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Leidžia Amerikos Lietuvių
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REIKALAUJA PANAIKINTI 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

T s Ar.gc’es, Calif. — 
r įc T cs Legiono sei-

■ siūlo priimti l onsti- 
iclj s priedu, kuriuo 
’-ti’ uždrausta komunis- 

po. ti:a. Rezoliucijoje 
i U; odoma, kad komunis- 
t” partija nėra politinė 
partija. Jos paskirtis yra 
r.>” ^''sti Jung. Valstybių 
va’džią jėga. Visi komu- 

■ i ta‘, Amerikos piliečiai, 
t”vi būti internuoti ir tei
siami kaip išdavikai, o 
kiti komunistai, piliečiai, 
turi būti traktuojami 
kaip šnipai.

Kongresmanė 
Nourse Rogers 
chusetts) savo 
pavadino Staliną 
ir žmogžudžiu”. Jos visa 
kalba buvo nukreipta 
prieš Staliną ir jo polit- 
biūrą. Ji tikrino, kad Sta
linas “bus nušluotas nuo 
šios žemės paviršiaus”.

Amerikos Legionas kon- 
gresmanei Rogers įteikė 
garbės medalį už jos nuo
pelnus veteranams.
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Edith 
(Massa- 
kalboje 
“bailiu”
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pasibaigė
Brockton, Mass.—Prieš 

kiek laiko sustreikavo 
apie 5000 batų darbinin
kų, dirbusių 17 įstaigų.

Darbininkų vadai turėjo 
pasitarimus su batu ben
drovių 
valdžios 
streikas 
Tačiau 
atstovai
sutiko pakelti darbinin
kams algas 10 procentų. 
Unijos vadovybė įsakė 
darbininkams grįžti dar
ban.

viršininkais ir 
atstovais. Šis 

nebuvo teisėtas, 
batų bendrovių 
vedė derybas ir

Iranas gauna paskolą
Teheranas,

Valstybės pažadėjo duo
ti Iranui $25,000,000 pa
skolą. Irano valdžia tuos 
pinigus panaudos ūkiui ir 
pramonei kelti.

Jung.

CIO laimėjo algų pakėlimą
New York — CIO rūbų 

darbininkų unija iškovo
jo algų pakėlimą 12 ir 
puse centų į valandą. 
Šiuo laimėjimu pasinau
dos 150,000 darbininkų. 
Pakeltas algas darbinin
kai gaus nuo lapkričio 20

PENKTAD ūy), SPALIO (October),

Amerikiečių karių kapai pietinėje Korėjoje
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Sovietų

“Rinkimų" komedija 
Vokietijojoje

Berlynas
Rusijos okupacinė val
džia ateinantį sekmadie
nį, spalio 15 d. rytų Vo
kietijoje praves “rinki
mus”. Balsuotojams pa
duos tik vieną komunistų

d. Darbininkai iki. ink Widatų_s»ra4a. Pasi- 
gaudavo maždaug’ apie rinkimo nėra. Taigi, to- 
$1.50 į valandą ir dirbo 
40 valandų 
Darbininkai, 
už savaitinę algą, gaus 
apie $5.00 savaitėje dau
giau.

savaitėje, 
dirbantieji

kius “rinkimus” vakarų 
sąjunginingų viršininkai 
pavadino farsu arba ko
medija, nes jie neatitin
ka tradicinei demokrati
jos tvarkai.

Administracijai Tel. SO 8*2680 SIX CENTS.

TRUMANO MISIJA TAIKOS 
REIKALU

St. Louis — Preziden
tas Trumanas išvyko į 
Pacifiką, kur susitiks su 
gen. Douglas MacArthur 
pasikalbėti apie “pasau
lio taiką”. Spėjama, kad 
šis istorinis posėdis įvyks 
Wake saloje, o gal “Mis- 
souri” karo laive. Prezi
dentas Trumanas bus 
Honolulu saloje penkta
dienį, spalio 13 d. Spalių 
17 d. jis yra pasižadėjęs 
kalbėti San Francisco per 
radiją. Tad pasitarimas 
ilgai netruks.

turtą pasiųsti velionies 
dviem seserim ir anūkui į 
Sovietų Rusiją, bet adv. 
Kacedan užprotestavo ir 
pareiškė, kad pasiustus 
pinigus nusavintų Rusi
jos komunistinė valdžia, 
giminės jų negautų. Tei
sėjas palaikė adv. Kace
dan pusę.

JUNG. VALSTYBES REMIA 
RAUDONŲJŲ PLANĄ

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Rusijos užsienio 
ministeris Višinskis pa
siūlė dvi rezoliucijas 
Jungtinių Tautų susirin
kimo politinei komisijai. 
Viena rezoliucija siūloma 
penkioms valstybėms — 
Prancūzijai, Kinijai, Bri
tanijai, Jung. Valstybėms 
ir Rusijai — susirinkti ir 
aptarti tarptautinės tai
kos ir saugumo klausi
mus. Antra rezoliucija 
siūloma palikti Saugumo 
Tarybai spręsti tarptau
tinės armijos sudarymo 
reikalą, kaip yra numa
tyta Jungtinių Tautų 
chartoje. JAV priimda-

mos sovietų pasiūlymus 
pareiškė, kad tie pasiūly
mai gali būti įrašyti sep
tynių valstybių rezoliuci
joje, kurią yra pasiūlęs 
sekretorius Acheson.

Reikalauja Nepriklauso
mybės

Paryžius — Morocco 
sultanasTatvykęs į Pary- 
žių, pareikalavo didesnės 
nepriklausomybės šiam 
mažam šiaurės Afrikos 
kraštui. Morocco kraštas 
nuo 1912 metų buvo 
Prancūzijos protektora
te.

Milijonas sveikino 
legionierius

Los Angeles, Calif. — 
Spalio 10 d. Amerikos Le
gionas savo seimo proga 
surengė nepaprastai di
delį ir įspūdingą paradą 
šio miesto centro gatvė
se. Parade dalyvavo apie 
50,000 legionierių. Mili
jonas žmonių žiūrėjo 
įspūdingos eisenos.

JAV ATMETĖ RUSIJOS 
PROTESTĄ

Washington, D. C. — 
Valstybės departamentas 
atmetė Sovietų Rusijos 
protestą, kuriame JAV 
kaltinamos, esą jų karo 
lėktuvai iš Korėjos buvo 
nulėke 60 myl^LRMiups 
teritoriją ir apšaudę lėk
tuvų stotį už 40 mylių 
nuo Vladivostoko. Jeigu 
taip ir būtų, kaip sako 
rusai, tai tie lėktuvai bu
vo ne JAV, bet Jungtinių 
Tautų, ir tas jų protestas 
turėjo būti joms pasiųs
tas.

Prancūzai patobulino 
prieštankinius šovinius
Paryžius — Atlanto 

pakto karininkai tvirti
na, kad prancūzai pritai
kė prieštankinius šovi
nius šautuvams, su jais 
galima pramušti net ir

PAILGINAMOS “LAISVOS 
EUROPOS” RADIJO 

TRANSLIACIJOS
New York — Nuo spa

lio 1 d. “Free Europe” pa
ilgino savo radio trans
liacijas pavergtiems žmo
nėms už geležinės uždan
gos ligi septynių su pusė 
va-andų kasdien.

“Free Europe” radijo 
transliuoja tremtinių at
sišaukimus gimtąja kal
ba f.000.090 žmonių, ku
rie gyvena komunistinėj 
tiranijoj tarp Vokietijos 
ir Rusijos. Taip pat duo-

ku-da liaudies muzikos, 
ri komunistų draudžia
ma. Programa perduoda
ma iš stoties netoli 
Frankfurto, Vakarų Vo
kietijoj. Stotis veikia nuo 
liepos 4 d. Programa įra
šoma i juosteles “Natio- 
nal Komiteto for a Free 
Europe”, New Yorke, 
Empire Statė Building 
patalpose. Juostelės i Vo
kietiją pristafomis lėktu
vais.

Siūlo apsivalyti
Lake Success, N. Y. — 

Senatorius Henry Cabot 
Lodge, Jr., JAV atstovas 
Jungtinėms Tautoms, pa
siūlė, kad iš Jungtinių 
Tautų štabo būtų praša
linti visi “tranai” ir į jų 
vietas būtų pasamdyti 
gabūs ir tinkami darbi
ninkai. Jis taip pat pasiū
lė darbininkams pakelti 
algas. Byron Price, Jung
tinių Tautų generalio se
kretoriaus padėjėjas, pil
nai sutinka ir pritaria 
senatoriaus Lodge, Jr. 
pasiūlymams.

Siųs maisto Jugoslavijai
Washington, D. C. — 

Valstybės sekreto r i u s 
Dean Acheson pažadėjo 
Tito komunistinei val
džiai, kad JAV pasius 
sausros spaudžiamai Ju
goslavijai pakankamai 
maisto, kad ji galėtų at
laikyti Sovietų Rusijos ir 
jos satelitų spaudimą.

sunkiausio tipo tanką. 
Bandymų metu buvę pra
mušti iš 125 jardų 7-nių 
colių tankų šarvai. Pra
mušamoji šovinio jėga 
priklauso šautuvo užtai
so. Dabar kiekvienas pės
tininkas galės iš šautuvų 
specialiais šoviniais nai
kinti priešo tankus.

Vokiečiai brutaliai 
pasielgė

Frankfurtas, Vokietija 
— Vokiečiams perėmus 
Ludvigsburge vienas ka
reivines, kuriose buvo 
lenkų mokykla, tos mo
kyklos mokiniai buvo lai
ke pamokų brutaliai iš
mėtyti iš klasių ir moky
tojai išvaryti. Tas bruta
lusis elgesio faktas rodo, 
kad vokiečiai svetimtau
čiams buvo ir paliko 
žiaurūs.

VIŠINSKIS PRIEŠINASI 
TAIKOS PLANUI

Lake Success, N. Y. — 
A. Y. Višinskis Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų 
ministeris, griežtai pasi
sakė prieš JAV pasiūly
mą sudaryti Jungtinių 
Tautų ginkluotas pajė
gas, kurios galėtų pasi
priešinti užpuolikui. Jis 
pareiškė, kad toks pasiū
lymas, jeigu jis būtų pri
imtas, panaikintų veto 
teisę ir tuo pačiu Saugu
mo Tarybą. Višinskis 
kalbėjo valandą su puse. 
Jis nurodė, kad veto Sau
gumo Taryboje esąs 
Jungtinių Tautų pagrin
das ir kad čarteris drau
džia generaliam susirin
kimui kelti ir svarstyti 
tarptautinius taikos ir 
saugumo klausimus.

džio mėn. bus pašaukti 
40,000 vyrų karo tarny
bon. Iš Massachusetts 
valstijos bus pašaukta 
1791 lapkričio mėnesį 
1050 gruodžio mėn.

ir

Britai nubaudė už 
neteisėtą streiką

Londonas — Sualio

40,000 vyrų karo tarnybon
Boston, Mass. — Rink

tinės tarnybos viršinin
kai praneša, kad gruo-

5 
britų teismas nubaudė 

sustreikavusių dujų 
įmonės darbininkų. Vei
kiantis įstatymas drau
džia skelbti neoficialų 
streiką viešojo pobūdžio 
įmonėse. Nežiūrint to, 
keletas Londono dujų 
įmonės darbininkų buvo 
metę darbą, nors įmonės 
darbininkų unija streiko 
nebuvo patvirtinusi. Dau
guma darbininkų tokiam 
streikui nepritarė. Dar- 
biečiu vyriausybė žymes
niuosius streikininkų va
dus nubaudė po 1 mėnesį 
kalėjimo.

d.
10

Teisėjas sulaikė pinigų 
siuntimą į Rusiją

Boston, Mass. — Teisė
jas Robert G. VVilson, Jr. 
atmetė peticiją, reikalau
jančią padalinti $11,000 
palikimą dukterims ir a- 
nūkui, gyv. Sovietų Rusi
joje. Mark Gnatiuk mirė 
balandžio 26 d., 1949 m. 
Jis buvo gimęs Rusijoje. 
Atvažiavęs Amerikon ta
po šio krašto piliečiu. Pa-

Suvaržė namų pirkimą
VVashington, D. C. —

Vyriausybė suvaržė na
mu pirkimą, būtent, už
dėjo kontrolę paskoloms. 
Reikalauja, kad perkan
tieji namus įneštų dau
giau pinigų. Jeigu namas 
kainuoja mažiau $5000, 
tai kad būtų įnešta 10 
procentą, o už namą $24,- 
250 vertės 50 procentų ir 
daugiau. Veteranams da
roma išimtis.

Telefonų bendrovė pasiūlė 
pakelti algas

Boston, Mass. — Nau-
liko testamentą, pagal josios Anglijos telefono 
kurį jo turtas ($11,000) ir telegrafo bendrovė pa
turi būti padalintas gimi
nėms Sovietų Rusijoje. 
Jeigu giminės būtų mirę, 
tai jo turtas s 
rusų švietimo 
Chelsea, Mass. 
vykdytojas adv. 
Loeb reikalavo

skiriamas 
įstaigai, 

Palikimo 
Louis G.

