos komunistų armi
ja slenka į Mandžiūriją. Tenka mintyje paklausti: 
kelinta tai bus armija? Tačiau fronte esantieji Ame
rikos kariai atviriau pasisako. Kaip, girdi, mūsiškiai 
nesupranta tikros padėties! Juk tos žvėriškos kauty
nės ne vien dėl Korėjos... Ir žūva Amerikos jauni
mas, ir savo krauju mėgina išpirkti klaidas, kurias 
ne jie padarė... K.

EUROPĄ
rimta pajėga. 10 tų divi
zijų būtų aprūpintos šar
vuočiais. Tačiau vokiečių 
ekspertai abejoja, ar ir 
tokia jėga galėtų sėk
mingai priešintis — ne
bent galėtų kur nors Eu
ropos kontinente sulai
kyti priešą.

Tiktai 1953 ir 1954 m. 
Vakarų Europa galės su
kurti ir pastatyti gerai 
apginkluotų 50 - 60 divi
zijų, kurių skaičiuje 12- 
15 šarvuočių divizijų. 
Tada būsianti įmanoma 
ir masinė aviacijos para
ma pėstininkams. Tokiu 
būdu tik 1953 ar 1954 m. 
bus sulaužytas sovietų 
monopolis Europoje.

Ar sovietai, lauks ligi 
Vakarų Europai taip ap
siginkluos? I šį klausi
mą, Churchill’is mano, 
atsakymas priklausys 
nuo sovietų atominės 
bombos gamybos sėk
mės. Čia Churchill’is at
kreipia dėmesį, kad tarp 
suradimo atominės bom
bos gamybos paslapties 
ir pačios atominės bom
bos gamybos reikalingas 
ilgas laikas.

Dabar mūsų viltys re
miasi, sako senasis poli
tikos vyras, išimtinai so
vietų atominės bombos 
baime ir stato sau klau
simą, ar ta rusų baimė 
dar tęsis 3-4 metus? Kas 

atsitiktų, jeigu Rusija 
nustotų baiminusis?

Tuo atveju, W. Chur- 
chill’io nuomone, turėtų 
Amerika šį skirtumą 
tarp Rusijos ir Europos 
jėgų išlyginti, panaudo
dama savo atominių 
bombų persvarą. Kitokio 
išsigelbėjimui kelio nėra.

Čia reikėtų pastebėti, 
kad vargu kas kitas ge
riau pažįsta Sovietų Ru
siją ir Staliną, kaip W. 
Churchillis. Praeito karo 
metu jam dažnai tekda
vo derėtis ir bartis su 
Kremlium. Jau tada, kai 
Churchillis siūlė Hitlerį 
pulti iš Balkanų, o ne 
Prancūzijos, jis numatė, 
ko Sovietų Rusija siekia.

BAILIOSIOS DIPLOMATIJOS 
GALAS

Tarptautiniai santykiai 
yra tvarkomi diplomatų 
arba generolų. Kai yra 
taikos metas, tai pluša 
pirmieji, važinėdami iš 
vieno krašto į kitą, arba 
tūpčiodami apie konfe
rencijos stalą, apkrautą 
įvairiausių dokumentų ir 
sutarčių. Bet kai sulip
dytos sutartys trūksta 
ir nubįra nuo stalo, tada 
prašneka generolai. 0 jų 
kalba yra aiški — šau
tuvinė. Taip žmonija ir 
siūbuoja tarp karo diplo
matinio ir šautuvinio.

Slaptoji diplomatija

Diplomatai, kaip ir ge
nerolai, mėgsta slaptu
mą. Generolams jis rei
kalingas, kad nuo priešo 
apsisaugotų, o diploma
tams — savo partneriui 
akis apdumti. Čia ir vi
sas diplomato gudrumas, 
kaip jis sugeba kitą ap
statyti. Be to, diplomatai 
slepiasi ir nuo savo kraš
to visuomenės, ypač to
kiame krašte, kur visuo
menė laikoma po dikta
toriaus padu. Diktatūros 
kraštuose žmones gauna 
jau gatavą daiktą, ir 
nieks jų neklausia, ar tai 
jiems patinka ar ne.

Perduodamas įsakymas pirmoms kautynių linijoms

Juodoji diplomatija

Ta prieškarinių laikų 
diplomatija buvo ir juo
da, ne tiktai slapta. Bu
vo deramasi, kaip nu
mauti kailį trečiam, bet 
tokiu būdu, kad tas kai
lis tektų tik vienam. Sa
kysime, Stalinas su Hit
leriu derėjosi dėl Balti
jos kraštų, ir susiderėjo: 
pasidalino ir paskui su
sipjovė. Vokiečiams to
kiu nat būdu buvo pavy
kę Lenkiją prikalbinti, 
kad imtų “savo dalį” iš 
Čekoslovakijos. Prie juo
dos diplomatijos priklau
so visos derybos, kurias 
Maskva vedė su Baltijos 
kraštais, su Suomija, 
su Rumunija, Vengrija 
ir tt. Ant jaučio skūros 
neauraaytum viso šito 
juodo darbo.

Akloji diplomatija
Iš slaptos ir juodos di

plomatijos iškilo antra
sis karas. Jo metu, dar 
ginklams žvangant, pra
sidėjo naujas žaidimas ir 
jis vadinasi “akloji di
plomatija”. Tai yra So
vietų Rusijos patentas. 
Ji mokėjo taip apdumti 
akis vakariečiams, kaip 
jos apdumsta aklai įsi
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mylėjusiam. Vakariečiai 
keliavo į Teheraną, į Jal
tą, į Potsdamą ir visur 
smilkino bolševikiniam 
stabui. Jo nasrams buvo 
sukišta daug valstybių ir 
tautų, o magaryčioms 
dar pridėtas “veto”.

Bailioji diplomatija

Pokariniais laikais di
plomatija įgijo dar vieną 
vardą — bailiosios. So
vietai visus gąsdino iš
verstais kailiniais, o va
kariečiai jų bauginosi. 
Net ir tarptautinis teis
mas Niurnberge susilai
kė vilkti aikštėn bolševi
kų kriminalinius darbus. 
Kai tik reikėdavo Sovie
tams daryti kurį prie
kaištą, vis būdavo vinio- 
jama į vatą.

Bet, štai šiomis dieno
mis baigiasi ir bailiosios 
diplomatijos era. Pasku
tiniame UN posėdyje 
JAV atstovas Warren 
Austin aiškiais žodžiais 
įkirto, kad Sovietų Rusi
ja yra agresorių pusėje. 
Vadinasi, jau išsinaed- 
riojama iš bolševikinio 
tvaiko, arba, kaip vienas 
amerikiečių laikraštis 
rašo, “amerikiečiai nusi- 
krato iliuzijų”. O juo 
aiškesni bus diplomati
jos žodžiai, juo lengviau 
bus kariams, kurie jau 
pašaukti sudrausti pa
saulinius gangsterius.

SURŪDIJUSI —-—j

Stebėdamas, kaip Goremyka ir Olga go
džiai valgo, Šampanovas, nors buvo išalkęs, 
lyg nenorėdamas ir aristokratiškai neskubė
damas, kramtė tą, ką labiausiai mėgo. Jis 
norėjo jiems duoti kultūringumo pamoką, 
kaip reikia prie stalo elgtis. Tačiau negalėje 
nematyti, kad jiedu nė mažiausio dėmesio į 
jį nekreipia. “Et, mano pamoka eina į miš
ką. Ot, Sovietai galvotrūkčiais stengdamiesi 
pasivyti kultūringą pasaulį, neduoda savo 
piliečiams jokio išauklėjimo. Jie tik pasisa
vino žodį “kultūra”, bet ką jis reiškia, tai ir 
pats Stalinas vargiai besu vokia. (Už tokią 
nuomonę aš būčiau sušaudytas, bet voždius 
mano minties niekad nesužinos). Olgai dar 
galima atleisti, ji jauna, nieko kultūringes- 
nio nemačiusi, bet tas kupranugaris turėtų 
susiprasti. Europoj yra buvojęs, Paryžių ži
no geriau kaip Maskvą, o čiaukši ėsdamas 
lyg fcoks paršas. Ir rodykis su tokiu švarioj 
draugijoj. Bet jis dabar kažkaip nušvito, 
gal nuo ėdesio, ar kuriais kitais sumetimais. 
Jis varsto akimis Olgą. Durnelis. Ne jam, 
gremėzdui, su manim varžytis”.

Taip mintimis savo priešą pasmerkęs ir 
sunaikinęs, Šampanovas didširdiskai pasiū
lė išsigerti.

— Ką gersime? Vodka pavalgius netinka. 
Et, nėra šampano, Teks pąsitenkint kache- 
tinsku. Tai bus patriotinga, nes ir didysis 
Stalinas kartais jo paragauja.

— Ką čia paragauja, siurbia kaip dielė, — 
suniurnėjo Goremyka

Šampanovas apsimetė nenugirdęs ir pa
šaukė kachetinsko. Atsigėrę sovietiško pro
dukto, jie jautėsi pilnai patenkinti. Olga 
nuoširdžiai Šampanovui padėkojo. Goremy
ka ir gi kažką burbtelėjo, bet Šampanovas 
jo nematė ir negirdėjo. Jam vien Olgos nuo
taika rūpėjo. Pakilusiu ūpu jis draugiškai 
pasiūlė visiems pasnausti. Pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas.

V.
Traukinys išvažiavo iš Sovietų zonos. 

Vaizdai pradėjo keistis. Ir čia dar matėsi 
daug griuvėsių, bet taip pat buvo žymu, kad 
dedama daug pastangų jiems pašalinti. Kas 
nors čia rūpinosi šalies gerbūvio atstatymu. 
Ir stotyje pasirodančių keleivių išvaizda bu
vo kitoniška. Apranga daug švaresnė ir 
žmonių nuotaika, kiek davėsi pastebima iš 
veidų išraiškos ir elgėsenos, buvo daug jau
kesnė negu Sovietų zonoje. Girdėjosi links
mų pokalbių ir juokų. Iš viso, baisinga tero
ro antspauda nykte išnyko, ar verčiau visai 
čia nebuvo buvusi. Mūsų keleiviai negalėjo 
to nepastebėti. Olgos akys ryte rijo pakitė
jusią aplinką.

— Atrodo, kad žmonės čia daug linksmes
ni, negu Sovietų zonoj, — ji tarė.

Goremyka tylėjo. Tegu Šampanovas su 
atsakymu kamuojasi, šampanovaš taip pat 
nesiskubino paaiškinti. Olgos akys pakaito
mis varstė jų veidus su smalsiu klausimu: 
kodėl? Pagaliau Šampanovas buvo privers
tas prabilti.

— Kartais iš nusiminimo žmonės įkrinta į 
kitą kraštutinumą: į nesveiką histerišką 
juoką.

— Bet aš jokios histerijos jų veiduose ne
matau. Čia tik paprasčiausias normalus pa
sitenkinimas, — atsakė Įtiek nustebusi Olga.

Goremyka piktu džiugesiu šyptelėjo, bet 

nieko nesakė. Šampanovas tesižino.
— Vergai per amžius papratę vergaut ir 

nesitikėdami nieko geresnio susilaukti, pa- 
pranta tenkintis tuo ką turi, — atsakė Šam
panovas.

— Čia kažkokia paini galvosena, — tarė 
Olga. — Tai kodėl laisvi Sovietų piliečiai, 
kurie, kaip matau, praščiau gyvena, kaip ši
tie buržujai, taip pat atrodo patenkinti? Ar 
jie nieko geresnio nelaukia, ar jie kitokie 
žmonės?

— Jie tokie pat žmonės, tik nieko geresnio 
nematė, ir nebeturi vilties ką geresnio susi
laukti, — pasiskubino atsakyti Goremyka.

Šampanovas jį nuvėrė pašėlusiu žvilgs
niu. “Ne. To jau perdaug. Aš jam nedovano
siu”. Kiek sutramdęs įniršimą, jis tarė:

— Tovarišč Goremyka iš tavęs tyčiojasi, 
vaikeli. Juk savaime siūlosi atsakymas, jog 
mūsiškiai dėlto yra linksmi, kad jie tikisi 
geresnės ateities.

— Tai reiškia, jie vis dėlto supranta, kad 
Sovietuose prastai gyvenasi, — padarė išva
dą Olga.

