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SOVIETIŠKŲ PREKIŲ

New York — Praeitą 
šeštadienį, rugp. 19 d. 
Cunard bendrovės laivas 
“Mauretania” atvežė iš 
Rusijos kailių, 
$138,000. Uostų 
ninkai atsisakė

vertės 
darbi- 

kailius 
krauti iš laivo. Bendrovė 
buvo priversta Sovietų 
Rusijos kailius vežti at
gal i Liverpocl.

Tai jau antras tos ben
drovės laivas, kuris buvo 
priverstas vežti Rusijos 
prekes ten, iš kur atvežė. 
Laivas “Mauretania” jau 
išplaukė. Uosto darbinin
kų užsienio karo vetera
nų postas išplatino lape
lius, pagirdamas darbi
ninkų nusistatymą. “Mes 
raginame visus ištikimus 
amerikiečius būti kovo
tojais ir stabdyti tuos 
raudonuosius Amerikos 
jaunimo skerdikus”, pa
reikšta lapeliuose, ku
riuos pasirašė John A. 
Condon, Uosto darbinin
kų posto komandierius.

• v

minalistikos 
parašė įdomų 
kuriam davė šį titulą: 
“Kriminalistinis jauni
mas mus kaltina”. Šį vei
kalą užgyrė pats Jo 
Šventenybė Popiež i u s. 
Autorė priėjo šių išvadų: 
80 nuošimčių kriminalis
tinio jaunimo paeina iš 
divorsuotų ar nelegalių 
šeimų. Vadinasi, pagrin
dinė jaunimo gedimo 
priežastis yra netvarkin
ga šeima. Kitos priežas
tys, kurios veda jaunimą 
prie nusikaltimų yra ne
turtas, stoka butų, pros
titucija, ligos, girtavi
mas, kinas ir blogos kny
gos bei laikraščiai.

priežastis, 
veikalą,

Amerikiečių dovana 
Berlynui

Ameri-

Paryžius — Prancūzų 
mokslininkė Odette Phi- 
lippen po ilgų ir nuodug
nių studijų, ypač anketų 
pagelba, apie vaikų kri-

Vašingtonas 
kiečių tauta šiais metais 
padovanos Berlyno Va
karų zcnai milžiniško di
dumo laisvės varpą, kaip 
simbolį laisvojo pasaulio 
rezistencijos prieš komu
nistų agresiją. Varpo 
bronzoje bus įrašyti šie 
žodžiai: “Dievo malonė 
tesuteikia pasauliui nau
jos laisvės aušros 
džiaugsmą”.

BULGARIJA KALTINA 
JUGOSLAVIJĄ

Londonas — Bulgari
jos vyriausybė įteikė Ju
goslavijos užsienio mi-

kare.

(1950) 
mino- 

Korfjos

nisterijai notą, joje kal
tina Jugoslaviją už “per
sekiojimą ir areštavimą” 
bulgarų piliečių per pa
staruosius metus. Pro
testo nota buvo įteikta 
rugp. 17 d., bet tik dabar 
viešai paskelbta.

At&ako nuo privilegijų
Vatikanas — Naujame 

susitarime, kuris buvo 
padarytas tarp Šv. Sosto 
ir Portugalijos Respubli
kos, portugalų valdžia 
atsisako nuo turėtos pri
vilegijos prezentuoti kan
didatus į vyskupus kai 
kuriose vyskupijose. Tuo 
būdu Šv. Sostas pasilie
ka laisvas, reikalui esant, 
skirti ir ne portugalų 
tautybės vyskupus, kas 
ypač svarbu Portugalų 
kolonijose.

ANTRADIENIS (Tuesdayl.RUGPIŪTIS (August), 22 D., 1950 M.

Pamaldos pirmose fronto linijose. Dalinama šv. Komunija.

Korėjos ambasadorius 
smerkia Malilą

Lenox, Mass. — John 
M. Chang, Korėjos am
basadorius JAV, kalbė
damas Elm Tree Talks, 
Elm Court, pareiškė, kad 
Jokūbas Malikas, Rusi
jos atstovas, bando su
laikyti laisvo pasaulio 
kovą prieš agresiją, ku
rią veda komunistų im
perializmas. Jis smerkė 
tokį Maliko elgesį. Kal
bėdamas apie šiandieninę 
pasaulio krizę pareiškė, 
kad Malikas nori įtikinti 
pasaulį, jog komunistų 
armijos veda tik teisingą 
apsigynimo kovą prieš 
demokratinį imperializ
mą. Tai aiškus žmonių 
apgaudinėjimas, 
ambasadorius.

sakė

PRANCŪZIJOS ŪKIO 
PROBLEMOS

Nantes
cūzijos socialistų 
svarstė kaimo 
ir tikslesnio Prancūzijos 
resursų išnaudojimo pro
blemą. Konfereneijoj pri
eita, kad: 30 nuošimčių 
dirbamosios žemės yra 
prekybos įmonių ranko
se. Likusieji 70% — at
skirų šeimų nuosavybė, 
iš kurios 67% priklauso 
smulkiajam arba labai 
smulkiam ūkiui.

Privačios smulkiojo že
mės ūkio įmonės turi 
gražesnę ateitį, negu 
stambiosios, priklausan
čios prekybos įmonėms. 
Tik reikią ateiti pagal
bon smulkiajam ūkiui

•27-toji Pran- 
sesija 

švietimo

profe-perorganizuojant 
sinį kaimo švietimą ir 
kad būtų įstatymu už
kirstas kelias per dide
liam smulkiojo ūkio 
skaldymui*!.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
ŠVEDIJOJ

Pasmerkė vergišką darbi- 
ninku Išnaudojimą

Londonas — CIP — Di
džiosios Britanijos Dar- 
biečių partijos Vykdo
masis Komitetas paskel
bė deklaraciją, kurioje 
pasmerkiami persekioji
mai socijaldemok ratų 
vadų Rytų Europoj, ypa
tingai Čekoslovakijoj ir 
Vengrijoj. Deklaracijoj 
taip pat sakoma, kad 
Britanijos darbiečių par
tija pasmerkia vergišką 
darbininkų išnaudojimą, 
praktikuojamą komu
nistų pavergtose šalyse.

Sibire karo padėtis
Berlynas. —Pogrindžio pultai Korėjai. Sakoma,

keliais ateinančios žinios 
iš Ukrainos rodo, kad vi
sa sritis į rytus nuo Ura
lo stipriai jaučia Korėjos 
karą. Geležinkelis, kuris 
veda per Sibirą į Man- 
džiūriją, stipriai saugo
mas kariuomenės dalinių 
ir policijos. Juo praeina 
vienas traukinys po kito. 
Vežami užmaskuoti tan
kai ir šovinių vagonai. 
Dėl rusiškos tvarkos ne- 
apseinama be kamšaties 
ir incidentų. Liepos vi
duryje vienas traukinys 
su amunicija susprogo 
prie Ude (netoli Baikalo 
ežero). Buvo suimti ir 
sušaudyti penki geležin
keliečiai. Dėl amunici
jos ir kariuomenės trans
portų yra sukliudytas 
normalus susisiekimas 
keleivių ir prekinių trau
kinių. Didžiausias susi
grūdimas yra Charbino 
ir Mukdeno mazginėse 
stotyse.

Kai kuriose Sibiro vie
tose iš Maskvos užsaky
mai jau neateina. Kitda 
prekės į Tolimuosius Ry
tus, Vladivostoką gabe
namos laivais iš Baltijos 
ir Juodųjų jūrų.

Pačioje Sovietų Rusijo
je labai daug kalbama a- 
pie karą su Amerika. 
Darbininkų mitinguose 
agitatoriai ragina dau
giau dirbti ir aukoti už-

kad ten amerikiečiai 
gaus lupti, o paskui bus 
iš Azijos visai išvyti. Po 
to jie patys pasitrauksią 
ir iš Europos. Žmonės iš 
to numano, kad kariau
jama ne dėl vienos Korė
jos. Laukiama, kada ka
ras prasidės pačioje Ru
sijoje. “Dauguma nepa
sako, ką jaučia, bet jų 
jausmai Stalino nenu
džiugintų”, yra pareiš
kęs vienas iš pranešėjų.

Anglikonai pasmerkė 
Stockholmo peticijų
Londonas — Canter

bury ir Yorko anglikonų 
arkivyskupai pasmerkė 
Stockholmo komunistinę 
taikos deklaraciją, pažy
mėdami, kad šios rūšies 
taika tinka tik Maskvai.

Komunistai užpuolė 
vokiečių policininkus
Dortmund, Vokietija— 

Vakarų Vokietijos ko
munistai, nepaisyd a m i 
policijos draudimo, su
šaukė viešą susirinkimą 
miesto aikštėje. Policija 
juos įspėjo, kad išsiskirs
tytų, bet jie nepaklausė. 
Kai bandė juos išskirs
tyti, pasipriešino ir puolė 
policininkus. Du polici
ninkus sužeidė.

Socialistai priešingi
Vokietijos apginklavimui
Frankf ortas, Vokietija 

— Pirmas nuo 1928 m. 
tarptautinis sociali s t ų 
suvažiavimas įvyko Va
karų Vokietijoje. Dr. 
Erich Ollenhauer, Vaka
rų Vokietijos socialistų 
partijos vicepirmininkas, 
pareiškė, kad Vakarų 
Vokietijos vidaus padėtis 
dar nėra aprimusi, todėl 
negalima leisti jai gin
kluotis.

Stockholmas — Katali
kų Bažnyčia Švedijoje 
buvo panaikinta 1527 m., 
karaliui Gustavui Vazai 
įvedus reformą. Iki 1876 
Švedijoje katalikų tikėji
mą skelbti buvo uždraus
ta. Liuterio bažnyčia 
naudojosi tautinės baž
nyčios teisėmis. Pagal 
oficialius stati s t i k o s 
duomenis Švedijoje yra 
7 milijonai gyventojų, iš 
kurių 11,000 buvo katali
kai, kurių skaičius pas
kutiniais laikais pakilo 
iki 17,000. Katalikų skai
čių Švedijoje po karo pa
didino čia prisiglaudę 
katalikai pabėgėliai iš 
Pabalčio, Lenkijos, Ven
grijos ir Sudetų.

Pagal naująjį įstaty
mo projektą katalikų 
vaikai, kurie mokosi val
stybinėse mokyklose, bus 
atleidžiami nuo lankymo 
liuteronų tikybos pamo
kų. Nekatalikų vaikai 
galės lankyti katalikiš
kas mokyklas, gavę spe
cialų karaliaus sutikimą.

f Katalikai, norin tieji 
priimti moterystės sa-

kramentą, turės painfor
muoti protestantų pasto
rių. Be to projektas nu
mato, kad katalikai ga
lės užimti ir aukščiau
sias valdžios vietas, bet 
teisingumo ir švietimo 
ministeriu vietos rezer
vuojamos tik protestan
tams. Katalikai galės 
dėstyti ir universitetuo
se, išskyrus teologijos 
fakultetą.

Paleis iš kalėjimų 9 nacius
Frankf ort, Vokietija— 

Okupacinė valdžia vaka
rų Vokietijoje nuspren
dė paleisti iš kalėjimų 9 
nacius, kurie buvo nu
teisti kaipo karo krimi
nalistai. Jie būdami 
Įėjime gerai elgėsi.

ka-

su- 
Su-

• Rugpiūčio 20 d. 
streikavo Javos ir 
matros plantacijų 750,- 
000 darbininkų ir su
trukdė visą privačių 
įstaigų darbą. Streikie- 
riams vadovauja “Sarbu- 
pri” unija ir reikalauja 
daugiau atlyginimo.

Viesulas nukrypo Į jūrą
Sekmadienį, rugp. 20 d. 

siautė audra ir lietus ir 
Naujoje Anglijoje. Oro 
biuras sakė, kad didžiau
sias viesulas, kuris palie
tė Floridą ir kitas sritis, 
nukrypo į jūrą ties Nan- 
tucket. Lietus buvo labai 
reikalingas, ir Naujoji 
Anglija jo gavo 2.8 co
lius.

DĖMESIUI!

Nepaprastas LDS Apskri
ties suvažiavimas

Sekmadienį, rugsėjo- 
Sept. 10 d. š. m., 1 vai. po 
pietų, Aušros Vartų lie
tuvių par. svetainėje, 
Sterling St., Worcester, 
Mass. įvyks nepaprastas 
LDS Naujosios Anglijos 
apskrities suvažiavimas. 
Worcesteriečiai maloniai 
kviečia visus narius — 
visų kuopų atstovus at
vykti ir dalyvauti suva
žiavime.

sužinos ŽINIOS
A Prezidentas Trumanas rugpiūčio 18 d. paskyrė 

Joseph Flack Jung. Valst. komunistinėn Lenkijon 
ambasadoriumi vieton John W. Gallman, kuris buvo 
atšauktas užimti vietai National War College.

A Arthur Smithies, Harvard universiteto profeso
rius pareiškė, kad naujoji Amerikos apginklavimo 
programa turi remti Marshall plano kraštus. Ameri
kiečiai norėtų daugiau pirkti iš Europos, tačiau pa
čios Europos apginklavimo programa susiaurisianti 
išteklius tų gėrybių, kurios tiktų eksportui Ameri
kon.

A Mrs. Edith Sampson, negrė moteris, pirmą kar
tą buvo paskirta Jung. Valst. delegate į Jung. Tautų 
generalinį susirinkimą, kuris įvyks ateinantį mėnesį. 
Mrs. Edith Sampson vienintelė negrė moteris iš Chi- 
cagos yra įsigijusi teisių magistro laipsnį jėzuitų 
Loyola universitete.

A Du Jung. Valst. laivai naikintojai the Stribling 
ir the Laery rugpiūčio 18 d. atplaukė Norvegijon į 
uostą Trondheim vizito. Rugpiūčio 21 d. lankys Oslo. 
Rugpiūčio 22 d. laukiamas lėktuvu atskrendant Nor
vegijon trimis dienomis vizito Amerikos jūrų laivy
no Europoje viršininkas adm. Richard Connolly. Iš 
čia laivu Stribling rugpiūčio 25 d. išplauks Kopen- 
hagon.

A Oesten Unden, Švedijos užsienių ministeris, 
rugpiūčio 20 d. pareiškė: “Jeigu Korėjos karas išsi
plėstų į didesnį tautų konfliktą, Švediją laikytjsi neu
traliai”. Švedijos pritarimas Jung. Tautų akcijai 
Korėjoje, nereiškiąs, kad Švedija atsisako savo tra
dicinės neutralumo politikos.

A Admirolas Flavio Figeriredo de Medeiros, Bra
zilijos laivyno vadas rugsėjo 5 d. atvyksta į JAV vi
zito.

A Rezignavo trys aukšti Lenkijos ambasados Wa- 
shingtone pareigūnai: ministeris Janusz 2oltowski, 
ambasados patarėjas Stefan Rogozinski ir Ambasa
dos sekretorius Wladislaw Nizinski. Visi trys papra
šė Amerikos valdžią prieglaudos.



Antradieius,- -Rugp. 22 d., 1950
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H kautynių lauko evakuojami gyventojai.

■n Praėjusios savaitės pabaigoje Korėjoje buvo 
patys smarkiausi mūšiai nuo karo pradžios. Raudo
nieji puolė visomis jėgomis, norėdami užimti Taegu 
ir prasilaužti į pajūrį. Jie veržėsi trimis kryptimis: 
šiaurėje prie Pohang (pačiame pamaryje), vidurio 
fronte prie Waegwan ir pietuose prie Changnyong. 
Raudonųjų puolimas buvo taip suderintas, kad jie iš 
trijų pusių būtų apėję Taegu, suskaldę amerikiečių 
frontą ir, galimas, daiktas, nustūmę juos į jūrą. Pa
dėtis amerikiečiams buvo susidariusi labai rimta ir 
pavojinga. Taegu jau buvo apšaudomas ir evakuoja
mas. Didelė raudonųjų masė, siekusi ligi 100,000 vy
rų, visomis kryptimis veržėsi į priekį.

m Rimta padėtis vertė amerikiečius griebtis stip
rios kontratakos. Rugpjūčio 18 d., penktadienį, ame
rikiečiai puolė komunistus prie Changnyong. 30,000 
raudonųjų su dideliais nuostoliais buvo priversti pa
sitraukti už Naktong upės. Paimta daug belaisvių ir 
karo amunicijos. Rugpiūčio 21 d., sekmadienį, ame
rikiečių puolimas dar buvo pakartotas ir šioje fron
to dalyje raudonieji visai pakrikdyti. Karo lauke jie 
paliko sudaužytus tankus ir tūkstančius užmuštų.