• mirusio

siūlė savo 27,000 darbi
ninkams pakelti algas. 
Algos bus pakeltos nuo 
$2.00 iki $5.00 į savaitę 
įstaigų darbininkams ir 
susis i e k i m o darbinin
kams nuo $2.00 iki $4.00.

ŽINIOS
A Prezidentas Trumanas spalio 10 d. paskyrė gen. 

Įeit. Nathan F. Twining oro pajėgų štabo viršininko 
pagelbininku, pakeldamas jį į pilno generolo laipsnį. 
Tuo pačiu laiku gen. Įeit. Lauris Norsta paskyrė JAV 
oro pajėgų vadu Europai ir gen. Įeit. Idwal H. Ed- 
wards oro pajėgų štabo operacijų pavaduotoju.

A JAV Jūros eskadra, susidedanti iš lėktuvnešio 
Mindoro, 7-nių naikintuvų ir 4-rių povandeninių lai
vų, spalio 11 d. atvyko Sicilijon trijų trijų dienų vi
zitui.

A New York imigracijos pareigūnai spalio 10 d. 
pasiuntė 95 iš Italijos imigrantus, kurie atvyko dvie
juose laivuose į JAV, į Ellis Island smulkiai ištirti. 
Tai buvo pirma didžiausia grupė imigrantų, kurie 
buvo screeninguojami pagal McCarran įstatymą, ku
ris draudžia įsileisti į Jung. Valst. komunistus ar fa
šistus.

A Cyrus S. Ching, 74 m., nuo 1947 m. Federal Me- 
diation and Conciliation tarnybos direktorius, pre
zidento Trumano pakviestas Atlyginimų Stabilizaci
jos valdybos pirmininku.

A Jonės and Laughlin bendrovė, ketvirtoji iš di
džiųjų Amerikos plieno gamintojų, formaliai priėmė 
spalio 10 d. CIO plieno darbininkų unijos reikalavi
mą padidinti atlyginimus.

A Prancūzų pralaimėjimas šiaurės Indokinijoje 
prieš Vietminh vadovaujamus komunistus sukėlė ne
rimo Paryžiuje. Pranešama, kad kolonijų ministeris 
Jean Letourneau ir gen. Alphonse Juin, generalinis 
Moroko rezidentas, skris į Indokiniją padėčiai su
stiprinti.

A Graikijos karalius Povilas apdovanojo buv. 
Marshall’o plano administratorių, Paul Hoffman di
džiuoju karaliaus Jurgio I-ojo kryžiumi. Tai yra 
antras aukšto Graikijos atžvmėjimo laipsnis.

A Sir Alexander Grantham, Hong Kongo guber
natorius, išleido spalio 10 d. saugumo įstatymą, pa
gal kurį numatoma mirties bausme už laikymą bom
bų, granatų ir kitų draudžiamų ginklų.
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Korėjos fronte
Komunistai atmetė McArhturo ultimatumą

Korėjos raudonųjų prezidentas ir kartu vyriau
sias jų kariuomenės vadas Kim II Sung spalių mėn. 
9 d. ragino kovoti iki mirties ir nepasiduoti sąjungi
ninkams, kuriuos jis išvadino “agresoriais”. Jis taip 
pat nurodė, kad padėtis labai rimta ir reikalauja su
kaupti visų jėgas žūtbūtinei kovai. Laimėjimas esąs 
užtikrintas. Nors jis nieko neužsiminė apie MacAr- 
thuro ultimatumą, bet iš Kim II Sung kalbos aišku, 
kad jis jį atmeta.

Paimtas Wonsan uostas
Pietiečiai, nužygiavę apie 100 mylių už 38 para

lelės, pirmąjį stiprų pasipriešinimą sutiko prie Won- 
san. Raudonieji buvo pasiryžę čia atkakliai gintis, 
bet palūžo greičiau, negu laukta. Spalių 10 d. miestas 
buvo paimtas. Užimtas taip pat ir aerodromas, vie
nas iš geresnių Šiaurės Korėjoje. Raudoniesiems dar 
jį apšaudant, į aerodromą nusileido Aštuntos armi
jos vadas gen. Walton W. Walker ir aviacijos gen. 
Earle E. Portridge.

Wonsan uostas yra rytiniame Korėjos pakraš
tyje. Jis turėjo gyvą susisiekimą su Vladivostoku — 
Sovietų Rusija, kuri iš čia gabeno žibalą. Žibalo va
lyklos šiuo metu sunaikintos. Miestas turi apie 
150,000 gyv. Didesnė dalis miesto išliko nesunaikinta.

Sąjungininkai smarkiai veržiasi į priekį
Amerikiečių, britų ir australų kariniai daliniai 

kaikuriose vietose yra nužygiavę iki 25 mylių už pa
ralelės. Komunistai traukiasi pakeliui viską naikin
dami, net kaimus ir nuo laukų suimtą derlių. Tuo no
ri dar labiau pasunkinti Korėjos padėtį, kai ji bus 
visa išlaisvinta.

Sąjungininkų spaudimas į Pyongyang, šiaurės 
Korėjos sostinę, eina dviems kryptims: keliu, vedan
čiu į šiaurę iš Seoul, ir nuo užimto Wonsan. Iš abiejų 
pusių iki Pyongyang tėra likę nueiti po 75 mylias. 
Manoma, kad per porą savaičių visa šiaurinė Korėja 
bus užimta, o po mėnesio baigsis ir karas.

■i Amerikiečių nuostoliai yra jau pasiekę 25,000 
vyrų.

■■ Komunistai užimtose teritorijose yra išgaudę ir 
kažkur išgabenę beveik visus gydytojus ir mokyto
jus.

m Seoul mieste jau pradėjo veikti teismas karo 
kriminalistams teisti. Pirmas sąrašas apima apie 
2000 komunistų ir jų bendradarbių. Jie kaltinami 
žudę civilinius gyventojus ir belaisvius.

■■ Raudonųjų prezidentas Kim II Sung pareiškė, 
kad reikia mokytis iš rusų Spalių revoliucijos. Ir ta
da atrodė padėtis beviltiška, o tačiau liaudis laimėjo.

iCiviliniai gyventojai šiaurinėje Korėjoje, pasitraukę 
šalikėlius, atidžiai stebi pražygiuojančius sąjungininkus. Iš 
konmMą jto buvo girdėję, kad amerikiečiai vyrus išžudo, 
moteris išniekina, o vaikus išverda ir suvalgo...

šiaurinėje Korėjoje paimtas Wonsan miestas (1) ir pe
reita 38 paralelė tarp Musan ir Sarwon (2). Prie Antung, 
Mandžiurijos ir Korėjos pasienyje (3), pastebėtos tankų vo
ros, vykstančios raudoniesiems į pagalbą.

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ SEIMAS 
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE 

SEKMADIENI, SPALIO 29 d., 1950

DIEN’OTVARKft:

11 :<M> — iškilmingos šv. Mišios 
12:00 — Seimo dalyvių bendri pietūs 
2:00 — Seimo posėdžiai

Tėvų Marijonų Kolegijos Rėmėjų Seimo Rengimo Ko
misija ir Marianapolio Vadovybė maloniai kviečia visus Tė
vų Marijonų Rėmėjų skyrius skaitlingai dalyvauti seime ir 
drauge prašo paraginti į seimą visus Tėvų Marijonų veda- | 
mą įstaigą prijaučiančius prietelius bei pažįstamus. Seime 1 
bus svarstomi svarbūs Kolegijos bėgamieji reikalai, artimi 
kiekvienam geros valios lietuviui, tai platesnės lietuviško
sios visuomenės susidomėjimas lietuvių vedamąja mokslo 
įstaiga būtų didelė morališka parama jos rėmėjams ir va
dovams.

Seimo Rengimo Komisijos Pirmininkas
Kun. Jonas Vaitekūnas

Marianapolio Vyresnysis
Kun. Jonas Petrauskas, M.I.C.

xiy ir Leidėjo 
(Kffiesiln t

Gen. Konsulatas New Yorke 
turi lietuviškų leidinių ir kny
gų svetimom kalbom apie Lie
tuvą bibliotekėlę. Iki Lietuvos 
okupacijos ton bibliotekėlėn pa
tekdavo daugiausia leidiniai 
reikalingi Gen. Konsulato dar
bui, bet pasėkoje Lietuvos 
okupacijos pradėta rinkti visi 
lietuviški leidiniai, o taipgi 
leidiniai visom kalbom apie 
Lietuvą ir bendrai Baltijos 
kraštus.

Dabartinėje padėtyje Gene
ralinis Konsulatas neturi lėšų 
užsiprenumeruoti laikraščių 
bei žurnalų, nei įsigyti dauge
lio svarbių leidinių bei knygų. 
To dėliai laikraščių bei žurna
lų redaktoriai ir knygų auto
riai ir leidėjai, esantieji visose 
pasaulio šalyse, prašomi siun
tinėti 
savo 
New 
tos 
Gen.
knygą ir skaitysis Nepriklau
somos Lietuvos Valstybės 
turtu, o atsiuntusis gaus ati
tinkamą pakvitavimą. Atsiun- 
čiant knygą taipgi malonėkite 
nurodyti jos kainą ir kame ją 
galima įsigyti.

Jau ir dabar ne kartą gau
name pasiteiravimų apie vie
noje ar kitoje pasaulio dalyje 
pasirodžiusį laikraštį, žurnalą 
ar knygą ir kartais negalime 
duoti tinkamo atsakymo, pa
tys nebūdami apie tuos leidi
nius informuoti.

Vieno egzemplioriaus laik
raščio ar žurnalo nemokamai 
siuntinėjimas Gen. Konsulatui 
finansinės padėties gal per
daug neapsunkins, o tuo tar
pu netiesioginiai galės patar
nauti, kad suinteresuotiems 
Gen. Konsulatas galės visada 
suteikti tikslių žinių apie tą 
ar kitą leidmi yr kame ji* 
gaunamas. Knygų autoriai ir 
leidyklos prašomos į tai kreip
ti rimtą dėmesį.

Visus leidinius Gen. Konsu
latui prašome siųsti adresu: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82 Street 

New York 24, N. Y.
Lietuvos Generalinis 

Konsulatas.

po vieną egzempliorių 
leidinių. Gen. Konsulato 
Yorke bibliotekai. Gau- 
knygos bus įrašytos į 
Konsulato inventoriaus

Ko Amerika greit pristigs?
CICERO, ILLINOIS. — Amerika greit sumalė Sovietų už

siundytus iš Šiaurės Korėjos mušeikas. Bet tai ne viskas. Toli 
gražu ne viskas. Sovietai dar nevieną savo vergą bruks į ugnį 
prieš Ameriką. Pagaliau visi gi žino, kad patys Sovietai laukia 
tik jiems patogaus momento, kad galėtų kibti ir sovietinti Ame
riką iš vidaus ir iš oro.

Savaime yra aišku, kad Amerika tokiems “momentams" 
turi ruoštis ir iš tikrųjų jau rimtai ruošiasi. Yra piliečių, kurie 
būkštauja, ar per tokį pasiruošimą Amerikai ko nors nepri
stigs? Žaliavų, medžiagų, žmonių ir turto Amerikai tikrai ne
pristigs. Kas gi pasaulyje viso to turi daugiau už Ameriką? 
Niekas. Taigi, šis reikalas nebaisus. Bet gi, kai kas sako, kad 
Amerikai gali pristigti jai taip įprastos laisvės. Gali atsirasti 
perdaug politinių suvaržymų. Nebebus laisvės, vadinasi, nebe
bus ir už ką bekariauti.

Tokie balsai pasigirsta. Ypač tie balsai pasidarė garsūs, 
kai naujas įstatymas pažabojo komunistų siautėjimą Ameriko
je. Komunistai ar jų įkalbėti, ar suklaidinti padorūs žmonės 
kaikada šitaip yra linkę filosofuoti. Naujas įstatymas iš tikrų
jų komunistų nepalies. Jis komunistams nežalingas. Jis palies 
tik gerus piliečius, kurie yra nuoširdūs, gina darbininkų reika
lus ir viešai tatai pasako. Gi, sako, komunistai ar šiaip ar taip 
yra slapta pogrindžio šaika, kurios tikruosius tikslus tik jų la
bai patikėti sėbrai težino. Vadinasi, įstatymas nieko gero ne
duos, o tik daug blogo padarys.

Iš tikrųjų gi yra kitaip, visai kitaip. Faktas yra tas, kad 
komunistai visada turi dvi organizacijas. Vieną visai slaptą, ku
ri viską planuoja, kuri nustato gaires, kaip turi būti įvykdinti 
Maskvos įsakymai, kaip tuos įsakymus taip pagražinti, kad jie 
būtų priimtini visiems tiems, kurie galutinų tų jų tikslų nežino 
ir nepajėgia suprasti. Vieša komunistų organizacija yra reika
linga visai kitiems tikslams. Jos uždavinys rinkti žmonių ma
ses, kurios rėktų ir visur gintų komunistų užmačias. Dar dau
giau. Iš tokių viešų organizacijų kelias į pogrindį, į nusikalti
mus jau atidarytas. Yra iš ko pasirinkti.

