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Britų taikos pasiūlymas

Užjūrio pėstininkai keliasi per Hau upę prie Seoul miesto.

nes, kad Jung. Tautų vi
suotinas susirink imas 
bus už šį pasiūlymą. Ta
čiau galutinis šio klau
simo sprendimas daug 
priklausys nuo Krem
liaus reakcijos prieš tai
kos siūlymą.

I

Kaltina Bolivijos Pilotą
VVashington, D. C. —

Praeitų metų, lapkričio 
mėn. 1 d. įvyko lėktuvų 
katastrofa. Penkiosde- 
šimt penki asmenys žuvo. 
Tyrinėtojai rado, kad 
Bolivijos karinio lėktuvo 
vairuotojas buvo neat
sargus ir tos katastrofos 
kaltininkas.

t laikraštis rAMERIKOS UHUVUL DARBINI^

JUGOSLAVIJA KALTINA 
SOVIETUS

New York — Jugosla
vijos užsienių reikalų 
ministeris Edvard Kar- 
delj pirmą kartą Jungt. 
Tautose pasisakė apie 
Korėjos karą. Jis UNo 
pilnaties posėdyje pareiš
kė, kad “šiaurės Korėjos 
komunistai išdavė nepri
klausomybę ir tautos vie
nybę”.

Ed. Kardelj dar kalti
no Sovietų Sąjungą, kad 
ji ardo taiką. Sovietų Są
jungos spaudimas į Ju
goslaviją vis didėja. Ru
sija beveik kasdien pro
vokuoja pasienio inciden
tus. Jugoslavijos diplo
matai yra persekiojami. 
Kurstoma sena Balkanų 
neapykanta. Ekonominė 
diskriminacija prakti
kuojama plačiu mastu. 
Vykdomi Sovietų ma
nevrai Jugoslavijos pa
sienyje.

Jugoslavijos užsienių 
ministeris Kardelj paste
bėjo, kad Sovietų antiju- 
goslaviška kompa n i j a 
yra tik vienas iš reiški
nių a^neninBS sovietų po
litikos.

vė savo darbininkams pa
kėlė algas 25 procentais. 
Galimas dalykas, kad 
bendrovė pakels kainas 
už kojines. Tačiau ji ne
skriaudžia ir darbininkų.

Hopedale, Mass. —Dra- 
per korporacija pakėlė 
algas dešimčia procentų 
savo darbininkams Mass., 
Maine, New Hampshire, 
Rhode Island, South Ca- 
rolina ir Georgia.

Trumanas pasirašė 
$17 biljonų biliy

Washington, D. Č. — 
Prezidentas Trumanas 
pasirašė $17,099,902,285 
bilių sustiprinti ginkluo
toms pajėgoms Ameriko
je ir Europoje. Skiriama 
$4 bilijonai užsienio ap
ginklavimui ir $11 bilijo
nų Jung. Valstybių gin
kluotom pajėgom.
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Darbininkams pakeliamos 
algos

Philadelphia, Pa. — Di
džiausia kojinių bendro-

Darbininkai gaus pensijas
Wilmington, Dėl. —Ge- 

neral Motors bendrovė 
savo susirinkime nutarė 
padvigubinti pajus, bet 
jų vertę sumažinti pu
siau. Be to, nutarė mokė
ti darbininkams pensijas 
ir dėl senatvės atsisakiu
siems arba negalintiems 
dirbti.

Bolševikai propogandos nemeta
Malikas siūlo susitikti Stalinui su Trumanu. - Vals

tybės departamentas tai laiko propaganda. — Keistas 
vaidmuo Maryland “taikos komiteto”.

SOVIETAI SUDARO BALTIJOS 
PYLIMĄ

Stockholm, Švedija. — 
Labai gerai informuoja
mas švedų laikraštis 
“Stockholm - Tidningen” 
rašo, kad Sovietų Rusija 
skubiu tempu stiprina 
“Baltijos pylimą”, kurį 
nori paversti “Baltijos 
Gibraltaru”. Jis praside
da Suomijoje ties Por- 
kkala ir baigiasi Vokieti
joje prie Ruegeno salos. 
Visu šiuo Baltijos jūros 
pakraščiu daromos forti
fikacijos galingoms pa-

Gen. McArthuras grįžta vėl
4 Tokyo.______________į
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New York. — Mary- 
land “taikos komiteto” 
pirmininkas Dr. Ruth 
Bleier su kitais savo na
riais aplankė Jokūbą 
Maliką sovietų delegaci
jos būstinėje New Yorke 
ir pateikė jam keturis 
klausimus, į kuriuos Ma- 
likas atsakė teigiamai. 
Laikraščiai pažymi, kad 
tokiais atvejais sovietų 
atsakymai būna gerai 
parengti ir Maskvos ap
robuoti. Matyti, jis tuos 
klausimus gavo iš anks
to, o paskui tik priėmė 
delegaciją be jokių stebė
tojų ir žurnalistų.

Jokūbas Malikas buvo 
paprašytas atsakyti į ke
turis klausimus: 1. Ar 
rusų vyriausybė galėtų 
užtikrinti, kad pirmoji 
nevartos atominio gin
klo? 2. Ar jūs pritariate 
visuotinam nusiginklavi
mui ir draudimui vartoti 
atominius ginklus visoms 
tautoms, kuriose būtų 
įvesta griežta kontrolė, 
prižiūrima Jun g t i n i ų 
Tautų? 3. Ar jūs būtu
mėte palankūs tam, kad 
taikos labui JAV ir SSSR 
vyriausieji vadai suseitų 
pasitarti ir išlyginti skir
tumus? 4. Ar jūs prita
riate laisvam pasikeiti
mui idėjomis ir informa
cijomis tarp abiejų kraš
tų, kad būtų pasiekta di
desnio susipratimo, rei
kalingo pastoviai tai
kai? — Jokūbas Malikas 
į visus klausimus atsakė 
teigiamai, nepavartoda
mas tradicinio sovietų 
“net”.

Praslinkus kelioms va
landoms, valstybės de
partamento oficialiai bu
vo atsiliepta ir pareikšta, 
kad tai yra “Stockholmo 

apeliavo į auką- taikos peticijos pliauška- 
’ ’ lai”. Prie šių žodžių spau-

trankoms, raketiniams 
šaudmenims ir povande
niniams laivams.. Labiau
siai esanti įstiprinta Eže
lio (Samos) sala prie Es
tijos krantų.

Čia būtų galima pridė
ti, kad tuo klausimu bu
vo jau nekartą rašyta. 
Yra taip pat žinoma, kad 
jau prieš porą metų es
tai, latviai ir lietuviai iš 
jūros pakraščių yra iš
kelti arba išvežti į Sibi
rą. Ši gyventojų depor
tacija kaip tik pirmiau
sia palietė estus, gyve
nusius Baltijos pajūrio 
salose.

Trečia- 
rugs. 27

Charles laimėjo kumštynių 
čampionatą

New York - 
dienio vakare,
d., Yankee stadione įvy
ko kumštynės. Sunkiojo 
svorio čampijonas Joe
Louis kovėsi su Ezzard 
Charles. Ezzard Charles 
labai lengvai nugalėjo 
Louis ir tapo pasauliniu 
bokso čampijonu. Daly
vavo apie 22,000 žmonių.

VVashington, D. C. — 
Vienuolika komuni s t ų 
vadų, kurie yra nuteisti 
kalėjimu už priešvalsty
binį veikimą, šiomis die
nomis j 

čiausiąjį teismą.

dos šefas Lincoln White tarptautiniai klausimai, 
dar pridėjo: “Mums jau su kuriais yra susijusi 
pakanka 
me dabai 
tiškai vykdant tuos pa
reiškimus ir geras 
cijas”.

Lincoln White 
priminė valstybės 
toriaus Achesono 
pasakytą Kalifornijoje 
prieš pusę metų. Joje bu
vo nurodyta, ko iš Sovie
tų Rusijos laukiama, bū
tent: susitarti dėl taikos 
su Vokietija, Austrija ir 
Japonija; mesti naudo
jus jėgą tarptautiniuose 
santykiuose; liautis boi
kotavus Jungtinių Tautų 
organizaciją; drauge su 
Jungtinėmis Tautomis

Norėtu- taika ar karas, nepri- 
apndt- klatoe tiktai dviejų vals- a • • » 4 .

inten-

toliau 
sekre- 
kalbą,

Flushing, L. I. — Pa
starosiomis die n o m i s 
Jung. Tautų pajėgos at
kirto pietinėje Korėjoje 
korėjiečių divizijas ir 
kiekvieną dieną gali pri
eiti prie 38-tos paralelės. 
Ryšium su tuo iškyla 
taikos ir šiaurinės Korė
jos okupacijos proble
mos. D. Britanija rugsė
jo 26 d. prašė Jung. Tau
tas pasiūlyti šiaurės Ko
rėjai tokias taikos sąly
gas: 1. Korėja turi būti, 
pašalinant 38-tos parale
lės barjerą, dalinantį šią 
tautą, suvienyta ir nepri
klausoma valstybė. 2. 
Turi būti įsteigta visuoti
nių laisvų rinkimų keliu, 
juos prižiūrint Jung. 
Tautoms, demokratinė 

v valdžia. 3. Turi būti pa
siųsta griežta Jung. Tau
tų, įimant ir Azijos tau
tų narius, komisija šiau
rės Korėjon, kuri prižiū
rėtų suvienijimo ir atsta
tymo darbą. 5. Jung. 
Tautų pajėgos okupuoja 
visą pietinę ir šiaurinę 
Korėją tolei, kolei ji taps 
taikingu kraštu ir bus
laisva nuo svetimos įta- kaia dėl laisvės, 
kos.

Jung. Valstybės remia 
šį pasiūlymą. Manoma, 
kad po tolimesnių pasi
tarimų jis bus įneštas 
net šios savaitės pabai
goje į Jung. Taut. visuot. 
susirinkimą. Nėra abejo-

Bevin remia tarptautinės 
armijos sudarymą

New York — Anglijos 
užsienio reikalų ministe
ris Ernestas Bevinas re
mia Amerikos pasiūlymą 
sudaryti Jungtinių Tau
tų armiją. Jis taip pat 
nurodė, kad britai yra 
pasiruošę kovoti su ru- 

ir kad
pilnai pritaria Acheso- 
nui.
• Kanadoje kilo gaisrai 

miškuose. Dūmai pasiekė 
ir Naująją Angliją. Sau
lė vos begali pro dūmus 
prasiskverbti.

tybių pasita rimams: 
jiems svarstyti vieta yra 
Jungtinių Tautų tribūna. 
Tuo būdu buvo atmestas 
siūlymas susitikti Stali
nui su Trumanu.

Pagaliau buvo nurody
ta, kad Jakobas Malikas 
geriausiai padarytų, jei 
pasirūpintų duoti laisvą 
balsą Amerikos radijui, 
kad jis galėtų nekliudo
mai pasiekti sovietų val
domus kraštus ir pačią 
Rusiją. Tai būtų geriau
sias pasikeitimas idėjo
mis ir informacijomis. 
JAV niekam nekliudo 
klausyti Sovietų Rusijos 
radijo.

Kaikurie vakariečių di
plomatai, susirinkę da
bar New Yorke, mano, 
kad tie Maliko atsakymai 
yra paprasta sovietinės 
propagandos “antis”, pa
leista tam, kad ir toliau 
mulkintų pasaulį 
tų Rusijos gerais 
kiais norais, kai 
užkariauti Korėją 
kė nepasisekimo, 
masi tiktai 
“taikos komiteto” pasi- 
tamavimui bolševikams.

Jungtinėmis 
imtis vykdyti atominio 
ginklo kontrolę; nustoti 
iš pasalų kastis po kitų 
kraštų vyriausybėmis, 
nedergti kitų kraštų di
plomatų ir nekraipyti va
kariečių pareiškimų savo 
propagandoje ir diploma
tijoje.

Lincoln White dar nu
rodė, kad atominio gin
klo kontrolė buvo Jungti
nių Tautų apsvarstyta ir 
daugumos priimta, tiktai 
Sovietų Rusija tam pla
nui griežtai pasipriešino. 
Be to, jis pareiškė, kad

PRANCŪZAI NEGINS POZI
CIJŲ PRIE KINIJOS SIENOS 
Saigonas, Indokinija —

Rugsėjo 26 d. prancūzų 
vadovybė pranešė, kad 
toliau negins Pakha, tai 
yra priešakinio posto 
prie raudonosios Kinijos 
sienos. Pakha yra 140 
mylių nuo Dongkhe, kurį 
neseniai užėmė komunis
tų sukilėliai. Prancūzai 
nededa pastangų tą vie
tovę atsiimti dėl ten blo
gų gynimosi pozicijų.

Sovie- 
ir tai- 
noras 
sulau- 
Stebi- 

Maryland
M

Nors prancūzai Indoki
nijoje turi 150,000 ka
riuomenės, bet ji yra la
bai išsklaidyta plačiame 
Indokinijos krašte. Gi In
dokinijos komunistai, ap
ginkluoti ir apmokyti Ki
nijoje gana žymiai su
stiprėjo ir kaikuriose vie
tose nelauktai užpuldami 
pasiekė laikinų laimėji-
mų. • t • 

. J .

siigiav$T0s ŽINIOS
A Stefan Wierzbica, buv. karo laiku pietinėje Len

kijoje Auschwitz koncentracijos stovyklos komen
dantas, rugsėjo 25 d. lenkų aukščiausiojo teismo nu
baustas mirties bausme.

A New Yorko mero pavaduotojas Vincent Impel- 
litteri rugsėjo 25 d. pranešė, kad Thomas F. Mur- 
phy, Jung. Valst. assistant attorney, kuris sėkmingai 
vedė Alger Hiss’o dėl melagingos priesaikos bylos 
tardymą, būsiąs paskirtas New Yorko Policijos ko- 
misijonieriumi, vieton William P. O. Brien.

A Sovietų Rusija dar nesumokėjusi Jungt. Tautų 
organizacijai savo įnašų $2,166,378 už 1950. Jungt. 
Valst. neseniai yra įmokėjusios paskutinius š. m. įna
šus $13,596,243.

A Jakub 
ministeris, 
krikščionių 
reiškė, kad 
tinęs jų teritorijas lenkų kontroliuojamas, bet ir da
bar esančius rusų rankose Rytprūsius.

A Lewis W. Douglas, ligšiolinis Jung. Valst. am
basadorius Didžioje Britanijoje, rugsėjo 26 d. pasi
traukė iš šių pareigų. Administracijos sluoksniai sa
ko, kad jo vietą užimsiąs Walter S. Gifford, 65 m. 
amž., buv. Amerikos Telefono ir Telegramos kom
panijos prezidentas.

A Rugsėjo 26 d. Jungt. Taut. Saugumo Taryba 10 
balsų, nacionalistinei Kinijai susilaikant, rekomen
davo priimti Indoneziją į Jung. Tautų organizaciją. 
Manoma, kad Jungt. Tautų pilnatis palankiai pasisa
kys už priėmimą į savo tarpą 60-jo nario.

A Frankfurto vokiečių policijos vadas Willy Klap- 
proth rugsėjo 26 d. uždraudė visas komunistų par
tijos demonstracijas ligi spalio 1 d.

A Raudonojoje Kinijoje, Nankinge ir apylinkėse, 
įvestas karo stovis ir mirties bausmė, nes yra stip
riai pagyvėjęs partizanų, Čiankaišeko šalininkų vei
kimas.

Kaiser, Bonn’os vokiečių vyriausybės 
vienoje išvietintųjų iš sovietų zonos 
demokratų partijos konferencijoje pa- 
vokiečiai reikalauja grąžinti ne tik ry-
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Korėjos fronte
Abi armijos susitiko

Tarp Suvvan ir Osan susitiko amerikiečių tankai 
iš abiejų krypčių, perkirtę ištryžai visą pietinę Ko
rėją. Amerikiečių tankų daliniai, prasiveržę iš pietų, 
per 5 dienas ir naktis nuėjo apie 115 mylių, o nuo 
Inchon buvo įvarytas pleištas iki 25 mylių. Tuo bū
du apsupta visa raudonųjų armija, puolusi Pusan 
prietiltį. Raudonųjų atakos metu jos čia buvo apie 
130,000 vyrų. Dabar skaičiuojama, kad gali būti 
apsupta tiktai 50 ar 40 tūkstančių. Kiti bus spėję 
pasitraukti. Likusiųjų pasipriešinimas palaužtas. 
Priešinasi tiktai paskiros grupės. Praeis dar kiek 
laiko, kol partizaniniai daliniai bus visai susemti.

Paimtas Seoul
Sąjungininkų tankai ir pėstininkai yra jau užė

mę didesnę miesto dalį ir žymesniuose pastatuose 
iškėlę vėliavas. Komunistai atkakliai priešinasi tik
tai pietiniuose miesto pakraščiuose, norėdami pri
dengti besitraukiančius už 38 paralelės. Taip pat 
partizaninės jų grupės yra užsibarikadavusios kai- 
kuriuose didesniuose pastatuose. Jie be atodairos 
naikina miestą. Karo korespondentai praneša, kad ir 
taip jau Seoul yra stipriai apgriautas, kaip kitados 
Berlynas ar Varšuva. Seoul išvaduotas lygiai po tri
jų mėnesių nuo komunistinės okupacijos.

Gandai dėl paliaubų dar netikri
Jungtinių Tautų sferose buvo pasklidę gandai, 

kad raudonieji jau siūlo padėti ginklą ir taikytis. Jie 
sutinka pasitraukti už 38 paralelės ir leisti Jungtinių 
Tautų komisijai pravesti rinkimus, jei amerikiečiai 
taip pat pasitrauks bent į Pusan prietiltį. Bet šie 
gandai nepasitvirtino. Jie, matyti, buvo paleisti iš 
Maskvos patirti vakariečių nusistatymui. Antra ver
tus, niekas su įsibrovėliais nėra pasiryžęs derėtis. 
Jungtinių Tautų susirinkime svarstoma rezoliucija, 
kaip iš viso sutvarkyti Korėją ir likviduoti betkokią 
komunistų grėsmę. Galimas daiktas, kad besitrau
kiantieji raudonieji bus persekiojami ir už 38 para
lelės ,jei jie taikiu būdu nepasiduos.

Kinijos komunistai padės ginti 38 paralelę
Dr. Wen Yuan - Ming, Kinijos nacionalistų am

basadorius Graikijoje pareiškė, Jog yra patirta, kad 
Kinijos komunistai paruošę apie 240,000 rusiškai ap
ginkluotų vyrų, neva savanorių, kurie įsiverš į Šiau
rės Korėją, kai Jungt. Tautų pajėgos pasieks 38 pa
ralelę.

Ambasadorius teigia, kad toks susitarimas buvo 
padarytas Pekinge tarp Molotovo ir komunistinės 
Kinijos vado Mao Tsetungo.

m Priešo pusėje ties Seoul buvo pasirodę keturi 
senesnio tipo ir be ženklu amerikiečių lėktuvai P-39, 
kurie rusams buvtf perteikti praėjusio karo metu.

■■ Netoli Chinju rasta 12 lavonų nukankintų be
laisvių amerikiečių. Trys dar rasti pusgyviai. Vienas 
yra išgyvenęs šiurpius kankinimus ir matęs išžudant 
kitus savo draugus.