■ Tuo pat metu buvo laimėti ir kiti du kruvini 
mūšiai. Vienas, nepaprastai atkaklus, į šiaurę nuo 
Taegu, pašalinant grėsmę šiam miestui; buvo atsiim-, 
tas Kumhvva, raudonieji nustumti už Natong upės 1 
(prie Waegon); o kitas smarkus mūšis praėjusį sek
madienį įvyko prie Pohang. Komunistai nublokšti 
per 25 mylias nuo šio miesto. Pohang uostas ir aero
dromas vėl yra amerikiečių rankose. Tuo būdu ame
rikiečių pozicijos buvo ne tiktai išlaikytos, bet ir pa
gerintos. Susidariusi rimta padėtis pašalinta.

m Po šių mūšių raudonieji įsitikino ,kad jie taip 
lengvai į pajūrį nebeprasiverž. Jų radijo jau kuris 
laikas nustojo perdaug girtis savo laimėjimais. Jis 
dabar daugiau ragina saviškius nepasiduoti ir be pa
sigailėjimo mušti “įsiveržėlius”. Ir raudonieji taip 
daro. Neseniai aptikti amerikiečių belaisvių 32 lavo
nai, baisiai sužaloti ir su surištomis rankoms. Yra 
pakliuvę į amerikiečių rankas ir keli kaltininkai, žu
dę belaisvius. Paimti į nelaisvę raudonieji taip pat 
prisipažįsta, kad jiems duotas įsakymas su belais
viais “nesiterlioti”.

ns Iš kitų belaisvių patirta, kad visa raudonoji ar
mija “skiepijama” nuo įvairių ligų. Po tų skiepų ka
reiviai eina nepaisydami jokio pavojaus ir ugnies. Iš 
to sprendžiama, kad jie gauna ir komparo skiepus. 
Bolševikai tą jau praktikavo praėjusio karo metu: 
duodavo degtinės arba komparo injekcijas.

m Paimtas į nelaisvę vienas raudonųjų karinin
kas, iš kurių retas gyvas pasiduoda, papasakojo, kad 
jis karo fronte yra jau nuo 1945 metų. Anksčiau ko
vojo Mandžiūrijoje ir Kinijoje, o paskui buvo perkel
tas į Š. Korėją. Su savo batalijonu jis birželio 25 d. 
peržengė 38 paralelę ir perėjo išilgai visą Korėją, Į 
nelaisvę paimtas prie Chinju. Jis patvirtino jau 
anksčiau surinktas žinias, kad raudonųjų kariuome
nė vadovaujama rusų karininkų ir politrukų kaip 
patarėjų. Taip pat naudojasi ir rusiškais ginklais. 
Jis taip pat nurodė, kad kariauti darosi kaskart 
sunkiau, nes amerikiečių lėktuvai kliudo pristatyti 
ginklus ir maistą. Kareiviai kartais ištisą dieną nie
ko negauna valgyti. Kariauti varomi prievarta. Nuo
stoliai yra nepaprastai dideli. Iš jo dalinio, kuriam 
jis vadovavo, beliko tik kas dešimtas žmogus. Jis ja pakartotinai reikalavo, ir, galimas daiktas, kad jį 
yra įsitikinęs, kad karas raudonųjų jau prakištas, kad Sovietų Rusija paleis- priims.
dėlto pats ir pasidavė. tų vokiečių ir japonų karo

belaisvius. Rusija, visaip 
išsisukinėdama, to nepa
darė. Minėtos valstybės 
dabar iškėlė kaltinimus 
Rusijai Jungtinėse Tauto
se. Jokūbas Malikas turės 
daug prakaito išlieti besi
teisindamas.

Apskaičiuojama, kad y- 
ra apie 400,000 vokiečių 
karo belaisvių, kurių Ru
sija negrąžino ir apie juos 
nedavė žinių. Taip pat a- 
pie 300,000 japonų karo

KAS NUVERTĖ LEOPOLDĄ III 
(Laiškas iš Europos) ' ‘

J. Pabedinskas

KATALIKŲ MOKYTOJŲ 
SEIMAS

Vengrai šventė Švento 
Stepono dteng

Budapeštaa, Vengrija 
Sekmadienį, rugp. 20 d. 
vengrai katalikai susi
rinko į bažnyčias švęsti 
šv. Stepono dienos. Šv. 
Steponas buvo pirmasis 
Vengrijos karalius, kuris 

_ _ valdė kraštą prieš apie
vadovaus nuolius”. Tai pasakė War- 1000 metų. Komunistinė 

valdžia nedrįso trukdyti 
pamaldų. Tūkstan č i a i 
žmonių susirinko į Šv. 
Stepono baziliką, Vengri
jos didžiausią bažnyčią, 
kur yra šventojo relikvi
ja — dešinioji ranka.

Boston, Mass. — Antra- mesti Sovietų Rusiją iš 
dienį, rugp. 22 d., Mecha- Jungtinių <autų organi- 
nics salėje, įvyks Bostono zacijos, nes esą “daug ge- 
Arkidiecezijos 'Katalikų riau diplomatams dilginti 
Mokytojų Instituto 41- nervus (klausytis raudo- 
mas seimas. Dalyvaus nųjų melo kalbų), negu 
apie 5000 katalikų moky- leisti jiems šaudyti jau- 
tojų. Seiliui
Right Rev. Cornelius T. ren R. Austin atsakyda

mi. Sherlock, arkidiecezi- mas Gertrude Taylor iš 
jos mokyklų viršininkas. Washington, D. C., į klau- 
Seimas baigsis pdnktadie- sitną: “Jei Rusija sulaužė 
nį. visas taisykles ir kliudo

tai, ką Jungtinės Tautos 
n,,!,:- Indi- iffadfa nori atsiekti, tai kam tęe-FUlSlą Indo-MOIH ti ginčus? Ar jūs ir kiti

Taipei, Formosa — Ki- kraštai negalite išmesti 
nijos nacionalistų pre- Jokūbo Maliko iš Jungti- 
mieras Chen Chang pra- nių Tautų?” 9
našauja, kad sekanti 
munistų invazija bus 
dokinijoj.

“Maskvos penktoji 
lona pradės pulti Indoki
niją tokiu pat būdu, kaip 
penktoji kolona puolė 
Korėjoje”, pareiškė pre
mjeras.
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Lake Success, N. Y. — 
Warren R. Austin, JAV 
atstovas prie UN pareiš
kė, kad nėra reikalo iš-
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Darbo Šventės Piknikas
LABOR DAY - Rugsėjo - Sept. 4.1950

Kasmet yra rengiamas 
Jėzaus Nukryžiuot o j o 
Seserų vienuolyno Brock
tone, Mass. Šiemet jis 
bus š. m. rugsėjo mėn. 4 
d., pirmadienį, Darbo 
dienoje (Labor Day).

10:30 vai. šv. Mišios, 
kurias laikys kun. F. 
Norbutas iš Nonvood, 
Mass. Pamokslą pasakys 
kun. K. Jenkus iš Lo- 
well, Mass.

12:00 vai. pietūs.
1:00 vai. Rėmėjų Drau-

i

San Quentin, Kaliforni
ja — Per pastarąsias dvi 
dienas buvo sukilę kali
niai. Kalėjimo sargyba 
numalšino riaušininkus 
tik šaudydami virš jų gal- 

Sūkilimo priežastis

Vakarų Europos socialistai, 
ir ypač belgiškieji, kiekvienu 
momentu pabrėžia savo meilę 
demokratijai ir jos princi
pams, bet pastarieji tik per 
paskutinius politinius nera
mumus parodė, kad nežiūrint 
visų tų skelbiamų idealų, gali 
su triukšmu spiauti demokra
tijai į veidą, kaip tai padarė 
po pralaimėjimo visuotinuose 
balsavimuose.

Puikaus politiko H. Spaak 
vadovaujami anti - leopoldis- 
tai Briuselio gatvėse šaukė: 
“Salin Leopoldą”, “Tegyvuoja 
Baidouin!”. Visai nebuvo 
klausiama, kam šalinti paty
rusį politikoje tėvą, ir į jo 
vietą sodinti dvidešimtmetį 
vyruką?! Gal dėl tėvo patyri
mo, o gal tam, kad karalius 
Leopoldas 1940 m. nenorėjo 
pasidaryti Anglijos pensijo- 
nieriumi, kaip kiti jo kaimy
nai monarchai kad padarė. 
Jis pasirinko vokiečių nelais
vę neapleisdamas savo tautos.

Churchilis tvirtina, kad Le
opoldas III išdavė alijantus. 
Sąjungininkų akimis žiūrint 
g*l ir taip? Keli tūkstančiai 
anglų bei prancūzų greičiau 
sulaukė Dionkirko, bet buvo 
išgelbėta dešimtys tūkstančių 
belgų karių ir civilių, 
būtų žuvę po vokiečių 
ir “Stukas” lėktuvais.

“After all it is one 
tain’s business”, — 
Leopoldo ministeris 
krikšč. Vleeschauwer,
duodamas suprasti, kad šiam 
žaidime anglai vaidina ne vien 
bepartiško žiūrovo rolę. Klai
dos kažkieno buvo padarytos

kurie 
tankais

of Bri- 
pasakė 
social- 
aiškiai

Areštavo JAV chmirgy 
Burnoje

Rangoon, Burma—Bur- 
mos valdžia praneša, kad
šiomis dienomis areštavo vų. 
Dr. Gordon S. Seagrave, įvairiai aiškinama. Dau- 
pagarsėjusį ‘Burmos chi- guma sako, kad. kaliniai 
rurgą’, įtariamą, kad jis sukilo dėlto, kad per daž- 
padėjęs Karen sukilę- nai duodama jautienos 
liams pabėgti. Dr. Sea- sriuba. Riaušėse 11 žmo- 
grave yra JAV armijos nių sužeista. Keli kaliniai, 

kaip riaušininkų vadai, 
bus nubausti.

1940 m., o po dešimties metų 
reikia rasti kaltininką, 
būtų galima nusiplauti 
kas.

Su nedidele išimtimi Belgi
jos gyventojai norėtų, kad pa
siliktų monarkinė konstituci
ja. Bet kai buvo balsuota dėl 
Leopildo III, grįžimo tai tik 
58% pasisakė teigiamai, ir 
tai yra daugiau nei gavo Tru
manas ar Attlee.

Sensacijas mėgstanti Pran
cūzijos spauda jau buvo už
tikrinusi civilinį karą, vos 
karaliui grįžus į Belgiją. Pas
kutiniųjų riaušių metu socia
listinės grupės pasirodė esan
čios gerai organizuotos po H. 
Spaako ranka. Tuo tarpu leo- 
poldistai parodė savo neryž
tingumą. Kai neramumų me
tu buvo keli užmušti, Leopol
das nutarė nusileisti, kad dėl 
anti • leopoldistų neatsakingų 
veiksmų nebesiplėstų kruvi
nos muštynės.

Dėl leopoldistų susvyravimo 
kalti gal ne tiek jų vadai, o 
flamandų ir, bendrai, monar- 
chistų ramesnis charakteris, 
kuris neleidžia iššaukiamai 
siausti miestų gatvėse, kaip 
tai darė jų priešininkai, dau
gumoje kilę iš pramoninės 
srities.

Apskritai kaltinimai, mesti 
Leopoldo III, grįžimo tai tik 
šia iš Churchillio ir alijantų 
lūpų. Bet iki šiol niekas dar 
objektyviai pasaulio opinijai 
nanušvietė paskutiniųjų dienų 
prie Dunkirk’o. Kas ten buvo 
daugiau kaltas: ar tik Leopol
das III?

.n 4-

kad 
ran-
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sanitarinio korpuso pulk, 
leitenantas. Jis atvyko į 
Burmą kartu su gen. Jo
seph Stilwell 1942 m.

SOVIETUS SPIRIA PRIE 
SIENOS

Lake Success, N. Y. — atvykti į Peipingą. Nehru 
JAV, Britanija, Australi- rimtai svarsto kvietimą

gijos Pirmininko kun.
M. Juro kalba.

2:00 v. Sporto žaidimai 
ir mėlynių pajaus varžy
tinės tarp vaikų.

4:00 iki 8:00 v. šokiai.
Gros Al. Stevens orkes

tras.
Visus maloniai kviečia- belaisvių rusai dar negrą- 

me tai dienai vykti tiktąi &no *r nepasiaiškino, 
į Brocktoną seserų sody- , „
bą, kur turėsite gražią Indi jOS prCfnferdS | KM|$ 
pramogą ir paremsite se- Ncw Delbi, Indija__pa
nelių nam4statybiL mieraa Nehru g<vo Kini. 

beserų Rėmėjai, raudonųjų kvietimą

p.

Ragina kvieslį tarty 
atstovus į Jung. Valstybes
New York — Senato

rius William Benton iš 
Connecticut ragina Jung. 
Valstybių valdžią kviesti 
100 asmenų komisiją iš 
kiekvienos tautos atvyk
ti į šį kraštą ir pamatyti 
kaip neteisinga yra ko
munistų propaganda a- 
pie šį kraštą.

Ragina suvaržyti 
raudonuosius

VVashington, D. C. 
Amerikos Legionas 
siuntė 35 senatorius stip
riais žodžiais parašytas 
telegramas, kuriose ragi
na juos balsuoti už 
Mundt - Ferguson - John- 
ston bilių. Jeigu Kongre
sas priims minėtą bilių ir 
prezidentas pasirašys, tai 
komunistų organizacijos 
ir patys komunistai turės 
registruotis.

pa-

F.Rfley

Pltimbing and Heating

I

Anglija simcid kariuomenę
Hong Kong, Kinija — 

Pranešama, kad tuojau 
bus pasiųsta 1500 britų 
kareivių į Korėją, padėti 
amerikiečiams ir kitiems 
įveikti komunistus.

i
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47 Day St., Norweod, Mass.

TeL Nor. 7-0714

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 valandą.

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

Kunigų Vienybes Centro Valdyba.

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS

Š. m. rugsėjo 18 d. šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Bos
ton, Mass., šaukiamas nepaprastas Amerikos Uetavių KataHkų 
šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos seimas. Šėtonas bos pradėtas 
šv. Mišiomis ir pamokslu parapijos bažnyčioje. Po pamaldų bus 
posėdžiai bažnyčios salėje, W. Fiftk Street

Kiekviena LDS kuopa, turinti noro ir 5 narius, siunčia j 
seimą vieną atstovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po 
vieną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra daugiau; 
likutį virš dešimties narių laikyti pilna dešimtimi. Apskritys 
siunčia po du atstovus. Atstovų įgaliojimus tari pasirašyti kuo
pų bei apskričių valdybos (dvasios vadas, pirmininkas ir se
kretorius).

LDS kuopos ir apskritus prašome tuojau sušaukti nepa
prastas susirinkimus ir išrinkti atstovus. Atstovų įgaliojimus 
prieš seimą siųskite Centro Valdybai, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

LDS Centro Vaidyba
Kun. P. M. Juras, pirmininkas

Antanas F. Kneižys, sekretorius.

NORIT ABIMGTON CO-OPERATItt BANK

"The Bank For Thrifty Savers and Home Ouuers’

Kirst Morfgage Loans Granted To BuHd, Bny

or Reniodel ReMdential Property”

i NORTH ABINGTON, MASS.
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Dafter’s Rover Shap
Herman G. Daiker

Potted Plants—Cut Flovers
At Our

No. 7-1283

Mass.
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS

Evergreen Shrvbs and Trees

18 Centrai Square
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Farmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parte & Service 

Refrigerators & Home Freesen 
Good Used Trucks and Uoed Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMMNY sviauesn v 
1740 MAIN ST., BROCKSON, MASS.

Tėte. 6385 — 8-0771 - Ž
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Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII Encyklika "Sumini 
Maerorls" naujai skelbianti viešas maldas išprašyti 

tautoms taikę ir sugy vertinę

atmetama.

Iš tikrųjų kai kuriuose 
kraštuose remiamasi ne 
tiesa, bet melu; ne meilė 
ir ne gailestingumas pa
laikomas, o skatinama 
neapykanta ir tarpusavio 
kova; ne piliečių santai
ka ugdoma, o keliamos

SUBSCRIPTION KATES Į PRENUMERATOS KAINA
Domeatic yearly ......................... $5.00 Amerikoje metams ..................... $5.00
Domeatlc once per week yearly $3.00] Vieną. kart savaitėje metams $3.00
Foreign yearly .............................  $5.50 Užsieny metams .......................... $5.50
Foreign once per week yearly $3.50Į Užsieny 1 kart aav-tėj metams $3.50

866 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Kur Amerikos karo

Garbingieji 
Broliai,

Sveikinimas ir apaštališ
kas Palaiminimas

Tuo pačiu laiku mes 
išgyvename gil i a u s i o 
skausmo ir nepaprasto 
džiaugsmo valandas. Iš 

matome ne- 
minias iš 
tautų šiais 
Metais su- 
į Romą ir 
akis ątve- 

vienin- 
broliškos

Ilgą laiką buvo kalbama apie trečiojo pasaulinio 
karo galimumus. Buvo daugiau svarstomas tas rei
kalas teoretiškai. Nesinorėjo tikėti, kad tos teorijos 
gali greitai virsti žiauria realybe. Tiesa, to trečiojo 
pasaulinio karo dar nėra. Bet daug kam atrodo, kad 
jis jau čia pat.