Pirmiau, priklausimas tokiai viešai komunistų partijai nie
kam daug sunkumų ar nepatogumų nesudarydavo. Daug kas 
net į tą klausimą labai ir nesigilindavo. Priklauso ir tiek. O apie 
slaptuosius tikslus nieko ir nenujaučia. Dabar jau kiekvienas 
pagalvos ir gerai pagalvos. Jei jau valdžia registruoja — sura
šo, tai ne taip sau. Kas nors iš to bus. Mažų mažiausia jau bus 
sunkumų darbą gauti ir biznį varyti. Geras amerikietis savo 
tėvynės priešo kad ir biznio formoje, neberems. Yra gi vėl ir 
pilietybės klausimas. Yra jau pranešta, kad vieno tūkstančio 
naujų piliečių bylos peržiūrimos ir jiems gresia pilietybės atė
mimą* ir itoMantimaa į tą žemę, kurū^ ^ię tąip giria ir garbina. 
Na, o karo ar kokių suiručių metu yra jau dabar nužiūrėta iki 
12,000 tokių narių patalpinti už grotų. Taip sako FBI. Gali, ži
noma, tas skaičius būti ir mažesnis, o gal ir didesnis. Išvada, 
atrodo, būtų iš to tokia. Ko pristigs Amerikai ar nepristigs, 
bet norinčių būti bolševikais tikrai pristigs.

Bet vėl gi kas pasakys: argi gerai toks suvaržymas. Ne
bėra laisvės. Į šitą dalyką aš galėčiau atsakyti tik tokiu klau
simu. Ar gi gerai būtų, kad Amerika leistų susiorganizuoti ke- 
letai bolševikinių divizijų krašto viduje? Ką tos divizijos karo 
metu darytų — žinome iš tų “pažadų”, kuriuos tie draugai jau 
dabar skleidžia. Žinome ir iš Korėjos fronto. Kiek Amerikos 
karių gyvybių nunešė tos gražiai vadinamos bolševikinės “infil
tracijos”. Atrodo, kad jei tokių infiltracijų Amerikoje pristigs 
— niekas neverks.

VANŲKALĖDINIŲ
SIUNTIMAS Į UŽJŪRĮ

Jung. Valstybių pašto tenka pasitikėjimo ir kad 
viršininkas patiria jau 
dabar siųsti Kalėdinius 
siuntinius ginkluotoms 
pajėgoms į Korėją, Japo
niją ir kitas Pacifiko sa
las, jeigu nori, kad jas 
gautų prieš Kalėdas. Ka
lėdines korteles galima 
siųsti bet kada, bet nevė
liau lapkričio 15 d. Siun
tiniai turi būti ne sun
kesni kaip 70 svarų. Jie 
turi būti užregistruoti ir 
apdrausti. Siuntėjai turi 
įdėti savo adresą į siunti
nį, kad galėtų grąžinti 
siuntėjui, nesuradus priė
mėjo.

SystahMKptUh
Kopenhaga, Danija —

Winston Churchill, kalbė
damas anglų - danų drau
gijos susirinkime, pareiš
kė, kad komunistai ne-

ii po jų kojų slysta žemė 
Europoje. Daugiausia ko
munistams pakenkė A- 
merikos finansinė pagal
ba. Churchill pabrėžė 
stiprios suvienytos Euro
pos reikalą.

Mirė 107 metų senukė
H'ilkes Barre, Pa. — 

Spalio 11 d. mirė Jadvy
ga Slazyk, gyv. Avoca 
srityje. Ji mirė 4 dienoms 
anksčiau prieš jos 107 
gimtadienio sukakties mi
nėjimą.

Tik 140 išlaikė egzamine
Bonton; Mass. — S 723 

vyrų ir moterų išlaikė 
valstijos egzaminus prak
tikuoti teisę tik 140 vyrų 
ir moterų. Tai yra ma
žiau negu 20 proc.

APLANKE ARK. STEPINAC 
KALĖJIME

Bielgradas, Jugoslavija 
— Keturi britų ir ameri
kiečių draugijos nariai, 
kvakerių sektos atstovai, 
pastarosiomis dienomis 
aplankė Alois arkivysku
pą Lepoglavos kalėjime, 
kuriame jis yra jau ketu
ri metai. Jis yra komu
nistinės Jugoslavijos val
džios pasmerktas kalėti 
16-ką met. už tariamą 
valstybės išdavimą.

ši delegacija buvo pir
moji, kuri aplankė kalė
jime R. Katalikų Bažny
čios prelatą.

Harold Evans, Phila- 
delphijos advokatas, ku
ris buvo tos delegacijos 
narys, paklausė arkivys
kupą Stepinac, ar yra kas 
nors krikščioniškame pa
saulyje, kas galėtų pa

greitinti taiką. Arkivys
kupas atsakė — “nieko 
nėra, tik malda”.

Stalinas linki sėkmės
Londonas — Maskvos 

radijas praneša, kad Ru
sijos premieras, šviesiau- 
sis mokytojas Juozas 
Stalinas palinkėjęs šiau
rės Korėjos komunistams 
sėkmės jų kovoje dėl 
“suvienytos nepriklauso
mos Korėjos”.

Viršutiniame i! 
(13) '!

U 
i!

PARSIDUODA juodas pe
čius šildomas gasu - aliejum - 
angliais. Geram stovyje. Kaina 
tik $25.00.

Marijona Gurkienė, 201 K 
St., So. Boston.
aukšte.

PARSIDUODA NAMAS 9 
kambarių lti bath. Tailėmis 
ištaisyta virtuvė ir bathroom. 
Moderniška virtuvė. Visi nau
ji įrengimai. 3 karų garadžius, 
steam heat ir karstas vanduo. 
Dėl informacijų teiefonuokite: 
SO 8-0604. 4 6-1-20)

P ARAMOUNT CLEAHERS t LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant Krautuvė
560 VVarren Avė., 766 Main S
TeL 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove S

PARSIDUODA Brookline vir
tuvės anglinis pečius žalios 
spalvos, beveik naujas.

Taipgi parsiduoda Florence 
parlor 9" aliejinis pečius. Kai
na žema. I. Griskus, 37 Berk- 
shire St., Cambridge, Mass. 
3-rd fl. Tel. EL 4-6138. šauki
te po 6 vai. šeštadieniais na
mie visą dieną. (13-17)

PAIEŠKAU. —Krikšto duk
tė paieško krikšto tėvą Kazi
mierą Yarą, kuris kitą sykį 
gyvenęs apie Watertown, 
Mass. Prašau atsišaukti: Ma
ry Helen Viesul, 356 S. l-st 
St., Brooklyn. N. Y.

(16-20-24-27)
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Boston. Mass.

KomBsnaS

Metinis IŠPARDAVIMAS

B

Algirdas P. Mitkus

Dabar yra laikas nusipirkti puikius, elegantiškus paltus su kailiais pa
dailintus, Amerikoje didžiausioje kailinių firmoje — I. J. FOX. Ši krautu
vė turi šimtus paltų pasirinkimui ir visokių kainų. Turime priminti, kad 
šio metinio išpardavimo proga, paltų kainos labai sumažintos. Nuolaidos 
daromos dėlto, kad šie drabužiniai paltai ir kailiai buvo pirkti ir pasiųti ta
da, kada kainos dar buvo žemos. Taigi, pasinaudokite proga, įsigykite pal
tus šiame dideliame metiniame išpardavime!

Taip-gi mes turime didelį ir platų pasirinkimą moteriškų kositumų, gry
nai drabužinių paltų, jacketų, kailiais apvedžiotų siūtų ir kailiais padailin
tų jacketų.

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

<

t 411 VVashington St
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suvaržyti

automo- 
Jau da- 
pramo- 

ateinan- 
gamina-

tai kainų 
prasidėjo 

karo pra-

AmerikvS ekonominiam 
visuomeniniam gyvenime 
vėl išralo naujas vardas 
“Do”, kas lietuviškai 
reiškia “Veik”. Tai yra 
naujas ekonominės kraš
to gynybai mobilizacijos 
simbolis, kuris praktiškai 
reiškia principą — “veik 
ir tai tuojau veik”. Sim- 
bo iu “Do” bus pažymėti 
kariški užsakymai, ku
riems teikiama pirmeny
bė gamyboje prieš kitus 
užsakymus.

Tokius užsakymus įmo
nėms teiks Gynybos De
partamentas ir Atominės 
Ei ergijos Komisija. Pra
monės įmonės, gavusios 
tokius įsakymus, turi 
juos vykdyti pirmoj eilė
je. Jeigu pasitaikytų toj 
pačioi pramonės įmonėje 
daugiau negu vienas 
“Do” užsakymas, tai pir
menybę prieš kitus turi 
tas, kuris pirmiau paduo
tas. Ši gamybos pirmeny
bės sistema buvo neseniai 
paskelbta Tautinės Ga
mybos valdybos, kuri 
įsteigta Prekybos Depar
tamente 1950 m. Gyny
bos produkcijos aktu. Ši 
sistema apima tik grynai 
kariško pobūdžio daly
kus. Tokiu būdu ji nega
li būti prilyginta pilnai 
karo mobilizacijos ekono
minei sistemai ,kuri apė
mė laike nraeitoio ir kai

Akmuo verčiamas nuo kelio
Prieš Korėjos karą Jungtinių Tautų Organizaci

ja buvo įvažiavusi į aklą gatvę. Kelio toliau, atrodė, 
jau nebuvo: reikėjo arba išsiskirstyti arba ir toliau 
tūpčioti apie didžiulį akmenį, kurį ant kelio buvo už
vertęs Sovietų Sąjungos boikotas. Laimei ar nelai
mei, bolševikų įsmeigtas į Korėją baslys ėmė ir pra
kirto skylę. Jungtinės Tautos išėjo į lygesnį kelią — 
pasipriešino Kremliaus sukurstytai invazijai. Mali- 
kas, kaip žinome, tada pašoko, atsirado Saugumo Ta
ryboje ir bandė vėl skylę užtaisyti. Bet jo vieno jė
gos neužteko: reikėjo kviestis patį vyriausįjį bolše
vikų prokurorą — Andriejų Višinskį. Vieną dieną 
Jungtinių Tautų pilnaties posėdyje jis ir prabilo 
apie... “pamatinį akmenį”.

Andriejus Višinskis, jo paties žodžiais tariant, 
tokiu “pamatini akmeniu” laiko didžiųjų valstybių 

veto Saugumo Taryboje. Jis tai pareiškė, atmesda
mas Dean Achesono pasiūlytą rezoliuciją Jungtinių 
Tautų pilnaties posėdžiui. Ta rezoliucija, palaikoma 
ir kitų didžiųjų valstybių, tarp kitko numato: 1. su
šaukti Jungtinių Tautų pilnaties posėdį į 24 valan
das, jei Saugumo Taryba dėl veto negalėtų imtis 
priemonių sustabdyti naujai agresijai, ir 2. įpareigo
ti Jungtinių Tautų narius laikyti parengtyje kariuo
menę, kad tuojau būtų galima smogti įsiveržėliui ir 
neklaužadai. Andriejus Višinskis abu tuos punktus 
atmetė.

Jis sutinka sudaryti tik tokią komisiją, kurios 
uždavinys būtų nuvykti į pavojaus vietą ir ten pra
vesti tardymą. Bet yra žinoma iš praktikos, kad to
kių komisijų bolševikai neįsileidžia. Vadinasi, čia'jau 
kelias būtų užkirstas. Jis dar norima užgrozdinti ir 
Višinskio pareiškimu, kad nepaprastą Jungtinių Tau
tų susirinkimą galima esą šaukti tik tuo atveju, jei 
Saugumo Taryboje niekas tam nesipriešina. O be 
Sovietų Sąjungos pritarimo susirinkti į 24 valandas 
nebūtų galima. Taigi, ponuliai, tupėkite ten, kur jūs 
buvote užkišti, o mes darysime, kaip Stalinas įsakys. 
“Pamatinio akmens”, kuris užverčia kelią prieiti prie 
mūsų, nelieskite.

Tuo tarpu dauguma tautų nori taip susitvarkyti, 
kad būtų galima tautažudį nugriebti už pakarpos 
pirma, negu jis suspės savo auką sudoroti.. Korėjos

pamoka tam yra pakankama. Ji moko, kad Korėjos 
nebūtu tbuvę galima apginti, jei Malikas visą laiką 
būtu sudėjęs Saugumo Taryboje ir jei JAV nebūtų 
turėjusios Japonijoje karinių pajėgų ir gen. MacAr- 
thuro. Bolševikai to viso nenumatė, ir tai išėjo va
kariečiams i nauda. Bet nevisada gali pasitaikyti to
kios laimingos anlinkybės. Malikas ar kuris kitas 
Stalino agentas dabar jau uoliai sėdėtų Saugumo Ta
ryboje ir lengvai durimis netrankytų. Nuo jo priklau
sytų šaukti ar nešaukti nepaprastą Jungtinių Tautų 
susirinkimą.