“Bravo!” — suklykė Goremykos širdis. 
“Iš viso, ji šauni mergiotė”.

Šampanovas krimto lūpas. “Tas prasme
gęs kupranugaris sumaniai barsto kontr- 
revoliucijos perus į jos naivią sielą. Aš jį lik
viduosiu”. Garsiai jis tarė:

— Na, žinoma, pas mus ne viskas tobula, * 
ypač po šito karo. Bet mes turime daug vil
ties ateičiai.

— Deja, viltis duonos neduoda, — rimtai, 
net liūdnai pastebėjo Olga. — Anot mūsų 
liaudies posakio: lakštingalos pasakomis 
neprilesinsi.

Niūrus Goremykos veidas plačiai nušvi
to. Jis matomai gėrėjosi šiuo pokalbiu, bet 
tylėjo, kad nebarstytų perdaug pipirų į dva

sinį Olgos maistą, nes jai pačiai pipirų ne
trūko. Tačiau Olga pradėjo susiprasti, kad 
Šampanovas labai niršta. Nereikia pertemp
ti stygos, nes “senis” bus jai reikalingas. 
Daug sumetimų jo atžvilgiu yra padariusi. 
Tad nukreipė pokalbį kiton sritin.

— Ar greit būsime Paryžiuj, Fiodor Mat- 
viejič? — kreipėsi į Šampanovą.

— Negaliu tikrai atspėt. Gal už keliolikos 
valandų. O kas?

— Ot, taip sau klausiu. Įdomu bus pama
tyt buržujų didmiestį.

— O kas ten įdomaus?

— Nemačius negaliu pasakyt. Tai aš tu
rėčiau jūs klaust, nes esate ten buvę.

— Aš ne ta prasme. Norėjau paklaust, 
dėlko Paryžius tave domina.

— Ot, taip sau. Paprastas moteriškas 
smalsumas. Noriu daryt palyginimus.

— Su kuo? Su Maskva? Taip ir žinau, kad 
Maskva nuo palyginimo nenukentės.

— O! žinoma! Su Maskva nesusilygins 
joks pasaulio miestas.

— O jeigu realybė ką kitą parodys? — ne
iškentė Goremyka.

— Turi tiesą, tovarišč, — aitriai pastebė
jo Šampanovas. — Tamsta pažįsti Paryžių 
kaip savo delną. Esi ten matęs tiek šešėlin
gų vietų, kad Maskva nė lygintis negali, nes 
tokių vietų Maskvoj nėra.

“Jis nori man atkeršyti. Nežino durnelis, 
kaip ištuštės jo kišenius, kai Olga pamatys 
Paryžiaus krautuves”, — pamintyjo Gore
myka.

— Ah, šitaip! — sučiulbėjo Olga, — tai 
Andrėj Fomič esi užkulisini# 'šešėlingų vietų 
didvyris! Gaila, kad negalėsiu ten kartu su 
tamsta lankytis.

B
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VISI J LIETUVIŲ DIENĄ
ne

ŽIDINIUOSE

Dambrauskas,
kuriam buvo padaryta 

turi pa- 
kur vėl

kalbėjo

• šmm Kuilys Waterbu- 
ry, Conn. sudarė apie 30 dar
bo ir buto sutarčių, atsikvies- 
damas iš tremties šeimas į 
savo ūkį.
• Kun. J.

MIC.,
operacija, kurį laiką 
silikti ligoninėje, iš 
grįš į Marianapolį.
• Prof. K. Pakštas

Bridgeville tėvų pranciškonų 
piknike Lietuvių dieną.
• Julius Kiškis, žinomas 

vietos lietuvių veikėjas, persi
kelia iš Worcesterio į Kali
fornijos valstybę. Šį pavasarį 
ir vasarą, kaip “Amerikos 
Lietuvis” praneša, daug ir ki
tų lietuvių iš Worcesterio iš
sikėlė į kitur.
• Kun. A. Sušinskas moko 

lietuvių kalbos Liet, vyčių 
kursuose Pittsburge. Dabar 
kursai turi atostogas iki rug
sėjo mėn.
• Kun. St Yya galutinai pa

ruošia spaudai savo kacetinių 
pergyvenimų aprašymą. Kace- 
te yra parašęs ir Lietuvių 
Psichologijos metmenis, kurių 
rankraštį irgi dabar tvarko.
• Aktoriai: buv. Kauno Vals

tybinio Teatro aktorius ir 
Kauno radijofono pranešėjas, 
Kazys Gandrimas ir A. Škė
ma iš New Yorko persikėlė 
Chicagon, kur rūpinsis su 
Jurgiu Blekaičiu vietos lietu
viškuoju teatru.
• Dr. J. Prunskis praeitą 

sekmadienį išvyko žurnalisti
niam stebėjimui Aliaskon, kur 
numato išbūti apie 3 savaites 
laiko.
• Komunistų LDS, kaip pa-

• aiškėję įvykusiame seime 
Brooklyne, 
dvejus metus 
rių.
• Antanas 

naują scenos 
tinis 
vaizduoja tardymą ir NKVD 
prisipažinimų paslaptis.
• Pagyvėjo veikimas Linden, 

N> J., lietuvių kolonijos atvy
kus daugiau jėgų iš tremties. 
Nors neskaitlingi čia lietu
viai, tačiau, prof. Cižausko 
vadovaujami, suorganizavo 
chorą ir p. Liudvinaičio vado
vaujami — BALF’o skyrių, 
kuris su didele energija ėmėsi 
šalpos darbo. Dabar dar la
biau iškilo reikalas lietuviškos 
parapijos steigimo.

įvykusiame 
per pastaruosius 
nustojo 500 na-

parašėŠkėma
veikalą “Pasku- 

tardymas”. Veikalas

DARfiiNIKKAS i
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Antradienį, rugp. 15 d., 
25,000 lietuvių, jaunų ir senų, 
iš visų Amerikos kolonijų, su
važiuos į didingą Lakewood 
Parką arti Mahanojaus mies
to, su vienu ir tuo pačiu tiks
lu — lietuviškai praleisti 36- 
tą Lietuvių Dieną.

Viri ten lietuviškai kalbės, 
lietuviškai pasisveikins, ir lie
tuviškai dainuos ir šoks. 
Lakewood 
3-čią vai. p. p. 
gražią ir įvairią 
Birutės dukrelės 
sūnūs maloniai 
Lietuvių Dienos 
tikrina visiems

dainuos
Parko pavilijone 

išgirs labai 
programėlę, 
ir Vytauto 

bus laukiami 
Valdyba už- 
labai smagų 

ir naudingą “good time”. 
grama prasidės 3-čią 
(D. S. T.).

Palikite namuose savo 
gus ir rūpesčius, 
praleiskite tikroje 
dvasioje. Rasite 
matytus draugus 
pažįstamus.

Nesigailėsite nei 
prakaito, nei skatiko atsilan
kydami į tą reikšmingą Lie
tuvių Dienos šventę. Juk ta 
diena garsina lietuvių vardą 
kitataučių tarpe, o pelnas 
prisideda prie mūsų katalikiš
kų ir tautiškų įstaigų palai
kymo. Tad, rugp. 15 d. visi 
takai ir takeliai pasibaigs tik
tai erdvingame Lakewood 
Parke. Patariama, kad iš
klausytumėte šv. Mišių savo 
parapijos bažnyčioje, nes

Pro- 
val.

var- 
ir tą dieną 
lietuviškoje 
ten seniai 
gimines ir

laiko, nei

Kaip lietuviai reaga
vo prieš bolševikų 

dainas • 
Hatrrbury, Conn.

Rugpiūčio 6 d. vietos bolše
vikai surengė dainų dieną. 
Išstatinėjo didelius plakatus 
su savo choro paveikslais ir 
stropiai rengėsi prie tos iškil
mės. Nepraleido pro akis to 
parengimo ir lietuviai tremti
niai. Rugpiūčio 6 d. jie pir
mieji nuvyko į parengimo vie
tą. Prie daržo pirmieji pasiti
ko atvykstančius į pikniką su 
plakatais, kuriuose buvo iš
rašytas pasmerkimas bolševi
kams išgamoms. Prie daržo 
visą laiką stovėjo pulkas vyrų 
ir moterų su plakatais, o kiti 
fotografavo įeinančius į dar
žą bolševikus. Kai kurie bol- 
ševikėliai slinko į daržą gal
vas nuleidę,

Taip pat prie daržo stovėjo 
daug policijos ir detektyvų. Į 
tą daržą mažai kas tevažiavo: 
dauguma važiavo pro šalį ar-

Lakewood Parke šiemet 
bus atnašaujamos šv. Mišios.

Štai Lietuvių Dienos prog
rama :

2:30 p.m. — Lietuviškos 
Dainos — prof. Pr. Pesys, 
vargonininkas šv. Juozapo 
par., Mahanoy City, Pa.

3:00 p.m. (D.S.T.) Įžanginė 
malda — kun. dr. K. Balutis, 
Tamaąua, Pa.

1— Tautinis Amerikos Him
nas — Orchestras ir publika.

2— Įžanginė kalba —- kun.
P. K. Čėsna, Mahanoy City,
Pa.

3— Programos Vedėjas — 
kun. J. J. Bagdonas, Girar- 
dville, Pa.

4— Daina — Whitey’s Or
chestra.

5— Kalba — Teisėjas G.
Harold Watkins, Penn. Vals- mas iškilmingai didžiausioje 
tybės Senato sekr.

6— Daina — Whitey’s Or
chestras, Girardville,

7— Kalba
Mačiokas, Pottsville, Pa.

8— Daina — VVhitey’s Or
chestras.

9— Kalba — Teisėjas My
kolas J. Eagen, Scranton, Pa.

10— Daina — Whitey’s Or
chestras.

11— Malda — kun. dr. K. 
Batutis.

12— Lietuvos Himnas —Or
chestras ir visi susirinkusieji.

13— Šokiai nuo 4 iki 5 p.m.
14— Šokiai 9 vai. vakare —

Whįtey’s Orchestra. -

Pasididžiavimo .vertas 
laimėjimas

Baltimorė turi didelę ir vi
soj Amerikoj garsią aukštąją 
meno (arts) mokyklą, kuri 
vadinasi Maryland Institute. 
Joj yra mokinama įvairių me
no šokių. Pats garsiausias šios 
mokyklos skyrius yra skulp
tūros klase, pavadinta garsio
jo skulptoriaus Reinhardto 
vardu. Šioj klasėje studentai 
turi mokytis ketverius metus. 
Į ją priimami tik neabejotinų 
gabumų studentai.

Šioje klasėje, mokslo me
tams pasibaigus, skiriamos 
trys premijos (dovanos), 300, 
150, ir 100 dolerių už geriau
sius skulptūros darbus. Dar
bus premijai gauti daro kiek
vienas šio skyriaus mokinys, 
bet premijas paprastai laimi 
tik baigiamųjų klasių studen
tai. Šiais metais visi Įąbąi 
nustebo, kai įvertinus mokinių 
atliktus darbus, pasirodė, kad 
antrąją premiją, vadinasi 150 
dolerių, laimėjo pirmųjų metų 
studentas. Malonu pasakyti, 
kad tas studentas buvo Dona
tas Buračas, iš Vokietijos at
vykęs lietuvis tremtinis, (

Premijų įteikimas atlieka-

i

Pa. 
Inž. Juozas

ba tiesiog grįžo atgal. Miesto 
valdžia gyrė tremtinius už 
tokį patriotišką pasirodymą. 
Tik gaila, kad dar yra tokių, 
kurie priima bolševikų plaka
tus ir garsinimus į savo lan
gus. Dar labiau tos Waterbu- 
rio lietuvių radio stoties, kuri 
šį bolševikišką parengimą per 
savo pusvalandį garsino. Tu
rėtų visi kuo toliausiai šalin
tis nuo šių išgamų ir neturėtų 
duoti jiems užeigos savo 
talpose —

Šv. Juozapo parapijos 
piknikas

įvyks sekmadienį, rugpiū
čio 20 d.. Linden Park Union 
City. Kviečiami visi atsilan
kyti.