■■ Paimtas į nelaisvę vienas gyvas rusas karinin
kas, kitas rastas nusižudęs. O bolševikai skelbė ir te- 
beskelbia, kad jie prie Korėjos pirštų nekišo.

■■ Kovodami su bolševikų melu amerikiečiai pra
dėjo leisti svetimomis kalbomis spalvotus juokų žur
nalus (Comics), kurie sulaukė labai didelio pasiseki
mo. Tokie žurnalai jau leidžiami arabų, persų, japo
nų, kinų, korėjiečių ir kitomis kalbomis. Juose vaiz
duojama, kaip Stalinas ir bolševikai užpuola ir pa
vergia korėjiečius.

m Sąjungininkų armijos štabas pietiniame prie- 
tiltyje iš Pusan yra perkeltas į Taegu. Prie šio mies
to buvo atlaikytas pats stipriausias raudonųjų puo
limas, koks tiktai yra buvęs Korėjos kare. Sąjungi
ninkai galėtų jį pavadinti “Stalingradu”, tiktai ne 
Stalino garbei, o jo pralaimėjimui.

m Amerikiečiai visus sužeistuosius iš Korėjos ir 
Japonijos pradėjo gabenti į JAV. Per savaitę mano
ma atvežti po 2000 sužeistųjų. Ir tai truktų apie pus
antro mėnesio.

■■ Netoli Yongdong iš vieno kalėjimo buvo išva
duoti trys amerikiečių kariai, patekę raudoniesiems 
į nelaisvę. Jie buvo išbadėję, apdriskę ir mirtinai nu
kamuoti. Pamatę savuosius, negalėjo sulaikyti 
džiaugsmo ašarų.

Europa džiaugiasi 
Amerikos laimėjimu

New York. — Grįžę iš 
Europos keleiviai pasa
koja apie didžiųjų Euro
pos miestų gyventojų 
nuotaikas. Kada Jung. 
Valstybių armija buvo 
apsupta mažoje Korėjos 
srityje, tai europiečiai 
Berlyne, Frankfurte, Pa
ryžiuje ir Londone pašie
pė amerikiečius klubuose 
ir gatvėse. Laikraščiuose 
tilpo Ameriką pajuokian
tieji paveikslai. Bet kai 
amerikiečiai pradėjo 
pliekti kailį raudonie
siems, vaizdas pasikeitė. 
Amerikiečiai įgavo euro
piečių pasitikėjimą ir pa
garbą, o raudonieji ‘gau
na į kailį’ karikatūrose 
ir pokalbiuose. Žmonių 
nuotaika prablaivėjo.

2,

10 raudonyto paleisti 
į laisvę

VVashington, D. C. —
Aukščiausiojo teismo tei
sėjas Robert H. Jackson 
grąžino į laisvę 10 iš 11 
komunistų vadų, kurie 
yra nuteisti už sąmokslą 
nuversti šio krašto val
džią. Paleistieji yra pa
davę aukščiausiam teis
mui apeliacijas ir užsta
tas. Teisėjas Jackson pa
reiškė, kad komunistų 
vadai, būdami laisvėje, 
negali daug ką padaryti, 
nes jie bus sekami tei
singumo departamento. 
Nesą reikalo laikyti juos 
kalėjime, kol bus galuti
nai išspręstos jų bylos.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME: Į
knygas, pemfletus, at- ; 
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS"

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Naujas gynybos sekretorius gen. George C. Marshall prisiekia

Kazys Vertikas
4 > S . • ' «■ ’

Du generolai ir tremtinys 
Formozoje

Cicero, Illinois. — Formoza kėlė ir tebekelia daug triukšmo 
Amerikoje ir gadina nervus Europos diplomatams ir ministe- 
riams. Dėl Formozos susilaukė didelio pažeminimo garsus Ame
rikos karo vadas Gen. McArthur. Mat, Prezidentas uždraudė 
skaityti to generolo laišką svarbiame karių susirinkime. Dėl 
Formozos (pirmoje eilėje! prarado gerą darbą advokatas John- 
son. Jam reikėjo apleisti Amerikos gynimo sekretoriaus kėdę ir 
užleisti ją Gen. Marshall. Dėl Formozos gali kilti karas tarp 
Amerikos ir Raudonosios Kinijos. Formozos klausimas, greičiau
siai, sukels daug dulkių Jungtinių Tautų Organizacijos visuoti
name susirinkime. Kas gi, pagaliau, yra ta Formoza, kas ten yra 
gero?

RAUDONIEJI NUSAVINO 
ĮSTAIGAS

Berlynas — Rytinė vo
kiečių komunistinė val
džia nusavino dar 800 
įstaigų. Nusavintų įstai
gų darbininkai buvo pri
versti ieškoti darbų val
džios valdomose įstaigo
se.

Vokiečiai komunistai 
yra priversti daryti taip, 
kaip Maskva įsako. Ryti
nės Vokietijos gyveni
mas yra kalamas pagal 
Maskvos kurpalį.

no veto prieš komunistinį 
bilių, nutarė išsiskirstyti 
iki lapkričio 27 dienos. 
Prieš išsiskirstydamas 
kongresas priėmė įstaty
mą naujų mokesnių 4 bi
lijonų 700 milijonų dole
rių. Mokesniai pakelia
mi nuo spalio 1 d.

Formoza yra sala kaip sala, kokių yra daug pasaulyje. Bet 
gi viso triukšmo, trumpai sakant, yra tokia esmė. Jeigu Ameri
kai tektų kariauti su Azija ar su Sovietais, prisidengusiais Azi
jos skraiste, tai Formoza sutaupytų daug Amerikos kraujo ir 
gyvybių, žinoma, jeigu ji būtų Amerikos rankose ar Amerikos 
draugų rankose. Dabar Formoza yra didžiausio Amerikos drau
go ir karo sąjungininko Generalissimo Čengkaišeko rankose. Tai, 
atrodo, viskas tvarkoje. Tegu Čengkaišekas ten ir toliau būna, 
ir dar reikėtų prižiūrėti, kad kas nors jo iš ten neiškrapštytų. 
Bet gi ne. Daug kas iš didžiųjų politikų mano, kad Formoza su 
visu Čengkaišeku reikėtų kokiu nors švelniu būdu atiduoti Ki
nijos Raudoniesiems valdovams. Manoma, kad tas labai patiktų 
Stalinui ir raudoniesiems kinams.

Kongresas
VVashington, D. C. — 

J. V. Kongresas, perbal- 
savęs prezidento Trumą-

SAUKIA 1644 MOTERIS 
KARO TARNYBON

Versti kalnus ar valdžią?
New York — Eduardo 

Anze Matienzo iš Bolivi
jos prisiminė Jungtinių 
Tautų susirinkime praei
tų metų Rusijos reikala
vimą vartoti atomų ener
giją tik kalnų sprogdini
mui. Bolivijietis ta pro
ga pareiškė: “Mes netu
rime drąsos kviesti so
vietų ekspertus į mūsų 
kraštus, nes jie gali pa
likti kalnus tokius kokie

VVa&hinjrton. P, CL — 
Jung. Valstybių armija 
šaukia 1644 moteris iš 
atsargos karo tarnybon. 
Šaukiama moterys slau
gės leitenantas arba ka
pitonės, specialistės sani
tarinio korpuso ir ver
buotos į moterų armijos 
korpą.

Verbuotoms moterims 
įsakyta stoti tarnybon 
lapkričio 15 d. Visoms 
kitoms įsakyta stoti tar
nybon ne vėliau lapkri
čio 29 d. Moterys priva
lės tarnauti 21 mėnesį ar
ba ir ilgiau, kaip reika
laus įstatymas.

Pagal įsakymą tik tos 
moterys bus atleistos 
nuo tarnybos, kurios turi 
vaikus, jaunesnius kaip 
18 metų amžiaus; slau
gės arba medikės specia
listės, kurios moko arba 
užima svarbias vietas li
goninėse arba kitose la
vinimosi institucijose, ar
ba slaugės specialistės, 
kurių pašaukimas akty-

vėn tarnybon gali būti 
žalingas visuomenės svei
katai.

Pirmiausia bus pa
šauktos tarnybon mergi
nos, kurios savo darbu 
nieko neišlaiko. Vėliau 
gali būti pašauktos ište
kėjusios moterys, netu
rinčios vaikų.

Į

Atnaujina nervų karį 
Berlyne

Berlynas — Komunistų 
vadai pareiškia, kad rytų 
vokiečiai ir rusai tiksliai 
atnaujina nervų karą šio
je keturių valstybių val
domoje sostinėje. Vienas 
iš jų sakė: “Mes norime 
parodyti Vakarų okupa
cinėm pajėgom ir jų tal
kininkam, kad jie tik ta
da gali miegoti Berlyne, 
jeigu tai mes jiems lei
džiame.” Tas faktas, kad 
taip kalbėjo komunistų 
vadas, parodo, kaip žiop
li yra vokiečių komunis
tai.

BALSAVIMAI” RYTŲ 
VOKIETIJOJE

yra, o nuversti mūsų val
džias".

71 milijonas darbininlm
Jung. Valstybių Darbo 

sekretorius Maurice J. 
Tobin pareiškė, kad rei
kalinga 71 milijonas dar
bininkų įvairiose įstaigo
se, kada karas tęsiasi 
Korėjoje. Vyrų darbinin
kų neužtenka, taigi bus 
priimamos ir moterys 
įvairiems darbams.

Europoje nesaugu
Paryžius — Prancūzi

jos valdžia nusprendė ne
kviesti Jungtinių Tautų 
susirinkimo 1951 me
tams į Paryžių. Apskai
čiuota, kad tokiam posė
džiui reikėtų apie $3,000,- 
000, o Prancūzija jų ne
turi. Ji siūlo kitais me
tais Jungtinių Tautų su
sirinkimą sušaukti Gene- 
voje. Tačiau Prancūzijos 
atsisakymas sukėlė abe
jonę, ar iš viso negeriau 
susirinkti New Yorke ir 
kitais metais.

80 darbininkų žuvo 
kasykloje

Dar daugiau tikimasi iš to. Tikimasi, kad Stalinas būtų 
tiek sujaudintas Amerikos tokiu geru gestu, kad jis pultų tik 
Europą, o Azijos frontą paliktų ramybėje. Jis, juk, suprastų, 
kad Amerikai labai nepatogu prieš jį kariauti dviejuose frontuo
se. Hm... Truputį abejotina, kad Stalinas padėtų pats save įveik
ti.

Bet ir tai dar ne viskas. Formozoje dabar yra didysis Kini
jos tremtinis Generalissimo čengkaišekas. Kaip jis ten atsira
do? Panašiai kaip lietuviai Švedijoje. Ir jo padėtis labai panaši 
į Pabaltiečių padėtį Švedijoje. Ir jo likimas sprendžiamas be jo. 
Jis tik žino vieną dalyką, kad gali ji atiduoti, o gali ir neati

duoti. Tas priklausys nuo to, ar bus nutarta dar ką nors paaukoti 
laisvės ir taikos labui. Jis pats nieko negali daryti. Jam už
drausta. Tiesa, Raudoniesiems uždrausta jį “imti” taip pat. Mat, 
vis dar neaišku, ką raudonieji už jį pažadės. Aš nuo savęs dar 
pridėsiu, kad labiausiai neaišku, ar raudonieji išpildys savo pa
žadus. Ar nereikės vėl kaltinti raudonuosius, kad jie nelaužo 
savo tradicijų ir kapitalistams duoto garbės žodžio niekada ne
silaiko.

Amerikos genialus karo vadas McĄ^thur sako, .kad ^ęęįuoti. 
Jis asmeniškai, daug ko labai ir nepasiklausęs, nuskrido pas 
Čengkaišeką į Formozą. Pasikalbėjo. Ką jis ten kalbėjo, nelabai 
aišku. Tik fotografų akyvaizdoje pabučiavo poniai Cengkaišei- 
kienei ranką...

Gen. Marshall taip pat gana garsus generolas ir įžymi as
menybė. Didelis autoritetas. Jau senokas — 69 metų. Buvo jau 
pensiją begaunąs. Bet gi Trumanas pamatė, kad civiliam krašto 
gynimo sekretoriui nebesiseka suvaldyti generolus pakvietė ge
nerolą su penkiomis žvaigždėmis. Ar bus geriau dabar, pamaty
sime. Tik vienas dalykas jau iš anksto reikalą aptemdo. Gen. 
Marshall buvo vienas iš pačių stambiausiųjų tautinės Kinijos 
likvidavimo inicijatorių. Kaip jis dabar galvoja ir ką jis veiks, 
labai neaišku. Vienas dalykas bet gi dabar aiškus. Trumanui bus 
mažiau vargo su nepaklusniais generolais.

A Britų 27 brigada, užėmusi Songju rajone vieną 
kaimą, rado daug komunistų palikta amunicijos ir 
ginklų. Amunicija buvo rusiška, nes ant dėžių, ku
riose buvo atsiųsta, buvo rusiški užrašai su 1950 m. 
data.

A Sovietų pakurstyti komunistai buvo užėmę vi
sus kelius, vedančius į Vieną, kuri yra bendrai valdo
ma rusų ir vakariečių, kaip ir Berlynas, ir yra taip 
pat bolševikinėje zonoje. Patriukšmavę dvi dienas, 
pasitraukė.

S HEATING SYSTEMS — AUTOMATIC OIL BURNERS

SANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

194 MARBLE ST.

Bonn — Spalio 15 d. 
sovietinėje Vokietijos zo
noje š. m. spalių 15 d. 
bus vaidinama rinkiminė 
komedija. Iš autoritetin
gų sluoksnių štai kas pa
tirta.

1. Bus galima rinki
muose balsuoti tik už 
vieną komunistų kandi
datų sąrašą arba atsisa
kyti už jį balsuoti. Ta
čiau atsisakąs rizikuoja 
būti suimtas.

2. Kiekvienas kandida
tas net išrinktas, gali 
būti paskelbtas netinka
mu, jeigu būtų įtartas 
veikiąs prieš “demokrati

ją”. Partija ar organiza
cijos, kurios jį išstatė 
kandidatu, turi teisę jo 
vieton paskirti kitą ir be 
balsavimo. Tokiu būdu 
komunistams suteikiama 
teisė išrinktus kandida
tus pakeisti, jeigu jie 
jiems pasirodytų po rin
kimų nepageidaujami.

3. Priešrinkiminiai pa
sirengimai iš anksto už
tikrina komunistų parti
jai ir jos organizacijoms 
70% visų vietų. Tai pa
žeidžia konstitucijos nuo
status, kurie numato pro
porcingą atstovavimą.

Cresuell, Anglija —Ki
lus gaisrui kasykloje 80 
darbininkų žuvo. Tik tris 
kūnus galėjo ištraukti iš 
kasyklos.
• Washingtono kalne, 

New Hampshire, kur 
temperatūra nupuolė iki 
17 laipsnių, pasirodė pir
mas sniegas. Prisnigo iki 
3 colių. Taip pat snigo 
Vermont, N. H. ir New 
Yorko valstijoje.

4. Pagal naują atstovų 
rinkimo įstatymą balsa
vimo priežiūra nei balsų 
skaitymo kontrolė nėra 
numatyta.

ATHOL, MASS. Tel. 1000

FLOWERS FOR ALL OCCASIONS

Florai Designs — Cut Flovers

House Plants — Bedding Plasta

YVE DELIVER

FRANK H. BAILEY & SONS, INC.
DUNSTABLE RD.

Nashua, N. H. f o TeL 1176-M
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Kuo pasitikėti?
Dar niekada pasaulyje nebuvo taip įsigalėjusi 

fizinė jėga ir prievarta, kaip mūsų laikais. Atrodo, 
kad tik tomis dviems priemonėmis tegalima žmonių 
santykius tvarkyti, kaip yra tvarkomas gyvulių pa
saulis — ragais ir nagais. Kas fiziškai stipresnis, tas 
atrodo ir galingesnis.

O vis dėlto žmonės nėra valdomi tiktai fizinės 
jėgos. Jau tokie patentuoti fizinės jėgos garbintojai 
bolševikai, kurie užimtam krašte tik prievarta teiš
silaiko, pasaulį stengiasi palenkti savo komunisti
nėms idėjoms. Nemažai žmonių laimi apgaulę ar me
lu, tai ne tiek svarbu, bet vis dėlto idėja. Jei nebūtų 
tos idėjinės propagandos, neatlaikytų ir jų ginklas. 
Tuo jie patvirtiną tiesą, jų pačių neigiamą, kad žmo
gus yra ir dvasinė būtybė. Nepaveikus žmogaus dva
sios, negalima jo sau laimėti. Galima jį, tiesa, pri
spausti ir priversti nusilenkti, bet žmogus savo dva
sioje širs ir ieškos pirmos progos išsivaduoti. Žmo
nės kovojo ir kovos už teisę laisvai mąstyti ir gyven
ti, nepaisant kokios fizinės jėgos juos bespaustų.

Niekas taip griežtai nėra paneigęs fizinės jėgos 
ir prievartos, kaip Kristus. Dėlto ir Jo įsteigta Baž
nyčia ir žemėje paliktas Jo vietininkas kaikam atro
do taip silpni, kad dažnas pasijuokia ir paklausia: 
kiek divizijų popiežius turi? Jų supratimu, tiktai di
vizijos kovą laimi. Su malda ir tikėjimu čia nieko 
neįveiksi. O tačiau iš tvirto tikėjimo susidaro tokia 
dvasinė jėga, prieš kurią trupa ir žmonių šaudyklės. 
Katalikų Bažnyčia, kad ir kaip žiauriai persekioja
ma, dar niekieno nebuvo įveikta per 2000 metų ir ne
bus įveikta. Jos pamatai yra tvirtesni už betkurias 
fortifikacijas, nes atremti į žmonių dvasią ir tikėji
mu Tuo, kuris laužo šaudykles ir trupina ginklus.

Vargas žmones užgula tik tada, kai nustojama 
Dievu pasitikėti ir norima be Jo išsiversti. Iš tokios 
apverstos tvarkos žmonės greitai patiria, ką reiškia 
tiktai viena fizinė jėga, neapvaldyta kilnesnės dva
sios ir tikėjimo. Ji pasidaro tada Kaino buože, kuri 
triuškina kaltus ir nekaltus.

Popiežius tad šiais šventais metais daug kartų 
yra raginęs ir teberagina žmones pamesti tą klaidų 
netikėjimo kelią ir ieškoti taikos su Dievu, nes ki-

ALRKF, jos Centro 
Valdyba, Pittsburgo Fe
deracijos apskritis ir jos 
specialiai sudarytas ko
mitetas per spaudą, per 
radiją ir laiškais (jų pa
skleista trys tūkstan
čiai) kvietė lietuvių ka
talikų organizacijas, jų 
skyrius, kuopas ir vieti
nes visų mūsų parapijų 
draugijas dalyvauti A- 
merikos Lietuvių Katali
kų Kongrese, būsiančia
me 1950 m. rugsėjo mėn. 
30 d. ir spalių mėn. 1 d., 
Hotel William Penn, 
Pittsburgh, Pa.

Neturėtų, rodos, būti’ 
nė vieno šviesesnio ir 
veiklesnio lietuvio, kuris 
apie šį svarbų mūsų vi
suomenės gyvenime įvy
kį nebūtų girdėjęs. Dėlto 
pasitikima, kad neliks 
organizacijos ir draugi
jos, kuri neturėtų Kon
grese savo atstovo.