Šito ir norima išvengti Dean Achesono rezoliu
cija. Kartą jau apėjus “pamatinį akmenį”, 
kiškąjį yeto, 
atviro ir tiesaus kelio į tautų bendradarbiavimą. Ga
na jau murgdytis kaip kokioje duobėje. Bolševikai 
labai gudriai visus kitus buvo į ją sukišę, o patys tu
rėjo laisvas rankas smaugti tuos, kurie jiems geruo- 
ju nepasiduoda. L. Kn-va.

kuriuos plataus
vartojimo dalykus, su
skirstytus į kelias pirme
nybės atžvilgiu rūšis.
Priemonės kainų kilimui 

sulaikyti
Sistema “Do” yra pir

mas vyriausybės ekono
minės kontrolės bandy
mas Korėjos karo metu. 
Privaloma pirmenybė ga
myboje kai kuriems gry
nai kariško pobūdžio da
lykams sulaiko ir tuo pa
čiu mažina tokių pat ci
vilinės apyvartos daiktų 
gamybas, pav., 
bilių ar panašių, 
bar automobilių 
nė skelbia, kad 
čiais metais bus 
ma apie 10 iki 15 nuošim
čių automobilių mažiau. 
Sumažėjus automobilių 
gamybai, kyla jų kainos, 
nes automobilių pareika
lavimas padidėja. Tai jau 
yra visuotinas ekonomi
nio gyvenimo dėsnis: pa
didėjus kurių nors daiktų 
pareikalavimui apyvar
toje, jų kainos kyla, kas 
veda į infliaciją.

Infliacijai, 
čiau pasakius 
mui sulaikyti, 
riausybė jau 
kiusi šiuo gan trumpu 
laiku trimis atvejais eko
nominės kontrolės prie
mones. Pirmą kartą buvo 
š. m. rugsėjo 17 d. įsaky
mas. užkirsti pramonėje 

ar papras- 
kainu kili-
JAV vy- 

yra pritai-

bolševi- 
norima jį ir visai išversti. Norima

kelią atsargų sudariu, j.- 
mui — bent dviejų ar t i- 
jų rūšių prekių. Sekančią 
dieną, t. y. rugsėjo 18, 
buvo išleistas Federali- 
nių Reservų Įstaigos kre
ditų suvaržymo įsakymas 
ir š. m. spalio 1 d. perka- 
majai galiai 
įsakymas.
-Nežiūrint į 

kilimo, kuris 
nuo Korėjos 
džios, nepavyko visai su
stabdyti. Darbo Biūro 
statistikos duomenimis 
28-nių rūšių apyvartos 
prekių kainos nuo to lai
ko (karo pradžios) paki
lo apie 24 7< ; pramonės 
reikmenims — apie 31' , .

Darbo atlyginimai
Ryšium su kainų kili

mu stato reikalavimus 
padidinti atlyginimams 
plieno pramonės ir ati
tinkamų pramonės šakų 
unijų darbininkai, kaip 
automobilių pramonės, 
elektros, audimo ir kitų. 
Jie tai reikalauja, atsi- I 
žvelgdami į didėjantį sa
vo bendrovių (kompani
jų) pelną. Jeigu darbi
ninkų unijoms pavyktų 
pakelti darbo atlygini
mus, tai bendrovės vėl 
pakeltų savo gaminių 
kainas. Šie reiškiniai, ne
žiūrint jau pavartotų 
priemonių, veda prie in
fliacijos, tai yra kainų 
kilimo.

Tat kyla klausimas, ar 
nereikės prezidentui pa
vartoti savo galias, ku
rios jau yra suteiktos 
Gynybos Produkcijos ak
tu — uždėti kainoms ir 
atlyginimams kontrolę. 
Kai kurie stebėtoja-i sa
ko, kad prezidentas dar 
galįs palaukti ir pažiūrė
ti: gal su atslūgimu ko
vos tempo Korėjoje, gali 
Sumažėti ir infliacijos 
tendencijos.

• Spalio 24 d. Jungtinės 
Tautos minės 5 metu gy
vavimo sukaktį. Prezi
dentas Trumanas pasa
kys kalbą apie svarbiuo
sius užsienio reikalus.

■■ v
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Thomas Woodrow Wilson, veteranas invalidas iš Ar- 
lington, Va., įteikia prezidentui Trumanui rinkliavos ženk
lelį “Forget-Me-Not”. Rinkliava daroma veteranams invali
dams paremti.

GEN. OMAR N. BRADLEY APIE 
KARĄ SU SOVIETAIS

Jungtinių Am e r i k o s 
Valstybių karinio štabo 
viršininkas gen. Omar N. 
Bradley parašė straipsnį 
žurnalui ‘Combat Forces’, 
kuriame jisai svarsto da
bartinę tarptautinę padė
tį ir karo galimybes. Jis 
tarp kitko nurodo, kad 
tokių lokalinių karų, kaip 
Korėjos, gali būti ir dau
giau, ypač Azijoje. Gene
rolas išvardina Siamą, 
Burmą, Afganistaną. Ira
ną, Iraką ir Turkiją, kaip 
galimus naujo karo židi
nius. Jie gali įsiliepsnoti 
kiekvienu metu, kurį ko
munistai ras sau tinka
mu. Strategija čia esanti 
labai paprasta: blaškyti 
JAV ir kitų tautu kari
nes pajėgas po visą pa
saulį, kad jos negalėtu 
susitelkti į vieną vietą ir 
grasyti Sovietų Sąjungai.

Iš to viso gen. Omar N. 
Bradley daro dvi išva
das: 1. jis pareiškia, kad 
JAV galėsiančios teikti 

karinę pagalbą tiktai 
toms tautoms, kuriose 
bus noro kovoti su komu
nistų agresija; 2. jis pa
brėžia, kad JAV neįei
siančios savęs apgauti ir 
išmėtyti savo karines pa
jėgas po sasaulio užkam
pius, o tuo pačiu nukryp
ti nuo pagrindinio tikslo 
ir pavojaus.

Tai yra, be abejo, neofi
cialus generolo pareiški
mas. Bet jis rodo, kad 
bolševikų užmačios su
prantamos. Surasti kur 

* nors naują “Korėją” ir 
-žvengti pasaulinio karo 
jau būtų sunkiai įmano
ma. Niekas 
kytis priešo, 
tančio už kitų 
bet ims ieškoti 
me lizde.

Antra vertus, 
kus nusistatymas 
rėjos pamoka vers Krem
lių gerai pagalvoti, prieš 
pradedant naują avantiū
rą. .
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tautos išdaviku ir šnipu. Nesu
pykau, nes pamačiau, kad tavyje plaka karš
ta lietuviška širdis. Net nudžiugau, kad taip 
mane smerki. Bet vis dėlto turiu pareikšti, 
kad tie daromi man priekaištai visai netei
singi.

— Ir aš pats jau pradedu tai suprasti, — 
jau susikrimtęs tarė Algis.

— Malonu man tai girdėti. Dabar paaiš
kinsiu, dėlko. Aš ne karjeristas, nė parsidavė
lis, tik, anot tavo išsireiškimo, dirbąs tautos 
darbą apsimetėlis. Ir štai kaip. Pa vesta'man 
auklėti komjaunuoliai. Tai labai atsakingas 
ir atidžiai valdžios prižiūrimas darbas. Čia 
būtina uoli Sovietams ištikimybė. Aš ją turė
jau parodyti, dėstydamas jaunimui Markso, 
Lenino ir Stalino mokslą, tokiu atbukusiu 
nuobodumu, kad jie žiūri į mano pamokas 
kaip į protinį išprievartavimą, ir vien prisi
minimas apie revoliucijos laimėjimus įvaro 
juos į pasiutimą, žodžiu, aš siekiu to, kad ta 
pasibiaurėtina komunistinė košė verstų juos 
vemti. Man rodos, kad atsiekiu savo tikslą, 
ar ne?

— Visu šimtu nuošimčių! — karštai sutvir
tino Algis.

— Tai matai. Ar aš prastai einu lietuvio 
patrioto pareigą?

— Ko puikiausiai! Ir kokie mes buvom 
kvailiai, kad to nesupratom!

— Ar gi nesakiau, kad ne viskas knygose 
parašyta? Bet aš jau turiu eiti. Iki pasimaty
mo.

F — Tai dar pasimatysim?
— Aš labai norėčiau, bet kada ir kaip daž

nai, negaliu dabar pasakyti.
Purvinskis išėjo. Algis jautėsi lyg sustul- 

bęs. Iš tokio nejaukaus nuobodulio tiek su
krėtimo. Ar gi tai būtų provokacija? Neįma
noma. Bet jei provokacija, tai nežmoniškai 
gudri.

XVII.
Po poros dienų Purvinskis vėl Algį ap

lankė. Algis beveik puolė jam ant kaklo, bet 
direktorius griežtai jį sulaikė. Atrodė niūrus 
ir net piktas.

— Susivaidyk, jaunuoli! — tarė. — Aš sun
kiai pakenčiu bet kokį karštagalvišką susi
jaudinimą. Nepamiršk, kad esi politinis kan
kinys ir būsi griežtai tardomas. Reikia mo
kėt valdytis ir laikyt liežuvį už dantų. Gali 
būt apdaužytas.

— Politinis kalinys ir galiu būt apdaužy
tas? Aš nesijaučiu politiniai nusikaltęs.

— Bet jie jaučiasi. Gi tavo jausmai neina
sąskaiton.

— Kur gi čia politinis nusikaltimas? Kad 
sudainavom nekaltą dainelę?

— Ta dainelė ne taip jau nekalta. Jos visą 
turinį išgavo iš jauniausios mergaitės, tos ru
saitės, ir rado joje kontrrevoliucinės prasmės 
toj vietoj, kur kalbama apie žmogieną. Čekis
tai tuojau suprato, kad čia jiems daroma 
priekaištas. Ne vien tik Knyslys žmogienos 
prisiputęs.

— Tai jau jas tardo? Gal ir muša? Vis 
dėlto mano sesuo neišsiplepėjo.

— Čekistai visados pradeda nuo silpniau
sių. Iš jų greičiau išgauna. Paskui su gata
vais įrodymais užklumpa stipresniuosius. 
Sunku tuomet išsisukti, beveik neįmanoma. 
Kai dėl mušimų, nežinau. Gal tik pagrasino 
ir to užteko. Merginas tardo pati viršiųinkė.

Tai gudri lapė. Švelni, rodos, nuoširdi, nieko 
nebojanti moteriškė, motiniškai glostanti, o 
įgilia kaip nuodingiausioji gyvatė. Tur būt 
išsyk mergytę apipainiojo, saldžiais žodžiais 
visas žinias iščiulpė, nė mušt nereikėjo. Jei 
tavo sesuo gudresnė ir labai užsispyrus, tai 
mušimo neišvengs.

Algis visas sudrebėjo.
— Tegu tik pabando mano seserį mušti, 

aš., aš... jiems...
— Na, ką jiems padarysi? Tu gi čia užda

rytas ir nė nežinai, kada ją tardys.
— Aš paskui jiems atkeršysiu. O jei mane 

muš, aš kirsiu atgal.
i— Nedaug ką jiems įkirsi. Tuojau suriš 

rankas ir tol muš, kol apalpsi.
— Ir gali visai užmušti ?
— Pasitaiko, bet retai. Išsyk užmušti jie 

nenori. Jiems reikia žinių išgaut. Tad apal
pusį atgaivina ir vėl tardo.

— Ir vėl muša ?
— Taip, jeigu tardomasis tyli. Jei tik les- 

. gyvis palieka, ligoninėn gabena.
— Išgydę vėl muša ?
— Žinoma, tam ir gydo, kad galėtų mušti. 

Bet jei tardomasis prisipažįsta, daugiau ne
be muša.

— Brrr... — sudrebėjo Algis.
— Taip, brangusis. Bėda tam, kas į jų 

nagus pakliūva.
— Ir nėra išgelbėjimo?
— Kaip ir nėra. Pasakojama, kad kažkoks 

partizanas būk tai pasprukęs, bet tai turėjo 
būt stebuklinga išskirtis. Gi stebuklų dažnai 
susilaukti nebetenka.

— Na, o jei nė mušimai nepriverčia be
laisvį kalbėti, kas tada?

— Jie turi kitokių priemonių. Teroristai 
gausūs savo išradimuose. Jie tardomąjį pro
tiniai paalsina. Tardo daugiausia naktimis. 

Per visą naktį jis turi stovėdamas atsakinėti 
į tuos pačius klausimus, vis kitaip pastaty
tus. Atmintis pagaliau tiek pailsta, kad ne
begali tais pačiais žodžiais atsakyti. Kiek 
netaip, ir jau priekaištas, kad meluoja. Ir 
taip per kelias naktis. Dienomis neleidžia 
miegot, tad nelaimingas kalinys beveik iš 
proto išeina. Visai nebežino, ką pirmiau bu
vo kalbėjęs. Pagaliau visai nukankintas, jis 
pasirašo kas pakišta, kad tik kankynės pasi
baigtų. Tačiau yra tokių organizmų, kuris 
nesiduoda palaužiami. Tai didelė retenybė, 
bet kartais pasitaiko. Tiems jie vartoja nar
kotikus, kurie visai žmogų apsvaigina — už
muša protą ir atima valią. Iš taip nukamuo
to jie viską išgauna. Tai pavojingiausia prie
monė.

— Šiurpu to klausytis. Ar gi ir man visa 
tai teks pergyventi?

— Nėra pagrindo abejoti. Tau bus leng
viau, nes jie turės išgautų iš tos mergiščios 
įrodymų.