Šv. Vardo Draugijos kortų 
parengimas

įvyks sekantį, sekmadienį po 
šv. Juozapo parap. pikniko, 
rugpiūčio 27 d. Žemaičių pa
talpose, 378 VVilson St. Prašo
me vyrus ir moteris atsilan
kyti. Korespondentas.

pa-

BALF pirmininkas kan. prof. j.' B. Koarin* Vokietijoje aplankė 
lietuvtas džiovininkus Gautingp Sanatorijoje, šie lietuviai, dėl silpnos 
sveikatom, bus palikti Vokietijoje. Jiems bus reikalinga mūzą nuolatinė 
pagalba. BALF' pirmininkas užtikrino jiems, kad Amerikos lietuviai jų 
neužmirš. —-1,

kietijos. Visi laimėjusieji pre
mijas buvo vienodu nuoširdu
mu sveikinami. Tarp kitų, D. 
Buračą sveikino ir keturi čia 
gimę lietuviai tos pačios mo
kyklos draugai. Jie tiesa, lie
tuviškai kalba silpnokai, bet 
pasisakė esą lietuviai ir pa
reiškė norą palaikyti pažintį.

Mokyklos metinių darbų 
buvo : suruošto paroda, kuri 
užėmė kelias sales. Salių vidu
ryje buvo išstatyti premijų 
laimėtojų darbai su autorių 
gyvenimo aprašymu. Žinomą, 
į tokią garbingą vietą pateko 
ir mw$U D. Buračo darbas.

• Tad mums, lietuviams, yra 
pagrindo pasidžiaugti mūsų 
jąuno tautiečio laimėjimu. Ta
čiau reikia n* neužmiršti, kad 
D. Buračas laimėjo ae tik 
savo gabumais (talentu), bet 
ir kietu darbu. Kaip tremti
nis. turi duoną užsidirbti savo 
rankomis. Prieš piet jis dirba 
akmens paminklų fabrike, o 
po pietų mokosi institute. Be 
to, kai tik . suranda bent kiek 
laisvo laiko, bėga į bibliote
kas, kur skaito savo specialy
bei reikalingas mokslo kny
gas. -

Sveikindami savo laimėto
ją, linkima, jam geros sveika-

ir gražiausioje Baltimorės 
koncertų salėje Lyric Thea- 
tre. Į šias iškilmes susirenka 
labai daug svečių, kurių tarpe
būna ir patys žymiausieji bal- tos, kad pajėgtų savo studijas 
timoriečiai. Taip buvo ir šiais 
metais. Laike iškilmių buvo 
šiek tiek svečiams .papasako
ta apie laimėtojus. Apie mūsų 
laimėtoją, be ko kita, pasaky
ta, kad D. Buračas yrą lietu
vis tremtinis, atvykęs iš- Vo-

ligi pabaigos tęsti. . Sveikini
mai nesunku pasakyti. Tačiau 
baltimoriečiai turėtų ir nepa
miršti, kad jei bus reikalo, jų 
pareiga ne tik žodžiais pa
remti šį gabų, darbštų daug 
žadantį jaunuolį.

Atsimena Lietuvos reikalus
Lietuvių R. K. Susivieniji

mo 13-ji kuopa rugpiūčio 
mėn. 6 d. susirinko aptarti 
savo reikalų. Kuopos atstovas 
Budelis papasakojo apie nese
nai įvykusio Detroite seimo 
nutarimus. Į vasaros sezono 
susirinkimą atėjo ne labai 
daug narių. Nepaisant to, Lie
tuvos Gelbėjimo- Fondui pa
aukota 4.85 dėl. Reikia tikė
tis, kad ir neatėjusieji nariai 
kitą kartą šiam reikalui pa
liks savo auką. ,

Ateitininkai sulaukė mielo
svečio

Šiomis dienomis pas mus 
vieši Dr Juozas Girnius, filo
sofas - rašytojas ir ateitinin
kų veikėjas. Svečio pasveikin
ti ir jo minčių paklausyti rug
piūčio mėn. 6 dieną, tuoj po 
pamaldų, parapijos svetainė
je susirinko vietos ateitinin
kai. Gana ilgai užtrukusiame 
susirinkime kalbėtasi apie 
svarbius šių dienų tikybinius 
ir tautinius reikalus.

Buvo susirinkęs gražus atei
tininkų būrys. Be svečio ir 
kitų, pasitarime dalyvavo poe
tas K. Bradūnas ir D. Bura
čas.

Padėka iš Vokietijos
Iš Vokietijos į Baltimorė 

yra keletas atvykusių latvių 
katalikų. Jie prisidėjo 
mūsų parapijos, nes
kleb. dr. L. Mendelis ir jiems 
suteikia pagalbos ir globos. 
Kun. klebono pavedamas, kai

: 
1 
I /

prie 
kun.

Connecticut Lietuvių Tremtinių 
suvažiavimo

• -u . • * * • > • -

m. liepčs men. 16 d Union City,
< ; t

rezoliucijos:

įvykusio 1950
I4 ' •

i.
Suvažiavimas, 

kad sovietų diriguojama ko
munistinė propaganda ne tik 
norima trukdyti Lietuvos lais
vinimo darbą, bet ir tuo pa
čiu ruošti kelią pavergti lais
vąją Ameriką, ragina vi
sus tremtinius paskirai ir vi
sas tremtinių organizacijas 
organizuotai kovoti su ta me
laginga komunistinio impe
rializmo propaganda ir kvie
čia visomis jėgomis 
V-osios komunistų 
bei jos agentų įtaką, 
jie siekia pirmiausia

žinodamas,

sunkinti 
kolonos 

kurios 
mažiau

susipratusiuose Amerikos lie
tuviuose ar lietuviškos kilmės 
amerikiečiuose.

n.
Suvažiavimas, pripažinda

mas principą, kad JAV lietu
viai yra natūrali Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės dalia, 
prisideda prie apsispren
dimo, kad Amerikos lietuvių 
būtų ko greičiausiai įsijungto 
į organizuojamą. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

UI.
Suvažiavimas, įvertindamas 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir jos skyrių pozityvią talką 
Vyriausiajam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui ir kitiems 
Lietuvos laisvinimo , veiks
niams. prašo tremtinius vi
sais būdais remti Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir jos Sky
rius, o tremtinių organizaci
jas ragina tapti aktingais 
ALT skyrių nariais.

IV.'
Suvažiavimas, pripažinda

mas didelius BALFo nuopel
nus lietuvių tremtinių šelpimo 
darbe ir tikėdamas, kad BĄL- 
Fo pagalba ir ateityje bus 
labai naudinga lietuvių tautai, 
ragina visus tremtinius 
nuolat rerriti BALFą ir aktin-

gai dalyvauti jo skyrių dar
buose.

V.
Suvažiavimas, palietęs trem

tinių organizacijų veikimo, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizavimo, lituanisti
nio švietimo ir lietuvybės iš
laikymo klausimus, nutarė 
šiems klausimams spręsti su
šaukti 4-6 savaičių bėgyje 
visų Connecticuto vietovių 
tremtinių atstovų suvažiavi
mą ir to suvažiavimo šauki
mų pavesti Waterburio Lie
tuvių Tremtinių Draugijai.

religinių patarnavimų 
jiejna y, kųn. P. 

kięk mp-

tikybinių 
Vokieti jo-

Dambrausko*, bent 
kąs latviškai.

Latvių katalikų 
reikalų tvarkytojas 
jeje savo laiške, rašytame lie
pos 28 dieną iš Vokietijos, 
sveikina kun. dr. L Mendelį 
ir jam dėkoja už nuoširdų rū
pinimąsi latvių katalikų, atvy
kusių į Baltimorę, reikalais.

Nauja lietuviška šeima
Rugpiūčio mėn. 5 d.- mūsų 

bažnyčioje priėmė moterystės 
sakramentą Vytauto* Savic
kas ir Vincentiną Norvaišaite. 
Ąbu jaunieji nesenai atvyko 
iš Vokietijos. Liudininkais bu
vo Mykolas ir Anelė Paškaus- 
kai, kuriuodu jaunuosius tuo 
tarpu globoja ir šelpia.

išeiną džiaugsmas
Rugpiūčio mėn. 6 d. šv. Al

fonso bažnyčioje pakrikštyti 
du naujagimiai.

Paulina, duktė Jono ir Ade
lės Mikalojūnaitės Mačįuląičių 
(Mitchell), gimusi • birželio 
mėn. 7 d. Krikšto tėvais 
vo Mykolas Mikalojūnas 
Ona Grigaitienė.

Petras Vytautas, sūnus 
no ir Antaninos Matulevičiū
tės Bulotų, gimęs birželio 
mėn. 15 d. Krikšto tėvais bu
vo Petras 
tai. Juodu 
tų šeimos 
šeima į 
prieš metus. Sūnus Vytautas 
yra ketvirtas Bulotų šeimos 
kūdikis. Sveikiname šią gau
sią šeimą ir geruosius jų .glo
bėjus J. M.

bu-
ir

Jo-

ir Anelė Skirmon- 
yra ir dideli Bulo- 
geradariai.. Bulotų 
Baltimorę ątvyko
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KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys, 
neirndyi negadinai 
n.' >. .'St.u’

IStyko Valdžios ' 
darbui : 

Brockton, Mass.
Š. m. rugp. 7 d., greituoju 

traukiniu iš So. Station Bos
tone, išsiskubino į Waskingto- 
n’ą, D. C.^Prancišku M. Kam
paiti,, gyv. SI Orele St, Mon
tanoje., Ji išvyko • dirbti val
džion darbą kaip stenografė. 
Tai įvyko po to, kai -ji išlaikė 
bandymo egsamimio tam dar
bui. Ji- yra ■ baigusi Brocktono 

' High School šią- metų pava
sari* Buvo aktyvi - šv. Roko 
par. draugijose: chore, aoda- 
licijoj ir priklausė prie pirmos 
Lietuvoą Vyčių - kuopos. Jos 
šiam gražiam pasiryžimui lin
kėtina sėkmės.
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PADĖKA
Rop.
< — Y

Mirus mfihtj> mynmam vy
rui - tėveliui,,a. a. Petrui Ja- 
nuškiui, visiems, kurie mus 
užjautė skausmo valandoje, 
už. paaukotas gėles ir užpra
šytas Šv. Mišias tariame nuo
širdų ačiū. Ypatingai dėkingi 
klebonui, kun. Valantisjui už 
nuoširdų ir iškilmingą pasku
tinį , patarnavimą velioniui. .

EhMetto Ir Anas Y^nuškiai,
■ Waterbury, Conn.

Statome Koplyčią
MARIJOS GARBEI-SV.METAMS ATMINTI! 

PUTNAM. Conn. ’
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

GERAŠIRDIS LIETUVI,
-» Prisideki

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

KIEKVIENAS AUKOTOJAS...... ..  - "....... ‘
į BUS ATMINTAS: " ~ '

Į . MIŠIOS IR NOVENOS bus laidomos už vi- 
! sus aukotojus gyvus ir mirusius. /
GAUS:

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

PAŽYMfiJIMUS: 
STATYBOS RftMfcJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos ..............

DIPLOMUS:- •
. GARBE STATYTOJO, kas aukos 8100.00

FUNDATORIAIS, kas aukos 0500.00
GARBeS.PLtNDATOKIAtTS,"kas aukos $1000.00 

GARBES LENTOJ Ims iškalti visų FUNDATORIŲ 
vardai. . . , , „ f

AUKSO KNYGOJ bos įrašyti visą aukotoją vardai, 
o FUNDATORIAMS skirta joje pp. atskirą lapą 
su. fotografija ir gyvetrimo aprašymu. •-’ >

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:
* ■ r • .j . r . 4 *

Immacufote Conception Convent Building Fuad, 
.... -r R. F.P. 2, PutnausCouą.,.,.T, ,

Siunčiu koplyčiai statyti auką f-—*......... ...............

I
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!

! 
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i!

i

! 
!
! 
!

• š •ji 'g Vardas, Pavardė ...........
p« Adresas ........ .............. tošį*......
k (Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)
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Penktadienis, Rugp. 11, 1950 

Patinkime geriau savo tautos žymiausius žmones. — Komp. Jeronimo Kačinsko gyvenimas 
ir kūryb* - Ką bostoniečiai turi savo tarpe?