Nesitikima, tiesa, kad 
visos draugijos ar orga
nizacijų skyriai bei kuo-

Žurnalistas Stasys Pieta, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacijos pirmininkas

Prelatas J. Balkūnas, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos dvasios vadas

kų Centro direktorius.
Ar Amerikoj ’ jg4rh0!‘ir 

augęs lietuvių jaunimas 
tautai yra žuvęs? Tokį 
klausimą šiandien jau 
daug kas stato. Žurnalis
tas Stasys Pieša, ALR
KF pirmininkas, sutiko 
šį svarbų klausimą gvil
denti speciale paskaita.

Šiomis dienomis girdi
me labai daug nusiskun
dimų, kad tarp senesnės 
amerikiečių lietuvių kar
tos, vietos jaunimo ir 
tremtinių santykiai nėra 
pakankamai šilti, kad 
daug kur ir šiurkštumų 
pasireiškia. Tai yra ne
sveikas reiškinys, galįs 
pakenkti visai mūsų or
ganizuotai veiklai. Tai 
gali neigiamai paveikti ir 
į mūsų pastangas Lietu
vą laisvinti. Todėl apie 
visų lietuvių katalikų 
vienybę kalbės prof. A.

pos tiesioginiu būdu ga
lės būti atstovaujamos 
Kongrese, tačiau kiekvie
na iš jų suras galimumų 
bent laiškeliu Kongresą 
pasveikinti, savo pagei
davimus išreikšti, suma
nymų pasiųsti, savo di
desne ar mažesne auka 
kilnius mūsų Federacijos 
darbus paremti. Kongre
so adresas yra toks:—
Lithuanian Catholic Congress, 

Hotel VVilliam Penn, 
Pittsburgh 30, Pa.

Ir Vyskupas su mumis
Lietuvių Katalikų Kon

gresą pasveikinti ir jo 
darbus laiminti atvyks ir 
J. E. Vyskupas John F. 
Dearden, Pittsburgo die
cezijos koadjutorius. Da
lyviai išklausys kelių pa
skaitų aktualiais dienos 
klausimais. Apie Katali
kų Akciją mūsų tarpe 
kalbės ir veiklai planus 
patieks prel. Jonas Bal
kūnas, ALRKF dvasios 
vadas, ir kun. Petras 
Patlaba, Lietuvių Katali-

Kun. K. Vasys, 
Amerikos Lietuvių Kunigų 

Vienybės pirmininkas

Darnusis, ateitininkų va
das.

Be to, Kongresas turės 
atlikti visą eilę kitų dar
bų : išklausyti praneši
mų, išrinkti naują Fede
racijos vadovybę, pa
ruošti planus mūsų orga
nizuotai ir vieningai 
veiklai ateityje.

Kongreso tvarka
ALRKF Kongreso Ren

gimo Komitetas yra nu
statęs tokią Kongreso 
tvarką:

Rugsėjo 29 d., penkta

dienį svečių ir atstovų 
registracija ir priėmimas 
šv. Kazimiero par. salėj, 
South 22-nd ir Jane Sts. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Rugsėjo 30 d., šeštadie
nį, 9 vai. Šv. Mišios Šv. 
Kazimiero parapijos baž
nyčioj. 10:30 vai. rytą 
William Penn viešbutyje 
prasidės Kongresas. 1:00 
vai. bendri atstovų ir 
svečių pietūs tame pačia
me viešbutyje. 8:30 vai. 
vakare margumynų va
karas šv. Kazimiero par. 
salėj.

Spalių mėn. 1 d., sek
madienį, 10:00 vai. iškil
mingos Šv. Mišios Šv. 
Kazimiero par. bažny
čioj. 11:30 v. bendro at
stovų ir svečių pietūs 
Šv. Kazimiero par. sa
lėj. Nuo 3 vai. iki 4-tos 
šventoji Valanda Pitts
burgo Vyskupijos kated
roj, North Craig St. ir 
5th Avenue.

Spalių mėn. 1 d. ir Lie
tuvos ateitininkai suva
žiuos konferencijon tar
tis savo organizacijos 
reikalais ir minėti 40 me
tų įsisteigimo sukaktį. 
Jie dalyvaus ir Federaci
jos Kongrese. Tuo fede- 
rantai džiaugiasi ir lau
kia naujų jėgų įsiliejant 
į bendrąją Amerikos lie
tuvių katalikų veiklą.

Šiemet Šventieji Metai. 
Todėl ir mūsų Kongre
sas yra pavadintas šven
tųjų Metų Kongrėsu. Ku
nigų Vienybės pirminin
kas kun. K. Vasys ir AL
RKF dvasios vadas prel. 
J. Balkūnas jau keliais 
atvejais skelbė, kad Sek
madienis spalio mėn. 1- 
moji yra Amerikos Lie
tuvių Maldos Diena. Ne
užmirškime!

Rugsėjo mėn. 28 d. Šv. 
Pranciškaus Seserų vie
nuolyno patalpose, Pitts
burgh, Pa., bus Lietuvių 
Kunigų Vienybės Sei
mas.

Leonardas šimutis

• Amerikos Lie tuvių 
Katalikų Fed e r a c i j a 
įsteigta 1906 m. balan
džio mėn. 17 18 d. Wil- 
kes - Barre, Pa., sušauk
tame pirmajame Ameri
kos lietuvių katalikų 
kongrese. Ji jungia visas 
lietuvių parapijas ir or
ganizacijas. Federacijos 
tikslas yra rūpintis Ame
rikos lietuvių mokyklo
mis, katalikiškais laik
raščiais, draugijomis ir, 
apskritai, katalikiškąja 
akcija.
• Kunigų Vienybe Ame

rikoje įsisteigė 1909 m. 
gegužės 5 d. pirmajame 
lietuvių kunigų suvažia
vime New Yorke. Ji ap
jungia lietuvius kunigus 
pasitarimams ir bendram 
visuomeniniam ir pasto
raciniam darbui.
• Ateitininkų Federaci

ja apima lietuvius katali
kus moksleivius, studen
tus ir inteligentus. Ji įsi
steigė Lietuvoje 1910 m. 
priešinantis atei z m u i. 
Lietuvoje buvo viena iš 
judriausių katalikiškųjų 
organizacijų.

Prof. Pr. Dovydaitis, 

vienas iš Ateitininkų organi
zacijos kūrėjų, bolševikų 

išvežtas j Sibirą.

taip nebus taikos nei tautose nei valstybėse. Jis ypač 
kreipiasi į tikinčiuosius, kviesdamas uoliau melstis, 
kad Dievo bausmė praeitų pro šalį, kad žmonių ka
lami ginklai sutrupėtų į tautų susitaikymą ir gerą 
valią. Viena tiktai fizine jėga gero pasiekti negalima.

L. Kn.

SVEIKINAME AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS, KUNIGU VIENY

BES IR ATEITININKŲ ATSTOVUS, SUSIRENKANČIUS 1 KATALIKU KONGRESĄ

r SURŪDIJUSI —-—j

— Nieks jų nemokė. Dainuodami jie mane 
sekė. Aš gi aiškiai žodžius tariau.

— Kad aiškiai, tai visi girdėjom. Reiškia, 
tik tu viena kalta?

— Jei tai jūs vadinate kalte, tai aš kalta. 
Tik aš viena.

Kurnosovas sunkiai atsiduso.
— Kodėl tu nenori suprasti? Aš gi tave 

noriu išgelbėti. Jei tu išduosi vieną kaltinin
ką, tai jis tik vienas nukentės. Dabar tu už
sispyrus visą kaltę ant savęs pasiimi. Ar tu 
manai, kad Balaganovas tam tikės? Jei aš 
jam pranešiu, kad tu tik viena esi kalta, tai 
jis ir mane išdurnys ir manys, kad aš jį pa
kvaišusiu skaitau. Ir mus visus atiduos če
kai tardyti. Tuomet ir tu pati busi tardoma 
ir kankinama. O viso to gali išvengti, nuro
dydama tik vieną kaltininką. Visi kiti būsime 
saugūs. Ar gi to nesupranti?

— Aš puikiai tą suprantu, bet aš nenoriu 
būti niekše, kad gelbėdama savo kailį, išduo- 
čiau nekaltą žmogų. Tiesiog pasakykite Ba- 
laganovui, kad aš vienintelė kaltininkė, ir 
viskas bus baigta.

Kurnosovas pradėjo niršti.
— Nugi aš tau sakiau, kad Balaganovas 

netikės. Ar gi jau nė tiek nesupranti?
— Aš nepaisau, ką Balaganovas manys. 

Aš tik viena kaltininkė, ir tiek.
Kurnosovas siekė už rankos ją pagriebti, 

bet Danutė išsisuko ir pasileido bėgt. Kumo- 
sovui buvo neparanku ją gaudyt. Tik šauks
mu ją lydėjo:

— Duniaša! Danute!...
Tik neaiškus aidas jam atsakė: A-a! A-a!

XIV.
Balaganovas tramdė žiovulį. Jam nusibo

do klausytis Kumosovo pasakos.
— Aš negaliu suprasti, ko tu, Archip, iš 

manęs nori. Kad nubausčiau vaikus, už tai, 
kad tą šnipą Knyslį išvadino šunim ir Judu? 
Ar tas kvailys nežino, jog mes ir šunis pa- 
leidžiam šnipinėti? Tad gi šuva yra jam to- 
varišč. Ir vėl, jis įsižeidžia už Judą. Čia dar 
didesnė jo kvailystė. Jis toks tamsuolis, jog 
nežino, kad Judas skaitomas ypatingu Sovie
tų globotoju. Jam tur būt ir paminklas kaž
kur pastatyta. Tad įsižeisti už Judą tik atža
gareivis tamsūnas tegali. Tiesa, ir kai kurie, 
atsiprašant, mūsų rašytojai Judo vardą 
keiksmažodžiu pavertė, nes Trockį kartais 
Judu apšaukia. Girdi, Judiška Trockij. Jiems 
Judošėlis tai niekšas, o nesusivokia tie du- 
rakai, kai tai garbės titulas. Tai ką čia ste
bėtis iš tokio mužiko Knyslio? Tad jam pa
sakyk, kad būtų išdidus dėl tokio garbės 
vardo.

— Aš visa tai žinau, tovarišč komdarm, — 
atsakė Kurnosovas. — Ir mano manymu, 
Knyslys tai toks šunsnukis, kad ir doras šu
va nenorėtų būt jo tovariščiu, o iki Judo jam 
toli siekti. Tačiau jis žada išduoti jums sa
votišką raportą ir pripasakoti nebūtų daly
kų. Jis patentuotas melagis.

— Jei taip, tai kam bereikalo man galvą 
kvaršinti? Juk jo melas vis vien išeis aikš
tėn.

— Taigi aš ir sakau, kad čia nėra dėlko 
jaudintis. Bet tas niekšelis tiek įsiuto, jog 
norėjo juos areštuoti.

— Areštuoti? Ką ir už ką?
— Nugi tų dainuotojų grupę. Už ką? Nu

gi pats pareiškėte, kad nėra už ką.
— Aš dar to nepareiškiau, nes dar visko 

nežinau. Kas daugiau toj dainojbuvo pasa
kyta?

Balaganovas pradeda įdomauti. Blogai. 
Bet į klausimą reik atsakyti.

— Gerai neprisimenu. Beje, ten buvo kaž
kokia žmogiena paminėta. Perdaug sako, 
žmogienos prisipūto.

— Šitaip. Kas gi žmogienos prisipūto?
— Tai tas Judas. Vadinasi, Knyslys.
— Ne. Čia nebe vienam Knysliui priekaiš

tas. Iš tiesų, čia... Juk mes visi žmogiena 
mintam. Beje, o kas tą dainininkų grupę su
darė?

— Aš gi sakiau: keletas komjaunuolių.
— Tai netikslus atsakymas. Man reikia 

pavardžių.
Kurnosovas sumišo. Jis kaip tik to bijo

jo. Manė praslys — nepraslydo. Ir reikėjo 
jam kvailai apie tą žmogieną prasitari. Da
bar išeina visai blogai. Jis momentą tylėjo, 
lyg norėdamas vardus prisimint, bet iš tik
rųjų tai desperatiškai galvojo, kaip čia išsi
sukus. Geriausia tiesą pasakyt, nes Knyslys 
vis tiek vardu paduos.

— Na? — susiraukė Balaganovas.
Visada aiškiai kalbąs Kurnosovas pradė

jo mikčioti. Tarsi liežuvis sustiro.
— Mano du vaikai — sūnus ir duktė, ir 

Bukšnių du.
— Tik tiek?
— Ir grupės viršininkas Skerslys. Bet jis 

nedainavo.
— Dar tik to būtų reikėję. Tai jau iš tie

sų būtų kontrrevoliucija. Tačiau ir taip da
lykas ne toks menkas atrodo, kaip mėgini 
man įkalbėti. Čia reikia nuodugnaus tardy
mo, ir jis bus atliktas čekos raštinėje.

Balaganovo balsas buvo valdiškai sau
sas. Jo pareiškimas nuskambėjo kaip galu
tinis nuosprendis. Kurnosovo kinkos pradė
jo drebėti — jau, jau susmuks. Vos susilai
kė neatsiklaupęs. Čeką! — o jos kaip tiktai 
norėjo išvengti. Dabar viskas baigta. Jam 
beliko tik paklaust: kada? Jis to ir drebėda
mas paklausė.

— Su tokiais dalykais delsti negalima. 
Tuojau, — tarė Balaganovas.

— Šiandien? — vos girdimu balsu paklau
sė Kurnosovas.

— Ne. Už poros dienų. Na, reikia kiek lai
ko pasiruošti.

Ir jis, Kurnosovas, turės laiko pasiruošti, 
bet ir Knyslys tuo tarpu nesnaus. O jo žo
dis nebus draugingas. Nelemta padėtis.

Nelinksma eisena grįžo Kurnosovas na
mo. Vos galėjo pa vilkt kojas, tarsi nepake
liamą naštą būtų benešąs. Jo galvoj ūžė, 
mintys painiojosi, lyg būtų grįžtąs iš smuk
lės, biaurios degtinės prisigėręs. “Mes visi 
žmogiena mintam”, — įkiriai jo ausyse 
skambėjo Balaganovo žodžiai. Taip, ta “žmo
giena” jį pražudė. Viskas jau, rodos, gerai 
klojos, žygis jau buvo laimėtas, tik reikėjo 
gražiai užbaigt, padailint... Ot, ir padailino. 
Tur būt nelabasis tą “žmogieną” jam paki
šo. Bet ji buvo dainoje ir tą žodį Danutė iš
dainavo. Danutė... Kas ją dabar išgelbės? 
Ne. Ne apie išgelbėjimą reikia dabar galvo
ti. Kitas planas bręsta.

XV.
Kurį laiką prieš aprašytus čia įvykius į 

Bukšnių ūkį pradėjo lankytis senas, kupro
tas, nudriskęs elgeta. Į namus jis neužeida
vo, tik sustodavo pas dirbančius lauke dar
bininkus, pasižvalgydavo, vieną kitą rusiš
kai užkalbindavo, bet jokios išmaldos nepra
šydavo.
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Tremtinių vargai dėl 
emigracijos

Rašo Kaa. Dr. J. B. Končius

Lankydamas tremtiniu sto
vyklas Vokietijoje, Amerikos 
zonoje, radau šimtus lietuvių 
D.P., kurių emigracija į Ame
riką buvo sulaikyta J.A.V. 
saugumo. Jų visa dauguma, 
beveik 80%, yra sulaikyti dėl 
nesusipratimo ir saugumo pa
reigūnų klaidų bei įvairių 
įskundimų. Teko patirti, kad 
komunistų agentai sudaro 
skundus prieš rimtus ir gerus 
asmenis. Sulaikytųjų bylų iš
aiškinimas yra labai sunkus 
ir komplikuotas, nes jiems 
dažniausiai nepasakoma, už 
ką jie sulaikyti ir žmonės to
dėl nežino, kaip apsiginti. Su
laikytųjų procedūra tęsiasi 
apie 6 mėnesius, o kartais virš 
metų. Jie jaučiasi nei paleisti, 
nei pakarti ir nežino, kas rei
kia daryti. Tyrinėdamas jų 
bylas, įsitikinau, kad jie yra 
skriaudžiami neteisingai ir to
dėl dariau žygių D. P. Komi
sijoje ir karo saugumo įstai
gose. Šiuo tikslu kalbėjausi su 
D.P. Komisijos saugumo vir
šininku Bomstein ir su U.S. 
Armijos saugumo viršininku 
majoru Abraham. Jiems iš
dėsčiau, kad saugumas daro 
daug klaidų ir neteisingai 
skriaudžia tiek daug žmonių. 
Prašiau, kad jie patikrintų iš 
naujo sulaikytųjų bylas ir ati
taisytų klaidas. Sulaikytųjų 
tremtinių tarpe yra ne tik lie
tuviai, bet didelis skaičius uk
rainiečių, latvių, lenkų ir kitų. 
Mažiausiai dėl saugumo sulai
kytų yra žydų kilmės tremti
nių, bent man nepasisekė ras
ti nei vieno žyde, sulaikyto 
saugumo sumetimais.

Amerikos Kongresas išleido 
D. P. įstatymą visai humani
tariniais sumetimais, kad pa
leistų po šio karo skaudžiai 
nukentėjusiems tremtiniams. 
Amerikos tauta ir valdžia, su
prantama. rodo daug gailes
tingumo ir sudeda žymiai au
kų nelaimingiems gelbėti. Jei 
padaroma neteisingai skriau
dų tremtiniams, tai čia nėra 
Amerikos tautos kaltė, bet 
nevykęs pareigūnų parinki
mas šiam humanitariniam 
darbui. Amerikos valdžios pa
rinkti asmenys šiam kilniam 
darbui yra nevykę.

Visuose savo pergyvenimuo
se tremtiniai žiūri į ateitį su 
viltimi ir pasitikėjimu, kad 
jiems pasiseks visas sunkeny
bes ir gyvenimo skurdą per
gyventi, pagelbstint savo bro
liams ir sesutėms lietuviams, 
gyvenantiems užjūryje. BAL- 
Fo organizacijos darbas yra 
gerai išvystytas, ypač Vokie
tijoje, bendradarbiaujant su 
IRO. Generalinio BALFo įga
liotinio J. Valaičio Centras 
yra Muenchene, Vokietijoje. 
Iš viso ten dirba 8 tarnauto
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jai; viena raštinė yra IRO pa
talpose, o antra raštinė, cen- 
tralinė, 20 Rauchstr. Tarnau
tojai yra IRO apmokami. Bri
tų zonoje BALFo skyrius yra 
Bad Salzuflen. Šiame skyriuje 
dirba IRO apmokami 8 darbi
ninkai; čia Britų zonoje yra 
daugiau darbo, nes vien klai
pėdiečių yra per 3,000 žmonių.

Prancūzų zonoje BALFo 
skyrius yra Rjeutlingen; čia 
dirba IRO apmokami 4 asme
nys, nes šioje zonoje lietuvių 
tremtinių beliko keli šimtai.