— Jūs norėjot pasakyt, kad sunkiau. Teks 
arba tylėti, arba labai gudriai išsisukinėti. 
Už tylėjimą, kaip sakėte, muša, arba kitaip 
kankina, o išsisukinėjimams jie netikės, ir 
vėl muš bei kankins. Ir šiaip ir taip negerai.

— Yra dar trečia išeitis, bet jūs karštagal
viai ją pasmerksit: tai atvirai prisipažinti.

Algio akys įtartingai žybtelėjo.
— Ką tamsta pasakei?
— Aš taip ir maniau, kad tamstai bus 

keista tai girdėti. Tačiau nusiramink: aš 
neesu jų agentas, kad tave prikalbinčiau 
draugus ir save išduoti. Bet kartais būrą 
naudingiau atvirai prisipažinti, ypač kai nu
manai, jog jie vis tiek viską žino. Tai yra 
sveikos logikos nuostatas. Tam griežtai prie
šinasi ritieriškas garbes pojūtis. Tačiau, 
mielasis, nebe caro laikus gyvenam.
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Indonezijos vėliava pirmą kartą iškabinama prie Jungti
nių Tautų rūmų Flashing Meadou, N. Y.

PREL. M. KRUPAVIČIUS
APIE LIETUVOS VYČIUS

Iš sveikinimų buvusia
me Vyčių suvažiavime.

Mielos Vytės ir brangieji 
Vyčiai.

Nesenai su Jumis mačiausi 
ir kalbėjausi. O tačiau jau 
antri metai slenka. Jūsų neuž
miršau, tų trumpų su Jumis 
susitikimo akimirkų gailiuosi 
dabar nebeturįs; apie Jus esu 
tos pačios nuomonės kaip bu
vęs ir kuria susitikimo progo
mis Jums atpasakodavau. Jus 
man mieli ir brangūs. Kodėl? 
O gi todėl, kad Jumyse aš no
riu ir tikiu surasti tą jėgą, 
kuri Amerikos Jungtinių Vals
tijų Lietuvą atgimdys, sustip
rins ir į platųjį lietuvišku, 
kelią išstatys. Jums nepaslfl*- 
tis, kad jaunoji lietuviškoji 
karta ar jau yra visai išėjusi 
iš lietuviškojo kelio, ar ji la
bai susiartino ir lietuvių kal
ba jiems jei dar jos visai neuž
miršo, nėra kasdieninio gar
bės vartojimo kalba, bet tik 
atsitiktino. Savo gimtąją lietu
vių kalbą pakeitė kita. O kur 
nėra lietuvių kalbos, nėra ir 
lietuviškos širdies. Kur nėra 
lietuviškos širdies, nebėra jau 
ir lietuvio. Štai prieš Jus Lie
tuvos respublikos Vytis. Jei 
kartais jo nebūtų, tai dirstelk 
į savo krūtinę. Jis Tave puo
šia, nes tai Tavo ženklas. Ant 
balto žirgo skrieja lietuviška
sis riteris. Žirgas kojomis že
mės nesiekia, ir riteris aukštai 
iškėlęs kardą negailestingai 
kerta visą, ką savo gyvenimo 
pakels Lietuvai blogo, kenks
mingo. pražūtingo ir net ne
garbingo suranda. Jis Lietu
vos garbės, gyvybės ir gero
vės bei laisvės budrus saugo
tojas. Savo vytį papuošėt dar 
šventuoju Kryžium, nes teisin
gai tikit, kad tik su Kristum

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
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Mažos rendos — Mažesnes kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

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

Lietuva gali būti ir sveika ir 
jėginga bei atspari. Vyčio bal
tas žirgas tai jo idealas. Savo 
sunkų, bet garbingą darbą, 
jis tęsa atlikti nenuilsdamas 
tik dėl to, kad gyvena gražiu 
ir skaisčiu idealu — tėvynės 
meilės ir lietuviškos garbės ir 
laisvės idealu. Tas vytis yra 
Jūsų, brangieji, atvaizdas ir 
gyvenimo ir veikimo progra
ma. Tą programą išpildykit— 
bus Jūsų pasirinktas gyveni
mo uždavinys atliktas. Aš lin
kiu. kad tai Jums Dievas pa
dėtų atlikti šimtaprocentiniai 
ir kad tuomi Jūs savo vardus 
įrašytumėt į Lietuvos gelbėto
jų eiles. Jūsų darbas ypatingai 
šiandien reikalingas ir bran
gus Lietuvai ir lietuvių tau
tai, kai Lietuvoje bolševikai 
šimtais tūkstančių lietuvių žu
do ir naikina ir kai kituose 
kraštuose patys šimtais tūks
tančių pasitraukdami iš lietu
viškojo kelio Lietuvai žūsta. 
Jūsų uždaviniuose numatytas 
darbas įgauna ypatingos reikš
mės, svarbos ir atsakomybės. 
Jo atidėliot negalima. Pasirin
kimo tarp šiandien ir ryt nė
ra. Šiandien nepadarysi ryt 
bus pervėlu. Tad į darbą, į 
darbą kaip Dievas įsakė. No
rit žinot, kokie darbai pirmoj 
bent eilėj atliktini gerai. Pa
sakysiu. Jie nesunkūs ir tokie 
paprasti. Nei kardu svytruot 
nereikia, nei kraujo lieti, nei 
gyvasties kloti. Pirmiausia 
vyčio kalba yra tik lietuvio 
kalba. Jis lietuviu kalba tik 
lietuviškai, net jeigu kuris jų 
užkalbintų ir nelietuviškai. 
Net vyresniajam .jis ras būdą 
pasakyt, kad vytis su lietuviu 
kalba tik lietuviškai, nes tai 
vyčio šventa pareiga. Vyčio 
šeima ir pastogė tik lietuviš-

Šildomus Bumelius 
Brockton Oil Heat., Ine.

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

Hong - Kong — tai ta vie
ta, kur britai sunkiai kovoja 
su komunistų gaujomis. Tą 
vardą dažnai skaitome spau
dos puslapiuose ir girdime 
linksniuojant per radiją. Dėl 
tos priežasties, manau, pra
vartu bus skaitytojams kiek 
daugiau patirti apie Hong- 
Kong.

Hong - Kong nedidelė sale
lė. Ji užima tik 391 kv. mylių 
plotą. Nuo 1841 m. Hong- 
Kongas priklauso anglams. 
Pradžioje tai buvusi tuščia ir 
nederlinga vietelė, tačiau ang
lai ją padarė verta pasigrožė
jimo salele.

Šiandieną Hong - Konge yra 
keliaaukščiai rūmai, išvestos 
puikios alėjos. Namai akmeni
niai. Ne tokie, kokie yra ki
tuose tropikiniuose kraštuose. 
Ten jie statomi iš medžio. 
Ypač impozantiškas pastatas 
yra Viktoria — Peak statinys.

Hong - Kongo gatvėse labai 
gyvas judėjimas. Žmonės siu
va iš vieno gatvės galo į kitą. 
To tingumo, kuris pastebimas 
karštų kraštų miestuose, visai 
nematyt. O tas žmonių skubė
jimas turi savo tikslą — sku
bama biznio reikalais.

Hong - Konge yra 700,000

Urugvajaus lietuvių laikraštis 
tardo skaitytojus

laikraštis būtų jamMalonu, kada visuose pa
saulio kraštuose didesni ar 
mažesni lietuvių būriai gau
siai leidžia laikraščius ir kny
gas gimtąja kalba. Tik lietu
viška spauda žadina tėvynės 
meilę tų, kurie pradeda ją pa
miršti. Jei mūsų broliai, prieš 
20-50 metų atvykę į JAV, Ka
nadą, Argentiną ar kitur, ne
būtų ėme leisti lietuviškų laik
raščių, šiandiena mes neturė
tume iš jų ar jų vaikų tarpo 
tiek daug gerų Lietuvos pa
triotų.

Sunku būtų suskaityti, kiek 
ir kokių pakraipų laikraščių 
išeiviai lietuviai iki šiol leido, 
bet šiandien gana mažas skai
čius iš jų yra turinčių ilgesnį 
amžių. Kodėl jie sustojo ir jų 
vietoje išėjo kiti, kurie irgi 
greit sustojo? Tai klausimas, 
kurį kiekvienas laikraščio 
skaitytojas sau stato. Mokėda
mas prenumeratą jis nori, kad 

ka. Ten skamba tik lietuviš
kas žodis. Nelietuvę vedęs vy
tis, ar už nelietuvio ištekėjusi 
vytė pasuka ne tik į savo vai
kų paradinio Lietuvai kelią, 
bet ir pats į tuos pavojus sa
ve pastato. Jis tuomi sunkiai 
nusikalsta savo vytiškom pa
reigom. Vytis neleidžia pakeist 
savo lietuviško vardo nei pa
vardės, juo labiau savo vaikų. 
Nutautinimas prasideda vardo 
pavardės nulietuvinimu ir ne
lietuviško poterio mokymu. 
Vytis nuo tų pavojų savo vai
kus apsaugoja. Gal nebus 
lengva — bet vyčiui tai ne
svarbu, tam jis yra vytis. Vy
tis eina į Lietuvai mirštančių 
tarpą su lietuviškos stiprybės 
taure. Jis yra lietuviškas Jo
nas Krikštytojas ir apaštalas. 
Tą stiprinimo taurę jis neša 
ne tik į skurdų kvartalą, bet 
ir į puošnius namus, kur lietu
vis Lietuvai miršta. Kare pa
prastas karys dažnai karinin
ką sustiprina ir padrąsina. Ir 
kare už lietuvystę paprastas 
vytis gal ir privalo savo lietu
viškai silpnesnį vadą pastip
rinti. Štai, Vyti, Tavo pirmaei
lė ir svarbiausioji Tavo už
duotis. Aš tikiu — tu ją išpil
dysi. Dieve padėk.

Jus mylįs ir gerbiąs
PreL M. Krupavičius.

DARBININKAS

Pranys Aiženas

HONG - KONG
gyventojų, daugiausia kinie
čių. Jų tėvynė — Kantonas, 
šiuo metu labiausiai revoliuci
nis miestas pietų Kinijoj. Iš 
ten ir Hong - Konge streikai 
organizuojami ir raginama ko
voti su “baltaisiais velniais”...

Pirkliai ir tarnautojai Hong- 
Konge pralobsta greitai, bet 
jie turi daug energijos skirti 
kovai su vietiniais, komunistų 
demoralizuotais gyventojais. 
Hong - Kongo policija yra su
daryta iš vietinės kariuomenės 
dalinių.

Hong - Kongo krautuvės 
pilnos visokių prekių, tik savo 
dailumu toli atsilieka nuo New 
Yorko magazinų. Neprilygsta 
jie nei Paryžiaus ar Londono 
puošnioms parduotuvėms.

Pagrindinė gatvė, Queens, 
eina per visą miestą keletą ki
lometrų. Savo grožiu gali pra
lenkti daugelį kitų kraštų gat
vių. Vienas gatvės galas sie
kia jūrą, o kitas kalnus, apau
gusius vešlia tropikų augmeni
ja. -

Labai įdomūs yra kiniečių 
namukai pastatyti ant van
dens. Juose galima rasti krau
tuves, sales ir net bažnyčias. 
Iš vandens į sausumą žmonės 
eina specialiais tiltais.

mielas ne- 
sustojąs svečias ir su kiekvie
nu savo atsilankymu atneštų 
kąnors įdomaus. Jei laikraštis 
skaitytojų norų netenkina, o 
ima daugiau rūpintis kitais 
reikalais, jis nustoja skaityto
jų ir pats sustoja.

Kaip yra žinoma daug tų 
ėjusių laikraščių pasuko ir 
nešvariais keliais, t. y. panoro 
greit iš spaudos darbo pratur
tėti jų leidėjai, pradėjo smar
kiai peikti kitų pažiūras, o sa
vas aukščiau visko statyti, 
nutolo nuo Tėvynės meilės, 
neįvertino mūsų tėvynės iško
votos laisvės, pradėjo patai
kauti įvairiems Lietuvos prie
šams, o kai kurie aplinkiniais 
keliais ėmėsi šnipinėti apie iš
eivijoje esančius lietuvius. Po 
kurio laiko nevienas buvusių 
tokių laikraščių leidėjas ap
gailestauja savo darbą, bet tos 
klaidos atitaisyti jau negali: 
nustojo pasitikėjimo visuome
nėje.

Be seniau einančių laikraš-. 
čių. kaip visur taip ir P. Ame
rikoje. kaikada pasirodo nauji 
laikraščiai, bet vos saulės švie
są išvydę, pradeda kitus peik
ti ir net kolioti, kas visai ati
tinka komunistinės spaudos 
metodus. Liūdna, kad tokie 
laikraščiai, dengdamiesi pat
riotiškumu, žemina visų lietu
viškų laikraščių vardą.