Jau visiškai paaiškėjo, kas bus to karo svar
biausieji partneriai. Būtent: Amerika ir Sovietai. Ir 
dar vienas dalykas netikėtai išryškėjo, būtent, kad 
ir ateities kare gyvas žmogus (kareivis, pėstininkas) 
bus labai svarbus. Iki šio laiko daug kas buvo linkęs 
manyti, kad visą karo darbą atliks lėktuvai ir viso
kiais vardais vadinamos bombos. Bet su jomis nesi
skubinama. Kol kas visur pageidaujama daugiau 
žmonių. Gal čia yra kokių rimtų priežaščių? Bet tai 
atskira tema.

Sovietų pusėje žmonių stokos kol kas nesimato. 
O Azija gali būti sovietams gan nemažas žmonių re
zervuaras. Pirmoje eilėje, žinoma, Kinija. O kariau
ja tie Azijos žmonės, kaip matome, neblogiausiai. 
Suprantama, kad ir Amerika turi pasidairyti, kur 
galėtų surasti daugiau žmonių. Šitoje vietoje reika
las pasidaro ir labai skausmingas ir gerokai painus. 
Šį kartą noriu paminėti tik tris vietas, kur žmonių 
yra ir tie žmonės kariauti nebijo. Yra tik vienas di
delis “BET”. Tai vokiečiai, japonai ir ispanai.

Vokiečiai tik dėl Jungtinių Tautų Organizacijos 
nekariaus. Jiems reikalinga aiškiai pasakyti, kas bus 
toliau su Vokietija. Ne tik pasakyti, bet ir truputį 
garantuoti. Sovieai senai jau pasakė. Stalinas dar 
pridėjo, kad rusai, susidėję su vokiečiais, gali daug 
nuveikti. O japonai? Jie gan paklusnūs vyrai. Daug 
nesiginčija. McArhtur paliepė būti demokratais, ir 
pasidarė. Bet juos vienas klausimas domina: ar ne
būtų geriau, kad jie dabar sėdėtų Kinijoje ir šimtus 
milijonų kiniečių rikiuotų prieš Staliną. Taigi Japo
nas mandagus, šypsosi, kloniojasi, bet galvoja ir 
taip pat aiškumo šiokio tokio norėtų. Su Ispanijos 
Franko tikra tragikomedija. Jis pasirodė baisesnis

vienos pusės 
suskaitomas 
visų pasaulio 
Šventaisiais 
plaukiančias 
prieš Mūsų
riančias didingą 
go tikėjimo, 
meilės ir gyvo pamaldu
mo reginį; ir tai tokiais 
skaičiais, kokių šis Šven
tasis Miestas tiek daug 
amžių bėgyje garsių įvy
kių pergyvenęs, nėra ma
tęs. Šias be skaičiaus mi
nias Mes priimame my
linčia širdimi, atgaivina
me tėvišku žodžiu ir, nu
rodę jiems naujus švie
čiančius šventumo pa
vyzdžius, šaukiame — ir 
ne be gausių vaisių — į 
dorovinio atsinaujinimo 
ir krikščioniško gyveni
mo kelią.

Dabartis kelia nerimą
Iš kitos pusės mūsų 

akys stebi dabartinius 
tautų tarpusavio santy
kius, kurie Mumyse kelia 
didelį susirūpinimą ir ne
rimą. Tiesa, daugelio yra

ypatingai rūpindamiesi 
tautų laisve, jų verte ir 
laime, negalime nešaukti 
visų piliečių ir jų vadų 
prie taikos ir sugyveni
mo.

Tepamąsto kiekvienas, 
ką neša karas. Kaip iš 
patyrimo žinome: griu
vėsius, mirtį ir visokį 
vargą. Laiko pažanga iš
rado ir pagamino tokius 
baisius ir žudančius gin
klus, kurie gali sunaikin
ti ne tik kariuomenes ir 
laivynus, ne tik miestus, 
miestelius ir kaimus, ne 
tik neįkainuojamus reli
gijos, meno ir kultūros 
turtus, bet taip pat ne
kaltus vaikus, jų moti
nas, ligonius bei silpnus 
senelius. Gali būti sunai
kinta viskas ar beveik 
viskas, ką gražaus, gero 
ir švento žmogiškasis 
genijus yra sukūręs. Jei
gu tad karas, ypatingai 
mūsų laikais, kiekvienam 
sveikam protui atrodo 
kaip kažkas šiurpaus ir 
mirtį nešančio, reikia ti
kėtis, kad visų, ypač tų, 
į kurių rankas yra sudė
tas tautų likimas, 
stangomis bus 
ti tamsūs ir 
debesys, kurie 
dienų baimės
ir pasauliui vėl pagaliau 
nušvis tikroji taika.

Viešų maldų reikia
Žinodami, jog “kiekvie

nas geras davinys ir 
kiekviena tobula dovana 
yra iš aukštybių, nužen
gia nuo šviesybių Tėvo” 
(Jok. 1, 17), laikome rei
kalinga, Garbingieji Bro
liai, vėl paskelbti viešas 
maldas, kad būtų išpra
šyta ir pasiekta tautų 
sandora. Jūsų apaštališ
kajam uolumui paveda
me skatinti Jums patikė
tas sielas ne tik į nuolati
nį pamaldumą Dievui, 
bet ir paraginti į atgai
los ir atsilyginimo dar
bus, kuriais būtų atsi
teista Amžinajam Aukš- 

Majestotui, į- 
tokia daugybe- 
privačių nusi-

pa-
išsklaidy- 
grėsmingi 
yra šių 

priežastis,

svarstoma, rašoma ir 
kalbama, kad pasiekti 
taip labai visų trokšta
mą taiką, bet tai, kas tu
rėtų sudaryti šios taikos 
nepajudinamus pagrin
dus, kai kurių yra už
mirštama arba atvirai

ir už Staliną ir už Tito. .Bet jis turi bazes, kurios gali 
daug kraujo sutaupyti. Kai kas net prisibijo, kad 
Franko, per ilgai ujamas., nepasidarytų Maskvos są
jungininku. Mat, buvusi Hitlerio ir Stalino draugys
tė dar nepamiršta. Pagaliau, Stalino pavergtoms 
tautoms taip pat turėtų būi kas nors pasakyta. Su 
kuo joms dėtis. Juk karo metu priešo užfrontės tvar
ka ar netvarka daug lemia. Tatai matėmę ir Korė
joje.

Tuo būdu, atrodo, kad Amerikos karo sąjungi
ninkai dar nevisi suorganizuoti. Suprantama, viešas 
organizavimas sudaro daug sunkumų ir gali pagrei
tinti tretįjį pasaulinį karą. Bet pavėluotas organiza
vimas galėtų pakartoti Korėjos įvykius tik didesnia

me maštabe.

Kazys Vertikas.

riaušės ir neramumai.
Tačiau, kaip nuoširdūs 

ir sveikai mąstą žmonės 
pripažįsta, kad tokiu bū
du nebus tinkamai išriš
ti, nei tautas skirią aš
trūs šiandieniniai klausi
mai, nei proletarijato 
būklė kaip reikiant pa
gerinta. Juk niekad nie
ko gero nedavė neapy
kanta, melas ir neramu
mai. Be abejonės reikia 
vargstančią liaudį pakel
ti į žmogaus vertę ati
tinkančias gyvenimo są
lygas. tačiau ne jėga, ne 
triukšmavimu, o teisin
gais įstatymais. Visus 
ginčus, kurie skaldo ir 
dalija tautas, reikia kuo 
greičiausiai pašalinti, re
miantis tiesa ir vadovau
jantis teisingumu. Kai 
dangus niaukiasi grės
mingais debesimis, Mes,

čiausiojo 
žeistam 
viešų ir 
kaitimų.

Krikščioniški dėsniai 
praktikoje

Kai vykdydami savo

pareigą, perduosite šį 
mūsų kvietimą tikintie
siems, priminkite jiems, 
iš kur trykšta tikra ir 
patvari taika ir kokiais 
keliais reikia prie jos eiti 
ir ją stiprinti. Iš tikrųjų, 
kaip gerai žinote, galima 
pasiekti ją, tik krikščio
niškus dėsnius su visu 
nuoširdumu t a i k’a n t 
praktikoje. Šitie princi
pai ir dėsniai kviečia 
žmones į tiesą, teisingu
mą ir meilę, tramdo jų 
geismus, juslių galias 
verčia paklusti protui, 
protą gi kreipia į Dievą; 
pagaliau įsako tiems, ku
rie valdo tautas ir vals
tybes, pripažinti deramą 
laisvę religijai, kuri yra 
įpareigota ne tik į amži
nąjį gyvenimą vesti — 
kas, žinoma, yra svar
biausia — bet taip pat 
saugoti viešojo gyvenimo 
pagrindus.

Iš to, kas pasakyta, 
yra lengvai suprantama, 
Garbingieji Broliai, kaip 
toli nuo tikros ir tvirtos 
taikos sukūrimo yra tie, 
kurie mindžioja šven
čiausias Katalikų Eklezi- 
jos (Bažnyčios) teises, 
kurie draudžia jos tar
nams laisvai atlikinėti 
savo pareigas ir juos pa
smerkia kalėjimams ar 
ištrėmimui; kurie auklė
jimo įstaigas, mokyklas 
ir kitas institucijas, ve
damas pagal krikščioniš
kus dėsnius, varžo arba 
visiškai atima bei naiki
na; kurie pagaliau klai
domis, šmeižtais ir nedo- 

. rais viliojimais traukia 
; tautas, ypatingai neat

sparų jaunimą, nuo pa
pročių tyrumo, nuo ne
kaltybės, iš doros kelio į 
sugedimo bei nedorybių 
pinkles.

Taip pat aišku, kad toli 
nuo tiesos yra nuklydę 
tie, kurie neteisingai kal
tina Apaštališkąjį Sostą 
ir Katalikų Ekleziją, 
trokštant naujo karo su- 
liepsnojimo. Niekada, nei 
senesniais nei naujes
niais laikais, netrūko to
kių, kurie mėgino pa
vergti tautas ginklais, 
bet Mes niekuomet nenu- 

(Nukelta į 4 pusi. I
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Budeliai vis taip pat retai lankėsi. Mažai 
užtikrinus, kad ligonis eina vis blogyn ir bet 
kurį momentą gali numirti, jie greit išeida
vo. Nevieža matyt gana ryžtingai prieš Ba- 
laganovą pasistatė, nes kartą priėjęs prie 
Marytės, susijaudinęs pasakė: ‘Spasibo, Ma- 
šenka, golubčik, tu mane išgelbėjai”, ir la
bai retai savo ligonį lankė... Nė jo tempera
tūros niekad nepatikrino — viską Mašai pa
liko. Jai to tik ir reikėjo. Vieną kartą ji su
kuždėjo Grūzdui į ausį: “Čia yra viena slau
gė, vardu Alenuška. Ji man pasisakė buvusi 
Alena Ilgaičiukė, dabar esanti tamstos žmo
na”. Grūzdas taip smarkiai pašoko, kad Ma
ža nepajėgė jo paguldyti. “Valdykis, nes 
šauksiuos pagalbos”, — piktai šniokštelėjo. 
Grūzdas atsigulė ir siekė jos ranką bučiuo
ti. “Labai atsiprašau, panele, bet”... — “Ne
sijaudink, aš pilnai suprantu tamstos jaus
mus. Ir nesirūpink, jei kas pastebėjo. Pa
manys, kad karštis tave krečia. Būna taip, 
būna. Patys silpniausi ligoniai tai padaro. 
Mane labai džiugina, kad esi toks stiprus ir 
paruoštas išlaisvinimui”. Paskui pranešė, 
kad žmona labai nori jį aplankyti, bet pri- 
seis to malonumo jai nesuteikti, nes ji taip 
pat gali susijaudinti ir visą išgelbėjimo pla
ną sugadinti. Grūzdas giliai atsiduso, bet 
klusniai pasidavė Marytės valiai. Ji labai 
tiksliai protakų®: Grūzdas baisiai krimtosi 
dėl savo nesusivaldymo, tačiau ta žinia, kad 
Alenutė yrd'^d* tuo pačiu stogu, buvo per
daug džiugi ir netikėta. Jis žinojo, kad jo 

žmona lanko slaugės kursus, bet niekad ne
svajojo, kad ji išdrįstų įsiskverbti į čekistų 
ligoninę. Taip, jo Alenytė atkakli partizanė: 
lenda tiesiog į meškos urvą. Reiškia, drau
gai jo neapleido ir rimtai ruošiasi jį išgelbė
ti... Ta mintis beveik grąžino Grūzdui svei
katą.

vii.
Dienos slinko, bet Grūzdo išgelbėjimas 

kažkaip užkliuvo. Tuo tarpu ligoninės vy
riausybė pradėjo nerimastauti. Grūzdo svei
katos stovis perilgai nepasikeičia. Jei mari
namas, turėjo jau numirti; jei sveiksta, tai 
jau metas tiek pasveikti, kad galėtų grįžti į 
tardymo rūsį. Balaganovo spaudžiamas, at
bėgo į ligoninę komisaras Bzdurskis - Ban- 
durskis, ir Mašai teko aiškintis. Bzdurskis - 
Bandurskis buvo žiaurus fanatikas, bet pri
tyrimo kaip ir neturėjo, o medicinos srityje 
nieko nenusimanė. Maša jam paaiškino, kad 
ligonis tur būt nemirs, bet tardymo metu 
buvo tiek visapusiškai sužalotas, kad jam 
įvaryta nepaprastas nervų sukrėtimas: daž
nai nesuvaldomai blaškosi, šoka iš lovos ir 
kalboje tiek suklysta, jog atrodo iš proto 
išeinąs. Ar nebūtų geriau į beprotnamį jį 
nugabenti ?

— Hm... — sumykė komisaras ir tuojau 
išėjo, kad Maša ilgiau jo nevargintų su pro
tinių ligų įstaiga, nes tas įneštų daugiau 
painiavos į šį ir taip jau painų Grūzdo klau
simą.

Komisarui išėjus, Maša lengviau atsidu
so. “Praslinko”... Tačiau ne visai praslinko, 
nes tuojau atėjo gydytojas. Nevieža buvo la
bai susirūpinęs.-

— Blogai, Mašenka. Spaudimas atsinau
jino. Balaganovas įniršęs. Jis negali supras
ti tokio ilgo Grūzdo liginimo. Įžiūri sabota
žą.

— Ilgo liginimo! Dar nė mėnesio nėra. Gi 
reikia žinoti, kiek jis buvo sužalotas. Visą 
sutinusį atvežė. Dabar jau atslūgo, bet vi
sas mėlynas, kiek žymių visame kūne. Įžiūri 
sabotažą! Tegu ateina pats pažiūrėti, tai ką 
kitą įžiūrės. Tegu savo akimis pamato, kaip 
žvėriškai žmogų jie nukankina ir reikalau
ja į porą savaičių išgydyti. Tokiom žaizdom 
pagydyt reikia trijų - keturių mėnesių. Taip 
Balaganovui ir pasakykite.

— Lengva tai patarti. Jei taip pasakyčiau, 
tai mane patį čekai atiduotų.

— Et, kvailystė. Gydytoją tardyti už tai, 
kad sunkiai sužeistą žmogų į porą savaičių 
nepagydo! Juk Sovietuose yra kiek civiliza
cijos, ar ne?

— Kur čia nebus — yra. Bet kai pats kom- 
darmas ima širsti...

— Pastatyt ant kojų aš jį ir dabar galiu, 
bet kai ims klejoti ir nesąmones plepėti, tai 
pats pamatysite, kad reikia jis gabenti į 
protinių ligų įstaigą. Norite padaryt bandy
mą?

Nevieža užsikimšo ausis.
— Ach! Išgelbėkit nuo tų bandymų, Ma

šenka!
— Tai matote. Pasakykite tai Balagano

vui. Jei netiki, tegu pats ateina. Aš jam ban
dymą tikrai padarysiu.

— Nu, jis neateis.
— Tai tegu neprikaišioja mums sabotažo. 

Na, tegu pakenčia nors porą savaičių.
— Ar ne perdaug?
— Koks nekantrus! Rodos, mirštantį kan

kintų.
— Ne, Mašenka, jis ne toks, bet Maskva 

jį spaudžia.
— Kas? Gal pats Stalinas? Ar gi tas da

lykas taip toli būtų atsidūręs?
— Lietuvos banditų klausimas jiems- labai 

rūpi. Tai už savaitės, Mašenka?

— Gal. Nežinau. Pažiūrėsiu. Gal norite li
gonio temperatūrą patikrint?

Bet Nevieža tik rankas pakratė ir išbėgo.
Maša plačiai nusišypsojo. Dabar bent 

tiek žino, kad mažiausiai savaitę bus rami. 
Paskui bus galima ką naujo sugalvoti. Ta
čiau jos šypsena sparčiai nudilo, kai pama
tė ateinant abu sargu: Palačovą ir Veriov- 
kiną. Jų veidai buvo niūrūs ir pikti.