IRO ne vien apmoka BALFo 
tarnautojų algas Vokietijoje, 
bet taip pat parūpina patalpas 
raštinėms duoda reikmenis, 
duoda automobilius ir sunkve
žimius, o taip pat tiekia benzi
ną ir taiso mašinas nemoka
mai. Visais geležinkeliais viso
se zonose mūsų tarnautojai 
gauna dykai pravažiavimą 
Vakarų Vokietijoje. Visos šios 
privilegijos, teikiamos iš IRO 
ir karo valdžios, daug paleng
vina mūsų organizacijai veik
ti. Nuo 1948 m. liepos 1 die
nos iki 1950 m. liepos 1 die
nos BALFo administracijos 
reikalams Vokietijoje iš IRO 
gauta $59,969.00. Nuo š. m. 
liepos 1 dienos IRO atleido 
pusę visų tarnautojų iš savo 
įstaigų ir iš kitų šalpos orga
nizacijų. Man pasisekė įrody
ti Ženevoje ir Vokietijoje Vyr. 
IRO direktoriui Mr. Ryan, 
kad BALFo veikla Vokietijoje 
emigracijos ir šalpos srityse 
labai svarbi ir kad mes ne tik 
lietuviams padedame, bet lat
viams ir estams daug pagel- 
bos teikiame. Todėl ne tik ne
sumažino tarnautojų, bet Bri
tų zonoje pridėjo vieną tar
nautoją ir sutiko leisti pa
samdyti apie 10 žmonių klai
pėdiečių ir kitų tautų žmonių 
globai per BALFą Britų zo
noje.

Lietuviai, visur kur tik susi- 
duriau su jais, pasirodė labai 
dėkingi Amerikos lietuviams 
už mūsų rūpestingumą, pagal
bą ir globą. Patyriau, kad 
BALFo organizacija gerai su
tvarkyta Europoje, karo val
džios skaitoma viena iš di
džiųjų šalpos organizacijų, 
veikiančių Europoje. BALFas, 
kiek įsitikinau kelionėje, atsi
žvelgiant į liūdną dar likusių 
tremtinių padėtį, turės tęsti 
savo veiklą su didesniu įtem
pimu ir atsidėjimu.

Lankydamas tremtinius, ci- 
viles ir karo įstaigas, radau 
daug prielankumo ir bendra
darbiavimo. Tiek, kiek UNR- 
RA buvo nesukalbama, man 
lankantis Europoje po karo, 
tiek dabar IRO yra palanki. 
Mat, dabar kiti vėjai pučia. 
Įvairios šalpos agentūros pa
rodė daug nuoširdumo ir ben
dradarbiavimo. Mūsų genera
linis įgaliotinis Europoje J. 
Valaitis ir visi kiti įgaliotiniai 
ir tarnautojai daug man pa
gelbėjo kelionėse ir darbuotė- 
je lankant tremtinius. BALFo 
Centras irgi visad teikė reika
lingas informacijas ir glau
džiai bendradarbiavo kelionės 
metu. Visiems už tai esu labai 
dėkingas.
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LDS N. Anglijos apskričio 
suvažiavimo protokolas

LDS. N. A. apskričio suva
žiavimas įvyko rugsėjo 10, 
1950 m. L. R. Kat. Aušros 
Vartų parapijos bažnytinėje 
salėje Worcester, Mass.

Suvažiavimo posėdį atidarė 
apskričio pirmininkas Vladas 
Paulauskas ir pakvietė vietos 
kleboną kun. K. Vasį atkalbė
ti maldą. Po to kleb. kun. K. 
Vasys pasakė įžanginę kalbą, 
sveikindamas suvažiavusius 
delegatus ir ragindamas dar
buotis laikraščio “Darbininko” 
ir LDS organizacijos gerovei.

Buvo perskaityta tos dienos 
posėdžio dienotvarkė, kuri bu
vo vienbalsiai priimta.

Posėdžiams vesti užgirta 
apskričio valdyba, būtent: pir
mininkas Vladas Paulauskas, 
vicepirm. Juozas Glavickas ir 
raštininkas Tarnas Versiackas. 
Mandatų ir rezoliucijų , komisi- 
je. Priimta su padėka rezo- 
Vasys, Benediktas Jakutis. 
Ignacas Pigaga ir Kazys Gri
gas.

Buvo perskaitytas balandžio 
23 d. 1950 m. Nashua, N. H. 
suvažiavimo protokolas, kuris 
vienbalsiai priimtas. Padary
tas pranešimas ir apyskaita iš 
įvykusios gegužinės Paiango- 
reikia nepamiršti, kad į Vaka- 
liucijos. kurios tilpsta žemiau 
šiame protokole.

Pranešimą iš praėjusio LDS 
seimo, įvykusio birželio 4 d., 
1950 m. padarė žodžiu Bene
diktas Jakutis. Pranešimas 
priimtas ir, apsvarsčius vien
balsiai nutarta: “Darbininkas" 
ir jo nuosavybė perleisti tė
vams pranciškonams.

Mandatų kotnisija pranešė, 
kad iš penkių kuopų dalyvau
ja 27 atstovai ir visų manda
tai tvarkoje.

2-ros kuopos Montello, Mass.
— Kazimieras Grigas, A. Čes
nauskas. Julius Baronas. P. 
Grigas ir M. Grigienė.

8 kuopos Cambridge. Mass.
— Antanas Zaveckas. Bene
diktas Jakutis.

65 kuopos Nashua. N. H. — 
Antanas Zautra. Jonas Over- 
ka. Kazimieras Nadzeika, Vin
cas Mitchell.

70 kuopos — Kun. Jonas 
Bernatonis. •

97 kuopos Loveli. Mass. — 
Madas Paulauskas, Tarnas 
Versiackas ir Barbora Pau
lauskienė.

108 kuopos — Aušros Var
tų parapijos Worcester, Mass.
— Kun. Kastantinas Vasys. 
kun. Jonas Bakanas. Juozas 
Glavickas. Kazimieras Tamu
levičius. Bernardas Tamulevi
čius. Juozas Augustinavičius. 
Adolfas Tamulevičius, Petras 
Aikšnoras, Ignas Pigaga. Kas
paras Mažeika. Monika Kati- 
nienė, Anelė Akstinienė ir 
Kristina Maskinienė.

SARBiNiNKAS

Priimtos šios rezoliucijos:—
1. LDS N. A. apskr. suvažia-

vimas rugsėjo 10, 1950 m.
VVorcester, Mass., išklausęs 
apskričio pikniko, įvykusio 
bii-želio 28, 1950 m. Lavrence, 
Mass. apyskaitą, tenkinasi jo 
pasekmėmis ir dėkoja vedėjui 
kun. Jonui Bernatoniui už pa
sidarbavimą ir gražų pikniko 
vedimą: taip pat dėkoja kuo
poms. kurios duosniai pikniką 
rėmė.

2. LDS. N. A. apskričio su
važiavimas rugsėjo 10, 1950, 
VVorcester, Mass., nuodugniai 
ir išsamiai apsvarstęs “Darbi
ninko” ir jo turto pervedimą 
Tėvams Pranciškonams, vien
balsiai užgiria praėjusio LDS 
seimo, birželio 4, 1950 nutari
mą, randa tikrai naudingu ir 
vieninteliu dalyku. pervesti 
“Darbininką” tėvams pranciš
konams. Ragina įvykstančia- 
me seime rugsėjo 23. 1950 m. 
tą nutarimą patvirtinti ir pra
šo. kad šis pageidavimas bū
tų įvykdytas.

Pasiūlymas ar siųst atsto
vus nuo LDS apskr. į vyks
tantį Pittsburghe Liet. Kat. 
Kongresą spalio 1 d., apsvars
čius nutarta prisidėti tik au
ka. $25.00.

Pasiūlymas surengti kokią 
nors pramogą organizacijos 
labui paliktas nuožiūrai valdy
bos.

4 vai. pertrauka. Klebonas 
kun. Kast. Vasys pakvietė de
legatus vakarienei. Delegatai 
dalyvavo mišparuose ir palai
minime su Šv. Sakramentu.

Po pamaldų delegatai susi
rinko svetainėn, kur atvyko 
LDS N. A. apskr. dvasios va
das kun Jonas Bernatonis, 
kuris neseniai buvo sugrįžęs 
iš Romos, pasveikino suvažia
vusius delegatus, papasakojo 
visus įspūdžius, kuriuos jam 
teko patirti Romoje ir lan
kant kitas šv. vietas. Perdavė 
šv. Tėvo palaiminimą visiems 
nariams priklausantiems prie 
šios organizacijos, pabrėžda
mas. kad visi gauna visuoti
nius atlaidus su sąlyga, jei 
prieis išpažinties ir šv. Komu
nijos i>asimelsdami šv. Tėvo 
intencija.

Atstovais į LDS seimą, 
įvykstantį rugsėjo 23, 1950,
So. Bostone, išrinkta: Anta
nas Zaveckas ir Vincas 
Mitchell. Atstovų kelionės iš
laidas nutarta padengti. Se
kantis suvažiavimas nutarta 
ir palikta spręsti apskričio 
valdybos nuožiūrai.

Suvažiavimo posėdis baigėsi 
5 v. ir 25 m. vakaro. Maldą 
atkalbėjo LDS apskr. Dvas. 
vadas kun. J. Bernatonis.

Rašt. Tarnas Versiackas.
Pareikšta nuoširdi padėka 

kleb. kun. K. Vasiui už šutei-

KELIONES ĮSPŪDŽIAI I§ ROMOS
Kunigų Vienybės suruoštoj 

maldininkų kelionėje, kuriai 
vadovavo kun. Jonas Bernato
nis, Lawrence, Mass., teko ir 
man dalyvauti. Iš šios kelio
nės pasiliko daug gražių įspū
džių. Kelionėje, teko aplankyti 
daug šv. vietų.

Mūsų kelionės grupė susi
dėjo iš 11-kos asmenų, iš ku
rių devyni buvome lietuviai ir 
dvi merginos lenkaitės.

Iš Bostono išskridome lėk
tuvu sekmadienį, liepos 30 d. 
12:30 min. p.p. Kadangi buvo 
pirma mano kelionė lėktuvui, 
tai iš karto kiek pridavė bai
mės, bet pasitikėjome Dievo 
apvaizda, ir baimę nugalėjo
me. Po valandos skridimo, pa
sirodė patarnautoja (Stewar- 
dess) su skaniais gėrimais ir 
visus keleivius pavaišino. Po 
to pradėjo nešti pietums val
gius, kurie buvo gan skanūs 
ir įvairūs. Valgydama galvo
jau, kokie patogumai ir kas 
galėjo prieš keliasdešimt metų 
tikėti, kad valgysiu pietus virš 
debesių. Po dviejų vai. skri
dimo, pradėjau žvalgytis pro 
lėktuvo langą. Pažvelgus že
myn, atrodė, kad skrendame 
per didžiausias sniego pūgas, 
kurtos atrodė vienos už kitas 
didesnės. Pažvelgus aukštyn, 
matėme gražią dangaus mėly
nę, kuri teikė malonų įspūdį. 
Prisiminė dainos žodžiai: “Oi 
gi gražus gražus mėlynasis 
dangus, kada paimsi mane.

LIETUVIAI PASAULYJE
• Gyvename džiunglėse, bet 

dar nelaukiniai.
Grinevičius, prisiųstam ‘Dar

bininkui’ laiške iš Indokinijos 
rašo:

“Mes gyvename džiunglėse, 
bet dar kol kas nelikome lau
kiniais ir norime ką nors lie
tuviškai pasiskaityti. Prancū
ziškų, vokiškų ir net rusiškų 
laikraščių galima gauti kiek 
nori ir nemokamai, bet gaila 
— prancūziškai nesupranta
me, vokiškai nemokame, o 
rusiškai — net ir raidžių ne
pažįstame”. Prašo “Darbinin
ko” redakciją, kad prisiųstų 
ir senesnių laikraščių.

Iš šio mūsų tautiečio laiško 
matome pasiilgimą lietuviško 
spausdinto žodžio, kai jo ne
girdi ir atspausdinto nemato. 
Jis pasitenkintų ir senais lietu
viško laikraščio numeriais, kai 
mes dažnai numetam ir nau
jausių neperskaitę.

Minėtasis mūsų tautietis 
rašo, kad ten jų yra du legi- 
jonieriai lietuviai.
• Prancūzų ryšių karininkai 

aplankę kai kurias tremtinių 
stovyklas Vokietijoje ir mėgi
no kalbinti tremtinius į pran
cūzų svetimšalių legijonus. 
Čekams žadėjo * netgi įsteigti 
atskiras kuopas. Tačiau ne
daug kas pareiškė norą stoti 
į tuos legijonus. Iš lietuvių, 
rodos, niekas.

kimą patalpų suvažiavimui ir 
taip pat 108 kp. nariams ir 
jų valdybai už malonų priė
mimą.

Po posėdžių 108 kuopos val
dyba pakvietė delegatus vaka
rienės. Laike kurios visi dele
gatai gėrėjosi klebono kun. K. 
Vasio malonumu, kurį jie šia 
proga patyrė. Savo kalbose 
kleb. kun. K. Vasys davė nuo
širdžių patarimų. Kun. Jonas 
Bakanas laike vakarienės taip 
pat pasakė įspūdingą kalbą. 
Kalbėjo ir kiti.

Delegatams ilgai pasiliks at
mintyje malonūs jų dvasios 
vado ir 108 kuopos valdybos 
ir narių priėmimas ir vaišin
gumas.

Rašt. Tanias Versiackas.

Dievuli brangus,...”
Kun. J. Bernatonis, mūsų 

kelionės vadas su šypsena ap
lanko mus sėdynėse, teirauda
masis, kaip jaučiamės. Atro
dė, kad visi patenkinti. Po 
penkių valandų skridimo, pa
sirodė elektra apšviesti žo
džiai — “Prisisekit diržais”. 
Pasirodė rūkai, pro kuriuos 
nieko nebesimatė, tik lėktuvas 
susverdėjo keletą kartų. Už 
kelių minučių vėl pasirodė 
skaidrus dangus.

Mūsų laiku šeštą vai. lėktu
ve sužibo šviesos, kas reiškė, 
kad jau vakaras.

Septintą vai. pavaišina visus 
skania vakariene, kuri susidė
jo iš 11-kos valgių.

Devintą vai. mūsų laiku pa
tarnautoja (Stewardess) pra
nešė, kad skrendam apie 3000 
pėdų aukštyje. 300 mylių grei
tumu į vai. ir už pusės vai. 
būsime Santa Maria saloje. 
Tuojau pro langus žemiau sa
vęs pamatėme žiburius. Tai 
reiškė, kad męs artėjome prie 
žemės. Už kelių minučių lai
mingai lėktuvas nusileido sa
loje ir visi išėjome tyru oru 
pakvėpuoti. Buvo patikrinti 
pasai. Užėję į stotį, išsiuntė
me trumpus pranešimus na
miškiams apie kelionę. Pasi
vaišinę stoties valgykloje ka
va ir lengvais užkandžiais, 
žengėme atgal į lėktuvą.

Turėjome vėl kilti už debe
sų, bet lėktuvas, nepakilda
mas aukščiau, apsuko ratą 

KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys, 
nei rūdys negadinai

$25.00 
$50.00

su fotografija ir gyvenimo aprašymu.

SIŲSK A U K A S šiuo adresu: t
Immaculate Conception Couvent Building Fund, 

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

f Vardas, Pavardė ......... ...........................................................
Sj Adresas ..................................... —..........._....................... ......
k (Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

šStatome Koplyčią
| MARIJOS GARKI-SV.METAMS ATMINTI!

POTHAUCmi
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNEI

į GERAŠIRDIS LIETUVI,
i Prisidėk!
C Padidinsi Marijos Garbę,

Atliksi gražų, gailestingą darbą,
X Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, y
4 {amžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą. į
H KIEKVIENAS AUKOTOJAS 
| BUS ATMINTAS:

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už vi-
£ sus aukotojus gyvus ir mirusius.
įfGAUS: - . -
§ MARIJOS N. P. PAVEIKSLU su įrašyta pavarde,

kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.
PAŽYMRJLMUS:

STATYBOS •EEMRJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos ..............

DIPLOMUS:
GARBEI STATYTOJO, kas aukos $100.00
FUNDATORIAUS, kas aukos $500.00
GARBES FUNDATORIAUS, kas aukos $1000.00 

GARBES LENTOJ bus iškalti visų FUNDATORIŲ 
vardai.

AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, 
o FUNDATORIAMS skirta joje po atskirą lapą 

i 

?! 
?! I 
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i!

§ 
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virš tos vietos, nuo kurios pa
kilome. Lėktuvo kapitonas 
pranešė, kad kažkas su ket
virtu motoru netvarkoje, ii' 
prisieis laukti apie 16-ka ar 
24 vai. Pradėjome nerimas- 
tauti, kad ilgai užtruksime. 
Bet ir čia Dievo apvaizda pa
sirūpino: gavome pranešimą, 
kad atskrenda kitos bendro
vės lėktuvas iš Los Angeles ir 
mus paims. Tad prisėjo lauk
ti tik 5 vai.

Palikus Santa Maria, pradė
jo švisti. Patekėjusi giedri 
saulutė, teikė gražų vaizdą, 
skrendant virš baltų debesų.

Portugalijos gražųjį miestą 
Lisbon pasiekėm 7 vai. ryto 
mūsų laiku. Atlikus įvairius 
patikrinimus, buvome nuvežti 
į gražų viešbutį Estoril Pa- 
lace. Jame pailsėję, su vertėju 
išvykome apžiūrėti gražios is
torinės bazilikos ir kitų vietų.

Lisbona gražus miestas, ku
rį puošia ilgametės palmės ir 
įvairios gėlės, gražios plačios 
gatvės su palmių alėjomis, 
kurių pavėsyje sustatyti sta
leliai bei kėdės žmonėms atsi
sėsti ir užkąsti bei atsigerti. 
Moterys gatvėse, daugumoje 
tąmsiais drabužiais, nešė ant 
galvų įvairius našulius.

Rugpiūčio 1 d. išklausę šv. 
Mišių, kurias atnašavo kun. J. 
Bernatonis ir A. Abračinskas 
netolimoj nuo viešbučio baž
nytėlėje išvažiavome trimis 
automobiliais į Fatimos šven
tovę. B.M.
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Jonas Kuzmickis

Žmogus laiko bėgyje. - Svetimi pa
pročiai ir nuotaikos. - Kai j šeimas 
žiūri ma pro pirštus. - Suardytos šei

mos. - Budėkite visi!f

Žmogus svyra, net su
griūva, pats to beveik ne
pastebėdamas —

V. H u g o
Kai gyvenimas neten

ka pastovaus pagrindo, 
kai žmogus tartum šape
lis mėtomas iš kampo į 
kampą, — sunku kalbėti 
apie kokius nors ypatin
gus laimėjimus.

Atitrūkus nuo gimtojo 
krašto, įsirikiavus į eili
nių, dažnai nekvalifikuo
tų darbininkų tarpą, ne
žinomam laiko tarpui at
sisveikinus su keliančiu 
profesiniu darbu, nevie
nam tenka pergyventi 
didesnių ar mažesnių 
dvasinių sukrėtimų.

Žmogus, rodos, nejau
čia, kaip laikas keičia jo 
vidų, keičia būdą, pažiū
ras. Apie ką jis prieš ke
lerius metus nė negalvo
jo, apie tai laikui bėgant 
dažnai mąsto; apie ką 
anksčiau tik pusbalsiu 
kalbėjo, vėliau pradeda 
įgyvendinti savo gyveni
me.

O laikai, o įpročiai!
Gyvenantieji anglosak

sų kraštuose tegu pamė
gina palyginti tų kraštų 
papročius su Lietuvoje 
buvusiais. Priešingumas 
nepaprastas.