Š. m. rugpiūčio mėn. 13 d. komp. J. Kačinskas su Šv. Petro parapijos choru vyksta kon
certuoti į lietuvių dieną Kennebunk Port, Me. Tai jau nebe pirma išvyko ir nebe pirmas kon
certas. Per tuos tik vienerius metus, kai komp. J. Kačinskas atvyko j Bostoną, jis jau daug kur 
kilnojosi su Šv. Petro parap. choru. Manome, ne iš kelio bus pažinti jį arčiau iš čia spausdi
namo išsamaus straipsnio.

Prof. Vytautas Bacevičius.

mokėjo respektuoti savo žy- 
ųuųz svečius iš už jūrų.
r Bet kai į Ameriką atvažiuo

ja koks labai žymus Lietuvos 
artistas ar mokslininkas, tai 
nieks jų nelaukia ir mažai kas 
apie jų atvykimą žino. Pasi
tenkinama daugiausiai trum
pu paminėjimu laikraščių kro
nikose.

Žinoma Amerikos lietuviai 
turį čia labai patogų “ex- 
cųse”. Mat, tada buvo norma
lesni ir, be to, į Lietu
vą atvykdavo tik vienas ki
tas amerikietis, o čia atvyks
ta dabar tremtinių šimtais. 
Tad nejaugi rengs visiems iš
kilmes? To ir nereikia, bet 
mąn. įdomų, ar daug lietuvių 
žino apie atvykusį Amerikon 
irr Bostone ■ gyvenantį vieną 
pačių . žymiausių Lietuvos 
kompozitorių ir dirigentų — 
Jeronimą Kačinską? Ar daug 
kas žino apie jo kūrybą ir 
nuveiktus darbus?

Mieli tautiečiai pabuskit iš 
letargo ir atsikelkit! Jūsų 
tarpe yra tikras genijus, ko
kių pasitaiko tik keli tautoje 
vienoj generacijoj.

Tuo atžvilgiu Bostono lietu
viai gali save vadinti išrink
taisiais, nes Jeronimas Ka
činskas apsigyveno Bostone.

Dąbar prašau balso: kalbė
siu apie Kačinsko kūrybą ir

I.
Jeronimas Kačinskas gimęs 

1907 metais balandžio 17 d., 
Viduklėje,, Raseinių apskrity.

Pirmąsias muzikos žinias 
davė jam tėvas Jeronimas, 
kuris buvo vargonininku.

Toliau jis studijavo muziką

PAŠVENTINTA FATIMOS 
' ^NTOVF

Lietuvių susiartinimo šven
tė N. p. j Seserų vienuolyne 
Putnam; Conn. praėjo, su ypa
tingu dvasių* pakilimu. Buvo 
suplaukusios minios žmonių 
iš visos Naujosios Anglijos, 
New Yorko ir New Jersey. 
Lietuviškai pasakytume —tai 
didžiuliai atlaidai, kaip kuri 
bažnyčia šventinama.

Si šventė turėjo ir gilią 
prasmę. Pirmuojo pasaulinio 
karo metu Svč. Mergelė šešis 
kartus pasirodė Fatimoje pie
menėliams. Ji davė nurody
mų* kąip pasaulis turi gyven
ti,; kad nebūtų daugiau karo. 
Bet. jei žmonės nesitaisys, pa
saulis sulauks sunkios Dievo 
bausmės. Į Marijos prašymą 
nedaug teatkreipta dėmesio. 
Antrasis pasaulinis karas bu

Pirmieji jo kūriniai rašyti 
moderniškam polifonijos ir 
harmonijos stiliuje.

Vėliau jis rašė veik išimti
nai atematiniame stiliuje. 
Dauguma jo dainų ir giesmių 
pasižymi, kaip tik tokiu stiliu
mi.

Vėliausioji kūryba turi sa
vyje mistinio charakterię. 
Nesikarto jančios melodijos 
vystosi per visą veikalą, suda
rydamos dažnai nesimetrinę 
muzikinę struktūrą.

Nežiūrint naujo harmoninio 
stiliaus, paskutiniuose Kačins
ko kūriniuose jaučiamos tona
cijos.

Choro kūuriniai tonaliniai. 
Kačinsko simfoniniai veikalai:

1. Koncertas trūbąi ir or
kestrui (dingęs laike karo), 
2. Muzika Vidūno dramai ‘An
ga’, orkestrui ir chorui (din
gęs laike karo), 3. Simfoninė 
Fantazija (dingusi laike ka
ro), 4. Giesmė į Šviesą, 5. Di
džioji Šventosios Žemės miste
rija (teberašo).

Kameriniai kūriniai:
1. Stygų kvartetas No. 1, 

2. Nonetas, 3. Stygų kvarte
tas No. 2 (ketvirtiniais to
nais), 4. Trio violai, trūbai ir 
fisharmonijai (ketvirtainiais 
tonais).

Piano žymesni kūriniai:
1. Vąrijacįjos , (dingusios 

laike karo), 2. Atspindžiai

Kai į Lietuvą atvažiuodavo 
amerikiečiai: sportininkas Lu
binas, ar lakūnas Vaitkus, tai 
visi lietuviai priiminėjo juos 
su didžiausiomis ovacijomis 
ir rengė jiems milžiniškas iš
kilmes.

Toks įvykis turėjo Lietuvoj 
vos ne tautiškos šventės cha
rakterį, nes ir vėliavos būda
vo kai kur iškabinamos.

Visi tų svečiiį nekantriai 
laukė ir ilgai priėmimui ren
gėsi. Taip! Lietuvos lietuviai 
Klaipėdos konservatorijoj, jau 
nekalbant apie jo bendrą, iš
silavinimą gimnazijoj.

Kačinskas pianą studijavo 
pas prof. Schroederį ir Igną 
Prialgauską, tapdamas puikiu 
pianistu. Kompoziciją studi
javo pas Stasį Šimkų ir prof. 
Juozą Žilevičių.

1929 m. jisai baigė Klaipė
dos konservatorijos pedagogi
nį skyrių.

Būdamas nepaprastai ga
bus, Kačinskas įstojo į Pra- ' 
gos Muzikos Konservatoriją 
Čekoslovakijoj. Tenai jis mo
kėsi kompozicijos pas prof. J. 
Kričką ir specijalaus chorų 
dirigavimo pas prof. Doležil, 
bei orkestro ir operos meno 
pas P. Dedeček’ą.

Kompoziciją jis baigė 1930 
m., o dirigavimą 1931 metais.

Be to, Kačinskas studijavo 
Pragos Konservatorijoj ket
virtinių tonų kompoziciją pas 
garsų visam pasauly muzikos 
reformatorių prof. A. Habą, 
kurią baigė 1931 m.

II.
Kačinskas yra parašęs sim

foninių, kamerinių ir piano 
veikalų, bei dainų chorams.

vo dar žiauresnis uz pirmąjį. 
Jo padarytos žaizdos vos be
pradedą apgyti. o jau stovi
me prie naujo karo.

Tokiu momentu įruošiama 
ir šventinama Fatimos Mari
jos šventovėlė Putname. N. P. 
Seserys, kurių tikslai yra 
apaštalavimas ir misijos, duo
da progą lietuviams susimąs
tyti. Štai šios šventės pa
mokslininkas,, prel. J. Balkū- 
nas. nurodė, kad Marija Fati- 
moje išpranašavo Rusijos nu
sigręžimą nuo Dievo ir tikin
čiųjų persekiojimus. Ji prana
šavo ir tai, kad Rusija atsi
vers. bet tam turi būti pildo
mi jos reikalavimai: ražan- 
čiaus malda, pasaulio pasiau
kojimas Nekalčiausiai Marijos 
širdžiai ir atgaila.

EAftiUNtNiAš
(dar nebaigti).

Mišriam chorui dainos:
I. Beržas. 2. Per girias 

(dingusi), 3. Daina, 4. Ant 
temstančio tako (dingusi), 5. 
Gandrai (dingusi), 6. Vinkš
na, 7. Esi dangau, 8. Lietu
vos takeliai. 9. Žvangučiai,
10. Jau saulutė leidžias.

Vyrų chorui dainos:
II. Varnas. 12. Nemunui.

Moterų chorui daina:
13. Suskambėjo.

Giesmės chorui:
1. Didis Galingas, 2. Gimi

mo giesmė, 3. Rex Christe.
Kaip matote daug jo kūri

nių dingo per karą. Yra tai 
didelis nuostolis ir skaudus 
smūgis lietuvių tautai ir pa
čiam kompozitoriui.

Ypač gaila jo dingusių sim
foninių kūrinių.

Muzika simfoniniam orkes
trui- ir chorui Vidūno dramai 
“Anga” buyo atlikta Klaipė
doj. . _

Kadangi Kačinskas yra 
tarptautinio maštabo kompo
zitorius, jo veikalai triumfa- 
bžkai praskambėjo užsieniuo
se.

Taigi jo stygų kvartetas 
buvo atliktas Pragoję 1930 m. 
: Jo simfoninis kūrinys 
“Giesmė į Šviesą” buvo atlik
tas Vokietijoj.

Pagaliau jo “Nonentas” bu
vo čekų ansamblio atliktas 
su didžiausiu pasisekimu Lon
done 1937 metais Tarptauti
niam Nūdieninės Muzikos 
Festivaly (Intemational Fes- 
tival of the Contemporary 
Music), kuriame aš dalyva
vau kaipo lietuvių sekcijos 
pirmininkas.

Kačinsko pasisekimas — 
buvo tai didelė garbė Lietu
vai

■ t

Bet mūsų Kačinskas kėlė 
Lietuvos vardą visoj Europoj, 

Lietuvių tauta, kurios že
mėje yra 16 Marijos stebuk
lingų vietų, kenčia nuo ko
munizmo neapsakomas kan
čias: dešimtys tūkstančių už 
tautos laisvę ir tikėjimą did
vyriškai žuvo kovoje, šimtai 
tūkstančių tarp gyvybės ir 
mirties vargsta ir žūva klai
kaus Sibiro barbariškose sto
vyklose, . tūkstančiai pabėgu
sių iš tėvynės blaškosi po .vi
sus pasaulio kampus. Vargu, 
kuri kita tauta parodo tiek 
pasipriešinimo komunizmui. 
Tačiau mūsų kelias j laisvę 
bus atviras tik tada, kai Žlugs 
komunizmas, kai Rusija atsi
vers. šv. Tėvas jau pašventė 
žmoniją Marijos širdžiai, bet 
viešam Rusijos pasiaukojimui 
valanda dar neatėjusi. Reikia 
eiti Marijos nurodytu keliu, 
šauktis jos užtarimo.

Po šv. Mišių ir po J. E. 
Hartfordo vyskupo suteikto 
palaiminimo. Svč. Sakramentu 
šventės dalyvių procesiją nu
slinko į pakraštį sodybos 
prie naujos statulos, vaizduo
jančios Fatimoje apsireišku
sią Mariją su prieš ją klū
pančiais piemenėliais ir ave
lėmis . Mirdiss M forma aplink 
sustoję . maldininkai, dalyvau
jant arti dviejų dešimčių ku

nigų ir prelatų liturginiais 
rūbais, buvo liudininkais J. E. 
Hartfordo Vyskupui Henry 
O’Brien atliekant šventovėlės 
pašventinimo ceremonijas. Su 
dideliu susikaupimu, saulei 
šviečiant giedriame danguje, 
buvo išklausytas Ekscelenci
jos žodis apie Marijos Fati
moje duotus žmonijai nurody
mus ir jų įgyvendinimą. Nu
sviro galvos, lūpos ir širdys, 
Prel. J. Balkūnui vadovau
jant, siuntą Marijai pirmąją 
viešą šioje vietoje maldą — 
pasiaukojimą Nekalčiausiai 
Jos Širdžiai. Suskambo Mari
ja, Marija ir su giesme proce
sija pasuko prie Lietuviškojo 
Kryžiaus. Čia pakartotas, at
naujintas lietuvių pasiaukoji
mas Švč. Jėzaus Širdžiai.

Pamaldų programa baigta, 
tačiau iki pat pavakarei bū
reliai žmonių lankė Mariją ir 
ant kelių nusižeminę nešė jai 
savo džiaugsmus, sielvartus 
ir viltis, o mažutė Vienuolyno 
koplytėlė visą laiką ištisai 
buvo pilna besimeldžiančiųjų.