— Sestrica, — kreipėsi į Mašą Palačovas.
— Mums įsakyta būt prie ligonio.

— Čia nieko naujo, — atsakė Maša. — 
Jums seniai buvo taip įsakyta.

— Bet jis buvo... taip sakant, marinamas,
— lyg sumišo Palačovas; — tai mes manė
me, kad prie mirštančio reikalingesnis po
pas, negu mes.

Maša šyptelėjo dėl tokio gramozdiško pa
siteisinimo.

— Jis ir dabar nedaug ką geresnis.
— Komisaras sakė, kad jis sveiksta. No

rime jį pamatyti.
— Nereikia nė atsiklaust, juk tai jūsų pa

reiga. Labai prašau.
Visi trys priėjo prie Grūzde lovos... Jis 

buvo užsimerkęs. Atrodė miegąs.
— Jis giliai įmigęs, — vos girdimai su

kuždėjo Maša, — gal kiek palaukt?
— Ničevo! — tarė budelis. — Pažadink.
Maša papurtė Grūzdą už rankos. Tas 

nervingai sukruto .atsisėdo ir suriko žvė
rišku balsu. Tiesiog vilku sustaugė. Abudu 
budeliai krūptelėjo ir baimingai susižvelgė.

— Kas jam? — paklausė Palačovas.
— Nežinau. Tur būt protas pamišo. Jis 

mano, kad vilku patapo.
— Ar jam dažnai taip užeina? — vis bai- 

mingiau kvotinėjo Palačovas.
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Neseniai atsakingas vo
kiečių laikraštis Rheini- 
sche Merkur” paskelbė, 
kad dabartinė sovietų 
politika siekia sukelti ci
vilinį karą Vokietijoje. 
Tai • padalytame krašte 
su dviemis vyriausybė
mis visuomet yra gali
ma. Pastaraisiais metais 
šia kryptimi sovietai yra 
gana toli pažengę.

Šios politikos yra labai 
ryškus ženklas— tai Ry
tų Vokietijos politikų 
kongresas, kuris susiren
ka Berlyne š. m. rugpiū
čio 26 d. Šio kongreso 
specifinis uždą vinys, 
kaip jį apbirėžia komu
nistinis Rytų Vokietijos 
premieras Grotewohl, su
rasti naują formą kovoje 
už vokiečių tautos inte
resus. Tos jėgos (čia rei
kia suprasti komunisti
nės) turį pasipriešinti 
tiems, kurie neatsižvel
gia į vokiečių tautos tei
ses. Okupacinės trupės, 
sutartos Potsdame, ne
galį ilgiau pasilikti Va
karų Vokietijoje. Ameri
kos kapitalistai įnešę 
kartšąjį karą Korėjon. 
(Čia jau, kaip matome, 
Grotewohl meluoja aki
plėšiškai, kaip ir visi ko
munistai). Vokie t i j o s 
tautinė kova turinti į- 
gauti kitas ir labiau kon
krečias formas.

Nėra abejonės, kad 
Grotevvohl kalbėjo pagal 
gautas iš Maskvos ins
trukcijas, nes tai, ką jis 
pasakė, visiškai- atitinka 
sovietų šių metų politi
kos modelį, kurį liepos 
mėn. pradžioje Gromyko 
buvo bendrais bruožais 
nužymėjęs ir ką Malikas 
dabar Jung. Tautose pla
čiau atskleidžia. Šis pas
kutinis sovietų politikos 
modelis tai civiliniai ka
rai, iš kurių šiose aplin
kybėse sovietai tikisi 
daugiausiai laimėti.

Tarptautinis karas dar 
sovietams yra labai rizi

kingas. Jie nemano, kad 
dabar prieš Ameriką ka
rą laimėtų, net jeigu A- 
merika juos ir nenugalė
tų, tai padarytų labai 
skaudžių nuostolių. Pa
vergti laisvas pasaulio 
tautas jie labai nori, nes 
jos po praėjusio karo at
sigauna ir pradeda eko
nomiškai suklestėti, o jų, 
sovietų, pavergtosios ar 
okupuotosios gretimai 
tautos skursta. Jie to ne
gali pakęsti, ir siekia su
kelti vidaus karus per 
vietinius komunistus, ku
rie su sovietiškais gink
lais ir sovietine užkulisi
ne vadovybe juos turi 
laimėti. Tai daroma su 
tikslu pavergti laisvas 
pasaulio tautas, tiesiogi
niai neįsiveliant į karą 
su Amerika.

Tokia iš rytų Vokieti
jos inspiruojama diversi
nė politika gali sudaryti 
Amerikos okupacinėms 
pajėgoms daug sunku
mų,, nes vietos komunis
tai ir infiltruoti iš rytų 
Vokietijos pirmia u s i a 
griebsis sabotažo veiks
mų, kurstyti streikus, 
sukilimus prieš dabarti
nę vakarų Vokietijos vy
riausybę ir Amerikos o- 
kupacines pajėgas. Ko
munisto Grotewohl pa
reiškimu, okupacinė ar
mija turi būti laikoma 
nelegalia ir priešinga vo
kiečių interesams. Tai 
yra, be abejo, programi
nis to rytų zonos komu
nisto pareiškimas, kuris 
bus mėginamas vykdyti.

Čia pasirodys, kiek yra 
ir vokiečiai, kurie gali 
laisvai apsispręsti, sąmo
ningi. Atrodo, kad nė 
vienas patriotas vokietis 
negalėtų prie tos nešva
rios akcijos prisidėti, nes 
kaip visur sovietų pa
vergtų tautų komunistai, 
taip ir rytų Vokietijos 
eina prieš savo tautos 
gyvybinius interesus. Tai 
jau įrodo ir rytų Vokieti
jos komunistinio parla

mento ratifikavimas su 
Lenkija sienų susitari
mo, pagal kurį vokiečių 
komunistai amžinai išsi
žadėjo Vokietijos žemių 
pagal Oderio ir Neisse 
upes.

Vidaus karų kurstymo 
politika nėra sovietų 
naujausias išradimas. Ji 
buvo mėginta tuojau po 
karo Prancūzijoje, Itali
joje, ypač kruvinai Grai
kijoje, kur labiausiai ir 
nepasisekė: baigėsi Mar- 
kaso mirtimi kažkur So- 
vietijoje nuo pačių kurs
tytojų rankos. Tad ir 
Grotewohl turėtų gerai 
apsigalvoti, prieš pradė
damas tokį rizikingą žy
gį, nes čia nepasisekimas 
labiau galimai negu 
Graikijoje.

Su sparnuotais žirgais
Su sparnuotais žirgais 
Skrisim, feksim pulkais 
Į žaliąjį Nemuno krust!
Ten prie gojų senų,
Prie melsvų ežerų, 
Tremtinio numesime naštą. 
Suskambės vėl daina
Iš krūtinės jauna
Po visą, po plačią mūs šalį!
O melsvieji šilai,
Debesynai aukštai, 
Išnešios ją po platų pasaulį...

Į gimtuosius lizdus
Vėl paukštelis pribus, 
Sutartinės skambės kaip 

upeliai...
O mūs vargas — kančia, 
Skleisis žiedo taure 
f vainiką garbės Visagaliui.

Su sparnuotais žirgais, 
Skrisim lėksim pūkais 
| žaliąjį Nemuno kraštą!
Ten seklyčioj senoj. 
Drobėj kryžiaus austoj, 
Atrasim mūs dalią įaustą.

Pranas Lembertas

SU ALIEJAUS FILTE- 
RIU OIL-BATH ORO 

VALYTUVUPICKUP • Turi aliejau* filterj, oil- 
bath ,r oro valytuvą. Oro 
sparnų ventu:iatorių ir dau
gelį kitų priedų, su ekstra 
mokesčiu, gaunama ir kitų 
sunkvežimiu — nėra tokios 
rūšie* sunkvežimių. kurie 
tiek pasiūlytų kaip iečių ci- 
linderių Fordas F-1 “Picup” 
čia matomas paveiksle.

21' i Daugiau Įtalpos — Žemesnis —10 Atvejų Geresnis Kaip Kiti,

AT M UTtA COST-N BK FOtt AAVANTAMS

Pigesnės Kainos Sunkve
žimių Eilėje!

Dėlei greito įsitikinimo ką Fordas 
turi, patikrink rėmeliuose surašytus 
dalykus, kurie viršija bile kompedi- 
torių. Dar yra daug daugiau dalykų 
Forde, kurie nieko extra nekainuoja.

ftie Fordo extra dalykai iSaiSkina 
kodėl daugelis žmonių pasisuko 
pirkti Fordo sunkvežimius. Ir kodėl 
daugiausia Fordų parsiduoda.

Pasisuk J Fordą. Amerikos Nr. 1 
vertingą sunkvežimį. Pasirink iš 
virš 175 nuo 95 h. p. "Pickups" iki 
145 h. p. didžiųjų sunkvežimių.

Fordo Trokai Kainuoja Mažiau, Dėlto, Kad — 

..FORDO TROKAI ILGIAU DĖVISI 
vėliausia registracijas data K 6,5*2,000 trekų. gyv/Ms apdraudos taperiai yra įrodė, 

kad Fordo Trokai ilgiausiai tveria!

V M Ife*. Ford 
Hckue fiv*s 4S M. ft. 
of body caoacity «. 37 «a. k S. 1S% Mera CtatA 

Ueies Ana. Ford hss 
85.5 sq. IS. n. 714 
są in.

is 178 sq. ta. ri. 150 
•S- ta. /

7. lswer teedieg

*. ttantama MR*f 
PMsas. For<f« ar* 
hghteeight lluminum 
«lioy vs. hwj iras

«.MHto*reUIQL 
Od M Mr OMtra.
Staadvd.
M. Ak W<bs V«Ub 
tears* Staodad aa

Ineta, „

Naishua, N. H.

JAMES I.CR0MEY INSURANCE A6ENCY

Uilliam F. Sullivtm, Agent

Insurance of Ali Kinds

JOMNSOTS ELECiRK SUPPtY

Electrical Fixtures and AppliancesPatintu į nelaisvę partizanas, vilki civiliniais drabužiais 
ir užantyje turi granatų.

--------------------------------— 7-----------------------------------------------------------.   —:---------------------------------------------------------

POPIEŽIAUS ENCIKLIKA

JEUELKY STORE

Cor. Main & High St.,

171 Main St. Nashua, N. H.
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tai

tų, bet taip pat ir viešie
ji tautų tarpusavio san
tykiai kuo greičiau taip 
persitvarkytų, jog ap
malšinus godumą pa
vergti kitus, paskiros 
tautos naudotųsi derama 
laisve; kad tą laisvę taip 
pat suteiktų Eklezijai ir 
visiems jos nariams, kaip 
reikalauja žmogaus ir 
Dievo teisės.

Su šia viltimi teikiame 
Jums visiems, Garbin
gieji broliai, Jūsų dva
siškiai ir tikintiesiems, 
ypatingai tiems, kurie 
šitą mūsų paraginimą 
ryžtingai paseks, ApaŠ-

(Atkelta iš 3 pusi.)

stojame dirbti už taiką. 
Eklezija ne ginklais, bet 
tiesa trokšta laimėti pa
saulį ir. jį perauklėti do
ram ir taikiam sugyve
nimui. Todėl ir “mūsų 
kovos ginklai ne kūniški, 
bet galingi Dievu” 
Cor. 10, 4).

Broliška sandora
Reikia, kad visa

mokytumėte atvirai, nes 
tik tada, kai krikščioniš
ki dėsniai persunks visą 
privatų ir viešąjį gyveni
mą, bus galima tikėtis, 
kad pasiliaus nesantaika _ 
ir« kad ’ įvairios piliečių tališką Palaim i n i m ą, 
klasės, įvairios tautos 
bei valstybės gyvens bro
liškoje sandoroje.

Naujos bendros maldos 
teišprašo iš Dievo, kad 
šie mūsų žodžiai išsipil
dytų; kad Dievo malonei 
veikiant, krikščioniško
mis dorybėmis ne tik vi
sų papročiai atsinaujin-

kaip dieviškųjų malonių 
saugotoją ir Mūsų tėviš
ko prielankumo liudinin
ką.

Išleista Romoje, prie 
šv. Petro, 1950 metų lie
pos mėn. 19 dieną, dvy
liktaisiais Mūsų Pontifi
kato metais.

Popiežius Pijus XII.

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
▲ Kolumbijos 100 darbininkų atvyko į Romą iš 

Medellino miesto. Įmonės davė piniginę paramą ap
lankyti Romą.

▲ Belgrado komunistinė valdžia Jugoslavijoje įsa
kė uždaryti 20 moterų vienuolynų, palikdama tik du. 
Seserys, kurios negalėjo grįžti į savo Šeimas, prisi
glaudė kituose vienuolynuose.

▲ Raudonojoj Kinijoj pasiliko apie 14,000 misijo- 
nierių. Į šį skaičių įeina ir tie kunigai, vienuoliai bei 
vienuolės, kurie buvo išvyti iš Mandžiūrijos.

▲ Arkivyskupas Al. Stepinac, Tito vyriausybės 
pasmerktas 15 metų kalėjimo, yra laikomas Lepo- 
glavos kalėjime netoli Zagrebo. Tame kalėjime laiko
ma ir daug suimtų Jugoslavijos katalikų inteligentų.

▲ Komunistų užimtoje Korėjoje suimta ir nežinia 
kur išgabenta 35,000 katalikų.

▲ Grupė intelektualų ir profesorių katalikų For- 
dham universiteto artimiausiu laiku pradės leisti 
žurnalą, pavadintą “Anno Domini**, skiriamą menui, 
teatrui, muzikai ir literatūrai. Tikimasi, kad šis lei
dinys galės būti centre katalikų literatūrinio sąjū
džio Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

▲ Tarp 206 suaugusių, priėmusių Sutvirtinimo Sa
kramentą šv. Ignaco bažnyčioj Tokio, yra 40 konver
titų. Pereitų metų liepos mėn. ši šv. Ignaco parapija 
turėjo 1100 katalikų. Šiais metais katalikų skaičius 
200 padidėjo.

▲ Grupės pamaldžių tikinčiųjų pastangomis netru
kus bus pastatyta ant aukščiausios Pirėnų kalnų 
viršūnės Dievo Motinos statula. Ji būva pašventinta 
Barcelionoj ir pėsčiomis nunešta į Jai skirtą vietą.

▲ Italų Katalikų Skautų Sąjungos (ASCI) Centri
nis Komisarijatas, norėdamas supažindinti su skau
tų metodais ir jų įtaka religiniam bei doriniam jau
nimo auklėjimui, rengia informacinius kursus, kurie 
įvyks šių metų rugpiūčio mėn. >6-28, rugsėjo 16-18 
ir spalių 7-9 dienomis šv. Jurgio palapinių mieste Ro
moje.

209 Main St. Tel. 386 Naahua, N. H.
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J. J. DUANE CO.

Building VVreckers & Lumber Materials

600 Southern Artery Quincy, Mass.

OUINCY SAVINGS BANK

Over 100 Years of

Dependable Service
_ • - • -1- * A •.» t

Quincy, Masa.

THE BARGAIN CENTER, Ine.

Krautuvė Taupiems Žmonėms

2 VVashington St., Quincy, Mass.

Athol CtedN IMm Savings Md Imk

Į
534 MAIN ST., ATHOL, MASS.
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BRIDGEWATER SAVINGS BANK

Incorporated March 8, 1870

EAST BRIBGEWATER SAVINGS BANK
Open 9 A. M. to 3 P. M.

Wed. Evenings, 0 P. M. to 7:30 P. M.

i 
i
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Watch For Our OpeaingI
We will continue to Specialize in 

Good Foods as in the Past.

WALSH’S LUNCH
(PRE8TON T. WALSH Jr., Mgr.)

105 WEST PEARL ST„ NASHUA, N. H.

TRY OUR DELICIOUS

f

FRIED CLAMS — FRIED CHICKEN — SANDW1CH8 
FRENCH FRIES — ON1ON RINGS —1CE CREAM 

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

THE MEADOWS
i oaoųino'?
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uona i ? 
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Duonos rieke gatvėje. - Duona tai 
Dievo dovana.- Kas karo metu bran
giausia. - Duona turtuolių ir betur
čių namuose. - Ką primena gatvėn 

išmesta rieke duonos.
Jobm Kuimickis

Kasdieninės mūsų duo
nos duok mums šiandien...

Viešpaties malda

EINU šiandien gatve 
ir nustebęs sustoju: ant 
nešvaraus grindinio guli 
riekė duonos...

Stovėdamas mąstau: 
kažin ką būčiau atidavęs 
1944 metų rudenį, 1945 
metų pavasarį, kai teko 
bėgti nuo besiartinančio 
fronto ir ne kartą apie 
duoną tik svajoti.