Lietuvoje vieša nuomo
nė aštriai reagavo prieš 
susidėjėliufi; čia jie lega
lizuoti valstybės ir net 
visuomenės akyse.

Lietuvoje beveik nega
lima buvo išgirsti atsiti
kimo, kad vyras pamestų 
savo teisėtą žmoną ir 
vestų kitą (žinoma, be 
Bažnyčios pritarimo!),— 
čia nekartą laikraščiuose 
randame išskaiči uotą, 
kelintą kartą vyras 
moteris "išsiskiria" 
vėl "susituokia”.

Lietuvoje atlaidų metu 
ilgiausios tikinčiųjų eilės 
stovėdavo prie klausyk
lų; čia tokių eilių savait
galyje galime matyti 
prie... kinų. Kitatikių 
bažnyčios gi tuščios.

Lietuvoje restoranų 
nebuvo daug, o ir tai kai- 
kas prieš juos kėlė 
triukšmą; čia restoranų 
pilna kiekvienoje gatvėje 
ir vakarais juose virte 
verda "gyvenimas".

Jeigu tęstume tų paly
ginimų eilę, ji pasidary
tų nepaprastai ilga. 
Svarbiausia, tų palygini
mų balansas mūsų kraš
to papročius atestuoja 
gerai ir parodo, kad mū
sų gyvenimas buvo natū-

ralesnis, sveikesnis ir do
rovingesnis.

Dėl to, kai lietuvis, su
augęs su Lietuvos papro
čiais, yra priverstas šian
dien gyventi kitokių, žy
miai laisvesnių, papročių 
kraštuose, — jis išstato
mas sunkiam ir pavojin
gam bandymui.

Kai einama į kom
promisus

Jau nekartą mūsų 
spaudoje rašyta apie lie
tuviškas šeimas. Ir sa
vaime suprantama: jokia 
svetimtautė mergaitė ne
atstos paprastos lietu
vaitės bet kuriam lietu
viui.

Tiesa, nepuolamos ir 
mišrios tautybių atžvil
giu šeimos ir net jos kai 
kada teisinamos: juk lie
tuvaičių esą žymiau ma
žiau kaip vyrų, juk sve
timtautės nekartą tobu
lai lietuviškai išmoksta...

Tačiau ir be tų straips
nių, ir be visų samprota
vimų už ir prieš pats jau
nimas puikiai nusivokia, 
ką darąs ir ką planuojąs. 
Jau vienas faktas, 
lietuvis, imdamas 
timtautę mergaitę, 
niausiai bažnytinio 
tarnavimo kreipiasi
lietuvį, o į svetimtautį 
kunigą, rodo, kad lietu
vis kažin ko drovisi.

Kai pradedama eiti į 
kompromisus, brendama 
vis toliau. Neretas atsiti
kimas, kad lietuvis, susi
radęs svetimtautę mer
gaitę, pasiryžta su ja gy
venti be bažnytinio pa
laiminimo. Kodėl?
— Žinote, noriu pamė

ginti. kaip seksis sugy
venti, — paaiškina šis.— 
Jei viskas eis gerai, nu
eisime ir į bažnyčią...

Einama ir dar toliau. 
Svetimtautės neretu at
sitikimu būva nekatali- 
kės. Nekartą jos užsispi
ria neisiančios į kat. baž- 
nyči, tuoktis.
— Jei jis mane myli, — 

pasakė viena protestan
tė, — jis gali susituokti 
mūsų apeigomis...

Turime jau ir tokių po
rų. Tuokdamasis nekata- 
likų bažnyčioje, katali
kas tuo pačiu nusižengia 
Kat. Bažnyčios 
ir atkrinta iš 
narių tarpo.

Tokios, kaip
nėtos, poros dažniausiai 
apsigyvena kur tarp sve
timtaučių, pradeda veng
ti lietuvių bičiulystės, 
nes svetimieji nei

kad 
sve- 
daž- 
pa- 

ne j

amerikiečių zonoje, Vokietijoje, bandoma priešlėktuvinė pa tranka.

priekaištauja, nei iš viso 
į tokius dalykus kišasi.

Kraujuojančios žaizdos
Tačiau yra dar dides

nių kraujuojančių žaiz
dų. Jos kraujuoja, nes 
jas sunku pagydyti, ap
tvarstyti.

Spaudoje lyg vengiama 
rašyti apie tuos vyrus ir 
tas moteris, kurių šeimos 
(vyras ar moteris ir vai
kai) liko Lietuvoje ir 
nekartą net atsiliepia 
laiškais ir kurie vis dėlto 
pradeda kurti antrą "šei
mą” tremtyje. Jų gyve
nimas tikrai vertas pasi
gailėjimo: sąžinės balsas
— tai ne koks straipsnis 
ar paskaita; jis gali 
kankinti žmogų.

Įdomus vieno tokio 
ro samprotavimas:
— Kai grįšime į Lietu

vą, jei rasiu savo pirmą
ją žmoną, atsiprašysiu 
ir jai viską dovanosiu...

Taigi, vyras galvoja, 
kad ir jo žmona tokia 
pat lengvabūdė kaip jis 
ir, antra, kad atsiprašys,
— ir viskas bus baigta. 
O, jeigu vienu atsiprašy
mo sakiniu būtų galima 
visa nuplauti!

Dar blogiau, kai tokie 
"antrąkart vedę" jau iš 
anksto pasiryžta bet ko
kiu atveju daugiau ne
grįžti į Lietuvą, kad ne
reiktų ten akių svilinti. 
O yra ir tokių.

Tokių 
žaizdų jau 
tuviškame 
Blogiausia,
žaizdos gali būti tiktai 
radikalia operacija paša
linamos 
mu, 
moterystės, o to kaip tik
tokie ligoniai nė nenori 
girdėti.

šeimų garbės sargyboje
Mes mėgstame daug ir 

plačiai kalbėti apie karą. 
Laukiame ta tema pa
skaitų, ieškome straips
nių ir apžvalgų laikraš
čiuose.

Tačiau kaip maža 
sų tarpe kalbama 
šeimas, kaip retai

O..

Krikščionijos istorija 
Korėjoj prasidėjo pana
šiose kaip šiandieninės 
agresijos sąlygose. 1582 
m., kada Japonija, kaip 
ir šiandien Rusija, už
puolė Korėją, tuo metu 
ten buvo nuvykęs pirma
sis misionierius tėvas De 
Cespedes. Atlikd amas 
kilnią karo fronte misiją, 
nepamiršo ir vietos gy
ventojų, susilaukdamas 
gražaus skaičiaus atsi
vertimų. Jau 1867 m. tar
pe 250 Japonijos kanki
nių paskelbtų šventai
siais randama ir 9 korė
jiečiai.

nu-

vy-

ar
ir

kraujuojančių 
pasitaiko lie- 
organ i z m e. 
kad tokios

susitvarky-
išardymu neteisėtos

dėsniams 
Jos gyvų

čia sumi-

• 1

mū- 
apie 
apie

Kai dar kolchozų Lietuvoje nebuvo, užteko visiems duonos, nes kiekvienas 
stengėsi kuo geriau savo žemę įdirbti.
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▲ Kennedy, buvęs Amerikos ambasadorius Londo
ne, paaukojo New York’o arkivyskupijai 2 milijonus 
dolerių. Už šiuos pinigus bus pastatyta našlaičiams 
prieglauda, pavadinta kare žuvusio sūnaus Juozo 
Kennedy vardu.

▲ Jugoslavijoje, Tito kalėjime mite kun. Vrnjak, 
nukankintas badu. Be to. areštuotas kun. Horvvath, 
Sarajevo vyskupijos kancleris, ir kun. Pavosic, tiky
bos dėstytojas Crizijo mieste, šių kunigų suėmimas 
tikinčiųjų tarpe iššaukė didelį susijaudinimą. O JAV 
remia Titą paskolomis.

▲ Komoje neseniai įvyko tautinis misijų kongre
sas, kuri atidarė kard. Fumasoni Biondi, perskaity- 
damas šv. Tėvo kongresui atsiųstą laišką. Po to prof. 
Medi skaitė paskaitą “Apie misijų pasisekimus ir 
viltis", patiekdamas įdomios statistinės medžiagos. 
Pasirodo, kati šiuo metu misijose dirba 26,000 Kris
taus apaštalų. Jie turi laimėti pusę milijardo sielų. 
Bet šitai jie pasieks tik tada, jei 400,000,000 katalikų 
jiems teiks reikiamą paramą.

KORĖJA - KANKINIŲ ŽEMĖ

kruviną 
prieš be- 

katalikybę.

palanki

dviejų 
patys

laiku jau
Krikščiony-

amžių, 1777
korėjiečiai

jas spaudoje rašoma. 
Būva net tokių kurijozų, 
kad jaunimas, kuris ne
turi jokių teoretinių ži
nių apie moterystę, išgir
dęs kunigo pamokslą šia 
tema, —- pradeda juoktis 
ir kritikuoti pamoksli
ninką.

Dažnas tuokiasi taip 
sau: ot, nėra kam valgį 
paruošti, nėra kam ap
skalbti, apžiūrėti. Po ve
dybų, kai valgis ir apda
ras šiaip taip sutvarko
mas, atsiranda proble
mų, kurios daug sunkiau 
sprendžiamos, nei žiedų 
sukeitimas.

Lietuviškų šeimų gar
bės sargyboje turėtų bu
dėti visos viešos mūsų 
institucijos: ir bažnyčia, 
ir spauda, ir organizaci
jos, ir mokykla. Negali
ma pro pirštus žiūrėti į 
gyvybiškus 
kalus, 
ranka 
mūsų 
doms: 
ventyvinių 
priemonių, kad atsiradu
sios žaizdos būtų visų 
pirma lokalizuojamos, 
apstabdomos, jei galima, 
išgydomos ir, pagaliau, 
apsaugomas visas orga
nizmas nuo tolimesnio 
gedimo.

Tie, kurie paliko savo 
šeimas Lietuvoje, turėtų 
atsiminti priesaiką prie 
altoriaus: "... kolei gy
vas, tavęs neapleisiu". 
Atsiskyrimas, kuris įvy
ko karo veiksmų pasėko
je, dar jokiu būdu nuo 
tos priesaikos neatlei
džia.

Tie, kurie kuria šeimas 
svetur, turi į šeimos gy
venimą žiūrėti ne kaip į 
loteriją, viešbutį ar iš
kylą, bet kaip į visam 
gyvenimui sudaromą su
tartį, kurią turi palai
minti pats Dievas.

Pagaliau, visa visuo
menė turi būti budri ir 
budėti šeimų garbės sar
gyboje, moraliai remda- 
ma jas ir stiprindama.

tautos rei- 
Negalima numoti 

pūliuojanč i o m s 
organizmo žaiz- 

reikia imtis pre- 
ap s a u g o s

Barnabas Mikalauskas
Japonija, pavergusi Ko

rėją, pradėjo 
persąkiojimą 
gimstančią
Ją atitvėrė ir nuo Kini
jos, kuri tuo 
buvo 
bei.

Po
m.,
slapta vyko į Kinijos sos
tinę Pekiną ieškoti kata
likiškos tiesos šaltinių. 
Buvo susekti ir nukan
kinti. 1795 m. jaunas ku
nigas kinietis, Jokūbas 
Tsiu, nuvyko į Seoul, Ko
rėjos sostinę ir ten slap
tai per 6 metus atvertė 
apie 9000 korėjiečių. Val
džia susekusi šį darbą 
nukirto jam galvą ir nu
kankino 300 tikinčiųjų.

1800 m. katalikas pa
saulietis Aleksa n d r a s 
Hoang pasiuntė laišką 
Pekino Vyskupui, prašy
damas misionierių. Už 
tai buvo areštuotas ir 
nukankintas. Prasidėjo 
katakombų laikotarpis. 
1812 m. buvo pasiųstas 
maldavimas Popiežiui Pi-

misionie- 
m. atvyko 

kuris 
buvo nužudytas, 
pradėta misija 
gražių vaisių, 
buvo paskelbti

jui VII. 1827 m. antras 
laiškas Leonui XII, kuris 
pagaliau įsteigė Apašta
liškąjį Vikariatą Korė
joj, pavesdamas jį Pary
žiaus užsienio 
riams. 1838
Vyskupas Impert, 
po metų 
Krauju 
atnešė 
1925 m.
šventaisiais 69 kankiniai 
korėjiečiai.

Kalvarijos kelias dar 
nebaigtas. 1864 m. buvo 
nukankintas tėvas And- 
driejus Kim, o 1866 m. 
susilaukė kankinio vaini
ko Korėjos Vyskupas, 
penki misionieriai ir apie 
8000 pasauliečių. Tada 
Korėjoj buvo 25,000 ka
talikų.

Triumfo aušra suspin
dėjo 1882 m., kada Korė
ja priėmė tarptautines 
sutartis, atidarydama 
sieną svetimšaliams. Mi
sionieriai, padėję gedulos 
rūbą, išėjo viešai ir lais
vai skelbti Kristaus E-

vangelijus. Šiandien Ko
rėjoj yra 180,000 krikš
čionių, 235 kunigai, kurių 
159 vietiniai, 200 seserų 
vienuolių ir 200 klierikų 
seminaristų.

Respublikos konstituci
joj parašyta: "Kiekvie
nas pilietis turi laisvę re
ligijos ir sąžinės daly
kuose. Nėra tautinės re
ligijos”.

1947 m. Vyskupas Pat- 
rick Byrne, amerikietis, 
buvo paskirtas Apašta
liškuoju Pasiuntiniu Ko
rėjoj. Atrodo, kad jis yra 
komunistų areštuotas. 
Seoul’o Vyskupui Bo iš
vykus i Romą, prasidėjo 
Korėjoj karas. Jis dabar 
randasi Prancūzijoj. Ti
kisi greit grįžti į savo 
vyskupiją.

Kas suskaitys šių die
nų kankinius Korėjoj, 
kurią komunizmas pa
skandino kraujuje! Ame
rika ir visas kultūringa
sis pasaulis apsiėmė ją 
išpirkti savo krauju ir 
gyvybėmis iš baisios 
Stalino vergijos, grąži
nant jai laisvę ir nepri
klausomybę.

LIODIJA APIE

sunkvežimiai 
po mėnesiui! Tūks- 
dreiverių yra jro- 
ekonomiškuma AK- 

šiuos sunkvežimius ,
išbandymas ĮRODO Fordo 

taupumą! Ateikite šiandien! 
> parodyti, kodėl Fordas yra 

sunkvežimių tarpe!

Virš K,(MM) Amerikoje geriausių draiveriy yra įrodę, 
kad geriausi ir ekonomiškiausi sunkvežimiai yra 
Fordo. Todelei Fordo sunkvežimiai skaitomi Ameri
kos No. 1 ekonomiški sunkvežimiai.

SUNKVEŽIMIŲ DRAIVERIAI

FORDO SUNKVEŽIMIŲ
EKONOMIŠKUMĄ

fe"

ŽIŪRĖKITE J FORDO ISKA-
BAS ant sunkvežimių— Fordo 
TruCk Economy Run.

PAMATYKITE FORDO TV- FORD ŽVAIGŽDŽIŲ REVUE
Ketv. WBZ-TV.. Ch. 4. 9 p.m.

• Dideli Fordo ekonomiški 
ritasi - važiuoja mėnuo 
tančiai profesionališkų 
de Fordo sunkvežimių 

TUALIAIS FAKTAIS, 
naudodami. Jų 

sunkvežimių 1 
Leiskite Jums 
Amerikos No. 1

DRAIVERIAI MĖGSTA! Vyrai, 
prie vairo labai mėgsta Fordo 
parankamus, lengva vairavimą... 
!aba> ruimingas ir ryškus. Jie 
■extras” kaip tai. stiklines duris, 
tuliatv? ių. Sėdynes yra ustatomos. 
ir jų paduškaitės!

sėdėdami 
teikiamu* 

Fordas yra 
mėgsta 

oro vin
tai p pat

Fordas Kainuoja Mažiau. Dėlto. Kad —

Fordo Sunkvežimiai Ilgiau Tarnauja
Naudojantis vėliausia registracijos data i$ 6.592.000 trokų, gyvybės apdraudos ekspertai yra Įrodę, kad 

Fordo trokai ilgiausiai tarnauja!
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• Naujas PMAS Centro Val
dybos adresas. Pasaulio Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkui 
persikėlus į kitą butą, visais 
reikalais j PMAS Centro Val
dybą prašome kreiptis šiuo 
nauju adresu: J. Baužinskas, 
17 St. John’s Place, Ridge- 
wood 27, N. Y.

PMAS Centro Valdyba
• T. V. Atkočius, MIC., bai

gęs Šv. Rašto studijas Romo
je, atvyko Chicagon ir dėstys 
Šv. Raštą Tėvų Marijonų se
minarijoje Hinsdale, III.
• Lietuvos Vyčių Detroito 

102 kuopa lapkričio mėnesį 
rengia meno programą, kurio
je bus suvaidinta nauja ope
retė.

• BALF 6-tas skyrius rug
sėjo 30 d. ruošia viešą rink
liavą Detroite. Tai bus Det- 
ręit’o Lietuvių Diena. “Ame
rikos Lietuvių Balsas" per sa
vo radiją kiekvieną šeštadienį 
informuoja apie rinkliavą.
• Amerikos ateitininkų me

tinis suvažiavimas įvyksta 
rugsėjo 30 d. Pittsburgh’e, 
Pa. Kuopų atstovai ir svečiai 
dalyvaus Katalikų Federacijos 
Kongreso posėdžiuose; spalio 
l'd. skiria savo organizacijos 
reikalams. Tą dieną šv. Mi
šias atlaikys ir pamokslą pa
sakys Ateit. Sąjungos dvasios 
viįdas, kun. Pr. Juras.
> Kun. A. Petraitis, Šv. Ka

zimiero parapijos Worcester, 
Mass. klebonas, šeštadienio 
mokyklos atidaryme pasakė 
kalbą ir sveikino, linkėdamas 
mokyklai sėkmės ir moki
niams ištvermės.
• The Cleveland Presą rug

sėjo 18 d. tarp kitų clevelan- 
diečių, kovojančių Korėjoje, 
įdėjo ir Algirdo Vimicko nuo-

Padėka
Visiems moksleivių ateiti

ninkų bičiuliams, prisidėju- 
siems savo aukomis, darbu ir 
patarimais prie pirmosios 
moksleivių ateitininkų stovyk
los J. A. Valstybėse pasiseki
mo, reiškiame nuoširdžią atei- 
tihinkišką padėką.

Ypačiai esame dėkingi Tė
vams Pranciškonams, kiek
vienam stovyklautojui paau
kojusiems su specialiu įrašu 
knygą “Metraštį”.

Pasaulio Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos 

Centro Valdyba

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

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

Watch For Our Openingl
We will continue to Specialize in 

Good Foods as in the Past.