Sakysime, paimi į rankas 
Urugvajaus lietuvių laikraščio 
“Kultuvė” Nr. 18, ir randi nie
ko su spauda bendro neturin
čius klausimus. “Kultuvė” pra
šo tautiečius atsakyti į 24 
klausimus, kurių dalis panaši į 
NKVD statumus pavergtoje 
mūsų tėvynėje. Kokiam tiks
lui tokie klausimai keliami, 
“Kultuvė” nepaaiškina. Klau
simai suskirstyti į šešis sky
rius. 1) Prašoma smulkiai sa
ve aprašyti, nurodant adresą, 
iš Lietuvos išvykimo metus, 
darbą, uždarbį, dalyvavimą 
kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą ir t.t. 2) Prašoma nuro
dyti savo apylinkės valdybų 
asmenis, narių skaičių, jų ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą ir 
t.t. 3) Prašo išvardinti preky
bininkus ir pramoninkus ir ar 
jie prisideda prie Lietuvos 
laisvės kovų. Jei neprisideda.

pavardes ir adresus. 5)
nuro-

prašo prisiųsti jų vardus, pa
vardes ir adresus (!). 4) Klau
siama apie spaudą, norima ži
noti, kokius lietuviškus laik
raščius apylinkės lietuviai 
skaito. Jei yra turinčių biblio
tekas, prašo prisiųsti jų var
dus.
Apie karo tremtinius, 
dant ar yra atvykusių tremti
nių ir jų veiklą. Jei nieko ne
veikia, prašo prisiųsti jų var
dus, pavardes ir adresus. 
(“Kultuvė” žada padaryti juos 
veikliais).

Argi ne enkavedistiškas ir 
gestapiškas skaitytojų tardy
mas? Kas gali būti garantuo
tas, kad iš “Kultuvės” redak
cijos šios žinios nepateks į 
įvairių agentų rankas? Nieko 
blogo negalvojęs lietuvis, at
sakydamas į tokius klausimus, 
gali daug pakenkti sau ir sa
vo artimiesiems esantiems tė
vynėje.

Jei keltų tokius klausimus, 
kuris komunistinis laikraštis, 
nebūtų nieko nuostabaus. Bet 
kada taip daro laikraštis, ku
ris save vadina . patriotiniu, 
kyla klausimas kas po ta “pa
triotine” skraiste slepiama.

L. Kančauskas. 
Buenos Aires, 29. 8. 50.............

DĖL TĖVYNĖS ATEITIES
Žinau, mano Drauge, kad esi 

geras savo tėvynės sūnus, kad 
didžiuojiesi savo kilme. Bet ar 
numanai, jog širdies nekalty
bės niekintojas yra kartu ir tė
vynės žudytojas? Ar jauti, 
kad mūsų tėvynės ir tautos 
gyvybė priklauso nuo to, ar 
jaunuomenės dvasia atgims, 
ar ir toliau ji eis pražūtingu 
keliu į visišką sugedimą, į ku
rį traukia neskaistybės apaš
talai, nedorų knygų platinto
jai, šlykštūs paveikslai, viso
kie kūno ir sielos išsigimėliai. 
Dabar ir draugijose, ir teat
ruose, ir kinuose, ir knygose, 
ir laikraščiuose — visur veda
ma aštri kova prieš skaistų 
tautos gyvenimą.

Jaunieji mano Draugai! Jei
gu jums rūpi tėvynės ateitis, 
jeigu norite pakelti tautos ge
rovę, saugokite, kaip didžiau
sią brangenybę, savo širdies 
nekaltumą. Kiekvienos tautos 
ir sielos apsauga ir atspara 
yra josios dorovė. Jai žuvus, 
net ir galingoji Roma pateko 
į verguvę. “Demonas viešpa
tauja ant savo šalininkų” — $ 
skaičiau kartą vienose eilėse. 
Didžius darbus kiekvienas at
lieka tik savomis jėgomis. Su 
pykčio dvasia eina kartu pa
lydas, girtuokliavimas, loši
mas kortomis. Bet nugalėto
jos palmę šėtonas visuomet J GERAŠIRDIS LIETUVI, 
atiduoda neskaistybės dvasiai. 
JLs sako jai: “Tu turi aš
triausius ginklus ir baisiau
sius nuodus. Jais gali ištisas 
tautas sunaikinti!”

su fotografija ir gyvenimo aprašymu.

•SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

Vardas, Pavardė

T. Toth.

Indonezijos prezidentas Ach- 
med Soekarno. Jo valdomos 
salos apima 70 milionų gyven
tojų. Seniau jos priklausė O- 
landijai. Nepriklausomybę ga
vo prieš 10 mėnesių. Indonezi
ja neseniai priimta į UN.

BALTIMORES ŽINIOS
Altoriaus ir Rožančiaus

Draugijos susirinkimas
Sekmadienį, 8 spalių mėn. 

dieną, buvo šios Draugijos su
sirinkimas. Jam vadovavo 
kun. dr. L. Mendelis.

Rimtai tartasi apie sergan
čių Draugijos narių lankymą. 
Buvo surinktos žinios apie 
sergančias nares ir numatyta, 
kas kurią ligonę lankys ir glo
bos.

Susirinkimas susirūpino pri
sidėti prie altoriaus papuoši
mo per rožančiaus mėnesį ir 
40 valandų atlaidus. Rožan- 
činėms pamaldoms ir 40 va
landų atlaidams paskirta iš 
Draugijos iždo po 40 dolerių. 
Moterų Sąjungos susirinkimas

Tą pat dieną parapijos pa
talpose tarėsi ir Moterų Są
jungos narės. Valdyba prane
šė apie Baltimorės kuopos pa
dėtį ir priėmė narių mokes
čius.

Dabar Sąjunga turi 70 na
rių. Visos narės yra senosios 
kartos lietuvės. Naujakūrės 
moterys ir mergaitės turėti 
atkreipti savo akį į šią Sąjun
gą. Ji yra grynai lietuviška 
pašalpinė organizacija. Nauja
kūrės, įstodamos į šią Sąjun
gą. jos gyvavimą palaikytų ir 
turėtų sau nemažos materiali
nės naudos.

Ruošiamės 40 valandų 
atlaidams

Šie atlaidai pas mus prasi
dės spalių mėn. 15 dieną. Jų 
tvarka buvo paskelbta per

Statome Koplyčią

$25.00
$50.00

KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys, 
nei rūdys negadina!

MARIJOS BARBEI — METAMS ATMINTI! 
P U T N A M, Conn. 

MARUOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

Prisidėk!
Padidinsi Marijos Garbę, 
Atliksi gražy, gailestingą darbą, 
Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, 
Įamžinsi savo arba artimų mirusių  jų vardą. 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS
BUS ATMINTAS:

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už vi
sus aukotojus gyvus ir mirusius.

SGAUS:
MARIJOS N. P. PAVEIKSLU so įrašyta pavarde, 

kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.
PAŽYMĖJIMUS:

STATYBOS RfcMfcJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos................

DIPLOMUS:
GARBB 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

e
l

Immaculate Conception Convent Building Fund, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Siunčiu koplyčiai statyti auką $

pa-
pa-
uo-

sekmadienio (spalių 8 d.) 
maldas. Girdėti, kad visos 
rapijos draugijos ruošiasi 
liai šiuose atlaiduose dalyvau
ti. Reikia tikėtis, kad ir visi 
parapijiečiai nuo draugijų ne
atsiliks.

Pamokslus sakys Tėvas jė
zuitas J .Venckus, kuris dabar 
dirba VVašingtono jėzuitų uni
versitete. Tėvas J. Venckus ne 
taip senai yra atvykęs iš Lie
tuvos. Lietuvoje jis buvo vi
siems žinomas savo iškalbin
gomis rekolekcijomis, kurias 
vedė daugelyje Lietuvos baž
nyčių. Taigi turėsime gražios 
progos pasiklausyti iškalbingo 
ir uolaus pamokslininko.

Mokyklos tėvų pasitarimas

Tą pat sekmadienį buvo su
sirinkę ir mūsų mokyklos tė
vai pasitarti mokyklos reika
lais, kaip prisidėti prie mokyk
los palaikymo. Sumanyta su
ruošti tam tikslui vakarienė. 
Gaila, kad į šį pasitarimą at
vyko, palyginti, ne gana dide
li tėvų skaičius. Matyti, daug 
ką sukliudė pasitaikęs šį sek
madienį lietus. J.M.

DAR BLOGIAU

Jonas: — Po pypkiais ta 
mano žmona, ką jai sakau 
per vieną ausį įeina, o per ki
tą išeina.

Petras: — Su manąja dar 
blogiau, per abi ausis įeina, o 
per bumą išeina.

I į £$I....... |
Vienuolynui) A
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Pavargusios rankos
- Kai pasibaigia darbo valandos... 

- Po vakarienes pramogaujama arba 
ilsi masi. - Rašytojai tada kuria, at
skleisdami paslapčių pasaulį. - Kai 

pavargusios rankos varto knygų.

Jonas Kuzmickis
-M

KELIONES ĮSPŪDŽIAI 
IŠ ROMOS

Pavargusia ranka parašyti 
žodžiai:

— Kažkoks atbukimas visam 
kam; jokio noro imti rankon 
plunksną. Ką gi? Dačdč fabri
kas ir aplinka, kurioj reikia 
stumdytis...

O jioezijos knygoje (Bern. 
Brazdžionio “Svetimi kalnai”) 
skausmingai skamba ritmas 
apie fabrike dirbantį: 
Geležis ir plienas tau sukaus

tys
žydinčios jaunystės troškimus.

Būsi tu besielis automatas, 
didelės grandies maža dalis...

(Geležis ir plienas)
1. Kai vakaras ateina

Miesto laikrodis garsiai ka
la jienkias.

Ne, nebe tas miestas ir gat
vės nebe tos: iš visų fabrikų, 
įmonių, ir įstaigų pasipila 
tūkstančiai žmonių ir skuba į 
namus. Vieni eina pamažu, vos 
bepavilkdami kojas, kiti sku
ba. lenkdami delsiančius.

Va, anas pagyvenęs vyras 
vikriai pasuka į vaisių krautu
vę ir jierka obuolius. Ak, tai 
lauktuvės vaikams, kurie, per 
dieną prie knygų sėdėję, lau
kia sugrįžtančio tėvo.

Moteris užeina į krautuvę ir 
nekantraudama duonos prašo. 
Jos pavargusios rankos dar 
turės parengti sočią vakarie
nę, kad visi namiškiai atsi
gaivintu. _

Jaunas vyrukas išsineša ci
garečių dėžutę; mergaitė var
to kažin kokį žurnalą. Gal ma
dų, gal trumpų apysakų...

O kur plaukia anas, ap
šerkšnijusių. plaukų vyras ? 
Kas jis?

Ak, tai buvęs mokytojas, 
paskum kažin koks valdinin
kas. Jis prieina prie pilkų na
mų ir stipriai barškina į du
ris. O kai įeina į vidų, jis kal
ba apie vaikus, lietuvišką mo
kyklą, pasakoja apie vaikų ga
bumus, apie lietuvių kalbą, 
jos grožį...

Kodėl jis neskuba namo? Ar 
jis nepavargęs? Kodėl jis nie
kad nekalba apie fabriko ūže
sį, kodėl niekuomet nemini sa
vo pūslėtų rankų, kodėl nie
kam jų nerodo? Argi jos ne- 
pavargusios?------------

2. Po vakarienės
Jau atsikelio nuo stalo. Vie

ni persižegnoja, kiti tiktai lū
pas nusišluosto.

Ką dabar veiks, kai rankos 
pavargusios, kai galvoja dar 
bilda motorų ūžesys?

Jauna mergaitė pasitaiso 
plaukus, padailina pirštų na
gus, pasiima kelis saldainius 
(o gal ir cigaretes) ir dedasi 
apsiaustuką.
— Kur tu? — klausia moti

na.
— į kiną’ Noriu išsiblaškyti..

Jaunas vyrukas rūpestingai 
prausiasi, riša kaklaraištį, te
pasi plaukus, kažin ką dedasi 
į kišenių ir spaudžia durų 
klengę.

— Kur tu? — klausia tėvas.
— Į šokius! Su draugu susi

tariau...
Pusamžis vyras valandėlę 

pasėdi, pamąsto, paskum ke
liasi ir eina į kiemą.
— Kur tu? — klausia žmo

na.
— Pas Jurgį. Ateis daugiau 

draugų. Kortom palošim.
Bet Jurgis lovoje drybso.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimo Pitt»’>urglie dalyviai

— Pavargau, Vincai! — sa
ko. — Noriu nors valandėlę 
padrunėt. Zinai, tas darbas...

Bet ir miestas jau nebe tas, 
ir gatvės nebe tos pačios: pil
ni šaligatviai jaunų porų, pa
sipuošusių ir besišypsančių, 
visi kažin kur skuba. Prie ki
nų durų sausakimšai prisi
grūdę. Alinės ir restoranai 
ūžia, kaip bičių aviliai. Pro 
salės didelį langą sklinda raus
va šviesa ir moderni šokių mu
zika. Visur prasideda naujas 
gyvenimas.

3. Tylos valandos
Kai dailininkas Bonnardas 

tapė paveikslą, jį aplankė 
draugas ir nustebęs paklausė:

— Ak. tai tapai!
— Taip, tapau, — ramiai at

sakė Bonnardas. — Ką gi kita 
galėčiau veikti?