Nespėjau atplyšti nuo 
sunkių minčių, kai pro 
šalį prabėgęs berniukas 
nuspiria duonos riekę...

Namai ir duona
KAS iš mūsų neatsi

mena, kaip motutės kep
davo Lietuvoje duoną ? 
Kas nepamena, su kokia 
pagarba duona būdavo 
dedama ant stalo ir kaip 
rūpestingai surinkdavo 
likusius trupinius, kad 
nė vienas nenukristų ant 
žemės?
— Vaikeli, — sakydavo 

vyresnieji: — jei nemo
kėsi pagerbti duonos, 
kada nors jos visai ne
turėsi...
— Duona tai Dievo do

vana! — nekartą pratar
davo tėvai.

Ne tiek higienos sume
timais, kiek dėl pačios 
pagarbos, duona būdavo 
laikoma švarioje, tvar
kingoje spintoje ir ją ga
lėdavo raikyti tiktai tė
vai arba jų patikėti su
augę vaikai.

Ateidavo kada elgeta. 
Sukalbėdavo pot e r ė 1 į. 
Motutė atriekdavo didelę 
riekę duonos ir atsidėko
dama už maldas duodavo 
elgetai. Sis pabučiuoda
vo juodą duonelę, gra
šiai suvielodavo ir atsar
giai įsidėdavo į krepšį.

Lietuvoje, sodžiuje ar 

mieste, duona būdavo 
laikoma didžiausioje pa
garboje. Niekas jos ne
mesdavo į išmatų dėžę, 
niekas be reikalo jos ne
trupindavo.

Duona, kurios prašoma 
Viešpaties maldoje rytą 
ir vakarą, be abejo, ver
ta didžiausios pagarbos.

Karas ir tremtis
MAN rodos, žmogus, 

kuris pergyveno karo 
baisumus ir tremtį, nie
kuomet neleis, kad duo
na būtų be pagarbos mė
toma.

Karo audra nušluoja 
namus ir trobesius, ap
degina rūbus, sunaikina 
knygas, baldus, bet nu
kentėjęs be jų gyvena. 
Pabėgėlis permiega ne 
vieną naktį po atviru 
dangumi, susilopo rū
bus, prisiglaudžia kokio
je pašiūrėje ir tuojau 
nori duonos. Už duonos 
riekelę vaikų tėvas ati
duoda paskutines bran
genybes arba sutinka at
likti sunkiausią darbą.

Karo aukos nukeliauja 
tūkstančius kilometrų, 
tačiau kiekvienoje poil
sio vietoje tuojau ieško 
duonos.

Atskirą valandėlę pa
bėgėlis gali pamiršti pa
čias artimiausias palik
tas vietas ar brangiau
sius asmenis, tačiau duo
nos jis niekuomet nepa
miršta.

Kai DP stovyklose ku
rį laiką būdavo duoda
ma kukurūzinė duona, — 
kiekvienas tremtinys ty
lomis ilgėjosi paprastos 
ruginės duonos, o gavęs 
riekutę, pasigardžiuoda
mas suvalgydavo.

Ką reiškia duona ba
daujančiam, — visi su
pranta. Kaliniai, kalinti 
vokiečių koncentracijos 

stovyklose arba komu
nistų kalėjimuose, duo
ną naktimis sapnuodavo.

Gerbūvis ir duona
KAI ateina geresni lai

kai, daug kas gražiai su
sitvarko, įsikuria. Ta
čiau nors toks žmogus 
apsigyvena moderniš- 
kiausiuose namuose su 
visais patogumais, nors 
jis turi įvairiausio mais
to, — be duonos jis nie
kuomet neapsieina.

Kiekvieną rytą valgo 
duonos riekes ir papras
tas darbininkas, ir fron
to karys, ir valstybės 
ministeris, ir pats prezi
dentas ar karalius. Duo
nos jam niekas neatsto
ja. Visa kita tartum 
priedas: ir kiaušinis, ir 
bekonas, ir vaisiai.

Neveltui tad ir poetas 
Bern. Brazdžionis jaus
mingai rašo:
O duona, žydinti pelėsiais, 
tartum rugiagėlių žiedais, 
tave su ašara minėsiu, 
kaip sektą pasaką kadais...

Poetas primena, kad, 
gaivindama klaj ū n u s, 
duona peni juos atsimi
nimais ir žvaigždėtais 
vilties žiedais vidur nak
ties. Duona tremtinio jė
gas — ne tik fizines, bet 
ir moralines — sustipri
na.

Numesta riekė
ANT nešvaraus grindi

nio guli duonos riekė. 
Berniukas ją koja paspi
ria...

Ką už tą duonos gaba
lėlį atiduotų Sibiran iš
vežtasis arba kalėjime 
uždarytas? Ką už jį ati
duotų alkanų vaikų mo
tina ar tėvas? Ką už jį 
duotų pavargęs ir išba
dėjęs fronto karys?..

jeigu žmogus, kuris 
nerūpestingai nusvie
džia duonos riekę, atsi
mintų tuos, kuriems ji 
būtų tikras išganymas, 
— jo ranka pati susilai
kytų ir padėtų duonos 
ten, kur ji jaustųsi pa
gerbta.

Nemėtykime duonos 
nuograužų, nes ir už jas 
turime Dievui dėkoti.

Juo daugiau žmogus įdeda | 
žemę darbo ir kapitalo, juo 
labiau jin su ja auauga.

H. Haissinger

Pirmas spraumuinis (jet) laivas, išbandomas Škotijoje.

Laiškas iš Aliaskos

— Kai USA pirko žemę iš Rusijos po du centu už ake- 
rį* - Susitikimas su suomiais ir estais. - Lietuviai aukso 
ieškotojai. - Maistų gabena lėktuvais. - Pasivaikščioji
mas po tundras.

Aukso žemė Tolimoj šiaurėj
Tolimoji Aliaska mažai 

mums pažįstama, o ji užima 
586,400 kvadratinių mylių 
plotą. Ji yra didesnė negu 
Norvegija, Švedija ir Suomi
ja draugėn paėmus ir suda
ro penktadalį visos USA teri
torijos.

JAV-bės Aliaską atpirko 
nuo rusų už 7 milijonus du 
šimtu tūkstančių dolerių 
(1867 m.), taigi mokėjo ma
žiau kaip po du centu už ake- 
rį-

Aliaskoje buvo atrasta 
aukso ir tik viena tokia auk
so kasykla dešimteriopai grą
žino amerikie&ams įmokėtus 
pinigus, o iš viso iš Aliaskos 
jau išvežta gėrybių už du bi
lijonu dolerių.

Aliaska tur ateitį. Ji yra 
maždaug tame pačiame nuo
tolyje į šiaurę, kaip ir Skandi
navų kraštai; kai Norvegija. 
Švedija ir Danija draugėje tu
ri apie 16 milijonų gyventojų. 
Aliaskoje tėra apie 92 tūks
tančiu.

Paltai Sibiro plotus
Jau ketvirta diena kaip esu 

viename iš tolimiausių Alias
kos miestelių — Nome. Tik 
Beringo sąsiauris šią vietą

Dr. J. Prunskis

skiria nuo Rusijos, bet su 
Sovietais jokio susisiekimo 
nėra.

Vasarą čia ilgos dienos. Ka
da tik nubundu iš ryto, nors 
ir apie ketvirtą, jau šviesu.

Miestelyje yra ateivių iš 
Skandinavijos. Vakar sutikau 
suomę, kuri kartą ir per Lie
tuvą keliavusi ekskursijoje į 
Italiją. Jos vyras čia kalėji
mo sargas, gauna 300 dolerių 
algos per mėnesį, o ji pati — 
saugo vieno pareigūno vai
kus, gaudama 100 doler ių į 
mėnesį.

Neseniai jie nusipirko iš 
lentų sukaltą namuką už 700 
dolerių, dabar patys dažo, at
rodys švariai, nors kukliai.

Vandens išvežioto jas
Bene gražiausią visame 

miestelyj namuką 
estė, ištekėjusi už vietinio gy
ventojo. Jos vyras visam 
miesteliui žiemą vandenį ga
bena, nes vandentiekis užda
romas — dideli šalčiai vamz
džius susprogdintų, o gilyn 
suleisti jų negalima, nes už 
poros pėdų čia žemė įšalusi 
žiemą - vasarą.

Misijų katalikai
Yra čia keletas šimtų gerų 

katalikų. Paliai bažnytėlę gy

čia turi spalvingų

venanti šeima man pasakojo, 
kad kaikurį laiką nebuvo ku
nigo:

— Gavėnioje susirinkdavo
me du kartu savaitėje vaka
rais rožančių kalbėti. Ateida
vo dar kareivių iš esančių ne- 
taliese kareivinių, pilna baž
nytėlė būdavo.

Dabar čia gyvena jėzuitas 
misijonierius. Ir eskimų esa
ma daug katalikų. Daugelis 
jau moka anglų kalbą ir pra
tinasi prie kultūringo gyveni
mo.

Gėlių šiltadaržiai
Kadangi žiema būna ilga, 

ledas nuo pabaigos rugsėjo 
iki birželio mėnesio, tai žmo
nės prie namų ar prieangiuo
se su šviesiais langais įren
gę šiltadaržius, kuriuose daug 

gėlių, o gal ir- viena 
kita daržovė.

Daugelis Aliaskos miestelių 
išaugo tais laikais, kai čia 
buvo atrasti aukso klodai. 
Šiandien skaičiau C. L. An- 
drews parašytą Aliaskos isto
riją; autorius pabrėžia, kad 
ir lietuviai buvo tarp tų auk
so ieškotojų. Tačiau Komėje 
neradau mūsiškių nė vieno, 
nors ieškojau ir per čią išei
nantį laikraštį.

PAMKA
Brangūs broliai, Amerikos 

lietuviai.
Mes sergantieji džiova lietu- 

\ iai, Fluntl<»sen sanatorijoje. 
Vokietijoj, nuoširdžiai dėko
jame už Jūsų suaukotuosius 
drabužius, kuriuos šiomis die
nomis iš BALF-o gavome.

Juos gavome kaip tik tuo 
laiku, kada IRO nustojo mus 
globoti ir mus nelaimingus 
perdavė vokiečių malonei. Jau 
dabar žinome, kad rūbų iš vo
kiečių tikrai negausime, todėl 
gavę jų iš Jūsų labai apsi
džiaugėme. Ir rūbų siuntimą 
prašome padauginti.

Tariame Jums lietuvišką 
ačiū ir linkime sveikatos ir 
kuo geriausio pasisekimo.

Ligonių vardu seniūnas
Br. ( ižauskas.

1950. 7. 13.

Žiemą susisiekia tik 
lėktuvais

Jūrai užšalus laivais negali
ma privažiuoti, todėl paštas ir 
maistas tada gabenamas lėk
tuvais. Suprantama, kainuoja 
žymiai brangiau.

Žiema čia tęsiasi aštuonis ir 
daugiau mėnesius. Kadangi 
šildymas brangus (dideles- 
niam namukui gali išeiti iki 
60 dol. mėnesiui, kaip man 
sakė vienas inžinierius), tai 
namai paprastai žemi ir maži, 
sukalti iš lentų, iš toliaus ar 
specialių presuotos medžiagos 
plokščių.

Mačiau vienus namukus 
vieton lietuviškų žirgelių, pa
puoštus ties kraigu elnio ra
gais.

Porą dienų dulkė rudens 
lietus. Trečia buvo saulėta ir 
šilta, beveik taip, kaip Bosto
ne.

Išėjau pasivaikščioti į tun
dras. Žemė čia žiemą vasarą 
įšalusi, tik paviršiuje atšyla 
Į>er {Kirą trejetą |>ėdų. Maži 
krūmokšniai. aukščiau kelių 
žolė, yra kimšų. Kaikur vove
raitė Įsibėga. Matosi uogie
nojų. Eskimų šeima rinko uo
gas. Jie žino tundrose esantį 
augalą, .kurio lapus nuskynę 
sumerkia į žuvų taukus, ap
saugo nuo sugedimo ir taip 
turi vitaminų atsargas ilgai 
žiemai.

Nuostabu. kaip Aliaskos 
gyventojai neikiek nesirūpina 
karu. Jie jaučiasi gyveną sau
giausioj vietoj pasaulyje.

Žalioji mergelė
, Kartis Skalbė

. Vienas karalaitis turėjo tris gerus daik
tus: ratus, kurie patys riedėdavo, rytinį ap
siaustą, kuris oru nešiodavo, ir lazdelę, kuri 
parodydavo užkastus lobius. Tai, žinia, ka
ralaitis nerimdavo, lakstydavo čia žeme, 
čia oru, kur tik lazdelė parodydavo, ir jam 
tekdavo visi žemės lobiai. Ir buvo kur jam 
lakioti, nes jo karalija buvo trijų jūrų ap
supta. Todėl jis daugiau skraidydavo oru, 
negu vaikščiodavo ar važinėdavo žeme, nes 
visų greičiausiai nešdavo jį rytinis apsiaus
tas.

Po pusryčių jis išeidavo į pilies sodą, kur 
žydėdavo gražiausios gėlės ir augdavo labai 
gražūs medžiai. Bet jis, nekreipdamas dė
mesio, pro viską praeidavo. Sustėdavo tiktai 
sodo pievelėje, pažiūrėdavo, į kurią pusę ro
do lazdelė, susikišdavo rankas į stebuklin
gojo apsiausto rankoves, palinkdavo, tarsi 
norėdamas atsigulti, ir nuskrisdavo, kaip 
vėjas.

Tai buvo šiltas vatinis apsiaustas, nes 
saulė, kuri šildė kiekvieną vabalėlį žemėje, 
aukštai, nors ir spindėjo, bet buvo šalta, ir 
debesys, kurie skrendant karalaitį supo, 
kaip sidabrinės vilnos, buvo vėsūs ir drėgni.

Jis nežinojo, kas yra tolumas. Aukštumas 
viską sumažindavo. Didžiausios eglės kalne 
buvo (Juodesnės už smilgas pievoje, ežerai ' 
slėniuose mirgėjo, kaip vandens lašas delne. 
’^atp'1 Išklojant, pasaulis dažnai jam atrody- 
davo tuščias ir šaltas. Bet negLleisi lobiams _ 

dūlyti? — Karalaitis skrisdavo ir nusileisda
vo ten, kur lazdelė parodydavo, ir jo vergai 
parnešdavo aukso ir brangių akmenų naš
tas. Jam priklausė jau pusė pasaulio lobių.

Kartą stebuklingoji lazdelė nuvedė jį į 
tamsų urvą girios glūdumoje. Jis buvo gir
dėjęs, kad ten kalnų dvasios paslėpusios sa
vo brangenybes. Praskirdamas krūmus ir 
aviečių šakas, karalaitis įėjo į tą urvą ir pa
matė, kad ten labai erdvu. Prie seno akmens 
stalo snaudė milžinas. Ant jo galvos augo 
samanos, ant blakstienų dideli pilki pelėsiai, 
kurie buvo nukarę ant akių. Akmeninėje 
krisnyje pamažu ruseno ugnis. Tyliai, ant 
pirštų galų, karalaitis praslinko pro jį, ir 
su savo lazdele, kuri nežinojo, kas yra už
raktas, atidarė dideles surūdijusias geleži
nes duris. Už jų buvo kitas, dar didesnis 
rūsys, kuris buvo pilnas spindinčių akmenų. 
Karalaičiui net akys pradėjo skaudėti nuo 
spindėjimo, kurio joks žmogus dar nebuvo 
matęs. Jis suriko ir krito ant slenksčio. MiL 
žinąs pašoko, pakėlė pirštais blakstienas ir 
nusišypsojo į barzdą, kuri, kaip žilos sama
nos, buvo nukarusi ant akmeninio stalo. Jis 
suprato, kas atsitiko. Jo lobius saugojo se
no kerėjimai. Kas pamatydavo jo brangeny
bes, tas apakdavo. Karalaitis atsikėlė ir de
juodamas graibėsi apie sienas. Milžinas paė
mė jį, kaip kirminą dviem pirštais už pa
kaušio, ir išmetė iš urvo.