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

105 HEST PEARL ST., NASHUA. N. K.

7Z/zZt7W'Z'

ŽIDINIUOSE
Po vasaros Broektonas vėl atgyja

lietuviškų dainų popietis
Rugsėjo mėn. 24 d., sek

madienį, Jėzaus Nukryžiuoto
jo Seserų vienuolyne buvo 
pikniko užbaigtuvės. Seserys 
buvo susikvietusios vienuoly
no rėmėjus ir bičiulius, padė
jusius surengti ir gražiai pra
vesti Darbo dienos iškilą (pik
niką), šiemet labai gerai pa
vykusią. Susirinkęs buvo ne
mažas būrelis rėmėjų iš 
Brocktono, So. Bostono, Cam
bridge, Lawrence ir Nonvood. 
Dalyvavo rėmėjų draugijos 
pirmininkas kun. Pr. M. Juras 
iš Lawrence, kun. A. Abra- 
činskas iš So. Boston, kun. Al. 
Janiūnas iš Norwood, kun. A 
Klimas iš Brockton ir vienuo
lyno kapelionas kun. J. Švagž
dys. Visi yra pasakę po gražų 
žodį uoliems rėmėjams ir se
serims. Bendras darbas neša 
ir gražių vaisių. Moterų sene
lių prieglauda jau apsidengė 
stogu; neilgai truks, kai bus 
pradėti įrengti atskiri kamba
riai. Seserų vedamos mokyk
los taip pat gausėja ir pilnė
ja. Tai yra rezultatas seserų 
pasiaukojimo, visuomenės pa
ramos ir kruopščių rėmėjų. Iš 
jų kalbėjo dar P. Kubilius, Br. 
Bartkevičius, O. Cesnienė, J. 
Jakavonytė.

Po užkandžių visi suėjo į 
salę pasiklausyti lietuviškų 
dainų. Jos buvo parengtos ne 
tik susirinkusiųjų rėmėjų bū
reliui, bet ir gyvenantiems 
prie vienuolyno senukams, 
kurie retai kada gali nueiti į 
didesnius parengimus. Šį kar
tą jie galėjo pasidžiaugti įvai
ria ir turininga programa, ku
rią išpildė iš Lawrence atvy
kę bažnytinio choro daininin
kai, vadovaujami muz. Algio 
Šimkaus. Dainų repertuaras 
buvo ištisai lietuviškas, iš
skyrus “Avė Maria” (F. Abt) 
ir “Avė Verum” (W. A Mo- 
zart). Solo ir duetus, akom
panuojant muz. A. Šimkui, iš
pildė I. Zalubaitė, J. Blaževi
čius, Ir. Libby, J. Černiaus
kas, St. Raznauskaitė ir J. Li
sauskas. Paskui visa grupė 
programą nuotaikingai baigė 
dviems liaudies dainoms ir 
“Avė Verum”.

Gražus pobūvis užbaigtas 
vienuolyno kapeliono kun. J. 
Švagždžio padėkos žodžiu rė
mėjams. dainininkams ir kun. 
Pr. Jurui. suorganizavusiam 
šią smagią dainų popietę.

šeštadieninė mokjkbi 
pradėjo darbą

Prie šv. Roko parapinės mo
kyklos, Jėzaus Nukryžiuotojo

i! 
i! 
i!
ii 
ii

seserų vedamos, vėl pradėjo 
veikti šeštadieninė lituanisti
kos mokykla, kaip ir pereitais 
metais. Pamokos esti nuo 11 
iki 1 vai. dienos metu. Dirba 
iš tremties atvykusieji litua
nistai, nuoširdžiai remiami pa
rapijos klebono kun. Pr. Stra- 
kausko. Paskutiniame para
pijos biuletenyje jis kreipėsi į 
tėvus tokiu reikšmingu žo
džiu: “Dauguma skundžiasi, 
kad mūsų jaunimas nutautė
ją ir nenori nieko bendro tu
rėti su lietuviais. Tas tiesa, ir 
todėl jau iš jaunų dienų lenki
me vaikus prie savo kalbos, 
dainos ir papročių, šeštadie
nių rytais turime lietuvių kal
bos pamokas. Iš tremties at
vykę mokytojai nuoširdžiai 
laukia, kad jūs savo vaikelius 
bent kelioms valandoms pa- 
vestumėte jų globai. Vis bus 
jums daug geriau, jei jūsų 
vaikučiai, būdami minėtų mo
kytojų priežiūroje, išmoks 
daugiau lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos, geografijos, 
negu kad jie tuo laiku daužy
tus! po gatves. Taipgi ir čia 
gimusių tėvų vaikai turėtų 
lankyti lietuvių pamokas”.

šeštadieninė mokykla, dide
liu pasiaukojimu vedama, tu
rėtų atkreipti didesnį dėmesį 
tų tėvų, kurie savo vaikų nė
ra dar į ją pasiuntę.

šeštadieninės pantaMoa
Nuo spalių mėn. pradžios šv. 

Roko parapijos pradedamos 
pamaldos į Fatimos Švenč. 
Panelę taikai išmelsti Pamal
dos bus šeštadieniais 6:30 iš 
ryto. Klebonas kun. Pr. Stra- 
kauskas ragina visus parapi
jiečius gausiai šiose pamaldo
se dalyvauti. Pirmos tokios 
pamaldos bus- - šį -šeštadienį, 
rugsėjo 30 d.

Lietuviukas laimėjo $100
Danielius E. Prūsaitis, 12 

m. amžiaus, gyv. 58 Savtelle 
avė., laimėjo pirmą prizą — 
$100 už parinkimą vardo zeb
rai “Blazer”, kuris yra Frank- 
lin parke, šį koutestą pravedė 
Boston Post laikraštis. Danie
lius E. Prūsaitis buvo vienas 
iš 76, kurie tokį, pat vardą 
parinko, bet jis pirmasis pa
siuntė paštu savo pasiūlymą.

Kalėdojimo metas
Šv. Roko parapijos vikarai 

— kun. S. Saulėnas ir kun. A. 
Klimas pradėjo lankyti para
piją. Parapijos biuletenyje yra 
skelbiami sąrašai lankomų 
gatvių. Parapijos vizitacija 
yra labai svarbi. Visi, kas 
priklauso parapijai, turėtų 
jausti pareigą numatytomis 
valandomis būti namie.

SVEIKSTA
Norwood, Mass.

Gasperas Pazniokas, pa
vyzdingos šeimos sūrius, gyv. 
58 Heaton St, po operacijos 
Norwoodo ligoninėje, sveiksta. 
Linkime stiprios sveikatos.

PAIEŠKO
Jonas Papečkys gyvenąs Pa- 

saja Benjamin 3963 Rosario, 
Santa Fė Argentina, ieško sa
vo dėdės arba motinos brolį, 
kuris prieš Didį Karą gyveno 
Bostone ar jos apielynkėse, 
Petrą arba Vincą Pečkys (Pa
pečkys), kilę iš Kiranakaviz- 
nos (šešetų) kaimo, Marijam
polės apskr., pirm. Gudelių 
valsčiaus".

PARBIHINEAS

Connecticut Valstijos 
Lietuvių Konferencija 
Waterbury, Conn.

A.L.T. Centro Vykdomojam 
Komitetui patariant, Water- 
bury Lietuvių Taryba prašo 
Conn. Lietuvių Kolonijų (An- 
sonia, Bridgeport, Hartford, 
New Britain, New Haven, 
Torrington, Waterburio ir ki
tų) draugijų išrinkti po du 
delegatus (taip pat dr-jų at
stovus po vieną nuo kiekvie
nų 25 narių skaičiaus) į Conn. 
Lietuvių Konferenciją, kuri 
įvyks spalio - October 29 d., 
2:00 valandą po pietų L. N. P. 
klubo svetainėje, 48 Creen 
St., Waterbury, Conn.

Informacijų dėliai prašome 
kreiptis pas vietinės A.L.T. 
pirmininką: Komp. A J. Alek- 
sis, 76 Center St., Waterbury, 
Conn. Tel. 5-0025.

Į šią labai svarbią Konfe
renciją šiuomi nuoširdžiai 
kviečia ir patriotiniai nusitei
kusius atstovus skaitlingai at
silankyti. Laukia

Waterburio A.L.T. 
Rengimo Komisija.

Paskutinis įvykęs 
piknikas 

Lawrence, Mass.
Sekmadienį, rugsėjo 24 d. 

įvyko Šv. Vardo draugijos 
piknikas Palangos parke Me- 
thuen, Mass. Parke skambėjo 
plokštelių muzika, prie kurios 
jaunimas linksminosi. Oras 
buvo vėsokas, tad kaip jauni
mui, taip ir genesniesiems bu
vo gera prie gražios muzikos 
pasimankštyti.

Atvyko iš So. Boston, Mass. 
Šv. Petro parapijos šv. Vardo 
vyrų minkšto sviedinio (soft 
bąli) ratelis, kuris žaidė su 
Lawrence, Mass. Šv. Vardo 
rateliu. So. Bostono žaidikai 
buvo šie: Rucka, S. F., Ryvir, 
2B, Hill, L. F., Medonis, R. F.,
G. Hill, S. S. Couse, F. B., 
Beard, 38., Shilalis, C. Butler, 
C. F., Kesys, P.

Lawrence’o dalyvavo šie žai
dikai: A. Švenčionis, C., J. 
Stanevich, P., J. Blaževičius 
1B., kun. J. Bernatonis, 2B., 
Tifie, S. S., J. Savage, 3B., F. 
Skusevich, L. F., J. Zenevitch, 
C. F., W. Broarn, R. F., Ben
gale, S. F. Bostoniečiai smar
kiai grūmėsi ir gerokai suplie
kė lavrenciečius. Bet ir law- 
renciečiai, įtempę visas savo 
jėgas, ypač puikiai žaidė kun. 
Bernatonis, išėjo laimėtojais 
prieš bostoniečius. Bostonie
čiai nenusiminė, nes, kai va
saros pradžioje buvo susirė
mę su lavrenciečiais, tik at
silygino. Bostono rateliui va
dovavo kun. Alb. Kontautas.

Rekolekcijos
Antradienį, rugsėjo 26 d., 7 

vai. Šv. Pranciškaus bažny
čioje prasideda rekolekcijos, 
kurias ves kun. Andrius Nau
džiūnas, MIC. Parapijos kuni
gai skatino visus skaitlingai 
dalyvauti rekolekcijose ir pa
sinaudoti Dievo malonėmis.

F.A.K.

Metinė oarapijos 
mugė (bazaras) 

New Britain, Conn.
Ateinančią savaitę spalio 6, 

7 ir 8 d. prasideda šv. Andrie
jaus parap. salėje parapijos 
mugė (bazaras). Draugijos 
ruošiasi gausiai dalyvauti šio
je mugėje, kur yra skiriama 
$300.00 ir įvairios kitos dova
nos. Visi kviečiami dalyvauti. 
Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas naujų šviesų baž
nyčioje įvedimui. Mūsų klebo
no kun. V. Karkausko ir jo 
pagelbininko rūpesčiu mūsų 
bažnyčia šią vasarą buvo ir 
dabar yra daug taisoma ir 
gražinama, kas nemaža kai
nuoja. Tad visi remkime jų 
bažnyčios gražinimo pastan-

Gyvenamųjų namų statymo programa, priimta 81 Kongreso, keičia Amerikos 
miestų vaizdą.

gas aukelėmis bei atsilanky
dami į šią mugę.

Amžinai atsiskyrė su mumis
Trijų savaičių tarjie mirė 

keturi mūsų tautiečiai. Po il
gos ligos mirė Domininką 
Plukienė, kuri paliko nuliūdi
me dukterį ir sūnus.

Staiga mirė a. a. Petronėlė 
Kochanskienė, viena iš steigė
jų Šv. Andriejaus parapijos 
ir daug pasidarbavusi dėl 
draugijų ir parapijos. Buvo 
uoli katalikiškos veiklos bei 
spaudos rėmėja. Paliko nuliū
dusius tris sūnus ir dvi duk
teris, anūkų ir proanūkių.

Prie darbo staiga mirė a. a. 
Jurgis Vasiliauskas, kuris pa
liko nuliūdusią žmoną ir tris 
sūnus. Bostono ligoninėje mi
rė a. a. J. Beniušienė, 32 me
tų amžiaus. Paliko du mažus 
sūnelius, nuliūdusį vyrą, savo 
tėvus Dangveckius, brolį ir 
tris seseris. Visi buvo iškil
mingai laidojami iš Šv. An
driejaus bažnyčios šv. Mari
jos kapuose. Laidotuvėmis rū
pinosi laidotuvių direktorius 
A. P. Kartonas.

Reiškiame gilią užuojautą 
liūdinčioms šeimoms. Tebūna 
amžina ramybė įnirusiems.

B M.

Mirė mūsų tautietė
Philadelphia, Pa.

Ona Jankunienė, 63 m. amž., 
a. a. Juozo Jankūno našlė, 
gyv. 3509 Vista St., Philadel
phia, Pa. Pasimirė rugsėjo 20 
d. Lankenau ligoninėje. Palai
dota rugsėjo 25 d. su iškil
mingomis gedulo pamaldomis 
iš šv. Jurgio bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapuose. Pašarvota 
buvo pas laidotuvių direktorių 
Domininką Earaminą, 2339 E. 
Allegheny avė., Phila. 34, Pa.

Velionė buvo kilnaširdė, pa
maldi moteris. Kaip tretininkė 
buvo laidojama apvilkta šv. 
Pranciškaus (Trečiojo Ordi
no) abitu. Be to, priklausė 
dar prie šių draugijų: Šv. 
Onos, Šv. Rožančiaus, Maldos 
Apaštalavimo ir Šv. Elzbietos 
draugijos.

Paliko ištekėjusią dukterį, 
Anelę Di Campello. Tesuteikia 
Aukščiausiasis amžiną atilsį 
jos vėlei. Jos dukrai reiškiu 
širdingiausią užuojautą. K.V.

Iš svetimtaučių spaudos 
“Timeless Lithuania” tokia 

antrašte pasirodė š. m. rugsė
jo 21 d. lenkų savaitraštyje 
“Jednosc” ilgas eilėraštis, pa
rašytas K. Vidikausko. Jame 
suminėtas ir tokio pat vardo 
knygos autorius dr. Owen No- 
rem, buv. Amerikos atstovas 
Lietuvoje. Plačiau jame rašo
ma, kad Maskvos “kacapai” 
nusiaubę ir apiplėšę Lietuvą, 
lyg kad Atilos barbarai, laiko 
ją Stalino vergijoje. Stalinas 
iškeliamas iki pačių pragaro 
lubų. XXX.

Julian Seamen,

kuris tvarko Čiurlionio An
samblio reklamą amerikiečių 
spaudoje yra žinomas muzikos 
kritikas. Šiomis dienomis 
Rinehart leidykla išleido jo 
redaguotą veikalą “Great Or
chestrai Music". ,

Čiurlionio ansamblis atskrenda
j PhiladelphuįirNewYork<į

šeštadienį, čiurlioniečiai koncertuoja Academy of Music salėje, 
Philadelphijoje, sekmadienį — Carnegie Hali, New Yorke 

Dainuos Lietuvos Operos solistas Ipolitas Nauragis

Čiurlionio Ansamblis paga
liau atvyksta į rytus koncer
tuoti. Pirmasis jo koncertas 
įvyksta šį šeštadienį, rugsėjo 
30 d., 8:30 vai. vakare, Aca
demy of Music salėje, Phila
delphia, Pa., antrasis — sek
madienį, spalio 1 d., 5:30 vai. 
po pietų, Carnegie Hali, New 
Yorke.

Šiems koncertams čiurlio
niečiai atskrenda specialiu lėk
tuvu iš Clevelando. Jie iš
skrenda šeštadienio rytą ir į 
Philadelphiją atvyksta apie 
12 vai. čiurlioniečiai apsistos 
Hotel John Bartram prieš

Naujosios Anglijos Skau- 
tininkų Sąskrydis

Rugsėjo 30 d. Worcester’ 
Mass. bus Naujosios Anglijos 
regionalinė Boy Scouts of 
America skautininkų konfe
rencija, kurioje dalyvaus 1200 
šio regijono skautų vadovų. 
Kartu su Bostono Council’io 
vadovais šion konferencijon 
vyksta vyr. sktn. dr. Vyt. Če
pas. Sąskrydžio metu bus pir
mą kartą demonstruojama do
kumentinė filmą iš Valley 
Forge Jamborees, kur lietu
viai skautai savo puikiu pasi
rodymu garsino Lietuvą. Ban
kieto metu kalbės BSA vy
riausias vadovas — Chief 
Scout Executive Arthur A. 
Schuck.

Pereitą savaitgalį Jeffery,
N. H. buvusi Bostono Coun- 
cil’io skautininkų konferencija 
praėjo darbingoje nuotaikoje. 
Lietuvius atstovavęs vyr. 
sktn. dr. V. Čepas, pareikšda
mas amerikonams naudingų 
sugestijų. Su dideliu dėmesiu 
buvo išklausytas jo pravestas 
pašnekesys, kuriam jis paly
gino Lietuvos Skautų Brolijos 
ir Boy Scouts of America or

ganizacines schemas ir veiki
mą.

G
i'

1
Grafton Avė.,

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Club Beverage Co. 
Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

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

FOUNTAIN SERVICE
Open 11 A.M. to 12 P.M.

THE MEA1
7 Days Per Week

JOSws
ROUTE 111

Academy of Music salę, kur 
tą patį vakarą įvyksta jų kon
certas.

Po koncerto Philadelphijoje 
sekmadienį, Čiurlionio Ansam
blis išskrenda į New Yorką.

Čiurlionio Ansamblio kon
certu, tiek Philadelphijoje, 
tiek New Yorke yra susido
mėjusi ne tik lietuvių visuo
menė, bet ir amerikiečiai. 
Koncerto programos iš Carne
gie Hali New Yorke bus per
duotos iš New York Times ra
dijo stoties WQXR. Be to, 
Voice of America perduos 
koncerto programą į Europą 
ir Lietuvą.

Abiejuose koncertuose pa
kviestas dainuoti Lietuvos 
Operos solistas Ipolitas Nau
ragis. Jam akompanuos Arpad 
Sandor, buvęs Heifetzo nuola
tinis akompaniatorius.

Čiurlionio Ansamblio kon
certuose Philadelphijoje ir 
NeW Yorke dalyvauja ne tik 
vietos, bet ir apylinkės miestų 
lietuviai. Į Philadelphijos kon
certą atvyksta būriai lietuvių 
iš Washingtono, Baltimorės, 
Scrantono, Wilkes Barre, 
Pittstono, Mahanoy City, She- 
nandoah, ir kitų miestų. Į 
New Yorko koncertą, daug 
lietuvių atvyksta iš Connecti
cut ir apskritai iš Naujosios 
Anglijos. Kai kurių miestų lie
tuviai atvyksta net specialiais 
autobusais. New Jęrsey lietu
viai taip pat gausiai dalyvaus 
koncertuose.

Philadelphijoje ir New Yor
ke koncertuose dalyvaus mu
zikos kritikai, laikraščių at
stovai, radijo stočių direkto
riai ir tt Carnegie Hali daly
vaus DP komisionieriai iš Wa- 
shingtono, Edward Corsi ir 
kiti valdžios pareigūnai. Bė 
to, abiejuose koncertuose da
lyvaus Lietuvos Įgaliotas Mi- 
nisteris P. Žadeikis.

HUDSON, N. H.
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įvairios ligos užpuola
20,009 žmonių,

vadovaujant kun. J. Joseph 
Kierce, Katalikų Jaunimo Or
ganizacijos direktoriui, mel
dėsi už pasaulio taiką Colum- 
bus stadiume, So. Boston, 
Mass. Tai buvo katalikų jau
nimo organizacijos festivalas. 
Po maldos gerojo iš įvairių 
parapijų kapelos.