Laikrodis jau buvo peržen
gęs pirmą valandą, kai visi 
ėjo pietų. Hartfordo. Man
chesterio. VVaterburio, abiejų

Nukelta į 6-tą ptisl.

nes šis jo garsus Monetas; 
buvo atliktas ir Italijoj, Pra- 
goj, Taline, Rygoje, Narvoje 
ir kitur.

Tai|»ogi jo Nonetu gėrėjosi 
Kaunas, Klaipėda. Šiauliai iri 
Panevėžys.

Viršminėti faktai pakanka
mai nušviečia Kačinsko kūry
bos reikšmę tarptautinėj plot
mėj.

III.
Lietuvoje Kačinsko didelis 

intelektas atsidūrė kryžkelė
se. Iš vienos pusės norėjo 
kurti pagal savo stilių, nau- 
do jant naujausias. muzikos 
priemones, o iš kitos pusės 
baimė, kad Lietuvos žmonės 
nesupras ir neįvertins jo kū
rybos, varžė jo genijališkas 
apsiraiškas.

Toks buvo ir yra likimas 
visų genijų. Užsieniai iškelia 
juos padangėn, o savieji nesu
pranta.

Kačinskas atsistojo prieš 
problemą: kurti savo dvasioj 
ir savo individualiam stiliui, 
bet kartu būti prieinamesnių 
savo tautai, kuri muzikos sri
ty dar nebuvo pilnai pasivy- 
jusi Vakarų Europos, išsky
rus nedideles grupes inteli-, 
gentų, išsilavinusių Europos 
sostinėse, bei jaunosios kar
tos atstovų, baigusių Kauno 
ir Klaipėdos konservatorijas.

Problema tikrai buvo labai 
sunki, nes Kačinskas ir kiti 
žymesnieji muzikai skaitė sa
vo šventa pareiga kelti be- 
kompromisiniai muzikos kul
tūrą, nenusileidžiant prie neiš
lavinto žmonių muzikos sko-1 
nio.

Čia atėjo į pagalbą Kačins
kui Švietimo Ministerija, Fil
harmonija. Opera, Muzikos 
mokyklos ir kitos meno insti
tucijos, bei pavieniai muzikai, 
kurie kėlė muzikos kultūrą 
žmonėse, lavindami jų skonį 
ir keldami jų muzikos supra
timą.

Pats Kačinskas, būdamas 
dideliu pedagogu, padarė kū
ryboj mažą kompromisą, ra
šydamas tonalines dainas ir 
giesmes chorams.

Rezultatas buvo puikus: 
visoj Lietuvoj suskambėjo 
Kačinsko prieinamesnė kūry
ba.

IV.
Kačinsko talentas pasireiš

kė ir kitoj muzikos srity. Jis 
yra vienas geniausių Lietuvos 
dirigentų.

Pirmas Kačinsko dirigavimo 
koncertas įvyko Kaune Vals
tybės Teatre 1932 m. spalių 5 
dieną.

1934 m. jis, kaipo svečias 
dirigentas, dirigavo Kauno 
Valst. Teatre Čaikovskio 
penktą simfoniją ir Čaikovs
kio smuiko koncertą su žymia 
smuikininke Gražina Bacevi
čiūte.

Čia Kačinskas pasirodė fe- 
nomališkai ir atkreipė į save 
dęmesio, kaipo į didelį diri
gentą, atlikdamas visą Čai
kovskio sunkią simfoniją iš 
atminties. Ne tik publika, bet 
ir visi orkestrantai buvo tie
siog nustebinti.

Kad geriau įvertinus Ka
činsko, kaip dirigento patyri
mą, aš operuosiu dabar skait
linėmis :

Klaipėdoj jisai turėjo 30 
simfoninių koncertų; Kaune 
120 simf. koncertų Valst. Ra
diofone ir 12 viešųjų simf. 
koncertų Valst. Teatre ir Ka
rininkų Ramovėj bei Vytauto 
dižiojo Muziejuje.

Kauno Radiofone ir Kari
ninkų Ramovės salėj jisai di
rigavo nuo 1938 m. ligi 1940 
m. sausio 20 d.

Vilniaus Radiofone Kačins
kas dirigavo simfoniniam oi- 
kestrui nuo 1940 iki 1941 m.

Vilniuje jis turėjo apie 150 
radio ir viešųjų koncertų.

5

ŽOLINE
Pasviro pilnos rugių varpos tėviškės laukuos. Paskutinės 

rugiagėlės jau baigia nužydėti. Jurginai nebesutelpa darželiuo
se, išdidžiai šlama bijūnai. Ir žirnis nerimsta prie tako, jau pa
augęs, sudrūtėjęs veržte veržiasi iš savo kalėjimo. Visus juos 
mama peržvelgia Žolinių rytą ir atrenka pašventinimui pačius 
gražiausius: kad Dievas apsaugotų šių metų derlių, kad ir ki
tais metais jį palaimintų, o svarbiausia, kad Žolinių Karalienė 
būtų papuošta. Jos Dangun ėmimas atšvęstas kuo iškilmin
giausiai. Namus ir tėvynę praradę, mes toje Žolinių procesijo
je jau negalime dalyvauti, esame pilni nerimo ir susirūpinę.

Viešpačiui patiko išbandyti mūsų širdžių tyrumą. Jis išve
dė mus iš gimtų namų, juos užleido piktiems priešams. Jis nu
metė valdovus nuo sosto, generolų žvaigždes sutrypė į dulkes. 
Pilni vieškeliai klajūnų ir elgetų.

Didinga ir graži, tik labai nuliūdusi iš to pasaulio chaoso 
iškyla Žolinių Karalienė. Ji patraukia į save visų žvilgsnį, ta
čiau Jos žvilgsnis pilnas ilgesio ir prašymo.

Ko nori žemės vaikai iš Dangaus Motinos, Ji gerai žino, 
tik tie vaikai nežino, ko nori Motina. Ji kalbėjo daug kartų 
jiems. Ji vėl kreipiasi ir vėl kartoja:

"Aš žinau jūsų prisirišimą. Girdėjau gražias giesmes, ste
bėjau didingas procesijas, buvojau — stebuklais garsinau gra
žiąsias, mano vardo garbei pastatytas bazilikas. Aš ilsėjaus 
žalumynais iškaišytuose paveiksluose ir statulose.

Aš vėl Merkiu kartu su jumis, besiblaškančiais, bekenčian- 
čiais. Kas jūs bebūtumėte ir kur, jūs esate mano vaikai. Jūsų 
skausmas yra ir mano skausmu, jūsų ašaros yra ir mano aša
ros.

Jūs neabejojate, kad Aš nuolat ir nuolat kreipiuos į Aukš
čiausiąjį Teisingumą, užtardama ir maldaudama už jus. Ta
čiau atėjo laikai, kad ir jūs prisidėtumėte. Pasaulyje nedorybė 
vis labiau ir labiau įsigali. Melas ir piktybė vadinami labai gra
žiais vardais. Pikta norinčių ir pikta darančių yra milijonai. 
Jie savo blogų darbų nei nesigėdvja.

Dabar atėjo paskutinė valanda, kad jūs budėtumėte su 
manimi. Jei mūsų maldos nebus padvigubintos, jei jūs. žemės 
vaikai, apleisite mane, pradės veikti Dievo Teisingumas. Bai
sūs karai ir katastrofos sunaikins pasaulį. Jei jūs melsitės, 
aukositės, kalbėsite kasdien rožančių, Rusija atsivers, įsigalės 
taika, bus išvengta didelių nelaimių.”

Žolinių švenčių proga mes turėtume išgirsti savo Motinos 
maldavimą. K. L J.

Nuo 1941 - 43 m. jis buvo 
pirmuoju Vilniaus Filharmoni- 
jis dirigentu. Tame laikotar
py jis turėjo apie 100 viešų
jų ir daug radio koncertų.

Nuo 1942 - 44 m. mūsų Je
ronimas dirbo dar ir Vilniaus 
Operoj, diriguodamas apie 
200 operos spektaklių.

Užsienyje dirigavo Rygoj ir 
Taline.

Dabar sųdėkim skaitlines, 
ir įsitikinsim, kad mūsų Ka
činskas dirigavo apie 600 kar
tų! Tai bent rekordas, ypač 
priimant domėn jo jauną am
žių.

Bet nemanykit, kad tai jau 
viskas. Turiu jums. Mieli 
Skaitytojai, naują siurprizą, 
perstatydamas jums Kačins
ką kaip chorų dirigentą.

Lietuvoje jis vadovavo 
Klaipėdos Muzikos Mokyklos 
vyrų chorui nuo 1927-28 m.; 
Klaipėdos Operos chorui 
“Vaidilutė" — nuo 1933-35 m.

1932 m. jis dar vadovavo 
Klaipėdos darbininkų chorui.

1939 m. Kačinskas turėjo 
kurį laiką 16-kos asmenų so
listų ansamblį Kauno Radio
fone.

Nuo 1934-36 m. jisai diriga
vo Klaipėdos oj>eroje.

V.
Jeronimo Kačinsko veikla 

Lietuvoje buvo tiesiog fantas- 
tišįca. Čia jis pasireiškia ir 
kaip jiedagogas. Nuo 1932 m. 
lapkr. 1 d. ligi 1938 m. rudens 
jis mokytojauja Klaipėdos 
Konservatorijoj, dėstydamas 
pianą ir vadovaudamas simf. 
orkestro bei kamerinei kla
sei.

Nuo 1940 - 44 m. pavasario 
Jeronimas vadovavo Vilniaus 
Muzikos Mokyklos simf. or
kestro. kamerinę ir dirigavi
mo (simfoniniu orkestru) kla
ses.

Kačinskas, būdamas Lietu
voj meno reformatorium, tik
ra to žodžio prasme, atsigabe
no į Lietuvą ketvirtinių tonų 
fisharmoniją su trim klavia
tūrom ir parūpino vietiniems 
instrumentalistams ketvirta- 
toninę trūbą ir valtornę.

kas buvo ir gabiu žurnalistu 
rašydamas be galo įdomius ir

Pagaliau Jeronimas Kačins kad . ši Bostono

gilius straipsnius “Muzikos 
Baruose".

Šis muzikos žurnalas džiau
gėsi dideliu pasisekimu Lietu
voj. Tai irgi buvo Kačinsko 
nuo}>elnas, nes jisai yra nepa
prastai gabus organizatorius. 
Kur tik Kačinskas atsirado, 
ten bematant naujas choras 
išdygdavo.

VI.
Pagaliau atėjo tragiškas 

momentas: karo šmėkla iš
draskė Kačinsko gyvenimą.

Žymi jo kūrinių dalis dings
ta, o jis pats apleidžia Lietu
vą 1944 m. spalių 7 d., pasi
traukdamas į Vokietiją.

Čia jis dirbo fizinį darbą 
daržininkystėje Eirgrub'e.

Bet jo organizatoriški ga
bumai vėl atbudo. Štai jis su
organizavo 60 žmonių tremti
nių chorą, kuriam vadovavo. 
Vėliau turėjo moterų bažnyti
nį chorą. Gastroliuodavo su 
dainininkais.

Vokiečiai nenoriai leisdavo 
D.P. pasirodyti jų koncertinė
se estradose, o vis dėlto Ka
činskas dirigavo Vokietijoje 
du simfoninius koncertus ir 
trijuose 16 vasario parengi
muose jis dirigavo simfoninį 
orkestrą su chorų.

Anksčiau minėtą simfoninį 
kūrinį. "Giesmė į Šviesą", Ka
činskas parašė Vokietijoj; 
taip pat Vokietijoj jis pradė
jo rašyti jau minėtą simfoni
nį veikalą "Didžioji Švento
sios Žemės Misterija", kurį jis 
žada baigti sekančiais metais.

vn.
Kačinsko vargui Vokietijo

je. atrodė, nebus galo, bet 
štai atėjo šviesi diena: jisai 
gavo leidimą atvykti į Ameri
ką. kunigo Virmauskio iš Bos
tono pastangomis, šis idealus 
dvasiškis parūpino Kačinskui 
affidavitą.

Šiandie Jeronimas* Kačins
kas vargonininkauja Šv. Pet
ro parapijoj Bostone ir vado
vauja chorui.

Už tai aš tariu lietuvių 
muzikų vardu, viešą padėką 
kun. , Virmauskiui.