Nuliūdęs karalaitis gulėjo ant žemės. Ap
linkui buvo akla, nepermatoma tamsa. Ka
ralaitis suprato, kad jis apako. Akių vokais 
jautė, kad oras atvėsta ir atidrėksta. Tur 
bfct,; jau naktis. Pakilo ir griuvinėja, norėda
mas eiti. Tamsoje grabaliojo medžių šakas, 

kurios suduodavo jam per veidą. Beržo la
pai švelniai glausdavosi prie jo rankų, eglių 
spygliai badydavo pirštus. Bet tai jam pati
ko, nes jis buvo aklas ir turėjo iš naujo su
sipažinti su pasauliu. Dabar jam rodėsi, tar
si būtų išėjęs į erdvesnę vietą, gal būt, tai 
buvo miško pievelė. Jis suuodė švelnų žolės 
kvapą. Pavargęs krito ant žemės ir spaudė 
kaktą prie drėgnos, vėsios žolės. Jam atro
dė, kad nusižengęs žemei, ir jis, sudėjęs del
nus, norėjo ją atsiprašyti. Ir tikrai, Iš žemės 
kilo toks tylus, malonus alsavimas, tarsi ji 
būtų norėjusi jam atsiliepti. Jis prisiglaudė 
prie jos, užsitraukė apsiaustą ant galvos ir 
užmigo. Pabudęs išgirdo paukščius čiulbant, 
o ant rankų ir veido pajuto malonią saulės 
šilumą. Žolė pamažu šiureno. Kažkas priėjo 
ir lengvai pirštais prisilytėjo akių. Staiga 
jis pajuto, kad pro tuos švelnius pirštus ver
žiasi rausva saulės šviesa. Nustebęs ir apsi
džiaugęs, kad vėl mato., karalaitis atitraukė 
nuo akių tas gerąsias rankas ir pamatė su 
žaliais drabužiais *mergelę.

— Kelkis ir praregėk!
— Taip, aš buvau aklas...
— Visą gyvenimą tu buvai aklas. Tu pro 

viską praeidavai pro šalį. Tu negyvenai. Tu 
pradėsi gyventi tiktai tada, kai suprasi, kad

— Tai eik su manim!
Mergelė paėmė karalaitį už rankos ir nu

vedė į žalią, laimingą gamtą. Jis užmiršo 
viskas yra gyva ir gyvena drauge su tavimi. 
Kiekviename žolės stiebelyje plaka maža žo
lės širdis. Klausyk! — ji prikišo prie jo vei
do keletą baltų gėlių. — Ar tu tikrai nori 
praregėti?

— Taip, — prakuždėjo nudžiugęs karalai

tis.
savo šaltąjį aukso sostą ir tapo medžių, gė
lių ir žolių karaliumi.

★
Pasaka vaizduoja žmogų, atitrukusį nuo 

gamtos, ir dėlto nelaimingą, nors ir turtin
gą. Laimė grįžo, kai jis praregėjo, kokia 
graži yra Dievo sukurtoji gamta.
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• Kun. Dr. J. Prunskis, da 
bartiniu laiku lankosi Alias 
koje. Iš Nome miestelio prie 
Beringo sąsiaurio atsiuntė 
“Darbininkui” linkėjimus ir 
pluoštą kelionės įspūdžių, ku
riuos skaitytojai ras šiame 
numeryje. Žada dar aplankyti 
Fairbanks, didžiausią McKin- 
lęy kalną, Ancorage ir rug
piūčio 25 d. vėl grįžta į Chi- 
cagą.
• V. Žukauskas, dramos ak

torius, operos studijoje New 
Yorke pradėjo dėstyti vaidy
bos meną. Dabar ruošia jau
nuosius dainos mėgėjus 
“Fausto” vaidybai. Vėliau 
Studijoje numatoma pastatyti 
“Trubadurus” ir “Traviata”.
• Kun. J. C. Jutkevičius, 

‘Aušros Vartų' vikaras, Wor- 
cester, Mass., parašė į “The 
Knicerbocker” straipsnį, ku
ris pavadintas: “Soviet Ter- 
ror in Lithuania Should Have 
Warned America”.
' • Tėvai Jėzuitai Chicagoje 
nuo rugpiūčio 18 d. persikelia 
ji didesnius namus. Naujojo 
vienuolyno adresas: 5541 S. 
Paulina St. Telef. HEmlock 
4-1677.

Kun. S. Yla, N. P. seserų 
Kongregacijos kapel i o n a s, 
Putnam. Conn. lankėsi Chica
goje ir dalyvavo Chicagos ap
skrities Federacijos susirinki- 
ttie, kuriame sveikino katali-. 
Riškosios akcijos veikėjus.

Kun. Kaz. Vaišvilas, Hart. 
Mich. vikaras, išvyksta tęsti 
Studijų Romon, kur jis gy
vens Lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijoje. Vyskupas juo 
džiaugėsi, kad greit pramoko 
Anglų kalbos.

Kard. Stritch - dalyvavo 
tun. P. Lapelio laidotuvėse ir 
pasakė pamokslą, priminda- 
fiias. kad sunkiose šio pasau
lio krizės dienose mes randa
me įkvėpimo šių liūdnų apei
gų prasmėje.

Tėv. Barnabas Mikalaus
kas, O.F.M. iš “Lietuvių Ži
nių" redaktoria pareigų pa
sitraukia ir išvyksta naujoms 
pareigoms į Kanadą. Numa
toma. kad "L. Žinių” redakci
joje įvyks persitvarkimų.

■ • Adv. Lionginas Indreika, 
prieš 9 mėn. atvykęs iš trem
ties. rugpiūčio 8 d. mirė Det-

ŽIDINIUOSE
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Pavykusi Kalifornijos 
Lietuvių Diena

Rugpiūčio 13 d. “Lietuvių 
Dienų” iniciatyva Los Angely- 
je buvo padaryta “Kaliforni
jos Lietuvių Diena”, į kurią 
suvažiavo lietuviai iš dauge
lio apylinkinių miestų, kaip 
Sap Diego, Long Beach, Palm 
Springs, Indio, La Mėsa, En- 
cino, Pasadena, Altadena, 
Burbank, Santa Monica ir k.

Programoje dalyvavo Lietu
vių Tautinių šokių grupė, ve
dama L. Zaikienės, akrobatė 
Rūta Kilmonytė, akordionis- 
tas A. Skridulis, E. Truškaus- 
kaitė ir Mitkutė su eilėraš
čiais, P. Gasparaitis ir Gra
cas su dainomis. Labiausiai 
visus užimponavo tautiniai 
šokiai ir akrobatika. Buvo iš
rinkta gražiausias berniukas 
ir mergaitė (2-5 m. amžiaus). 
Gražiausias berniukas — Sta
siukas Severinas ir gražiausia 
mergytė — Katrytė Tafrof 
(Velytu  vės duktė).

Lietuvių Dienoje tarp daly
vių matėsi prof. K. Pakštas, 
iš Pittsburgh, Pa., prof. M. 
Biržiška su šeima, kun. Dr. 
Bartuška iš San Diego, Calif., 
kanauninkas J. Steponavičius 
iš Burbank, Calif., kun. J. Ku
činskas ir kun. Siliauskas iš 
Los Angeles, Petriko šeima iš 
Dėl Mar, Calif., Florencija 

roite, Mich. Vokietijoje gyve
no Lubecko stovykloje. Pali
ko žmoną, dukterį ir sūnų.

Kultūrininkai Ignas ir Te
odora Serafinai neseniai per
sikėlė iš Brooklyno į Chicagą. 
Ignas Serafinas yra gabus 
mokytojas lituanistas, Teodo
ra Serafinienė - Skabaliaus- 
kaitė yra baigusi vaidybos 
studiją Klaipėdoje.

• Ad. Varnas, dailininkas, 
vasarodamas J. Bičiūno va
sarvietėje padarė ekskizus 
keliems savo naujiems kūri
niams.

• Tėv. J. Bružikas, S. J., 
baigęs Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserims rekolekcijas Brock
ton, Mass., išvyko į West Ba- 
den atlikti pats rekolekcijas 
ir apie šio mėn. pabaigą bus 
Chicagoje.

• Prof. Pakštas išrinktas 
šiems metams ordinariniu 
profesoriumi Duquesne uni
versitete Pittsburghe, Pa.

Korsakaitė, dr. Oraška, adv. 
Petraitis ir daug kitų žymių 
asmenų.

Jau treti metai kaip “Kali
fornijos Lietuvio" ir dabar 
“Lietuvių Dienų” pastangomis 
rugpiūčio mėn. yra surengia
ma “Kalifornijos Lietuvių 
Diena”.

šv. Kazimiero parapijos 
gegužinė

Kasmet Šv. Kazimiero Liet, 
parapija Los Angelyje padaro 
po tris piknikus - gegužines. 
Paskutinis šių metų piknikas 
įvyks rugpiūčio 27 d. Arroyo 
Secco Park, Girdėt, kad ruo
šiama šiai gegužinei įdomi 
prpgrama. Parapijos piknikai 
visuomet būna didžiausi ir 
sėkmingiausi iš visų.

Miltonas Starkus 
baigė kolegiją 

Miltonas C. Starkus šiais 
metais baigė Kalifornijos uni
versitetą žurnalistikos ir lite
ratūros skyrių. Miltonas yra 
jau daug pasireiškęs ameri
kiečių ir lietuvių spaudoje. 
Pastaruoju metu jis redaguo
ja “Lietuvių Dienų” anglų 
skyrių ir verčia V. Ramono 
knygą “Kryžius”. Rugsėjo 
pradžioje yra jam rengiama 
“graduation party”.

“Lietuvių Dienų” turinys
“Lietuvių Dienų” žurnalo 

paskutinės laidos numeryje 
randame šiuos įdomius 
straipsnius: “Vardan tos Lie
tuvos”, “Palaidojus Dr. K. 
Grinių, buvusį Lietuvos Prezi
dentą”, “VLIKo delegacija 
Romoje,” “40 metų Ateitinin- 
kijai”, “Darius ir Girėnas, 
Atlanto nugalėtojai”, “Vene- 
zuelos Lietuvių Pasimaty
mas”, “Jaltos Konferenccija”, 
“Anglijos lietuviai demons
truoja”, “Clevelando kultūri
niai darželiai”. Įdomu, kad 
kiekvienas straipsnis yra iliu
struotas keliais paveikslais.

Anglų kalboje šie straips
niai : “Lithuanian Emigra- 
tion”, “Dp. Statistiės”, “Lith
uania under Soviet Occupa- 
tion”, “Krupavičius speaks 
over Vatican Radio”, “Behind 
the Iron Curtain”.

“Lietuvių Dienos” leidžia
ma Los Angelyje, (9204 S. 
Broadway), Calif. Prisiuntus 
adresą, siunčiama numeris su
sipažinti. Metinė pren. $3.00.

—A. B.

Brocktono seserų sodyboje
Jei kurį pavakarį užsuksi į 

Sopulingosios Motinos vienuo
lyną, Brockton, Mass., ir ap
eisi visą sodybą, aiškiai pa
stebėsi dvejopą jos pavidalą: 
buvusios ligoninės, skirtos 
daugiau žemei, ir augančio 
vienuolyno, nukreipto aukš
čiau šios žemės. Kris į akį 
daug kas naujo, atsiradę čia 
per pastaruosius metus.

Ūkis nors ir ir nedidelis ir 
neturįs tiek našumo, kad ga
lėtų vienuolyną išlaikyti, bet 
kiekviena jo lysvė ir kiekvie
na veja įdirbta. Žiūrinėji ir 
aiškiai pastebi pėdsakus pri
tyrusios agronomo rankos, 
Dr. Juozo Petronio, karo vėt
ros atpūsto ūkvedžio į Sopu-1 
lingosios Motinos, namus. Pa
matai ir didžiulius akmenis, 
nuo laukų nurinktus, ir ap
kuoptą ąžuolyną — naują 
vietą rudeninėms iškiloms su 
patiestu keliu paliai sodybą. 
Čia pat išvysti taisomą tven
kinį su Dievo Motinos statula 
ir medeliais apsodintus takus 
seserims pasivaikščioti. Bus 
jau visi metai, kaip seserų 
rekreacijai tai daro kun. Pr. 
Juras savo lėšomis. “Argi 
joms nereikia nuošalumo 
gamtoj, kaip ir susikaupimo 
namuose?” — kartą jis pasa
kė pradėdamas tuos darbus.

Jo rūpesčiu įrengta susi
rinkimams salė iš buvusio ga
ražo. Gretimas mūrinis san
dėlis nužiūrėtas pertaisyti į 
nakvynės namus mergaičių ir 
moterų rekolekcijoms. Kitoje 
pusėje kelio iki antro jau 
aukšto yra pakilusi būsima 
senelėms prieglauda. Metęs 
dar žingsnį į visą sodybą, pa
matai ūkinių trobesių, savo 
paskirties netekusių, kurie 
laukia tvarkomos rankos. Jie 
turėtų pakisti į naujokyną, į 
kapeliono namus ir ūkvedžio 
butą. Nėra taip pat ir koply
čios šalimai vienuolyno. Ar 
sekantieji 25 metai pridės So
pulingosios Motinos židiniui 
dar ir tai, ko jam stinga?

Atsakymas man rodėsi tei
giamas. Tik per praėjusius 
penkerius metus, kaip sese
rys Brocktone gyvena ir plu
ša, daug kas įgavo visai nau
ją paskirtį. Seniau čia rink
davosi žmonės ieškoti sveika
tos, išlaistytos su svaigalų 
taurėmis; atgavę ją, vėl nu
grimzdavo į tuos pačius svai- 
gėsius. Seserys dabar atneša 
tyrią ir žydinčią savo sveika
tą, užgrūdina ją vienuolyno 
regula ir išeina grumtis pa
saulyje už savo ir artimo sie
lą. Jos mielai paliktų visam 
laikui vienuolyno sienose, jei 
artimo meilės pareiga neliep
tų rūpintis ir kitais. O ji daž

nai pašaukia nelauktai, kar
tais ir neįprastam darbui, ar
ba atitraukia iš pamėgtos vie
tos.

Štai, viena sesuo, turėjusi 
jau nemažai pažįstamų, su
tiktų mokyklos ir parapijos 
darbe, rašo viename laiške: 
"Prašau man atleisti, kad 
žaibo greitumu išvažiavau, 
nespėjusi nei atsisveikinti. 
Mat, kaip kareivis! Man ne
laukta buvo nei pati kelionė 
nei paskirtis vargonininkauti. 
Bet, kaip . Monsg. Fulton 
Sheen savo knygoje “Peace 
of Soul” rašo, "we do not 
give up things we just make 
an exchange for something 
better”. Seserys nemeta iš 
pareigos joms tekusių darbų: 
jos stengiasi juos apversti į 
gerą, stengiasi ir prisitaikyti 
ir prie vietos, į kurią pareiga 
įstato. “Pagyvensiu čia ir pri
prasiu, — rašo toliau ta se
suo, ir dar prideda: “Manau 
ir vaikų darželyje turiu 60 su 
viršum. Kol paprato laikytis 
tvarkos, buvo baisu”.

Taip išsklysta seserys į 
plačiąją visuomenę, kur ir 
darbas pasitaiko “baisus” ir 
aplinka nelengva. Ištvermės 
daugiausia tegali pasisemti iš 
Kryžiaus, kurį yra užsidėju- 
sios ant savo pečių. O po 
kiekvienu kryžiumi stovi ir 
Motina Sopulinga, kaip yra 
stovėjusi Golgotos kalne. Tą 
Golgotos vaizdą lengvai pa
stebi tarp medžių, prieš pa
grindinius vienuolyno namus.

• Tėvas J. Bružikas, misijo- 
nierius, visą savaitę vedė re
kolekcijas Jėzaus Nukryžiuo
tojo seserų vienuolyne Brock
tone. Prieš tai jis rekoleksijas 
vedė Elmhurste.
• Rekoiekcdjoms seserys 

buvo suvažiavusios iš visų pa
rapijų, kur jos,dirba. Gavu
sios naujus paskyrimus, išsi
skirsto į darbo vietas pradėti 
naujų mokslo metų.
• Naujos mokyklos nuo š. 

m. rudens atidaromos Wor- 
cester, Mass., Aušros Vartų 
parapijoje, ir Kingston, Pa., 
Švenč. Marijos parapijoje.

• Vienuolyną praėjusią sa
vaitę aplankė Tėvas J. Venc
kus, S. J., profesorius George- 
town jėzuitų universiteto ir 
kun. L. Jankus iš Santa Bar
bara, Calif.

• Piknikui rengiamasi visu 
uolumu. Labai daug dirba 
brocktoniečiai vietoje ir sese
rų rėmėjai kitose parapijose. 
Kaip teko nugirsti, programa 
bus labai įvairi ir įdomi. Šo
kiams įrengtos naujos patal
pos čia pat prie kelio. Bus 
muzikos ir dainų.

Prašome aplankyti mus Darbo šventėje (Labor Day) rug
sėjo mėn. 4 d. Pataikysite į rudeninį pikniką, kuris Brocktone 
būna tik vieną kartą j metus.

Tėvynės ilgesys Argentinos lietuvių širdyse
girdo daina “Kur bakūžė sa-Kiekvieno Argentinos lietu

vio širdyje, nežiūrint nei ko
kio tautinio nusistatymo jis 
bebūtų, veišpatauja tėvynės 
ilgesys ir kiekvienas brangina 
turimus Lietuvos vaizdus. 
Dažnas su pavydu žiūri į tuos 
užsieniečius, kurie turėdami 
laisvas tėvynes, dažnai su šei
momis vyksta paviešėti į gim
tą kraštą. Mūsų tėvynei esant 
už geležinės uždangos, netik 
negalime jo aplankyti, bet ne
galime ir laiško parašyti. Vi
sa Argentinos lietuvių laimė, 
kad savo tarpe turi tokį tau
tietį (p. Gilvydį), kuris savo 
kino aparatu labai dažnai ro
do dokumentalines filmas — 
Lietuvos vaizdus, darytus Ne
priklausomos Lietuvos laikais.