Maitinkite karvelį poliruo
tais ryžiais (tai yra nuvaly
tais nuo visų žievelių ryžių 
grūdais, be sėlenų). Ir jūs 
pamatysite, kad maždaug po 
3 savaičių karvelis nebetenka 
apetito, pasidaro nejudrus, 
svoris krinta, atsiranda trūk
čiojimai. Pamatę tokį .ligotą, 
pasišiaušusį, galva atriesta į 
užpakalį, prispaustom kojom 
prie pilvo karvelį, galėsite įsi
tikinti, kad vitaminai yra bū
tinai reikalingi ne vien tokiam 
sudėtingam padarui kaip žmo
gui, bet ir karveliui ir kitiems 
gyvuliams. Toks karvelis žū
va’ traukulių ar paralyžų ka
muojamas. Šiandie tas daug 
kartų bandyta ir ištirta. Ry
žių grūduose vitaminai ran
dasi žievelėj. Todėl jei tokiam 
susirgusiam karveliui pridė
site ryžių sėlenų, tai karvelis 
nežūva, o greit pasitaiso ir 
sugyja.

Jūrininkai plaukioję jūra ir 
sirgę skorbutu, tuoj pagyda
vo, kai tik sugrįždavo į uos
tus ir užvalgydavo žalių vai
sių ar daržovių. Kai tik tas 
buvo patirta, visi laivai plauk
dami į jūras įsidėdavo žalių 
citrinų ar raugintų kopūstų ir 
tuomet nebesirgdavo skorbu
tu.

vaisių. Vitaminų daugiausia 
yra vaisių, daržovių ir javų 
žievėse. Dėlto obuolius, kriau
šes ar kitokius vaisius nie
kuomet nereikia lupti, tik nu
plauti. Be to, vitaminų yra 
daugiausiai tuose vaisiuose ir 
augaluose, kurie spalvuoti, 
pav.: raudonosiose morkose, 
raudonuosiuose burokėliuose, 
kuriuos vartoja barščiams ir 
kit. Vitaminų yra ir gyvulių 
organizmo audiniuose.

Dėlto valgant šviežią mėsą, 
gaunama sykiu ir vitaminų.

Vitaminų rūšys
Mokslas surado, kad vita

minų yra kelios rūšys; iš jų 
svarbiausi keturi vitaminai, 
žymimi didžiosiom abėcėlės 
raidėm: A, B, C. D.

Vitaminas A.
Negaunant šio vitamino 

pirmiausia suserga akys: ma
ža ašarų — akys džiūsta, silp
nai mato ir gali apakti. Šis 
vitaminas saugo odą ir didina 
iš viso žmogaus atsparumą. 
Neseniai šveicaras Karrer su
rado būdą gaut gryną vitami
ną A. Esant trūkumui vita
mino A pirmiausia pradeda 
blogai matyt vakare, saulei 
nusileidus. Tai žino ir mūsų 
žmonės (“vištalaktis"). Se
niau, kai ištisą gavėnią “sau
sai” pasninkaudavo, “višta
laktis” buvo daug dažnesnis.

Vitamino A ypač daug yra 
žuvies taukuose, 
trynyje. svieste, 
I kuo geltonesnis
raudonesnės morkos, tuo dau
giau vitamino A gaunama) ir 
kt. daržovėse.

Vitaminas B.
Japonijoj seniau turtingi 

žmonės neretai sirgdavo ne- 
. malonia liga “beri-beri” vadi

nama. Kodėl turtingieji? Mat. 
jie daugiausia vartojo geriau
sios rūšies, skaniausius poli
ruotus ryžius. Pašalinant ry
žių grūdų 
belieka ir 
šio stokos 
Tos ligos
yra iš nervų sistemos pusės, 
todėl vitaminas B vadinamas 
antineuritiniu 
vitamino yra 
mūsų maisto 
jo gauname 
dėl ir “beri-beri” pas 
beveik niekuomet nepasitaiko. 
Ypač daug šio vitamino yra 
mielėse. Dabartiniu metu pra
dėjo sėkmingai daugelį ligų 
gydyti vaistais su vitaminu 
B.

kiaušinio 
morkose, 

sviestas ar

Dabar yra surasta daug at
skirų vitaminų .kurių nebūvi- 
mas sukelia ligų.

Kadangi žaliuose vaisiuose 
ir augaluose daug yra viso
kių vitaminų, tai svarbu, kad 
žmonės pakankamai turėtų 
valgymui daržovių ir žabų

DAKTARAI

Tai. 80 8-2805

Dr. J. L Pankams
DR. AMELLA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mara

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

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytoja* Ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

5S4 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 iki 8.

80 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos ISskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
Mtadieniais nuo 2 iki 8-tai.

išsiliejimai po oda ir kt. Skur- 
butas dažnas karo metu ir 
jūrininkų tarpe (dėl vartoji
mo seno maisto). Vitaminas 
C greit nyksta virinant valgį. 
Daugiausia jo randama ar
šinuose, citrinose ir visose 
liose daržovėse.

Paprastai jąja dažniau 
sirgdavo tik žiemos metu
riuomenės įgulos ir jūrininkai 
ilgai būdami jūrėse, nes jie 
buvo maitinami senu konser
vuotu maistu, kur C vitami
nas jau būdavo išnykęs, o 
šviežaus niekur negaudavo.

Vitaminas C gaminamas la
boratorijose. Taipgi daug jo 
yra žaliuose kopūstuose, juo
duose serbentuose, citrinose 
ir mažesniame kiekyje visuo
se vaisiuose.

Vitaminas D.
Tai vadinamas antirachiti- 

nis vitaminas, nes jei perina- 
žai gaunama, suserga rachitu 
angliška liga). Ypač jautrūs 
vaikai: kaulai suminkštėja,
išsikraijio, vaikas išblykšta, 
susilpnėja. Negydant lieka vi
sam gyvenimui kreivos galū
nės (rankos ar kojos) ar kiti 
sutrikimai. Veikiant 
spinduliams (tokio 
nebus jei spinduliai 
pro stiklą) vitamino 
mina visur žymiai 
(vasaros piene, 
mino D daugiau).

Ypač šio vitamino yra žu
vies taukuose, svieste, piene, 
kiaušinio trynyje. Kad maži 
vaikai nesusirgtų rachitu. pa
tartina duot pirmais - antrais 
gyvenimo metais per žiemą 
žuvies taukų (pav., jx> J,2—1 
arbat.
gryno oro, saulės, 
stebėt, kad šio vitamino ma
ža daržovėse.

DARBININKAS

ka-

Gen. Eduard Alniond, pirmojo marinų korpo vadas, apžiūri 
mišką lėktuvą Kimpo skraidykloje.

ATVYKO ŠIE LIETUVIAI 
TREMTINIAI

saulės 
veikimo 
praeina 
pasiga- 

daugiau
svieste vita-

Motina su suaugusiu sū- 
■ nufrt įieško kambarių pirmame 

ar antrame 
gauti 4 ar 5 
šaukite: Ed.
E. 6th St.,
Mass.

aukšte. Norėtų 
kambarius. Atsi-
Baluszaitis. 633
So. Boston 27, 

(22-26-29)

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & 

Insurance
409 W. BroBdway

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Sosto* 8-094S

Km. 87 Oriole Street 
Weet Roxbury, Maas. 

tel. PA—7-im-w

TREJANKA

šaukštelį). Negailėti
Tenka pa-

Bakšys, Petrė. Bronius į 
Hartford, Conn.

Balandis, Herma, Frieda, 
Hugo, Arnolds į Chicago, III.

Baurauskas, Stepas į Cicero, 
Illinois.

Butkus, Antanas, Alfredas 
į Detroit, Mich.

Burba, Jurgis į Newfield, 
N. Y.

Česna, Jonas į Omaha, Nebr.
Choromanskis, Pranas, Ona, 

Emilija. Jonas Pranciškus f 
Rochester, N. Y.

Drilingas, Juozas, Rita, Ro
ma į Detroit, Mich.

Endriukaitis, Simanas. Mor
ta. Petras į Coloma, Michigan.

Gimžūnas, Antanas į Rock- 
ford, III.

Stase, Jonas, 
Pa.
Dundalk,Vincas į

Kazys į

Antanas

Chicago,

į Brook-

Elena, Irena, Je- 
Algimantas, Dan-

žievelę, sėlenas, ne- 
vitamino B. o dėl 
ir serga “beri-beri”. 
žymiausi reiškiniai

PAIEŠKOJIMAI
Endriukaitis, Antanas ir 

Motiejus, iš Totorviečių km., 
Sintautų vi.. Šakių ap.

Endriukaitytė, Ona, iš Kubi- 
liškės km., Griškabūdžio vi., 
Šakių (buv. Naumiesčio) ap.

Gosickis (Gusickis), Felici- 
jus ir Juozas, iš Gegiedžių 
km., Pašvitinio vi., Šiaulių a.

Obalevičius, Vladas. Sofija, 
Raimundas į Rochester, N.Y.

Paltarzinskas, Rapolas į 
Chicago, III.

Papeliučka,
Aras į Philadelphia,

Piecaitis, 
Md.

Pinikas,
Illinois.

Rimydis, 
lyn, N. Y.

Sičiūnas, 
ronimas,
guolė į Omaha, Nebr.

Srubėnas, Pranas, Milda 
Chicago, III.

Tamašauskaitė, Elzbieta 
Cicero, III.

Tavaras,
Valparaiso,

Toleikis,
N. J.

Vasiliauskas, Felicija, Auš
relė, Cezaris į Newark, N. J.

Virakas, Vladas į Chicago, 
llliiftiis.-

Jonas į Chicago,

Jonas j Chicago,

vitaminu. Šio 
beveik visuose 

produktuose, tat 
pakankamai, to- 

” mus

Vitaminus C.
Trūkstant maiste vitamino 

C suserga 
vadinama 
smegenys 
kraujuoja.

seniai žinoma liga, 
skorbutu 
išbrinksta.
esti dideli kraujo

(dantų 
greit

Grybauskas. Juozas, iš Giri
ninkų kaimo.

Juodienė ir sūnus Juodis, 
Stasys, iš Daltarų km., Židikų 
vi., Mažeikių ap.

Ližaitis, Jonas Gediminas, 
gimęs Amerikoje. gyvenęs 
Plungėje.

Kazlauskas. Romualdas, 
sesuo Kazlauskaitė. Ona. 
Rymšės m.. Zarasų ap.

Kramer’ytė - Rosler, Pauli
na. iš Lankupėnų k.

Kruger, Adolf ir Oskar, iš 
Kušelevčiznos km.. Marijam
polės a p.

Liudvikauskas, Andrius.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Vincas K. Samson,

A. t A

Jonas. Bronislava,
Jonas^A.., Stasys

ir 
iš

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944 _•*/
Room 206

207 PARK BHLPING 
Worcestcr, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

♦ t
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gyvenęs 221 Sawtelle Avė., Brockton, Mass., staiga mirė 
rugsėjo 4, d. 1950 m. Palaidotas su gedulingomis pamaldo
mis rugsėjo 7 d. Gedulingas šv. Mišias laikė velionies anū
kas kun. M. Kemėšis iš Bayonne, N. J., kun. Pr. Strakaus- 
kas, kun. A. Klimas ir kun. S. Saulėmis iš Brockton, Mass.

Velionies draugai ir prietemai užprašė virš 90 šv. Mišių 
ir prisiuntė daugybę gėlių.

A. a. Vincas paliko dideliame liūdesyje žmoną Petro
nėlę Samsonienę - Kemėžiūtę, du sūnus — Praną ir dakta
rą Danielių, augintinę Juditą, žentus ir anūkus.

Tariame nuoširdžiausią padėką gerbiamiems kunigams 
už šv. Mišių auką, draugams ir prieteliams už dvasinius bu
kietus ir gėles. Laidotuvių direktoriui V. Yakavoniui už 
mielą ir gerą patarnavimą. Ačiū visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie laidotuvių ir išreiškė užuojautos žodį.

LIŪDINTI SAMSONŲ ŠEIMA.

GRABORIAI

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

sauiės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te-

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

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

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

i

i

Izidorius, Uršulė 
Ind.
Pranas į Paterson,

i

75 
sų

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Bostoa 27, Mass.

BALF Imigracijos Komitetas

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

4

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICEBCOALCO.
27 Laurence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Girulis, Kazys. Ona, Vai
nauskas. James į Detroit. Mi
chigan.

Ignatavičius, Vytautas, Ge
novaitė, Eglė į Elizabeth, N.J.

Juknaitis, Veronika, Henri
kas, Irena į Chicago. III.

Kalinauskas, Koste į Det
roit, Mich.

Kalvaitis,
Illinois.

Kalvėnas,
Illinois.

Karaška,
Adolf as-M.,
į Philadelphia, Pa.

Karpas, Monika į Chicago,
Illinois.

Kenstavičius. Zigmas. Ra
mūnas, Vygaudas į E. Chica
go. Ind.

Kilikauskas. Viktoras, Ona
į Brooklyn, N. Y.

Langė, Antanas į Rockford.
Illinois.

Laukaitis. Andrius. Ona.
Vaclovas į Philadelphia, Pa.

Mačiulaitis, Milda, Arnoldas. S
Eduardas-F. į Chicago, III. i

Marcinkevičius. Juzė į Phi- >
ladelphia. Pa.

Miceika. Jonas į So. Boston,

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

i Mes Instaliuojame Visokios Rūšies ANejumi

HMKEN

OIL HEAT
OaaMMM AM - - - - - ______ *

e
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Šildomus Burnerius
Brockton Oil Heat., Ine.

27 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

pažįstamiems at- 
į laidotuves nu
mylimo tėvelio. 

Jono.

Padėka
Dėkojame visięRns giminėms, 

draugams ir 
silankusiems 
rūsio mūsų 
Pranciškaus

Ypač dėkingi kleb. kun. Pr. 
Virmauskui, kunigams — Al. 
Abračinskui ir Al. Kontautui 
už atsilankymą į laidotuves ir 
atkalbėjimą šv. rožančiaus; 
kun. Jurgelaičiui, Sodalietėms 
už atkalbėjimą šv. rožančiaus 
ir aukavimą šv. Mišių; Šv. 
Kazimiero ir Šv. Jono draugi
jų nariams už šv. Mišias ir pa
tarnavimą laidotuvėse ir Juo
zui Kasparui už malonų pa
tarnavimą prie 
Taipgi dėkojame bendrai vi
siems ir visoms už aukavimą 
šv. Mišių ir gėlių ar kokiu bū
du prisidėjusiems prie mūsų 
užjautimo liūdnose valandose.

Uršulė Jociene, sūnus Juozas 
ir duktė Ona.

laidojimo.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434.

I

I

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINO* SVC.
Pirmininkė — Eva Markstenė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

Vlce-Pirmininkė—B. GailiOnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7: 30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 482 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalai^ kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

•V. JONO EV. BU PA6ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutia, 
684 Sixth St, So. Boston, Mara 

Protokolų Raft. — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston. Mara

Fin. RaSt — Aleksandru IvaAka, 
440 E. Sbrth St, So. Boston, Mus

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, 8. Boston, Man

Maršalka — Jonu Zalkte, 
787 Broadway, So. Boaton, Mara

Draugija laiko susirinkimu ku tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Mass 
Vidais draugijos reikalais kreipki

tės pu protokolų raitininką.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

TeL AV 2-4026

J. Repshis, MJ*.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 tr 8—8.

I

W. J. CMshohn
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, B. I.

Telephono.
Ofiso: Dexter lt>52

Namų: PI. 6208
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^Datbininkor
Gr UtTOVU -- ----------

Nauji vyčių garbės nariai

mm

ŽINIOS___

Vysk. Eric F. MacKenzie, 
rugsėjo 14 d. konsekruotas 

Šv. Kryžiaus Katedroje, Bos
tone, sekmadienį, spalio 1 d., 
atnašaus šv. Mišias švč. Ma
rijos Apreiškimo bažnyčioje, 
Brighton, Mass. Šioje parapi
joje gyvena ir jo sena moti
na.

pat 
Va- 
pri- 
Pri-

Šv. Tėvo diena
Kunigų Vienybė yra kreipu

sis į visas parapijas ir tikin
čiuosius š. m. spalių mėn. 1 d. 
pasimelsti už popiežių. Popie
žius yra reikalingas tikinčiųjų 
maldos, kaip ir kiekvienas ki
tas žmogus. Jis yra taip 
visos Katalikų Bažnyčios 
das, kurį privalu dažniau 
siminti ir apie jį jungtis,
simintina, kaip yra buvę Se
najame Įstatyme. Mozei besi
meldžiant kalne ir privargus, 
kiti turėjo palaikyti jo iškel
tas rankas, kad kova sektųsi. 
Viešpačiui patinka tikinčiųjų 
sutelktos pastangos. Patinka 
geros valios prašymai stiprin
ti Tą, kuris yra paliktas vesti 
žmoniją tiesos keliu. Kai šito 
prašome, ir mes patys ryžta
mės nepamesti Dievo kelio. 
Tai yra svarbiausia. Malda 
mus sustiprina ir sujungia. 
Jungimės visi maldoje, pra
šydami Viešpaties saugoti nuo 
persekiojimų K. Bažnyčią ir 
stiprinti žemėje mums skirtąjį 
Kristaus Vietininką.

Šv. Petro bažnyčioje sekma
dienį popiežiaus intencija bus 
kalbamas rožančius po visų 
septynių šv. Mišių.

Išvyko į Katalikų 
Kongresą

Atstovauti Bostono Federa
cijos skyriaus Katalikų Kon
grese, Pittsburge, išvyko kun. 
K. Mažutis ir p. St. Lūšys.

Įsisiūbavo baigti 
prieglaudą

Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
rėmėjų skyrius, So. Bostone, 
rengia Whist Party šį šešta- 

' dienį, rugsėjo mėn. 30 d. 7:30 
v. v., parapijos salėje, 492 E. 
7th St. Pelnas šio linksmaus 
parengimo bus paaukotas už
baigti moterų senėlių prieglau
dos namui Brocktone. Prašo
mi visi dalyvauti.

60 kunigų
iš Bostono arkidiecezijos yra 

kapelionais karo tarnyboje.

Mirė Duobienė
Rugsėjo mėn. 25 d., ilgai 

sirgusi, mirė Ona Duobienė 
(Ambroziūtė), 50 metų, gyv. 
33 Mercer St. Paliko vyrą 
Praną ir tris brolius. Palaido
ta iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios, rugsėjo 28 d., 9 v. r., 
šv. Benedikto kapuose.

dalyvauti 
valstijos 

A. Dever, 
John B.

Piliečių klubo atidarymas
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių Dr-jos naujo namo atida
rymas įvyks spalio 8 d. 2 vai. 
po pietų. Iki šiam laikui yra 
pasižadėję bankete 
ir kalbas pasakyti 
gubernatorius Paul 
Bostono mayoras
Hines, Suffolk County proku
roras VVilliam J. Foley ir kiti 
įžymūs svečiai. Bankiete ma
noma sutraukti apie 700 sve
čių, nes tik tiek ir bus galima 
sutalpinti.

Bankieto tikietų galima 
gauti klube ir pas valdybos 
narius. Tikietų kaina $5.00 as
meniui. Kviečiami dalyvauti 
ne tik Bostono ir apylinkės 
lietuviai, bet ir iš tolimųjų ko
lonijų. Kartu visi oficialiai 
atidarysime duris didžiausiam 
lietuvių namui So. Bostone.