Ta proga turiu pastebėti, 
parapija įsį- 

gyjo žymų muziką, Kačinsko 
asmeny.
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PAŠVENTINTA FAUNOS 
ŠVENTOVE

Worcesterio parapijų Seserų 
rėmėjų buvo paruošti stalai 
Užkandžių su sūriais, skilan* 
džiais, agurkais, dešrelėmis, 
auselėmis, melonais ir visokių 
rūšių atsigėrimais. Tačiau ir 
pro tas, liežuvj smaginančias 
retenybes ir kasdienybes, su
sirinkusiųjų dėmesys linko į 
mergaičių programą. Publika 
ėmė rinktis į akmenine tvora 
aptvertą pievutę, skirtą mer
gaičių pasirodymui. Per ke
lias savaites apie 70 mergai
čių, suvažiavusių iš N. Angli
jos, New Yorko, New Jersey 
ir 'Čikagos, buvo išmokusios 
gražių dainelių, deklamacijų 
ir naujų tautinių šokių, paį
vairintų dainomis. Kun. St. 
Būdavas trumpai paaiškino, 
kąip stropiai mergaitės dirbo 
ir;;domėjosi lietuvių kalba bei 
vigais tautiniais dalykais ir 
paskelbė, kas laimėjo pirmą
sias vietas lietuvių kalbos 
mokėjimu ir mokymosi uolu
mu. Po jo žodžių Himnas, o 
paskui dainelės, melodeklama
cija, plastikos šokis, eilėraš
čiai, šokiai. Pasirodė didesnės 
ir vidutinės mergaitės, atėjo 
eilė pačių mažųjų. Jų pasiren
gimas buvo tikrai vertas dė
mesio.

•Audra sutrukdė mažųjų pa
sirodymą, nes davė įsakymą 
skirstytis. Ji parodė, jog štai 
yra didesnės jėgos. O koks 
menkas tu žmogau! Šitų prie
šingumų pasireiškime dar 
ryškesnė pasidaro Fatimos 
Marijos pareiškimų prasmė ir 
ką tik čia pašventintas jos 
simbolis, vieta susikaupti, pa
kelti savo mintis.

Gausūs svečiai išsiskirstė. 
Ant rytojaus pranyko ir iš
viršiniai šventės pėdsakai. Li
ka Seserys ir nauja žventovė- .. 
lėJ Liko vėl tylus lietuviškos 
katalikiškos kultūros židinys. 
Židinys lietuviškumo, kurį 
taip norime visi išlaikyti; ži
dinys lietuviškos katalikiškos 
dvasios, kurią taip norėsime 
parnešti į savo atstatomas tė
viškes. Seserys įsijungia į nau
jus tos pačios grandinės dar
bus. o svečiai? Jų ausyse 
stamba Seselių kapeliono 
pnbf. kun. Ylos žodžiai: “Bū- 
kie čia kaip namie, ateikite 
čia visada, Jūs čia laukiami”. 
Ir- tikrai; juo dažniau čia atei
sime, geriau pamatysime ir 
suprasime, koki gražūs darbai 
čia kyla ir auga. Pamatysime 
ir- ko trūksta tiems darbams 
dar labiau kilti ir bujoti. Pa
matysime. jog naujakurėms 
Vargdienių Seserims, visas 
savo jėgas pašventusioms ar
timo tarnybai, trūksta erd
vesnės koplyčios. Jų viltys — 
mūsų talka. Lankykime jas. 
lankykime naują šventovę. O 
šios šventės visų taip gausų 
atsilankymą Seserys minės 
su; nuoširdžia padėka ir kuo 
geriausiais visiems linkėjimais 
bei maldomis. Ant. J. V-kas.

PADĖKOS
; “Nuoširdžiai dėkoju už 

BALF maisto siuntinį, ši pa
rama man suteikė begalinį 
džiaugsmą. Lai Aukščiausias 
padeda geraširdžiam BALF-ui 
nepalūžti dvasioje ir padėti 
mums visiems kovoje prieš 
raudonąjį terorą".

Domas Raudonis, invalidas, 
Munehen, Wamer Kaserne.

“Už maisto siuntinį, man 
sunkų vargą tremtyje nešan
čiam invalidui, BALF-ui bega
linė padėka. Prašau Aukš
čiausiojo suteikti Jums stip
rybės nepalūžti darbe ir gel
bėti mus kovoje su bolševiz
mo teroru”.

Vincas Juška, invalidas, 
Munchen, Warner Kaserne.

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Parke
KENNEBUNK PORT, MAINE

DIENOS PROGRAMOJE

11 zOO-Iškilmingos Mišios. Giedos Bos
tono Sv. Petro par. choras, vadovaujant Je
ronimui Kačinskui. 12:00-Pietūs, 3:00 P. 
M.-Liet. Kryžiaus pašventinimas ir meninė 
dalis - dainos. Po to įvairūs laimėjimai,do
vanos, gardūs valgiai ir gėrimai. ŠALIA VIENUOLYNO BANGUOJA ATLANTO VANDENYNAS
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Stasys, Kazimie-

CAKROLL

Kita nepaprasta iracionali padėtis. Plečiama pramonės ga- 
ąjyba.iš JMMjo pabrėžia elektros .svarbą. Kaip mes stovim 
su elektra Naujoj Azijoj? Pažiūrėkim rekordų ir-----
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Hon. Thomas J. Lineliam 
buvo paskirtas teikėju So. 
Boston Teismui. Taigi į jo 
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-SepL 12 d. 7 W*rdas 
turės išrinkti naują žmpgų. 
Tai vietai yra . tinkamiąųris 
Edward C. Carroll, nes jis 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. Jis yra buvęs 
Mass. Senate* nuo 1932 iki 
1938 m. Baigęs Suffolk Law 
School 1937 
Pere Marąuetfe 
of C., 271, bū 
Council K. of C. 
War Veteranų, 
Citizens Assoc. 
nįzacijų.

Mr. Edward 
didelis draugas

PALYGINKIM!

>

m. Priklauso 
! Council K. 

lisop Cheverus 
Disabled 

So. Boston 
kitų orga-

Cąrroll yra 
lietuvių. Jis

ir

c. 
ir 

juos gerai pažįsta. Todėlęi at* 
ėjus balsavimo dienai, vįsį lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Skft.

DAKTARAI
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elek- 
reiš-

Atsarginis 
tros perviršis 
kia tą. elektros at
sargą, kuri atlieka 
nuo vartojimo.
6

NACIONALINIAI, atsarginis perviršis* yra 15.6%. Piet- 
vakavbdagi Atlanto. pakrašty < įskaitant dederakai išvys
tytą TVA) yra tik Paci&ke Šiaurės. Vakaruose
(įskaitant (Moraliai išvystytą Bonąevillear Grand Coulee) 
yra vw Bet NAUJOJ ANGLIJOJ mūsų atsargi*
ąfek perviršis yra su kaiipu-rtai raiškia,— - .
UZi P': t?,:: u-.i JS/,* \2.'* ’ »■ »

DAIGIAU ATSARGOS PERVIRŠIO 
NĘGU BENDRA ŠALIES ATSARGA 
rvn ‘'»i ?' Ji m A • .t J j % A »

Ir štai kodėl taip yra. Nuo V-J Dienos privačiai vedamos 
elektras įmonės Naujoj Anglijoj išleatkudaugiau kaip SfMMk- 
000,000.00 naujoms priemonėms elektrai gaminti ir tiekti- 
Ačiū*kūniškai vedamoms Nftujas Angluos elektros kompa
nijoms, jų planavimui ir. apdairumui, šilaine plote elektros 

pakankamai. Galit ją vartoti ir naudotis kiek patinka, 
šios pramonės obalsia dabar,, yra, kaip ir 2-rn Pasaulinio 
Karo metu buvo: “Nei Permaža, Nei Pervėlu”!
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MOi/eRO — 
Insurod and

LocalĄLong 
Distancą' 
Moving '

Broachray
So. Boston, Mass.

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

gydydavosi - Begaline Šaknimi 
nuo aziatiškoa choleros, nuo vi
sokių karščiavimų, drugiu, nuo 
vidurių uĮdęgmų ir atliųosavi- 
puii sųrafcįa$ų ir neveiklių sa- 

__________ ________ _ i____nąrių. BegąĮiuė gena nuo viso- 
name iš lauko ir vidaus; tai-
•ome stogus, gątaw ir kami- °M° varto# be-

***** galine ir nuo nuomario ir para-
nus. Nesvarbu kaip toli jr Pasidaryk begalini ar-
kaip didelis ar mažas darbaą ^TprishS į jū-
Reikale parašykite atvyrutę gq Begalinės svaras
arba telefonuokite: John Pąt- |7.oo, ui'$1.00 dvi uncijos, 
rus, 131 Popd SU, Randdph, - :
Mass. TeL RA 6-1177-J. Sp. ALEXANDEB’S 
Bostono ofisas, 400 Broadvvay, m West Bsoddivay 
noom A nuo 5-7 vakarais. - . Smith Beston 87, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS 
Mes namus -taisome, -penti-

HAIUAI ATVYKO
, y ! ' • į r 1

š. rn.‘ rugpiūčio 9 u. laivu
“General Muir“ į Bostoną šie 
lietuviai tremtiniai:

Aleknavičius, Povilas - Jo
nas į Chicago, UL

Alimas, Ignas , Baltimore,
Md< --

Bagdonas, Hiena, Jonas į 
Bridgęport, C<mn.

Balnionis, Jonas į Detroit,
Mich.
’ - Baranauskas, Stasys, An
gelė į Philadelphia, Pa.

Blaveščiūnas; Petras, Elena,

I
Bronius į Buffalo, N. Y.

. Balkaitis, Felicitas į Lewis- 
ton. Maine.

Bareikas, Alfonsas, Veroni
ka į Philadelphia, Pa.
* Dagilis, Bronius į Detroit, 
Mich.

Nuiiiupiokl
SurašėlbJL )fc Wsta 1935 

mM 150 puri. •? <
Sakoma: juoktis sveika. Nu- 

•kšypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $L00.

. L-,.i

Dobrovolskis, Jonas į Dėt- 
roit, Mich.

Domantas, 
cestęr, Mms.

Gestautas,
ra, Salvanija, Jūratė į Phila., 
Pa.

Girdvainis. Stefanija į Pro- 
spect Park, Pa.

Grigola, Jonas į Chicago, III.
Jovaiša, Kazys į Pittsburgh, 

Pa.
Kavaliauskaitė, Marta, 

Klaus į Terryville, Conn.
Klimkaitis, Martynas, Mari

ja į Chicago, III.
Laurinaitis, Juozas, Ona, 

Stasys, Gediminas, Petras, 
Roman į Chicago, III.

Lenartienė, Šarlote, Klaus- 
Petfac į Kinston, N. Car.

Lengsas, Veronika, Rober
tas į E. Norvalk, Conn.

Lozickas, Leonas į Detroit, 
Mich.
• Matyžius, Antanas, Micha
lina, Albertas į Detroit, Mich. 

Mickevičius, Bronius, Sofi
ja, Nijolė - Irena į. Chicago, 
Illinois.

Mockus, Stasys, Elzbieta, 
Uršulė, Marita į Philadelphia, 
Pa.

Narbutis, Petras, Valerija, 
Leon, į Worcester, Mass.

Norkevičius, Liudas į Chi
cago, III.

Padagas,
Manfredas į Fairfield, Iowa. 

Piešine, Vladas, Marija į 
Philadęlphia, Pa.

Pikevičius, Alfonsas į Hoxe- 
ville, Mich.

Pliuškys, Antanas į Pitts
burgh, Pa.

Pomemackas, Vaclovas, O- 
na, Kazys, Jonas į Omaha, 
Nebr.

Poškus, Antanas, Petronė
lė, Irma - Mara, Palmyra į 
į DuBois, Pa.

Radvila, Pranas į Cleveland, 
Ohio,

Rindzevičius, Augustinas, 
Anastazia į Champąįgn, III.

Rusenąs, Adomas, Ona, Le
onas, Irena į E. St. Louis, III.

Rutkus, Petras, Stase, Dina, 
Aleksandra, Danguolė į Arca- 
dia, Ind.

Sakalauskas, Česlovą, Ovi- 
dija - Ona į Springfield, III.

Sėlius, Ludvikas, Adelė, An
tanas, Ona, Marta į Paterson, 
N. J.