Sunku būtų pasakyti, kiek 
kartų buvo šios filmos rody
tos visose lietuvių kolonijose, 
tačiau jos niekad žiūrovams 
nenusibosta ir kiekvieną kar
tą šių filmų žiūrėti susirenka 
gausus lietuvių skaičius.

Paskutinis lietuviškų filmų 
demonstravimas įvyko š. m. 
liepos 30 d. Bueonos Aires 
lietuvių parapijos salėje, laik
raščio “Laikas” parengime. 
Šį kartą p. Gilvydis suprasda
mas šio laikraščio sunkią fi
nansinę padėtį, visą gautą 
pelną paskyrė “Laiko” para
mai.

Užgesus salėje šviesai, pasi- 

manota”, o ekrane kukli, bet 
lietuvio širdžiai miela kaimo 
bakūžė, apaugusi gluosniais 
ir svyruokliais beržais. Po to, 
slinko nepaprastai gražūs žie
mos vaizdai, o pavasarėjant 
aukštaitis kalvis plušo taisy
damas plūgus. Pavasario sau
lei daugiau susildžius ir pra
džiovinus žemę, sužydo pievų 
gėlės, subangavo javų laukai.

Ekrane pasirodžiusi šaunio
ji Lietuvos kariuomenė buvo 
sutikta gausiais plojimais. 
Puikūs tekančio Nemuno 
vaizdai ir jo šlaituose aidinti 
daina “Lietuva brangi mano 
tėvyne” žiūrovus tiek su
griaudino, kad daugelio akyse 
pasirodė liūdesio ašaros. Tarp 
daugelio Kauno vaizdų mie
liausias buvo smilkstančio au
kuro vaizdas prie Nežinomo 
Kareivio kapo, kur buvo su
dėta daug gyvų gėlių vainikų 
ir sugiedota “Marija, Marija”. 
Filmą buvo baigta Lietuvos 
Kariuomenės paradu Kauno 
aerodrome.

Ta pačia proga moterų 
draugija “Birutė” buvo su
rengusi loteriją, kuri turėjo 
gerą pasisekimą. Visas gautas 
pelnas taip pat buvo paskir
tas lietuviškos spaudos para
mai.

Leonas Kančauskaa.
Buenos Aires, 1.8.50.

VISI KELIAI VEDA Į BROCKTONĄ!
MOTERŲ SENELIŲ PRIEGLAUDOS STATYBOS FONDUI

« DIDELIS PIKNIKAS Rugsejo-Sept. 4
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno Sodyboje

LABOR DAY-
• ‘ i

Thatcher Street, Brockton 54, Mass. ■ ■i <.



ŠACHMATAI
— vate JL Merkis —

BEGALINS ŠAKNIS
Begalinę Šaknie 

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

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

ALEKANDEKS
414 West Broadway 

South Boaton 27, Mass.

%

□ Povilas Vaitonis, pasižy
mėjęs Lietuvos meisteris, da
lyvaus šių metų Ontario pir
menybėse, kurios įvyks To
ronto mieste, rugsėjo 6-9 d. 
Pernai Ontario pirmenybes 
laimėjo jaunoji Kanados pajė
ga — F. Anderson.
□ Chess Lite (rugp. 5) tal

pina su plačiais komentarais 
Povilo Vaitonio laimėtą parti
ją per JAV-Kanadoa rungty
nes prieš Buffak) meisterį R. 
Black. Vaitonis laimėjo meis
triškai.
□ Romanas Ariausiras, Pie

tų Australijos meisteris, daly
vaus Pietų Australijos ko
mandos rungtynėse su Vaka
rų Australija.
□ Ignas Žalys, Montrealo 

meisteris, dabar žaidžia 6 par
tijų matčą su kanadiečiu Wil- 
liams. Padėtis 2:1 žalio nau
dai.

I. Žalys dirba vienam baldų 
sandėly, kaip jis pats pasisa
ko: “pigiai ir sunkiai”. Ilgą 
laiką jam teko išbūti be darbo 
dėl išnarintos kojos.
□ Matas Brazauskas, Balti- 

more, dirba fabrike, be to yra 
vietos Tremtinių D-jos pirmi
ninkas. Skundžiasi, neturįs 
laiko net aplankyti šachmatų 
klubo. Kai atvyks pas jį V. 
Skibniauskas iš Vokietijos, 
abu aplankysią Bostono šach
matininkus.
□ Chicagos Grandis įregis

travo Tautvaišą ir Estką į 
The Factor Memorial Tourna- 
ment, kuris užtruks nuo spa
lių 7 iki 28 d. Dalyvaus tik 8 
žaidėjai. Dalyvius parinks su
daryta komisija.

Grandies šachmatininkų va
dovas V. Karpuška rašo, kad 
dabar laukia atvažiuojant į

metu guli šv. Antano ligoni
nėje. Reiksią daryti gerklės 
operaciją.

□ JAV jaunių pirmenybes 
laimėjo Jamea Grose (Glen- 
daJe) au Roaa E. Ciemms 
(Toronto) abu po 8-1 taškų.

□ Sanrbrucken turnyre (Eu
ropoje) laimėjo O’Kelly (Bel
gija) 7»/2 tš., P. Schmidt (Vo
kietija) 6Vs, Niephaus (Vok.) 
6 taškai.

□ Vokiečiai apie Bisguier 
(JAV), kuris laimėjo South- 
sea turnyrą Anglijoje, šitaip 
atsiliepia:
— Bisguier savo stiliumi pa

našus į Unricker, tai jėga su
formuota su tikrumu, prie ko 
nepaprastai tikslus padėties 
įvertinimas, — rašo Sned 
West Schach 4 Nr.

! 
!
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NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, priti

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

Tuokart turėtų puikią 
matininkų komandą!

Grandietis Šalkauskas

Šach-

šiuo

The Blue Room

EDWARD C.
CARROLL

Veteranas

Foods and Beverages

102 E. Hollis St,

Hon. Thomas J. Lineliam 
būro paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui, 
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d.

teisėju
Taigi į jo

Jis yra buvęs 
nuo 1932 iki 
Suffolk Law 

m. Priklauso 
Council K.

7 W ardas 
turės išrinkti naują žmogų. 
Tai vietai yra tinkamiausis 
Edward C. Carroll, nes jis 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika.
Mass. Senate 
1938 m. Baigęs 
School 1937 
Pere Marąuette
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C. 
War Veteranų, 
Citizens Assoc. 
nizacijų.

Mr. Edward 
didelis draugas 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už EdvvardsC- Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. SUb.

ir

C. 
ir

Disabled 
So. Boston 
kitų orga-

Carroll yra 
lietuvių. Jis

George D. Park

Complete Motor Service,

Heating Oils

Oil Burner

Sales and Service

Nashua, New Hampshire Main and E. Hollis St.

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

(4-

f

Snith s Flower Shop t Vega Baking Co„ Ine

RE8TAURANTS, INC.

Swedish Bakers

NASHUA, N. H. Restaurateurs and Caters

Frank A. Morrltl, Ine. Tel. Nor. 7-0567

INSURANCE

of Every Discription GRABORIAI
648 R'aahinąton St.,

Nornood, Mana.

Crescent Lnundiy

Bandykite pas mus dėl

geresnio patarnavimo

Tel. 1776

. 7

116 Concord St
Tek. 1560 or 811

Route 1, Norwood, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
8auth Boetoi * 

Joseph W.
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. SO 8-143T 
BOuth Boston 8-3960

Gfeenhettses
170 Main St

Pietų korėjiečiai užtaiso kulkosvaidį
S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvsay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CORRIVEAU INSURANCE AGENCY.Inc

lis Main Kt.

FRIGIDAIRE

A Product of General Motors

Electric Rangės, Refrigerators,
** o • *

Water Heaters, Washers, and Ironers,

Room Coolers and Water Coolers

Automitic Heating Equipmerjt
u . •

P. E. FLETCHER CO

79 Kast Pearl St.,

Nashua, N. H.

Nashua, N. H.

J. THERRIIEN Ine.

Farm and Dairy Supplies

Household Appliances — Philgas Service
44 Broad St., Nashua, N. H.

Tel. 970

YAKAVONIS
fanerai Home

741 No. Main St
Breekten, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dienų ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 8-1580

«

tok

Nashua, N. H.

Enjoy Y our Meals — Visit the New

MODERN DINING ROOM and MODERN NOTEI
We Specialize ln Fine Sea Foods—Steaks—Chops 

In Our AIR-CONDITIONED Dining Room

PRODUCERS DAIRY Ine.

Dairy Products

24 Merrimack St., Nashua, N. H.

PREW 1LEBLANC, Ine
I

STUDEBAKER SALES

W AITKUS
Fanerai Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434."Nashua, N. H.114-116 West Pearl St
Tel. 910

Nashua, N. H.
Mt.Hope Florist

Florai Designs

Wedding Floffers

Cut Flowers

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

TeL Brockton 8-0785

Nashua, N. H.

%

BROTHERHOOD OIL CO

Draugijų Valdybų Adresai

CALL

FOR

33 Main St
BROCKTON, MASS.

•V. JONO £V. BL. PAŠALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

1782 Main St

WM. H. BASSETT CO.

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

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Pirmininku — Viktoru Medonla, 
21 S&nger 6L, So. Boaton, Mim

Vice-Plrm. — Vincu Stakutla, 
684 Sixth SL, So. Boaton, Mana.

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 
KM L SL, So, Boaton, Mau.

Fin. Rašt — Aleksandru Ivaška, 
440 E. Sizth St, So. Boaton, Maaa. 

Iždininkas—Stasys K. Griranavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boaton, Maut

Maršalka — Janu Zalkis, įįfl Broadway, So. Boaton, Mšaa
BŠaugtyk laiko ausirinkimus ku tra

čių sekmadienį kiekvieno mšnealo, 
2 vai. po pietų. Parapijų aaMj, 

<92 K. 7th SL, 8o. Boaton. Mua
Viltie drau<ijoa raikalaie kreipki* 

tta pu protokolų raštininkų.

and
SERVICE

24 Railroad Sq Tel. 863

formerly Jacob’s, 
the Florist

Funeral Work and Corsages 
a Specialty

1407 Washington St 

Nortvood, Maaa.

W AITT
FUNERAL HOMB

SO Emeroon Avė. 
Brockton, Man.

Edward J.Waltt 
(Waitekūiuw) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir Nakty.
Koplyčia Šermenims Dyka* 

Tel. Brockton 3388

’l

Pečiams ir šildymui aliejus. 
Urmu ir Meteli 

Tel 6140
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

• f s ROa vlag BTOCKTOflf Mtttu

CADILLAC

BRIDGEWATKR, MASS.
i

! 
!
!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8V0.

Pirmininkė — Eva Mirkaienš,
625 E. 8th St, 80. Boaton, Mku. 

Tel. SOuth Boston 8-12M 
Vice-Pirmininkė—B. GalliOnienš,

8 Vinfield 8t, So. Boaton, Maaa. 
Prot. Rašt. — Stela Overkienė,

555 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — B. Cftnlenš,

409 Broadway. So. Boston, Mass. 
Tel. So-3-0948.

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa St, Mattspan, Naša.

Tvarkdarš — M. Mate>>škien^, 
866 E. 5th St., So. Boston, Mara

Kasos GI.—Elzbieta AukfHkalnyK 
110 H St, So. Boston, Mass. ' 

Draugija savo susirinkimus laiko ku 
antrų antradienį mšnesio, 7:30 v.

Beventn st, Tsrųton, anwe 
Viaais draugijos raikalklę knlpkitas 

pas protokolų raštininką

ZALETSKAS
Funeral Home

564 Esat Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dienų ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“ 

S31 Smith St, 
PROVTDENCE, R. L 

Telephone
Ofiso: Dexter ld52a *•

♦♦ • ♦
Namų: Pl. 6203
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PadSka

Antradienis, Ėugp. 22 d., 1950

Lankėsi
šeštadienį “Darbininke” 

lankėsi chicagietės K. Šimkie
nė, P. Armonienė ir p-lė Zuza
na Stogiūtė. Jos buvo atskri-
dusios orlaiviu aplankyti TT. 
Pranciškonų vienuolyno, Ken
nebunk Port, Me.

ir kun. J. Nau-

kun. Rusteika at-
23 d. Jis giedos

So. Bostono Rė-

Meldžiasi už Prelato 
sveikatą

Skaitlingi prel. Dr. K. Ur
bonavičiaus pažįstami aukoja 
maldas ir mišias, kad greičiau 
jis pasveiktų. Kunigai bažny
čiose prašo žmonių melstis 
mūsų mylimo ligonio gerovei.

Svečiuojasi
Pereitą savaitę lankėsi So. 

Bostone kun. Vladas Jesekevi- 
čius, S. J., iš Philadelphia, 
Pa., ir kun. Jankauskas iš Ca- 
lifornijos.

Šią savaitę svečiuojasi kun. 
Dr. J. Venckus, S. J., kun. M. 
Šmigelskis, 
džiūnas.

Klebonas 
vyks rugp.
šv. Mišias rugp. 24 d. 8 v.r., 
minėdamas penktus metus ku
nigystės.

Prašo rengtis piknikui
Ponia Stakutienė, kaip kas 

metai, rūpinasi surengti So. 
Bostono puikų stalą, Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserų Rėrriėjų 
piknike, Brocktone, rūgs. 4 d. 
Šiuo reikalu
mėjų skyrius ir visų prietelių 
susirinkimas įvyks rugp. 30 
d., 8 vai. po bažnyčia. Tačiau 
jau ir dabar reikia visiems 
ruoštis. Norintieji dovanėlės 
gali atgabenti klebonijon arba 
salėn, 492 E. 7th St.

Rengiamas literatūros lt 
muzikos vakaras

Liet. Kult. Rėmėjų valdyba 
numatė surengti Bostone, Mu- 
nicipal Building salėje, litera
tūros ir muzikos vakarą š. m. 
rugsėjo 10 d. ir skirti jį tauti
nės šventės minėjimui. Vaka
ro pelnas eis lituanistikos 
mokyklos reikalams. Plačiau 
bus pranešta vėliau.

Lietuvių Kultūros 
Rėmėjams

Pranešame, kad iki šiol
turėję progos laiku užsimokė
ti nario mokestį dabar gali 
tatai atlikti p. Aleks. Ivaškos 
“Lithuanian Furniture” krau
tuvėje 326 W. Broadway, So. 
Boston. P. Ivaška 
sutiko būti valdybos 
niu ir priimdamas 
išduoda Liet. Kult, 
numeruotą kvitą.

Taip pat galima mokėti na
rio mokestį bet kuriam val
dybos nariui ir praėjusio susi
rinkimo metu pristatytiems 
įgaliotiniams.

Šiuo metu Liet. Kultūros 
Rėmėjai pirmoje eilėje pare
mia finansiškai lituanistikos 
mokyklą, kurioje šeštadieniais 
vaikai mokomi lietuvių kalbos 
ir Lietuvos istorijos.

Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Valdyba.

ne-

maloniai 
įgalioti- 
mokestį 
Rėmėjui

Federacijos skyrius
susirinkimas įvyks po baž

nyčia, penktadienį, 7:30 v. v. 
Valdyba kviečia visus draugi
ją atstovus dalyvauti.

li-
išsirgusi.

Teklė Orback - 
Vaitkunskienė 

rugp. 17 d. mirė miesto 
goninėje, metus
Teklė Orback - Vaitkunskie
nė - Čiteikaitė, 68 metų, gyve
no 11 Short St., Charlestown, 
Mass. Kilusi iš Luokės para
pijos. Amerikoje išgyveno 53 
metus. Paliko vyrą, du sūnų 
ir seserį. Palaidota iš Šv. Pet
ro parapijos bažnyčios rugp. 
19, 9 v. r., šv. Benedikto ka
pinėse.

Inž. Br. Galinis,
inžinierių draugijos Bostone 

sekretorius gavęs dvi savaites 
apmokamų atostogų, išvyko į 
Buffalo, Cleveland ir Chicago, 
kur aplankys dar brolį. Kelio
nėje nori arčiau susipažinti su 
įvairiais Amerikos tiltais. 
Bostone jis dirba prie tiltų ir 
tunelių projektavimo. Iš trem
ties yra atvykęs tiktai 
metus. Bostonan 
rugsėjo 1 d.