Palikime besilinksminantį 
jaunimą, palikime ir buvusį 
mokytoją, belankantį tėvus ir 
vaikus ir aplankykime rašyto
ją. Ir jo rankos pavargusios, 
ir jam būtų įdomu kinas, šo
kiai ar lošimų stalelis. Ak, ne: 
jis nebesilsi lovoje ir pas kai
myną nenuėjo. Jis sėdi prie 
nedidelio stalo ir rašo.

Etienne Gilson, rašydamas 
apie menininkus ir šventuo
sius. tvirtina:
— Ką gi kitą galėtų veikti 

Mykolas Angelas, jei ne dažyti 
freskas ir drožti akmenį?

Kam dawgiuu tiiM-ą Lente. jei
gu ne rašymui? Negalime įsi
vaizduoti, kad didelis meninin
kas veiktų ką kitą, kartu vi
sai nenykdamas...

Taip, rašytojas rašo, nes 
“ką gi kita jis galėtų veikti”? 
Ne, nevisai taip: jis rastų ką 
veikti, bet, nieko nesukūręs, 
jis jaustųsi lygiai taip, kaip 
grįždamas po darbo savaitės 
fabrike be atlyginimo...

4. Nerimstanti siela
Kai prieiname prie nerims

tančios kūrėjo sielos, leiskime 
jam pačiam kalbėti.
— Nei tapymas, nei skulptū

ra negali nuraminti sielos, kai 
ši kreipiasi į meilės Dievą, 
Kuris kadaise ištiesė savo ran
kas ant kryžiaus, kad mus 
priglaustų, — sako Mykolas 
Angelas.
— Visi daiktai slepia kažin 

kokią paslaptį; kiekvienas 
daiktas yra uždanga, slepian
čia Dievą,— tvirtina Pascal’is.
— Tai. ką vadiname poezija, 

yra sugebėjimas pastebėti tai, 
kas šventa. Reikalinga paste
bėjus lenkti kitus žmones ta
me dalyvauti... Jei ano šventu
mo nėra visur, jo niekur nėra. 
O ką visa tai reiškia, jei ne 
tiesa, kad kiekviena poezija 
yra religinė, kad kiekviena po
ezija yra religinio antspalvio? 
— užbaigia C. F. Ramuz.

Ne, tai nesuprantama, tai 

gal netiesa. Tada nusitverkime 
■ . Gilson’o patvirtinančios 
minties:

— Veltui Rudino kūriniuose 
ieškotume kokio nors krikščio
nybės pajautimo pėdsako. 
Kiek pažįstame jį iš jo raštų, 
neturėjo jis apskritai jokio 
tikėjimo, o vis dėlto nesvyravo 
pasakyti, kad “tikri meninin
kai yra religingiausi mirtingų
jų tarpe”.

Ak, taip: paprasti mirtin
gieji bėga į kinus, į šokių sa
les, į lošimų ir išgėrimų klu
bus, nes į visus daiktus jie 
žiūri paprasto žmogaus aki
mis, paisydami savo pojūčių 
ir pomėgių. Rašytojai ir meni
ninkai aplinkoje jaučia pa
slaptingą pasaulį, kuris negali 
būti nei pojūčiais, nei abstrak
tiniu galvojimu suprastas:

—- Per paviršių mūsų žvilgs
nis siekia dvasią, o tada, api
brėždami jo kontūrus, pripil- 
dome dvasiniu turiniu. — pa
aiškina Rodin.

5. Arčiau prie pilnatvės
Pavargusios rankos ir kažin 

koks atbukimas. Geležis ir 
plienas sukausto jaunystės 
troškimus. Dėl to veržiamasi 
į kitus, į šokių sales, kad nors 
tuo papildžius savo asmenį.

E. Gilson klausia:
— Iš kur mūsų akyse anos 

tyros ašaros, kai klausomės 
dieviškosios Mozarto muzikos.

( 3)
Trečiadienį, rugpjūčio 2 d., 

10-tą vai. rytą, lydimi Estoril 
Palaee viešbučio tarnautojo, 
kuris kalbėjo netik angliškai, 
bet ir lenkiškai bei rusiškai, 
atvykome į geležinkelio stotį, 
kur laukė šimtai keliautojų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Čia 
buvo matoma daug suvargu
sių vietinių žmonių, kurie lau
kė iš keleivių kokį centą gau
ti. Mūsų palydovas kai ku
liuos iš jų apibarė ir mus įsidė
jo saugoti savo pinigines.

12-tą vai. dienos meti sė
dom į traukinį, palikdami savo 
trijų dienų vadovą su malonia 
šypsena veide. Važiuojant 
traukiniu per Portugaliją vis 
buvo matomos akmenuotos 
apylinkės ir įvairūs vaisme
džiai; lygesnėse vietose 
įvairių daržovių lysvės bei g£- 
lės, pasodintos vos kelios pė- 
dos nuo geležinkelio bėgių; 
taip pat buvo matyti maži gy
venami nameliai prie kelio, ei
nančio skersai geležinkelį.

Po astuonių vai. kelionės 
traukiniu, privažiavome Vilią 

kai skaitome Racin’ą ar Keat- 
są? Iš kur tas staigus, palai
mintas visos mūsų būties pa
sidavimas ramybei, švelniai 
spinduliuojančiai iš Vermeero 
van Delft drobių?

Ir čia pat atsako:
— Dvasiškumas, kuris, kaip 

jaučiame, yra absoliutus savo 
paties viršūnėje, įsilieja čia į 
dar aukštesnę sritį, apimančią 
visus kitus jo pavidalus. Nors 
negalime būti tikri, kad me
nas yra malda, — be abejo, 
išplaukia ji iš to paties šalti
nio...

Kai pavargusios rankos va
kare, sugrįžus iš miesto salių, 
verčia rašytojo knygą, siela 
jaučia ne tik vaizdų grožį, bet 
ir gilią maldą:
Ir dreba žemė tartum krislas, 
ir dreba dangūs tartum kristų, 
ir srūva ujiės—kraujo gyslos, 
ir mūsų skausmo šauksmas:

— Gelbėk, Kristau!...
( Bern. Brazdžionis).

Ispanijos 
patikrino 
visi buvo

Formosa, kur traukinys stovė
jo pusę valandos, 
sienos pareigūnai 
mūsų pasus, kurie 
tvarkoj. Mūsų traukinyje bu
vo įvairūs patogumai. Valgis 
jame buvo vidutinis: dažniau
siai žuvis, prie kurios jau bu
vome pripratę Lisbonoje. Per 
mūsų ten buvimo laiką gau
davome žuvies įvairiai paruoš
tos du syk į dieną.

Važiuojant |>er Ispaniją bu
vo matoma daug kalnų. Ma
žai buvo matyti pievų. Dirba
ma žeme buvo šviesi. Tat ne
atrodė, kad būtų derlinga. Be 
to, retai apgyventa. Traukiniu 
važiavom |>er visą naktį, ir tik 
rugpiūčio 3 d.. 10 vai. rytą pa
siekėm Hendaeje. kur geležin
kelio stotyje pietavome. Čia 
prancūzų pareigūnai patikrino 
mūsų dokumentus, ir čemoda
nus. Po to vėl sėdome į trau
kinį ir važiavom Prancūzijos 
link.

Prancūzi jos kalnai mums at
rodė dar didesni, negu Portu
galijos; lygumos atrodė der
lingos. Traukinys visu smar
kumu riedėjo, o mūsų visų 
džiaugsmo mintys dar grei
čiau skrido į Liurdą. Trauki
nyje vietos buvo rezervuotos 
(du skyreliai), tai šį kartą vi
si susitelkėm kelioms minu
tėms į vieną kambarėlį ir. va
dovaujant kun. J. Bernatoniui, 
nuoširdžiai visi atkalbėjome 
rožančių ir litaniją šv. Pane
lės. sugiedojom giesmę. Mari
ja. Marija, ir žvalgomės pro 
langus, ar dar nesame Liurde.

Penktą vai. }>o pietų pama
tėme aukštame kalne didelį 
kryžių ir žemiau didelę baltą
stovylą. Visų lūpose pasigirdo 
žodžiai jau esame Liurde. 
Liurdo stotyje mus sutiko 
viešbučio Imperial patarnauto
jas. sutvarkė čemodanus ir 
autobusu nuvežė į viešbutį. 
Pakeliui matėme didelius bū
rius maldininkų. Vieni iš jų 
jau palieka Liurdą, kiti at
vyksta. B. M.

(bus daugiauI

( 2 ) Kun. V. Balčiūnas

Madonos Kvailys
Tuo tarpu sustreikavo Krokuvos spaustuvių dar

bininkai. Reikėjo spausdinti laikraštį Gardine. Išlai
dos didelė, pajamų kaip ir nėra. Vėl sukilo audra. 
Pasipila visokie priekaištai. Kur neturtas? Žiūrėtų 
verčiau savo pareigų: išpažinčių klausymo, pamokslų 
sakymo...

Jis susigūžė ir leido viskam vykti savaime, pats 
likdamas visai ramus.

— Juk visa tai dėl jos, — kalbėjo jis sau, — o ji 
visa gali. Jei visa tai iširs, reiškia ji nebuvo to no
rėjusi. Jeigu ji to nori, nežiūrint visų puolimų, išsi
laikys. Tat, Madona, tavo dalykas visa sutvarkyti: aš 
turiu tik klausyti.

Bet patį paskutinį sunkiausią momentą, būdavo 
koks nors ženklas, kuris įtikindavo vyresniuosius. Šį 
kartą netikėtai atėjo 100 dolerių čekis (anuo metu 
didžiulė suma) ir nenuilstama begalinės meilės apaš
tale sesuo Faustina parūpino jam spausdinamąją ma
šiną.

Trijų narių redakcija, kaitų ir administracija — 
daugiau bendradarbių nebuvo — metėsi darban. At
spausdinti penkiems tūkstančiams egzempliorių, rei
kėjo 60.000 kartų kyloti mašiną rankomis. Dirbta die
nomis ir naktimis. O čia skaitytojai reikalauja dau
giau egzempliorių. T. Kolbe nutaria pirkti naujausią 
linotipą.

Ir vėl pasipriešinimo audra, naujas “kvailumo" 
įrodymas. Netrukus — sensacija! Gardino stoty nau
jausias linotipas. Iš kur imta pinigų, neaišku. Puikus 
sutapimas! Kaip tik šiuo metu pasisūlo jaunas me
chanikas.

Didžiausia beda t. Kolbei buvo su broliais darbi
ninkais. Jis negalėjo prileisti, kad Švč. Panelei būtų 
dirbama už pinigus. Čia reikėjo pašaukimo, tikro pa
šaukimo. Reikėjo visiško, absoliutaus atsidavimo į 
Nekalčiausios rankas. Tokių pašaukimų netrūko, 
bet... kur protas?... Ar tai neprives prie bankroto? Ar 
ne geriau būtų Imti paprastus apmokamus darbinin
kus?

Kai dirbama Nekalčiausiajai, reikia būti pasiau
kojusiam. Dvasios primatas aukščiau visko. Čia t. 
Kolbės pasalpatis. Jo laikraštis ne biznio reikalas. 
Skirtas grynai tik Dievo garbei per Nekalčiausiąją 
Mariją, jis tegalėjo naudotis tik antgamtinėmis prie
monėmis. pašvęstais įrankiais. Tai anaiptol netruk
dė naudotis aukščiausiais technikos išradimais.

Jo neturto supratimas štai koks: nieko sau, visa 
Nekalčiausiajai. Jai visi geneliausieji išradimai. Dar 
po kelių metų pas jį visi eis žiūrėti galingiausių ro
tacinių mašinų. Dabar tik pradžia. Tiražas nuolat ky
la: 1924 m. — 12,000 egz.. 1925 — 30,000, 1926 — 
45,000, 1929 — 142,000, 1939 — 1 milijonas egz.

1927-ji metai. Santykiai su vienuolynu vis labiau 
įtempti. T. Kolbe skrupuiiatiškai apmoka brolių išlai
kymą. Bet daug jų reikia. Niekas nesupranta genea- 
lios jo idėjos sudvasinti ir techniškiausią darbą, pa
šventinti dirbtuvę, mašinas, darbo įrankius įjungti į 
garbės himną. Jis, kaip šv. Pranciškus su paukščiais 
ir gėlėmis, kalba apie savo “seserį” rotacinę mašiną 
ir apie savo “brolį" motorą.

Pasidarė ankšta. Visi jam trukdė. Be to. Gardinas 
nuošali vieta. Reikėjo kur arčiau sostinės keltis. Taip 
svarbiame momente atsinaujina liga. Vyresnieji vėl 
siunčia Zakopanės kurortan. uždrausdami net galvoti 
apie laikraštį. Jis klauso raidiškai. Nemąsto apie laik
raštį. tik daug meldžiasi, su savo širdies Dama.

Grįžus visa eina kaip ant mielių. Tūlas žmogelis 
už gregorijanines mišias pasiūlo jam netoli Varšuvos 
žemės sklypelį. Vyresnieji nesutinka. Jis įkalba anam 
žmogeliui, ir veltui gauna. Plaukia paslaptingos au
kos. Vyresnieji nebesipriešina ir t. Kolbe su savo pa
dėjėjais išsikelia. Vienuolynas atsikvepia. Pagaliau 
šitie “pramuštgalviai” išsidangino.

Vyksta įsikūrimas. Statomasi maži barakėliai gy
venti ir puikūs pastatai spaustuvei.