Skučas, Vytautas, Juzefą į

Chicago, III.
Smigelskis, Benediktas į 

Geneva, N. Y.
Šunakis, Ona, Eugenijus į 

E. SL Lojus, III.
Tomkevičius, Pranas į Chi

cago, I1L
Trakienė, Trude į Fairfield, 

Iowa.
Vaitiekus, Antanas, Janina, 

Marija, Ona į Dętroit, Mich.
Vaškevičius, Jonas į Ams- 

terdam, N. Y.
Zeikus, Liudas į Chicago, 

Illinois.

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

(4-

GRABORIAI
i t : rw '

.i.

Jurgis, Urte,

1 Bansevite Ir SfiniB
Ęunerak , t »; , Heme 

254 W. Brosdvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth BMton 8-2590 

AVenue 2-2484

CKHB
FUNERAL" -* • %• HOME 

187 Dorchester Street 
South Boaton, Masa.

Joseph V. Casper 
(kasRėrA*) 

LaMotuvrų Diroktortua Ir 
Balumuotoju 

NOTARY PVBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. 80 •>1437 

•Outh Boston 6-3660

X

YAKAVONIS
Funeral ~ Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Bahamuotojaa
Patarnavimu Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies AHejutni
' ii r - —=-v. ’ .. ... !

<

JMmiik Bumelius 

Brockton Oil Heat, Ine.
27 Legion Parkvay, 

Brockton, Mass.
TeL Brockton 828

J

WAITKUS
Funesal ’ Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

J

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijų Sa
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale Jaukite: Tel. TR 6-6434.

A t laid

LIETUVOS DŪK

v

cino
u

i patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 
odos apdarais, turį paauksuotos kriJUM ir \ lietuvišką faytių riršolyje. švenėių ka
lendorius siekia iki 199$ metų, kas rotoje maldaknygėje pasltailKL Turi 574 pUBt-ir 
kąinvoją tik $3.75. ■ ; -

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. KL lalnKs, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildai šį kuponą: -• P % ’’•> a :

3 r -

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

S i . • *. r : j 'r

Joniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: 

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Salininkas

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

Yaldybų Adresai
A

•V. JONO EV. BU PA t ALPI N 68 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

OPTOMETRISTAl

447 W.

omo valandom^ ;
Nuo 6 ryto iki 7 vaL. vakare. 

Seredomla: — Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.r—., į.-i • ,

DARBININKO Administraciją!
. t 346 W. Buoadvay, So. Boston 37. Mass.

šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man pridusti “ATLAIDŲ ŠALTINI”. 
Vardas ir pavardė u.------ ---------- ------------------------------ --- ----- :z.—

Adresas

M6 E. «h St, So. Booton, Mss. 
Kasos Oi—EUfcta AdkMDaUnyta, 

no B St, 8a. Boston, Ifaaa. 
Draugija savo «Mtrln>BUua laiko ku 

aatzą **•♦*>, 7:30 v.
vakare, aaHja, 462 E.
Betaulk St,J . Boston, Mhas.

Visais draugijas reikalaię kreipkime 
pas protokolų raštinuM-

Pirmininkas — Viktoru Medonls, 
21 Sanger 8t_, So. Boston, Mus.

Vice-Pirm. — Vincu Sukutis, 
684 Sixth St, So. Boston. Mass.

Protokolų RaAL — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mus.

Fin. Rait — Aleksandru Ivaika, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Masa 

Iždininku—Stasys K. Griranavidlus, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Maža

Maršalka — Jonu Zuikis,
787 Broadvay, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vai po pietį. Parapijos saMj,
492 E. 7th tt, So. Boston. Maso ♦ • * • ■ • .
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pu protokolų raitininką

W A IT T
FUNERAL- HOMB ■

80 Emerson Avė. 
Brockton, Mase.

Edward J. Waitt 
(WMtelranM) 

Laidotuvių Dlrąrtorfua Ir 
Balumuotoju 

Patarnavimu Dieną ir Naką 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tai. BrooRtoh 3366

ZALETSKAS
Funeral ’ Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0615

SOuth Boston 8-2609



(•Dabarties (Pastabos
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• Mrs. Roosevelt nesupranta
• Europos socialistai protestuoja
• Tito balsuoja prieš

I

^Dalbininkor.

Žolinė
Ruoškimės prie švenčiau

sios Panelės didžios į Dangų 
Ėmimo šventės dienos, kurią 
švęsime antradienį. Dieną 
prieš tai yra vigilija - pasnin
kas. Šventėje reikia išklausy
ti šv. Mišių. Gera proga pri
eiti prie sakramentų ir melsti 
dangaus karalienės pagelbos, 
ypač Lietuvai ir lietuviams.

Rugp. 15 d. Šv. Petro para
pijos bažnyčioje, Šv. Mišios 
bus laikomos sekamomis va
landomis: 5, 6, 7, 8, 9, ir 10; 
salėje — 6 ir 7:30. 7:30 v. v. 
bus pamaldos.

Vieša vasarinio darbo 
baiga

Per 6 savaites Jėzaus Nu
kryžiuotojo seserys mokė 
naujakurių vaikus angliškai. 
Patys tėvai prašė seselių pa
mokyti jų vaikus, kad jie 
pereitų į aukštesnį skyrių, 
rudenį, pradinėje bei aukšto
joje mokykloje. Vaikai uoliai 
mokėsi po valandą per 4 die
nas savaitėje. Kaip mokyto
jos taip ir mokiniai džiaugiasi 
padaryta pažanga.

Antrą mokyklos dalį, ir tai 
didesnę, sudarė bendrųjų ato
stogų vaikučiai. Be žaidimų 
ir pobūvių, juos mokė dar lie
tuviškai kun. A. Jurgelaitis, 
O. P., kun. J. Klimas, kun. A. 
Kontautas ir p. Izidorius 
Giedraitis.

Abi šakos šios vasarinės 
mokyklos turės užbaigą šį 
penktadienį. 9 v. r. Šv. Petro 
parapijos bažnyčion pasimels, 
gaus palaiminimą švenč. Sa
kramentu. Vakare, 7:30 v.v., 
po važnyčia visi vaikučiai tu
rės mokslų baigimo vakarėlį 
— programą. Kaip vaikų pa
maldos taip ir vakarėlis yra 
vieši. Visi kviečiami atsilan
kyti. Įžangos nebus.

Muz. Juozas Gaubas
šios savaitės pradžioje at

vyko iš tremties Vokietijoje 
ir laikinai apsistojo Dorches- 
tervje, 244 Columbia Road. 
Būdamas Vokietijoje, ilgiau
siai gyveno Dilingeno stovyk
loje. Lietuvoje jis ėjo Vilniaus 
muzikos mokyklos vicedirek
toriaus pareigas, o tremtyje 
pirmininkavo bažnytinės mu- 
izkos komisijai.

Važiuojam!
Šį sekmadienį, rugpiūčio 13 

d., visi važiuojame į naująją 
Kretingą, Kennebunk Port, 
Maine, į Tėvų Pranciškonų 
vienuolyną, dalyvauti lietuvių 
dienoje - piknike.

Specialūs busai išeis nuo 
“Darbininko” 8 vai. ryte. Ti
kėtus įsigykite tuoj: “Darbi
ninke”, Lithuanian Furniture 
krautuvėje, pas Valatką, Ma- 
jauskaitę, Brazauskus, Ivaš
ką ir kitus. Kelionė ten ir at
gal tik $3.25.

Bušų Komisija.

vyresn. skiltin. Alg. Banevi
čius, skiltin. Alg. Rudžiūnas, 
sktn. M. Jurkšas ir sktn. G. 
Juškėnas.

Kęstutėnus aplankė ir ame
rikiečiai skautai. 10-ji jų So. 
Bostono tunto draugovė šiam 
savaitgaliui pasikvietė kęęstu- 
tėnus atsilankyti jų stovyklo
je. Iš viso .amerikiečiai skau
tai pamėgo žvalius 
skautus ir palaiko 
broliškus ryšius. 
Jamboreej (Valley 
Pa.) buvo užmegsti 
su kitų vietovių am. 
Šiomis
gavo skt. Thomas 
(lietuvis)

Kan. prof. J. B. Končius, BALF' pirmininkas, lankydamas 
lietuvius Vokietijoje, aplanko ir kitas šalpos organizacijas. Čia 
pirm, lanko NCWC sandėlius Funk Kasėme, Munchene. Iš kai
rės į dešinę: Jonas Valaitis, BALF' atstovas, Miss Jane Toch- 
man, NCWC Field Kepresentative ir BALF' pirmininkas.

—t-

KAIP VYSK. VALANČIUS SKRIDO

Gauta daug atsiliepimų 
dėl genocido protesto 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bostono skyriaus susirinkime, 
įvykusiame liepos 21 d. pirm. 
J. Kasmauskas perdavė pluoš
tą gautų laiškų, atsiliepimų į 
pasiųstas rezoliucijas, priim
tas baisiojo birželio minėjime 
So. Bostone, birželio 18 d.

A. Čaplikas perskaitė laiš
kus ir telegramas gautas iš 
Bostono mayoro Hąynes, se
natorių Lodge ir Saltonstall, 
Congresmonų McCormack, 
Donahue, Philbin, Wiggles- 
worth; ambasadų: Prancūzi
jos, Švedijos, Belgijos, Latvi
jos ir Estijos, pranešant apie 
rezoliucijų gavimą ir išreiš
kiant savo simpatijas dėl lie
tuvių tautos kančių. Nutarta 
pasiųsti laiškus prezidentui 
Trumanui pareiškiant Bosto
no lietuvių pilną pritarimą jė
gos pavartojimą prieš komu
nistų agresiją Korėjoj, ir 
Valstybės Sekretoriui Dean 
Achesonui primenant 28 metų 
sukaktį nuo Lietuvos pripaži
nimo de jure ir padėkojant, 
kad tas pripažinimas ir dabar 
tebetęsiamas, nežiūrint kad 
jau 10 metų kaip Lietuva yra 
Sovietų Rusijos užgrobta.

Rap.

DLK

ajįo Mėlynųjų Kalnų
* stovykla

Rugpiūčio 3-6 d. 19 
Kęstučio draugovės skautų ir
vadovų stovyklavo Blue Hills 
rezervate. Kęstųtėnai smagiai 
praleido tą savaitgalį ošiančio 
miško paežerėje. Kelias die
nas toli nuo miesto triukšmo 
ir dulkių skautai praleido la
vindami savo patyrimą, žais
dami lauko ir miško žaidimus 
ir patys gamindamiesi valgį. 
Stovyklai pakaitomis vadova
vo : kęstutėnų draugininkas

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

šeštadienį, rugpiūčio 12 d., 1:15 vai. po pietų. Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
locycles. Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broaduay South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba N0rwood 7-1449

Berniukams
J THOMPSON. CONNECTICUT
j: Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
j baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios pripažinta, 
j Baigę šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įstoti į bet 

! kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies spor- 
ij tas. Kreiptis į raštvedį:

Registrar

MARIA POIJS I REPARATORY^SCHOOL 
THOMPSON, CONNECTICUT.

lietuvius 
su jais 
Tautinėj 

Forge, 
ryšiai ir 
skautais,

dienomis kęstųtėnai 
J. Halpin 

atsiųstą kvietimą 
iš 24-os (Waterbury (Conn.)
Boys Scouts Council am. 
skautų draugovės atvykti sto
vyklauti į jų nuolatinę vasa
ros stovyklą Watertown, Ct.

Dalyvaus Harvardo 
vasarinės mokyklos 

1 užbaigime
Harvardo universiteto vasa

rinės mokyklos užbaigimo 
proga vakaras įvyks rugpiū
čio 11 d. 8 vai. vak., Harvard 
Memorial Hali, Cambridge. 
Programoje dalyvauti yra pa
kviesta ir Bostono lietuvių 
tautinių šokių grupė. Čia ši 
grupė pirmu kartu šoks įdo
mų šokį Žekelį, kurį išmoki
no Leonas Kazėnas, buvęs 
Čiurlionietis, kurs dabar da
lyvauja grupėje ir talkinin
kauja grupės įvedėjai tautinių 
šokių mokinime. Programos 
žiūrėti gali atvykti ir paša
liniai. Įžanga 74c. Rap.