Krikštai
Rugp. 20 d., buvo pakrikš

tytas Jonas Albertas, sūnus 
Vincento ir Alenos (Palai- 
maitės) Kališių, gyv. 335 
Fuller St.; Aldona Veronika, 
duktė Henriko ir Marijos (Pe
čiulytės ) Gineičių,
5th St.; J. Marija, 
Pranciškaus ir 
(Labanauskaitės) 
gyv. 232 Gold St.,
Annette duktė, Vlado ir Onos 
(Pikelytės) Žarnauskų, gyv. 
88 F St.

grįž
/

prieš 
apie

Atvykimo į USA metinių pro
ga širdingai dėkoju mūsų ge
radariams, vienokiu ar kito
kiu būdu padėjusiems mums 
atvykti ir įsikurti:

1. Mieloms geraširdėms mo
terims ,tetai Viktorijai Jurge- 
laitei ir Anai Staniulytei, So. 
Boston, už vertingais siunti
niais, rėmusius mus Vokietijo
je; darbo ir buto garantiją; 
gausią piniginę paramą jau 
atvykus; baldus ir indus, įga
linusius įsikurti savame bute 
ir nuolatinį ir nenuilstamą 
sielojimąsi visais mūsų var
gais ir džiaugsmą pasiseki
mais.

Sesių Mėty Sukaktis

A. a. Bronius Paulauskas,

835 E. 
duktė ' 

Antaninos 
Petraičių,
S. B. ir

SAKO, GALI PATUPDYTI...
Pasikalbėjimas su raudonuoju 

“penteriu”

Troškulys, sakoma, yra dve
jopas. Žmogus nori gerti, kai 
saulė jį nukepina, ir jis įsino
ri sriubčioti, kai kažkas iš vi
daus ima svilinti. Pirmuoju at
veju pakanka stiklo vandens 
arba sodos, o antruoju atveju 
be alaus jau nebeapseisi, jei 
nėra ko stipresnio. Gerk ne
gerk vandenį ar pasaldytą ko
kį skystymą — vistiek troški
na ir gana. Rodos, būtum ko
kią žariją prarijęs.

Kartą sutiktas pažįstamas, 
skųsdamasis “vidurių džiova’*, 
ir mane nutempė į tokią vietą, 
kur trokštančius pagirdo ir 
alkstančius pasotina. Radome 
nemaža žmonių, raminančių 
tą neapraminamą “kirminą”. 
Vieni dar buvo linksmi ir šne
kučiavo sriubčiodami, o kiti 
buvo miegūsti ir žiūrėjo tarsi 
stiklinėmis akimis. Atrodė, 
kad jiems akyse maišėsi ir 
daiktai ir žmonės. Jie, buvo, 
matyti, gerokai prisipumpavę 
to gaivinančio skystimo. Da
bar jis mušė į galvą, kuri vos- 
vos laikėsi ant kojų.

Vienas toks pilietis, steng
damasi eiti taip tiesiai, kaip 
vaikas. kuris tik pradeda 
vaikščioti, prislinko prie mūsų 
ir neklaustas pasakė savo 
vardą: “Billis, penteris”.
— Tai ką, tėvai, pentini? — 

paklausiau juokaudamas.
— Koks aš tau tėvas, 

giau”! Atėjai čia kitiems 
kojų maišytis.
— Žinai ką, misteri, — 

sitaisiau subartas. — mes
“nesifaitinsim” ,kad mus abu
du pro duris išritintų. Sėsk 
geriau ir paimk vieną alaus.

Kai Billius klesterėjo susvy
ruodamas į visas puses, iš jo 
anties iškrito ant stalo laik
raštis.

netupdo ilgiau, 
naktį, jei namo

čia iš manęs šidi-

2. Dėdėms Jonui ir Marei 
Greger, Niagara Falls, N. Y., 
už darbo ir buto garantiją; 
nuoširdų priėmimą atvykus į 
USA; ilgą maitinimą, aprėdy- 
mą ir visokiariopą ir tikrai 
nuoširdžiai tėvišką globojimą 
per visą mūsų Niagara Falls 
buvimo laiką.

3. Vincui 
Stakučiams, 
visokiariopą pagalbą ir para
mą įsikuriant So. Bostone.

4. Mielam kaimynui Juozui 
Galiniui, Philadelphia, Pa., už 
suradimą ir atsiuntimą į Vo
kietiją mano giminių Ameri
koje adresų.

5. Jonui ir Marei Lukams ir 
Juozui Uždaviniui, So. Bosto- 
n’e, už piniginę paramą ir 
nuoširdų mūsų sutikimą.

Taip pat dėkojame visiems 
BALF ir NCWC pareigonims, 
padėjusiems mums tiek perei
namosiose stovyklose Vokie
tijoje tik jau pasiekus USA 
krantus.

Stasys Griežė - Jurgelevičius 
su šeima.

So. Boston, 1950 m. 
rugpiūčio mėn. 14 d.

Carney ligonines fondo 
vajus

pradėtas visu smarkumu. 
Norima surinkti 5 mil. dol. li
kutis sumos. Nauja Carney li
goninė bus pastatyta 2153 
Dorchester Avė., Dorchester. 
Fondo vajaus komiteto pirmi
ninku yra senatorius W ii Ii am 
J.

ir Konstancijai 
So. Boston, už

žuvo rugpiūčio 27 d., 1944 ' į 
m. USA laivyne, kovodamas 1 
už šio krašto laisvę. Jo mo
tinėlė Malvina Paulauskienė 
ir jos duktė prašo giminių ir 
pažįstamų pasimelsti už ve- ( 
lionio sielą. Už a. a. Bronių ’ 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 
rugpiūčio 26 d. šv. Pranciš- į 
kaus par. bažnyčioje, Law- ; 
rence, Mass.

Velionies tėvelis Antanas 
Paulauskas yra miręs 1940 
metais.

ga-
li

pasaulio

arties (Pastabos
*

Katalikai iš šiaudinio kūlio

▼ Nebe vieną kartą šiame laikraštyje buvo primintas popie
žiaus raginimas melstis už taiką. Šį kartą spausdiname tik ne
seniai išleistą Pijaus XII encikliką, kurioje dar kartą pabrėžia
mas reikalas melstis, kad “būtų išprašyta ir pasiekta tautų 
sandora”. Katalikams tai turėtų būti visai aišku; deja, ne vi
siems, į kuriuos popiežius kreipiasi. Štai į vieną tokį raginimą 
melstis už taiką atsiliepė tūlas šio laikraščio pasipiktinęs skai
tytojas. Jis tarp kitko mums pastebėjo: Popiežius prašo maldų 
už taiką. Jūs žinote, kad maldos karo nesustabdys”. Pasirašė 
“A. Katalikas iš 180 New York Avė”.

Iš parašo dar nebūtų galima spręsti, kad jis tikrai yra 
katalikas, kaip “A. Gaidys” dar nerodo, kad jis turi skiauterę 
ir paryčiais žmones žadina. “A. Katalikas”, jei jis nori tuo 
vardu vadinti^, o nesidengti, turėtų pažadinti save geriau pa
žinti ir laikytis katalikų tikėjimo. Savo priekaištu redakcijai 
jis parodo, kad jo nesilaiko arba nieko nenusimano. O turėtų 
žinoti, kad tas, kas netiki maldos galia, nebetiki ir pačiu Dievu. 
Jam Dievas nėra Visagalis, kuris “trupina šaudykles ir laužo 
ginklus”.

▼ Bet “A. Katalikui” rūpi ne tiek tikėjimas, kiek karas. Jis 
netiki, kad malda gali karą sustabdyti, nes jis iš viso netiki, 
kad Dievas pasaulį tvarko, arba jam atrodo, kad ne taip tvar
ko, kaip reikia. Jis būtų labiau linkęs pats pasaulį tvarkyti. 
Sakysime, “A. Katalikas” pasimeldžia, ir karas išnyksta. O ki
tas įsinori ką nors sutriuškinti — taip pat pasimeldžia, ir ka
ras atsiranda. Keistas būtų tas Dievas, kuris šokinėtų pagal 
žmonių užgaidas. Keistas būtų ir tas tėvas, kuris tik taip da
rytų, kaip vaikai įsigeidžia. Kartais vaikai ir gražiai prašo, o 
nieko negauna. Kartais žmonės ir meldžiasi, bet taikos neiš
prašo, nes ta jų malda yra savanaudiška. Jie bijo tiktai karo 
ugnies ir nelaimių, bet nebijo blogo darbo ir nuodėmės. Jie no
rėtų turėti taiką, kad turėtų tik sotų pilvą ir ramų miegą po 
nuodėmingos dienos. Aukotis ir gerėti, šalinti iš savo širdies 
ir visuomenės piktą, kuris veda tautas į nelaimę jie nesiryžta. 
Ar ne apie tai popiežius kalba savo enciklikoje?

▼ Yra daug žmonių, kurie mano, kad Dievo pareiga yra 
duoti jiems gerą gyvenimą, o jie už tai atsilygins supuvusiu. 
Tas supuvęs gyvenimas ir pagimdo karus. Jų nebūtų žemėje, 
jei žmonės nuoširdžiai melstųsi ir taip gyventų, kaip meldžiasi. 
Popiežius savo enciklikoje ir primena, kad reikia krikščioniš
kus dėsnius vykdyti praktikoje. Pirmiausia tai turi daryti pa
tys krikščionys, nesidairyti į kitus. Jei visi krikščionys, kurie 
sudaro pusę žmonijos, tikrai gyventų ir tvarkytųsi taip, kaip 
krikščionims dera, pasaulis pasikeistų. Išnyktų apgaulios ir 
nelaimes tik nešančios revoliucijos ir karai. Įvyktų tik viena 
revoliucija, kuri be ginklo pakeistų pasaulį.

Deja, didelės minios krikščionių mažiau klauso Dievo, ne
gu komunistai Stalino. Stalinas dėlto gali žygiuoti į priekį, o 
Dievas turi iš viešo gyvenimo trauktis. Jį išstumia pirmiausia 
“šiaudiniai” katalikai”, kurie netiki Dievo galia ir malda. Ir 
Dievas trauksis įš viešo gyvenimo tol, kol žmonės atsiklaups 
ant kelių ir ims prašyti: pasigailėk mūsų Viešpatie! S.

“pi- 
Po

Pa
čia

— Gera gazieta: “gina” dar
bo žmonių ir sveturgimių tei
ses — pasakiau numykdamas.

O jis nusviedė ją po stalu 
ir dar koja primynė:

— Tai, acet, Džionas užan
tin įkišo. Žmonės dabar mažai 
ima. Sako, gali patupdyti...
— Paimk “ant drąsos”, — 

pasiūlė mano pažįstamas. — 
“Drąsiųjų” 
kaip vieną 
nepareina...

— Tai ką
nies, — suniurnėjo Billius. — 
Manai, kad kelio namo nera
siu?.. Jau 37 metus juo vaikš
tau, o į svetimą “kičiną” dar 
neįsigrūdau... Aš kelią žinau... 
ir galvą turiu...
— Be galvos, žinoma, į Ame

riką nebūtų įsileidę. Sakysim, 
Kajetonui K-nui susimaišė ra- 
zumas karantinoje, tai ir su
grąžino...

— Pažįsti? — užklausė. — 
Tai iš mūsų ulyčios... Ar dar 
gyvas?

— Pasimirė. Kai išsigerdavo, 
kalbėdavo apie brolį Vincą 
Amerikoje. Kiek laiškų rašė, 
jam nieko neatsakė. Tik per 
kitus žmones atėjo žinia, kad 
Amerikoje gerai gyvena ir 
svetimą pačią turi. Lietuvoje 
paliko merginą su vaiku. Suti
kau tą jo sūnų Vokietijoje, 
jau ženotą ir 3 vaikų tėvą. Iš
vyko į 
važiuoti 
nerastų 
muštų.

Billius 
perdidelį 
stačiomis
svirdamas ant stalo.

Visas tas pokalbis man būtų 
likęs tuščias, jei ne moteris. 
Nežinia iš kur ji atsirado. Pri
ėjusi prie Billiaus timptelėjo 
už rankos ir paragino:
— Gana jau, Vincai. Eisime!

Mudu sužiūrova vienas į 
antrą. Mano koja kažkaip už
kabino po stalu “Laisvę”. Pa
kėlęs i. ją norėjau numesti į 
šiukšlių dėžę, kai pastebėjau 
parašytą pieštuku “Bill K...”

Tokia yra ta “raudonoji ar
mija” Amerikoje. L.K-a.

Keenan iš Dorchester.

Piknikas
Darbo Dienoje, ‘Labor Day’ 

Brocktone įvyksta N. J. Sese
lių, didelis metinis piknikas. 
Autobusai iš Cambridge išeis 
9 vai. rytą. Visi 
anksto įsigyti 
tus autobusų, 
gauti Bačinskų 
krautvėse, pas
kitus. Bilietų kaina į abi pu
ses $1.35.

prašomi iš 
kelionės bilie- 
Bilietų galima 

ir Daukanto 
A. Zavecką ir

Kandidatė į aukščiausio 
teismo raštininkus

Adv. Kathleen T. Ryan Da- 
cey, Bostono mokyklų komite
to narė, raginama Suffolk ap
skrities advokatų ir North- 
eastern Universiteto teisių 
mokyklos vedėjo, sutiko būti 
kandidate į Mass. valstybės 
aukščiausiojo teismo raštinin
kus.

Kennedy pranašauja 
ilgą karą

Kongresmanas John F. Ken
nedy, kalbėdamas viename se
nojo egiptiečių arabų ordino 
seime Mechanics salėje, Bos
tone, pareiškė, kad karas 

būti ilgas ir žiaurus.

Lietuvių Dienos 
The Lithuanian Days 

Birž.-June, 1950
Šiame numeryje randame 

įdomių straipsnių ir gausių 
iliustracijų iš viso
lietuvių gyvenimo. Rašoma ir 
iliustruojama apie VLIKo de
legaciją Romoje, buv. Lietu
vos prezidento Dr. K. Gri
niaus mirtį ir laidotuves, 40 
metų ateitininkijos sukaktį, 
Bostono lietuvius (komp. J. 
Kačinską, ‘Darbininko’ spaus
tuvę), Venezuelos lietuvius, 
Darių ir Girėną, Anglijos lie
tuvius, Jaltos konferenciją, 
“Lietuvių Žinių” redakciją 
Pittsburghe, Clevelando lietu
vių kultūrinį veikimą, Lietu
vių emigraciją, Lietuvos oku
paciją, Tremtinius, VLIKo 
pirmininko prel. M. Krupavi
čiaus kalbą per Vatikano 
diją ir k. Dalis Straipsnių 
tuviškų, dalis angliškų.

Tai vienas iš geriausiai
ir puikiai iliustruotų 
Kiekvienam lietuviui 
verta, bet ir privalo- 
j rankas, skaityti ir 
jei nori atgaivinti

PADĖKA
Mes Lubeck Krankenhaus 

Ost ligoninės pacientai lietu
viai nuoširdžiai dėkojame di
džiai gerbiamiems gerada
riams Amerikos lietuviams, 
BALF-ui už suaukotus ir 
mums prisiųstus rūbus ir ki
tokias gėrybes.

Lubeck lietuviai ligoniai.

IšNUOMUOJAMAS vienas 
kambarys vienam vyrui.

Kreipkitės: M. Pašakarnis, 
27 Story St., So. Boston 27, 
Mass.

General Mills, Ine.

Šienas, Grūdai

Farmų Įrankiai

NASHUA, N. H.

MARIAIIAPOLIO VIDURINE MOKYKLA
j Berniukams
i THOMPSON, CONNECTICUT
į Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
{ baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios pripažinta. 
I Baigę šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įstoti į bet 
j kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies spor- 
J tas. Kreiptis į raštvedį:

Registmr i.

MARIAPOLIS PREPARATORY SCHOOL
THOMPSON, CONNECTICUT.

ra- 
lie-

nu-

Australiją. Nenorėjo 
į Ameriką, kad tėvo 
ir ko gero... nepri-

išsižiojo berydamas 
gurkšnį. Jis žiūrėjo 

baltomis akimis

Naujai atvyko
iš tremties Juozas, Nastė, 

Nijolė, Birutė ir Irena Min- 
gaudai. Apsigyveno Dorches- 
teryje. Linkime p.p. Mingau- 
dams geriausių sėkmių Ame
rikoje. A. D.

sisekusių 
numerių, 
ne tiktai 
ma imti 
žiūrėti,
dvasią ir susipažinti su mūsų 
buities opiaisiais klausimais.

Drambliukas dar nežino, kad važiuojant negalima šnipo 
kaišioti pro langą: gali jo netekti. Drambliukas buvo ras
tas Siamo džiunglėse ir atgabentas j San Francisco. Jis 

_____žarnas taxi į zoologijos sodą.
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1
Tel. 7-1747 i E. P. Cotter

Prager s Package Store Range and Fuel Oils

Morris Prager, Prop.

Ale-Wine-Beer TeL Nor. 7-0928

“Free Delivery”
760 Neponset St.

1032 Washington St.

So. Norvood, Mass. NCRWOOD, MASS.
1

DUROCHER’S ICE CREATI
-

New Hampshire’s Finest

80 Arlington St., Nashur, N. H.
. • ; t $ i > v ■ ■>. r

Tel. 3844