Yra pasamdyta viena iš di
džiausių tiekėjų kompanijų 
kuri sutiko visus kuo skaniau
siai pavaišinti. Prašome visus 
įsigyti tikietus iš anksto, nes 
banketo 
anksto 
skaičių,
kepti kalakutų ir kitų skanu
mynų. Bus galima gauti ir lie
tuviškų dešrų (kilbasų).

Visi, kas gyvas, dalyvauki
me naujo 
spalio 8 d. 
kampas E 
Bostone.

A. P. Nevienų sekretorius.

komitetas turi iš 
žinoti dalyvaujančių 
kad būtų laiko pri-

namo atidaryme
2 vai. po pietų, 

ir Broadway, So.

Pranciškus Jocas,
mirė š. m. rūgs. 20 d. 60 

metų, gyv. 7 Loring Street, 
So. Boston, dešimt dienų iš
buvęs Camey ligoninėje. Kilęs 
iš Kurtuvėnų parapijos. Ame
rikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko žmoną, Uršulę (Buba- 
levičiūtę), sūnų, dukterį, bro
lių ir seserų. Pašarvotas buvo 
pas laidotuvių direktorių Juo
zą Kasparą, 187 Dorchester 
St. Palaidotas iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios rūgs. 23 d., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Š. m. rugsėjo 22 d. laidoje 
per klaidą buvo pažymėta, 
kad velionis buvo 50 met. am
žiaus ir kilęs iš Kuršėnų pa

rapijos.

Kun. P. S. Foley, S. J.
rūgs. 24 d. mirė staiga nuo 

širdies smūgio Švč. Marijos 
par., North End, Bostone, 
klebonijoje.
Įsteigtas rašytojų klubas

Praėjusį sekmadienį, tuojau 
po literatūros vakaro, buvo 
sukviesta rašytojų, menininkų 
ir kultūrininkų būrys pasitar
ti kultūros reikalais. Jau bu
vo pribrendęs reikalas ne tik 
giliau ir išsamiau panagrinėti 
įvairias lietuvių kultūros pro
blemas, bet ir palaikyti glau
desnį kontaktą įvairių sričių 
kūrėjams, mokslininkams bei 
kitiems kultūrininkams. Per 
diskusijas išryškėjo reikalas 
steigti klubą, kurio iniciatyva 
pasireiškė ir iš visuomeninin
kų - kultūrininkų ir iš rašy
tojų pusės. Kadangi rašytojų 
klubai (steigiami ir kitose ko
lonijose) savo veikla ir prog
rama apima visų sričių kultū
rininkus, ir Bostone prieita 
išvados steigti panašų Rašy
tojų klubą. Klubo pirmininku 
išrinktas poetas Faustas Kir- 
ša. Į klubo valdybą įeina dr. 
M. Gimbutienė, inž. Okunis, 
ekonomistas St. Lūšys ir ra
šytojas St. Santvaras.

Klubo susirinkimai bus da
romi kiekvieną pirmąjį mėne
sio šeštadienį. Susirinkimai 
atviri kiekvienam kultūrinin
kui ir kultūra besirūpinan
čiam lietuviui.

Ši graži iniciatyva tenka 
nuoširdžiai sveikinti ir linkėti 
gerų vaisių.

Whist Party
Rugsėjo 30 d., Dorchesterio 

Moterų Klubas rengia klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė., Dorchester, Mass. šaunų 
Whist Party. Bus užkandžių 
ir dovanų. Maloniai visus kvie
čia rengimo Komitetas.

South Boston Evening 
School

Thomas Park ir G street 
pradeda mokslo metus. Šios 
mokyklos principalas pranešė, 
kad mokiniai į šią mokyklą 
gali registruotis 
ketvirtadieniu, 
ir kiekvieno
ketvirtadienio vakarais 
10 vai.

Užsiregistruojant į 
School praktinių
(practical arta) klasę, reikia 
įmokėti $1.00, anglų kalbos 
(elementary school) klasę — 
0.50c.

Mokslo metų pabaigoje įmo
kėti pinigai mokiniams grąži
nami, jeigu jie nuolat lankė 
mokslo vakarus.

Raudonieji maino kailį
Priėmus įstatymą prieš ko

munistus ir kitus subversy- 
vius asmenis, komunistai jau 
maino kailį. Jie perka rožan
čius ir rašosi į organizacijas, 
kurios yra priešingos komu
nizmui. Lietuvių draugijos ir 
organizacijos turėtų apsižiū
rėti ir nepriimti tokių kandi
datų. Komunistai yra mūsų 
tautos ir mūsų krašto priešai.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, spalio 1 d. 5:30 

vai. p.p. per WMEX radijo 
stotį — 1510 bus transliuoja
ma istorija apie įkūrėją pir
mojo trapistų vienuolyno, ku
ris greitai išsiplėtė po visą 
pasaulį. Dabar Jungt. Valsty
bėse yra šeši tokie vienuoly
nai.

Povilas J. Poškus
Bostono mokyklų tarybos 

paskirtai; dirbtuvės instrukto
rium. r**•, .

V

Felicija Grendal,
“Vyties” antroji redaktorė 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
seime, kuris įvyko š. m. rug
sėjo 8-10 d. Chicagoje, už 
nuopelnus Vyčių organizacijai 
buvo pakelta į garbės narius.

Šia proga tenka paminėti, 
kad F. Grendal yra baigusi 
Mount Saint Joseph akademi
ją ir Burdett College. Be Lie
tuvos Vyčių organizacijos yra 
pasireiškusi ir platesnėje vi
suomeninėje veikloje. Įsikūrus 
BALFo skyriui Bostone, buvo 
pirmutinė jo sekretorė; buvo 
šv. Petro lietuvių parapijos 
choro narė, dabartinė Ameri
kos Pabaltiečių (Baltic Ame- 
rican Society) direktorė, Bos
tono moterų profesionalių ir 
biznierių narė, Lietuvos kon
sulo adv. A. O. Shallnos ilga
metė sekretorė. Beveik kas 
metai dalyvauja Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo ko
mitete ir kituose visuomeninio 
pobūdžio.

Jos tėvai yra kilę iš Lietu
vos, nuo Daugų ir atvykę 
prieš daugelį metų Amerikon.

pradedant 
rugsėjo 28 d. 

antradienio ir 
nuo 7-

High 
mokslų

Jos senutė Kazlauskaitė, kilu
si iš Suvalkijos, yra vyskupo 
Kazlausko, mirusio apie 1889 
m. Petrograde, sesuo. Jos 
brolis Mykolas yra gydytojas 
ir turi savo ofisą Bostone.

Felicija Grendal, nors yra 
gimusi, augusi ir mokslus iš
ėjusi Amerikoje, bet gražiai 
kalba lietuviškai. Sveikiname!

Arthur W. Coolklge, respublikonų kandidatas | Mass. 
gubernatorius, sveikinamas savo žmonos.

Cambridge
Perkeltas Kun. J. 

Daunis
Mūsų parapijos vikaras kun. 

J. Daunis perkeltas kiton pa
rapijom Jo vieton atkeliamas 
kun. Naudžiūnas 
ton, Mass. 
Naudžiūną 
šių sėkmių

Adv. Antanas J. Young - 
Jankauskas,

šių metų Lietuvos Vyčių 
organizacijos seime, Chicago, 
III. pakeltas garbės nariu.

Adv. Antanas J. Young nuo 
pat jaunų dienų veikė šv. 
Petro lietuvių parapijoje, So. 
Bostone. Pradinius ir aukštes
nius mokslus ėjo Bostone. 
1932 m. baigė Northeastern 
University School of Business. 
1937/8 m. lankė Marianapolio 
Kolegiją. 1937 m. baigė 
Northeastern Universiteto tei
sių mokyklą ir 1938 m. išlai
kė valstijos egzaminus. 1939 
m. buvo priimtas advokatu fe-! 
deraliniuose teismuose. 1942 
m. jis užbaigė aukštuosius 
teisių mokslus Northeastern 
Universitete ir gavo Master of 
Law laipsnį. 1945 m. priimtas 
praktikuoti Jung. Valstybių 
mokesnių (tax) teisme.

Adv. Antanas J .Young - 
Jankauskas visuomet buvo 
veiklus Lietuvos Vyčių ir ki
tose katalikų jaunimo ir Fe
deracijos organizacijose. Yra 
labai nuoširdus ir veiklus lie
tuvis patriotas, uolus katali
kas. Būdamas L. Vyčių orga
nizacijos nariu, jis veikė ne 
tik kuopoje, bet ir apskrityje. 
Organizacijos vadovybė, pa
stebėjusi jo gabumus, pakėlė 
jį 4-jo laipsnio nariu, o nese
niai įvykęs seimas pakėlė jį 
garbės nariu. Jis yra taip pat 
ir legaliu 
patarėju, 
boja tik 
Būdamas
rių universiteto 
valdybose.
dar uoliau pradėjo veikti lie
tuvių organizacijose. Mirus 
adv. Juozui Cuniui, Suffolk

(^Dabarties
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• MODERNIŠKAS ŽMO

Gyvulys atsirado anksčiau 
kaip žmogus. Taip nurodoma 
žemės istorijoj ir taip mokina 
Biblija. Gyvulys sutvertas 
tam, kad žmogui dirbtų ir tar
nautų. Žmogus gi yra gyvulio 
viešpats. Jis gali jį užmušti, 
panaudoti maistui, jo kailiu 
apsirengti. Tokia jau Kūrėjo 
nustatyta tvarka.

Modernus žmogus mėgsta 
gyvulius. Sudaręs jiems pa
lankias gyvenimo sąlygas, ap
gyvendina juos zoologijos so
duose. kur tropinių kraštų 
saulę jiems pavaduoja žmonių 
kūrenami pečiai. Paukščius 
giesmininkus žmogus laiko 
uždarytus narveliuose, kad 
galėtų gėrėtis jų giesmėmis. 
Šv. Morkaus aikštėje Veneci
joj, kaip ir daugely kitų vie
tovių, žmogus laiko tūkstan
čius karvelių, kuriuos taip pat 
maitina. Su šypsena jis pa
dengia ir išlaidas už nuvalimą 
paminklų, pastatų, kuriuos 
karveliai pridergia. Gyvulius 
dažnai mes matome žaislų pa
vidale ant rašomojo stalo pa
statytus, prie automobilio ar 
lėktuvo lango pakabintus.

Dar daugiau, atsidavusio 
gyvulio žvilgsnį žmogus kar
tais supranta kaip pamoki
nantį artimo meilės. Miesto 
aikštėse aukas berinkantieji 
žmonės vedžioja su savimi 
kupranugarius. Ypatingai pas 
modemišką žmogų yra išbu
jojusi kačių ir šunų meilė. 
Kai kas juos rengia, puošia 
brangiais kaspinais, nešioja 
ant rankų ir net bučiuoja. Vi
sai kaip vaikus, kurie jų ne
turi. Tokiu atveju atrodytų, 
kad gyvulys žmogum ar jo 
pamenu pavirto. O gal ir at-

GU8 IR GYVULYS

virkščiai: žmogus pavirto gy. 
vulio partneriu?

Moderniškas žmogus yra 
tapęs gyvulių gynėju. Teisin
gai sakoma: “Kas nemyli gy
vulio, nemyli ir žmogaus“. 
“Teisingas žmogus rūpinasi ir 
savo gyvuliu”. (Spr. 12, 10). 
Bet ar būtų ir toks sakinys 
“Kas myli gyvulį, myli ir 
žmogų“ teisingas? Tokiu at
veju ir modernūs diktatoriai 
su savo nupenėtais ir išlepin
tais šuniukais būtų didžiausi 
žmonių draugai, nors jie be 
jokio gailesčio milijonus žmo
nių į mirtį siunčia. Kas gi ne
pažįsta fanatiškų gyvulių mė
gėjų, kurie tačiau yra ir fa
natiški žmonių engėjai?

Krikščionis taip pat yra mo
demus žmogus. Jis, kaip ir 
kiti, kasdiena susitinka gyvu
lį, kurį taip pat myli. Myli to
dėl, kad Dievas savo Dievy
bės ir Meilės kibirkštį yra ap
reiškęs ir per gyvūniją. Tai 
matome mes iš josios įvairu
mo, grožio ir sugebėjimų.

Apie Šv. Pranciškų, Šv. An
taną, kunigą don Bosko ir ki
tus šventuosius, pasireišku
sius dideliais gyvulių mylėto
jais, pasakojama daug jaudi
nančių atsitikimų. Žvėrys bėg
davo pas juos ir darėsi švel
nūs. Tačiau niekados nei vie
nas šventasis gyvulio nesuly
gino su žmogum, o tuo labiau 
nestatė jo aukščiau žmogaus. 
Jie laikėsi šventos Dievo 
tvarkos, kurioj pirmoje vieto
je stovi Dievas, antroj žmo
gus, trečioj gi gyvulys.

Kas tos tvarkos nepripa
žįsta, tas ardo ją ir susilygina 
su gyvuliu. K. M.

Vyčių organizacijos 
Jo veikla neapsiri- 
lietuvių visuomene, 
studentu buvo įvai- 

organizacijų
Baigęs mokslus,

iš So. Bos- 
Sveikiname kun. 

ir linkime geriau- 
mūsų parapijoje.

Mirė
Paskutiniu laiku mūsų para

pijoje mirė: a. a. Jonas Gud- 
liauskas. Velionis palaidotas 
Šv. Mykolo kapuose. Liko nu
liūdusi žmona ir trys dukters.

Kitas mūsų mirusis Kazys 
Raditus, taip pat palaidotas 
šv. Mykolo kapuose. Liko nu
liūdusios dvi dukros ir du 
žentai. Abu buvo pašarvoti 
laidotuvių direktoriaus, p. P. 
Waitkaus koplyčioje. Liku
sioms nuliūdime velionių šei
moms reiškiame užuojautą.

Vedybos
Prieš kiek laiko vedė p. E. 

Petrušauskas p-lę Benett. Jau
navedžiai
bridžiuje. Linkime 
džiams, 
gyvenimo.-

Iškilmės
Spalio 8 d. prie mūsų baž

nyčios įvyksta iškilmingas pa
šventinimas šv. Panelės sto- 
vylos. C^aži, žmogaus ūgio 
stovyla yra atvežta iš Fati- 
ma, Portugalijos ir yra pasta
tyta darželyje prie bažnyčios 
didžiųjų durų. Pati stovyla ir, 
jos atgabenimas iš stebuklin
gos vietos Portugalijoje kai-

raginami prisidėti prie to au
komis, kad padengus šias iš
laidas. Tai svarbi diena mums 
cambridžiečiams, dalyvaukime 
visi ir prisidėkime aukomis.

Svečiuojasi
Iš Indiana valstijos svečiuo

jasi Cambridge pas savo gimi
nes p. P. Chinga su žmonele. 
Jie buvo atvykę j p. Chingie- 
nės tėvelio a. a. J. Gudliausko 
laidotuves.

Drabužių rinkimas
Vokietijoje dar daug 

pasilikusių mūsų brolių

apsigyveno Cam- 
jaunave- 

sekmingo vedybinio

vartotus drabu- 
kurie labai reikalingi 

atneškite į A

yra 
trem

tinių, kurie negali dėl sveika
tos ar senatvės išemigruoti. 
Jiems parama labai reikalin
ga. Vėl kreipiamies j cambri- 
džiėčius. prašydami jūsų pa
ramos. Savo 
žius,
tremtiniams,
Daukanto krautuvę, arba tik 
praneškite, ir bus iš jūsų pa
imta. Kas galite prašomi ir 
konservuotu maistu paremti 
tremtinius. Jums broliai lietu
viai už tai bus labai dėkingi.

Apleido Cambridžių
P.p. J. Baranauskai, persi

kėlė gyventi j Arlingtoną, kur 
jie pasistatė sau naujus na
mus. Sveikiname. P.p. J. Juš- 
kaičiai su šeima, 
venti į Chicagą.
mių.

apskrities prokuroru William 
Foley, pastebėjęs adv. Antano 
J. Young gabumus ir populia
rumą, jį pakvietė į savo de
partamentą. Turi taip pat sa
vo privatinį ofisą: 315 E St., 
So. Boston, Mass., telf. — 
SO 8-8491.

Sveikiname adv. Antaną J. 
Young, kaipo L. Vyčių garbės 
narį, ir linkime jam gausios 
Dievo palaimos.

PRISIŲSTA PAMINftTI:
Laiškai Lietuviams. 1950 m. 

rugsėjo mėn. 8 N. Leidžia Tė
vai Jėzuitai Chicagoje. Turi
nyje: Laiškas iš Romos (kun. 
V. Balčiūnas); Šventieji Me
tai Romoje (G.S.J.); šv. Tėvo 
diena; Ar mūsų vardai pago
niški (kun. Stasys); Laiškas 
iš Pietų Amerikos (K. Juran- 
dė); Tikėjimo smukimas Ang

lijoje; Ne tik vaikai (kun. 
Jonas); Kalba Tėvas Lombar- 
di: Alkoholis (J. Venckus, S. 
J.). Pabaigoje atsakyti du 
klausimai: apie kūnų degini
mą ir apie išpažintį.

Keleivis. Mažosios Lietuvos 
lietuvių laikraštis. 1950 m. lie
pos mėn. 1 N. Redaktorius 
Ansas Lymantas. Leidžia Ma
žosios Lietuvos Tarybos Spau
dos Komisija. Stambesni 
straipsniai: Į Talką (leidėjų 
žodis); Štai adyna atėjo (reli
ginis straipsnis, atspausdintas 
gotiškomis raidėmis); Žvilgs

nis į tautos likimą
(Vydūnas); Mūsų žmonėms į 
pagalbą (apie M. Lietuvos lie
tuvių vargus Vokietijoje); 
Mūsų spaudos džiaugsmai ir 
vargai (Rudvytis); Mažosios 
Lietuvos Tarybos skyrių su
važiavimas. Laikraštis taiko
mas lietuviams evangelikams.

Padžka
Po sunkių operacijų š. m. 

rugsėjo mėn. 17 d~ grįžau iš 
m. ligoninės.

Širdingiausiai dėkoju Kun. 
J. Klimui už suteiktą prieš 
operaciją dvasinį patarnavi
mą. Taip pat širdingiausiai 
dėkuoju visiems geros širdies 
žmonėms, kurie mane ligoni
nėje lankė: Ad. ir St. Sin- 
kams, E. Slaičiūnienei, A. 
Kazlauskui, Kačinskams, Rė
žiams, Ant. Lizdeniui ir ki
tiems, o ypatingai dėkoju Ur
šulei Drujetienei, kuri mani
mi taip širmdingai rūpinosi 
ligoninėje ir tebesirūpina ma
nimi nuo mano pirmos dienos 
atvykimo į šį kraštą ir Vokie
tijoj dar esant.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
Cable Raincoat naktinės pa
mainos darbininkams už su
teiktą man piniginę, o kartu 
ir moralinę paramą, taip pat 
atstovams Vaitkevičiui ir 
Vembrei, kurie teikėsi tuo 
reikalu mane aplankyti.

P. Virbickas.

VI

persikėlė gy- 
Linkime sek-

A. D.
s «

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vaL vidudienio.

WE8X — 1230 kOocydes, Salėm, Mass.
šeštadienį, rugsėjo 30 <L, 11 valandą rytą, Lietuvių

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki- 
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

UTHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvay *«*. -■ Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6603 afrte'&Orwood 7-1449