Šo- 
bet

prade jau j 
šaukti. Iš-

betesėdamas, į 
galo 
Kli- 
šūk-

už koplyčios, 
kojomis žemę, su- 
skėtj, tada vėjas 
nebegalėjo padary-

Laukiama daug svečių
Šiomis dienomis į South 

Bostoną atvyksta pas savus 
paviešėti kun. Bronius Rus
teika, kun. Mykolas Šmigels- 
kis, jo sesutė slaugė Anielė, 
kun. Edvardas Petrulevičius. 
Kun. Petrulevičius atvyko iš 
tremties pas ponus Strikai- 
čius. Jis pirmu kartu pasiro
dys vaikučių viešame paren
gime, penktadienį.

Cambridge miesto 
taryba

reikalauja uždrausti parda
vinėti komunistų laikraštį 
“Daily Worker” miesto gat
vėse ir kioskose.

Gina policininkų reikalus
Šiomis dienomis Massachu

setts gubernatorius Paul A 
Dever pasirašė bilių, kad Met
ropolijos apskrities policinin
kai dirbtų tik 5 dienas savai
tėje. Nauja tvarka bus nuo 
sausio 1 d.

ti 
ir

darė ir kablelį užkabino, 
kau prie durų, beldžiau, 
žmogaus jau nebebuvo. Pali
kau, kaip paukštis narve. Tris 
ketvirčius valandos prastovė
jau prie durų, žiūrėdamas pro 
plyšį tarp suvėrimo, ar kas, 
neįeina. Galų gale išvydau 
ateinančią bobą, 
belsti ir smarkiai 
girdo ir atidarė.

Bėgu, kiek
klasę — jau būta arti 
pamokos. Įeinu uždusęs, 
mavičius, išvydęs mane, 
telėjo:

— Kur buvai, valkata? 
Atsakiau:

— Kunige profesoriau, ne
tyčiomis buvau beprapuoląs...

Profesorius atsistojo ir ta
rė:
— Netyčiomis užsnūdai, 

blozne! Imkite jį.
Ir įsegė man šešis tokius 

skanius bizūnus, jog randus 
per šešias savaites nešiojau.

Po pamokų apsakiau drau
gams savo 
to, kažin 
skrendant, 
miestelyje.
fektas Žiūkas pasišaukė mane 
pas save ir liepė viską apsa
kyti su visais išgaliais.

(Kaip ten buvo iš pradžių 
su vysk. Valančiaus skridimu, 
prašome paskaityti “Eglutė
je” ir ją užsisakyti, kas dar 
neturi).

kelionę oru... Be 
kas matęs mane 

Tai pagarsėjo 
Tai išgirdęs, pre-

E-

Jau buvo vėlyvas ruduo, 
lapkričio 6 diena. Žvarbus va
saros vakarų vėjas bepradėm 
pūtė su sniegu ir lietum. Aš 
turėjau tvirtą, drobe apsiūtą 
skėtį. Suskambino į pamokas 
po pietų; pasiėmiau tą skėtį 
ir išėjau. Ligi tik priėjau An- 
no koplyčią, išskėčiau skėtį, 
mane pagavo audra. Knygos 
iš po pažasties iškrito. Nusi
tvėriau abiem rankom už 
skėčio ir pakilau į orą. Skri
dau čia aukščiau, čia žemiau. 
Tariaus į dangų nuskrisiąs. 
Švento Jono kalne pats vėjas 
užbloškė mane 
Pasiekęs 
glaudžiau 
jau nieko 
ti.

Perskridau karčiamą, tiltą, 
Varduvos upę... Ji rudens me
tu gili esti. Pralėkiau oru 
bent 2,000 žingsnių. Prisipa
žįstu, nusigandau, nes mirtis 
buvo čia pat. Todėl įėjau į 
Judo pabučiavimo koplyčią 
padėkoti Viešpačiui Dievui už 
tai, kad išlikau sveikas... vos 
tik priklaupiau, kažkas, pra
eidamas pro šalį, koplyčią vž-

Praėjusią savaitę 
aplankė 

“Darbininką” kun. An.
žerskis iš Miners Mills, Pa., 
grįždamas iš Brocktono, J. N. 
Seserų jubiliejinės šventės, 
muz. J. Olšauskas iš Amster-* 
dam, N. Y., muz. J. Žemaitis 
iš Worcester, Mass. ir Uršulė 
Daukantienė, buvusi “Moterų 
Dirvos” redaktorė, iš Wor- 
cester, Mass.

James G. Walsh iš 
Bostono,

Armijos ir Laivyno Legiono 
komandierius, pareiškė, kad 
visi, kurie veikia prieš šio 
krašto vyriausybę, turi būti 
kalėjime arba jie turi pasiža
dėti būti ištikimais ir dirbti 
krašto gerovei.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, rugpiūčio 13 d., 

5:30 vai. per WMEX radijo 
stotį — 1510 kilocycles bus 
transliuojama apie vieno ma
žo Argentinos kaimelio Lu- 
jan Šv. Dievo -Motinos šven
tovę, kurioje prie to paties 
vardo mažos statulėlės įvykoGub. Paul A. Dever

reikalauja kongreso paskir- . stebuklų, iš kurių pirmas pa- 
$7,690,000 valstijos namų gijimas misijonieriaus, kun. 
institucijų remontui. Tr. Montalbo.

Laiškas redakcijai
Bridgeport, Conn. 

Rugp. 4,’ 1950 
Gerb. “Darbininko” 
Redaktoriui

Jūsų laikraščio 58-me nu
meryje tilpo Visuot Amerikos 
Lietuvių Kongrese gautų au
kų sąrašas. Antroj to sąrašo / 
eilutėj iš viršaus įrašytas Jo
nas Kairys. Tai netiesa. Turė
jo būti įrašytas Jonas Karys, 
nes gi aš, Karys, o ne koks 
ten Kairys, nusiunčiau Kon
greso reikalams kuklią savo 
auką ($10.00).

Kadangi jau ne pirmas kar
tas šitoks mano pavardės 
“sukairinimas” mūsų spaudo
je įvyksta, prašau šį kartą 
atitaisyti.

Jus gerbiąs
Jonas Karys.

MAR1ANAPOL1O VIDURINE MOKYKLA

Kautynės kalnuose

politikos 
naivumo

paskirti

▼ Mirusiojo žymaus prezidento žymi žmona Mrs. Eleonor 
Roosevelt be kitų savo pareigų parašo kasdien po straips. j 
spaudai. Tuos jos straipsnius spausdina ir bostonietis “Globė”. 
Dažnai tie straipsniai būna visai įdomūs ir aktualūs. Dėmesio 
verti buvo ir jos reportažiniai straipsniai iš nesenai atliktos 
kelionės į Europą, šiuo atveju norisi atkreipti dėmesį į nesenai 
išspausdintą nedidelį straipsnelį, kuriame garbingoji autorė 
stato klausimą, kodėl visa bolševikinės Rusijos propaganda 
krašto viduje ir visame pasaulyje dabar visomis galiomis sten
giasi įrodyti, kad amerikiečiai esą agresoriai ir pirmaeiliai karo 
kurstytojai. Autorė mano, kad ir rusai žino, jog tai neteisybė, 
bet į klausimą, kodėl taip darosi, ji atsakymo neduoda. Matyti 
ji to atsakymo ligi šiol nerado. O tai labai liūdnas reiškinys. 
Kai tokie įtakingi Amerikos žmonės ligi šiol dar neįgijo ele
mentarinio bolševikinės taktikos pažinimo, lengviau yra su
prasti, kodėl anais nesenais Jaltos laikais labai žymūs Ameri
kos žmonės darė nemažiau žymias klaidas pasaulio 
reikaluose. O, visdėlto, laikas būtų baigti politinio 
laikotarpį, kai gyvenimas reikalauja ko kito.

▼ Jung. Amerikos valstybių kongresas rengiasi
naują paramą doleriais Europos valstybėms ginkluoti. Tarpe 
kitų valstybių šį kartą turbūt bus paskirta jj^rama ir Ispani
jai. Dėl šio projekto tuojau pasisakė neigiamai tarptautinio 
socializmo atstovai, pirmoj eilėj, žinoma, pačių ispanų ir jų 
kaimyninių valstybių socialistai. Kai panašią pašalpą amerikie
čiai skiria Tito valdžiai, o anksčiau skirdavo Maskvai, socialis
tai visai neprotestavo. Tačiau juk diktatūra Belgrade ar Mas
kvoj tikrai yra žiauresnė, negu Madride. Nenorime čia reikšti 
jokių simpatijų Madrido diktatoriui, tačiau norime atkreipti 
dėmesį į reikalą parodyti šiuo kritišku momentu daugiau po
litinio realizmo. Korespondentai praneša, kad kai Jugoslavijai 
gręsia Rusijos invazija, net rojalistai faktinai remia šiuo mo
mentu Tito valdžios rezistenciją, nors jų tikrai negalima įtar
ti simpatijoms Tito režimui. Tat ir Europos socialistams pasku
tinis laikas įsitikinti, kad stovime didžiulio konflikto akivaizdo
je, kad to konflikto metu beliks tik du pasaulinio masto fron
tai ir todėl gyvenimas reikalauja laikinai suderinti normaliais 
laikais sunkiai suderinamus dalykus. Neužmirškime, su kuo 
turime reikalo. Stalinas, kai reikėjo, nesivaržė bendrauti nei su 
Hitleriu, nei su Churchill’iu. Churchill’is, kai reikėjo, vežė 
aukso kardą Stalinui į Teheraną, nors dabar visu balsu kvie
čia apginkluoti tą pačią Vokietiją, prieš kurią jis taip nesenai 
vedė labai sunkų karą. Tiesa, socialistams gal sunkiau apsi
spręsti dėl idėjinės giminystės su komunistais, dėl baimės, kad 
komunistai juos nenustelbtų. Socialistų tarpe. juk atsiranda ir 
tokių, kaip Fierlinger Čekijoj, Grotewohl Vokietijoj, Neni Ita
lijoj, kurie sprendžiamu momentu suka Maskvos keliu, tačiau 
daugumas jų vistik tokiu keliu nenueis ir turės įsijungti į ak
tyvią, žūtbūtinę antibolševikinę kovą. Tokie jau šiandien turi 
suprasti, kad laikas įtraukti Ispaniją į Europos gynimo siste
mą, o Ispanijos vidaus politikos reikalai įvykių eigoj savaime 
susitvarkys, lygiai kaip turės susitvarkyti ir Belgrado bei kitų 
diktatorių režimai.

V Nuolat skaitome aliarmuojančias žinias iš Jugoslavijos 
pasienių. Daleidžiama, kad ten tikrai gali susidaryti naujas 
pavojingas karo židinys. Tačiau ir tokiu momentu Jugoslavi
jos atstovas Jungt. Tautų posėdžiuose balsavo prieš Korėjos 
gynimą, o Jokūbui Malikui sugrįžus į posėdžius, jis visada pa
laiko Maliką. Amerikos korespondentai Belgrade mėgino išaiš
kinti, ką tai reiškia ir net nori parodyti supratimo tai Jugosla
vijos komunistų laikysenai. Girdi, jie turi elgtis taip, kad 
Maskva negalėtų prie jų prikibti... Kaip ten bebūtų, Jugoslavi
jos laikyseną turime sekti su dideliu dėmesiu.

» PRANEŠIMAS

K. Mockus.

t

Senoje ir visiems lietuviams žinomoje įstaigo

je—Lithuanian Furniture Co., 326-328 W. Broad
vvay, South Boston, Mass. — įvyko pasikeitimas. 

Per 34 metus buvęs Lietuvių Baldų Krautuvės ve

dėjas, Antanas Ašmenskas savo sveikatos dėlei, 

iš pareigų ir bendrovės pasitraukė. Jo vietą užė

mė Aleksandras Ivaška.

LITHUANIAN FURNITURE CO

Krautuvė tapo pagrindiniai atremontuota, per

tvarkyta ir papildyta naujais baldais (furniture). 

Nors krautuvė ir remonto metu nebuvo uždaryta, 

bet normaliai pradės veikti bei bus atidaryta ši

šeštadienj, Rugpiūčio-A agust 12 d.
Todėl Bostono ir apylinkės lietuviai esate kvie

čiami atsilankyti į šią seną, bet dabar atnaujintą 

lietuvių įstaigą, f

326-328 West Broadvvay, South Boston, Mass.
i