— Už tuos pinigus. — sako t. Kolbe. — verčiau 
nusipirksime daugiau viena puikia rotacine mašina. 
Mums juk dera paprastumas ir auka, kad niekad ne
galėtume užmiršti, jog čia žemėje esame tik pake
leiviai. Ir lyg pranašiškai pridėjo:

— Pagaliau, ateis momentas, kai mes džiaugsimės 
savo neturtu, nes mūsų barakai per daug jau menki, 
kad kas norėtų juos rekvizuoti.

T. Kolbe naudoja visus išradimus. Jis svajoja apie 

laikus, kada normali susisiekimo priemonė bus lėk
tuvai. Niepokolanowe — taip vadinosi naujoji jo gy
venamoji vieta — jis pastatė radijo stotį, kuri pra
džioje karo puikiai veikė. Jis norėjo sumobilizuoti 
geriausius aktorius katalikiškai filmai. Kiekvienam 
laikui savo metodai!

Būdamas jaunas novicijus, t. Kolbe būva pasiža
dėjęs “grąžinti Kristui visą pasaulį {>er Nekalčiausią
ją”. To jis neužmiršo. Jis taip pat svajojo apie rau
doną vainiką. Jokios vilties rasti jį Europoj. Ir t. 
Maksimilijonas, kaip kadaise šv. Pranciškus, krypsta 
į Rytus.

Vieną gražią dieną vyresniųjų ausis pasiekia keis
ta žinia: t. Maksimilijonas nori vykti Japonijon ir ten 
leisti japoniškai “Nekalčiausiosios Riterį”.

— Ar turi pinigų?
— Ne.
— Ar moki japoniškai?
— Ne.
— Ar turi bent kokį draugą, pažįstamą ten? Ar 

yra bent kas paremtų?
— Dar ne, bet Madona padės surasti.

Jis mat kartą grįždamas iš Zakopanės buvo suti- X
kęs traukinyj kelis japonus studentus. Pagailo jam 
vargšų pagonių. Jis jiems davė “stebuklingą medali- 
kėlį”, o jie jam fetišų... Nuo to laiko jo širdis dažnai 
skrido į tolimąją jų tėviškę.

Pagaliau vyresnieji nusileidžia. 1930 metais t. Kol
be su penkiais vienuoliais išvyksta į Japoniją, į Na
gasaki. Pakelėj užsuka į Liurdą. į Lisieux. “Nekal- 
čiausioji čia tiesiog apčiuopiama” — rašo iš Liurdo. 
Paprastai rašo linksmai, tik kartais tonas kiek kei
čiasi:- “Dėl nieko kita aš tiek nekenčiu, kaip dėl Švč. 
Panelei pasiaukojusių sielų vidutiniškumo. Mielai aš 
atiduočiau savo gyvybę joms pašventinti”. Arba: 
“Mes esame Švč. Panelės nuosavybė, jos daiktas. Ji 
turi į mus visas teises. Mes esame jos riteriai, pasi
ruošę eiti visur, kur tik ji sakys, daryti visa, ko tik 
ji norės...”

Marselyje pie lipa į laivą. Kelionėje t. Maksimilijo
nas greitai užkariauja visų simpatijas. Saigone turi 
kiek laiko. Iš anamitų kunigų išgauna pritarimą ir 
pažadą leisti vietoje “Nekalčiausiosios Riterį". Šan
chajuje katalikas milijardierius Lo Pang-hong duoda 
visa, ko reikia leisti kinietiškai laikraščiui. Deja, pla

nai suyra, nes pasipriešina misijonieriai. “Miestas pa
sidalinęs į įtakų zonas", — rašo jis liūdnai. — “Mes 
tegalime veikti tik pranciškoniškoje zonoje. Pagonys 
mielai nori mums padėti, visi sunkumai kyla iš krikš
čionių...” Reikia vykti iš čia...

1930 metų balandžio 24 dieną pasiekia Nagasaki. 
Ten randa 60.000 katalikų. Tai trečdalis visų anuo
met Jajionijoj buvusių.

Vietos vyskupas Hayasaka t. KKolbės planus lai
ko nerealiais. Kaip filosofijos daktarui, duoda profe
soriaus vietą seminarijoj. Sutinka duoti leidimą laik
raščiui, jeigu prie jo dirbs tik broliai.

Po mėnesio, gegužės 24. telegrama į Niepokolano- 
vą: "Šiandien išleidžiame pirmgjį numerį. Turime 
spaustuvę. Garbė Nekalčiausiajai. Maksimilijonas".

Pradžioj daugybė sunkumų... su kalba, su spaus
dinimu. "Spausdinamoji mašina sena ir suklerus. Vi
sa reikia vežti rankomis. Nuo spausdinimo visų ran
kos kruvinos”. Beveik visus straipsnius parašo itališ
kai pats t. Kolbe, o japonai kunigai kaip įmanydami 
išverčia.

T. Kolbe |>ervargęs, išsekęs, baisūs galvos skaus
mai. nuolatinis karštis. Nežiūrint to. viename iš šio 
meto laiškų skaitome apie jo projektus, apie planuo
jamus naujus įsiveržimus: “Kai tik gerai įsikursime 
Japonijoj, vyksiu į Indiją, o paskui j Beirutą pas ara
bus. Manau išleisti laikraštį turkiškai, persiškai, ara
biškai ir hebrajiškai. Taip Nekalčiausiosios Kariuo
menės veikla apims virš milijardo — pusę viso žemės 
rutulio gyventojų". Tai jo planai!

T. Kolbe džiaugiasi pasisekimu — 10,000 egz. Ja
pono siela ištroškusi misijonierių. "Kokia gausi pjū
tis laukia mūsų". — sušunka jis. "Kad tik mes bū
tume geri krikščionys! šituos nelaiminguosius prie 
pat Bažnyčios slenksčio sulaiko tai. kad per daug 
kas iš mūsų negyvena, kaip reikalauja tikėjimas, ir. 
vietoj tarnauti Kristui. Jį išduoda!"

Staiga parkviečiamas Lvvovvan į generalinę kapitu
lą. Grįžęs po trijų mėnesių, randa griuvėsius. Jau 
mėnuo .kaip išėjo paskutinis "Nekalčiausiosios Rite
rio" numeris. Su jo atvykimu vėl visa pasitaiso.

Kapituloj buvo išgavęs leidimą steigti Viovicijatą 
vietiniams. Prie Nagasaki, užmiesty, perka žemės. 
Visi kritikuoja... ro atomines bombos sprogimo visa 
liko nepaliesta, tik stiklai iškrito. (b. d.)
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Kaip galite prisidėti prie BALF 
rinkliavos New Yorke
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Amerikoje.

Valius
"Aidų"

BALF rinkliava atvirame 
ore gatvėse įvyks š. m. spalių 
27-28 d. Rinkliava namuose 
įstaigose, krautuvėse, dirbtu
vėse, biznio įstaigose prasidės 
spalių 27 d. ir užtruks iki lap
kričio 11 d. (dvi savaites).

daug rū-

vienas iš 
grafikų.

tautas, 
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Atvirame ore dėžutėmis au
kas galima rinkti visur, nuo 
ryto iki vakaro. Rinkėjams 
laikas neapribotas: kas gali 
ir turi laiko gali rinkti ištisą 
dieną, ar su pertraukomis. 
Atsiras tokių, kurie tam tiks
lui gali pašvęsti tik vieną va
landą — ir tai gerai. Aplamai, 
rinkimo laikas priklauso nuo 
paties rinkėjo noro, galimumo 
ir sąlygų. Vieni pasirinks rink
ti aukas atvirame ore, kiti na
muose, įstaigose ir kitur pa
stogėse. Šeimininkai ir šeimi
ninkės gali su dėžutėmis pe
reiti saviškius namuose, pas 
kaimynus, pas pažįstamus; 
galima aplankyti pobūvius, 
susirinkimus. Darbin inkai, 
darbdaviui leidus, gali parink
ti aukų darbininkų tarpe, jei
gu neleidžia, pietų pertraukos 
metu, ar baigus darbą, gali
ma aukų parinkti prie dirbtu
vės, lauke. Namų superinten- 
denai ir dženitoriai gali pa
rinkti aukų namų gyventojų 
tarpe, pas kaimynus. Ligoni
nėse gydytojai gali parinkti 
aukų tarp savo kolegų, slau
gių ir ligonių; krautuvių savi
ninkai — tarpe savo kostume- 
rių. Nežiūrint kokia maža bus 
auka, ji priimtina su dėkingu
mu.

Rinkliavos dėžute* galima 
gauti iš anksto. Dėžutė* yra 
dvejopos: 1. rinkliavai atvira
me ore ir 2. rinkliavai viduje.

Jeigu turite bent valandą 
laiko, lauke ar viduj galite 
parinkti aukų lietuvių šalpos 
ir imigracijos reikalams. įsi
pareigokite! Retai New Yor
ke įvyksta lietuvių Tag Day, 
išnaudokime!

kuriame 
žemėla- 

3-jų Pa
prašė tą

• Dail. 
lankėsi 
meninės dalies prižiūrėtojas 
dail. Telesforas Valius, atvy
kęs trumpam laikui iš Kana
dos į Ameriką, lankėsi pas 
Tėvus Pranciškonus Kenne- 
bunk Porte ir “Darbininko" 
spaustuvėje Bostone. Ta pro
ga buvo tartasi “Aidų” žurna
lo reikalais, į kurio tvarkymą 
gerb. svečias įdeda 
pėsčio.

Dan. i. ' alius yra 
žymiausių lietuvių
buvęs grafikos skyriaus vedė
jas Vilniaus Meno Akademijo
je ir Freiburgo Pritaikomojo 
Meno Institute. Jo tvarkomas 
“Aidų” žurnalas kas mėnesį 
pasipuošia vertingomis ilius
tracijomis.

• Liet, vyčiai seniorai pa
reiškė padėką Tingu F. Tsiang, 
Kinijos delegatui Jungt. Tau
tose, kur jis, kalbėdamas Sau
gumo Taryboje, užtarė Lietu
vą ir kitas Pabalčio
Padėkos nuorašą nutarta 
pinti “Vytyje”.
• Tremt. Baurienė, kuri 

vo išlaikyta apie pusantrų
tų su dviem vaikučiais Ellis 
Island, jau yra išleista iš ten. 
Ją pasisekė išlaisvinti adv. K. 
Paulauskui iš Kearny, N. J.
• Dr. P. Daužvardis, Lietu

vos Konsulas Chicagoje, pa
siuntė laišką Daytone leidžia
mam laikraščiui “The Young 
Catholic Messanger”, 
buvo įdėtas Europos 
pis, nepažymint jame 
balčio valstybių, ir
klaidą atitaisyti, įdedant tame 
laikraštyje tuo reikalu pasiųs
tą raštą.
• VI. Daukša, Šv. Kryžiaus 

liet, parapijos Chicagoje var
gonininkas, dėl pablogėjimo 
sveikatos iš šių pareigų pasi
traukė. Šioj bažnyčioje jis iš
buvo vargonininku 47 m. Jo 
vietą dabar užėmė neseniai at
vykęs iš tremties muzikas Ste
pas Sodeika.

O Stepas Sodeilta, neseniai 
atvykęs iš tremties, jau spėjo 
suorganizuoti didelį chorą 
“Dainavos" vardu Chicagoje. 
Spalio 8 d. šis choras Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje su
ruošė religinį koncertą. Chorą 
globoja kun. klebonas Linkus.

• Chicagos Liet Tarybos 
vykdomojo komiteto sąstatą 
dabar sudaro: pirmininkas A. 
K. Valukas, vicepirmininkai— 
E. Eringis, A. Gasparaitis, K. 
Kleiva ir A. Lapinskas, sekre
torius E. Mikužiūtė, prot. se
kretorius V. Tūbelis, iždinin
kas A. J. Valonis, iždo globė
jai — J. Gulbinienė, K. P. De
veikis, T. Blinstrubas ir 
Šamienė.

Į talką kviečiame visus ge
ros valios lietuvius: profesio
nalus, biznierius, darbininkus, 
šeimininkes, studentus, orga
nizacijas ir jų narius.

Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America, Local 54 jau 
paskyrė savo auką $500 ir įsi
pareigojo pereiti su dėžutėmis 
ir lakštais per dirbtuves. New 
Yorko ateitininkų sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai taip 
pat įsipareigojo rinkliavoje 
dalyvauti. Moterų vienybė jau 
įteikė auką — $25.00 ir viso
mis jėgomis žada talkininkau
ti rinkliavoje. Maspetho, 
Brooklyno, New Yorko ir New 
Jersey lietuvių parapijos jau 
pasižadėjo talkininkauti, Gr. 
Neck, L. I., lietuviai taip pat 
žada atsiųsti nemažą talki
ninkų grupę.

Visas Tag Day pasisekimas 
priklausys nuo mūsų pajėgu
mo nuo daugiausia rinkėjų iš
leisti į gatves su dėžutėmis ir 
kuo daugiausia žmonių gauti 
rinkti aukas viduje. Todėl 
kviečiame visus geros valios 
lietuvius bent 
prisidėti prie 
darbo!

Kiekvienam
duota liudijimai ir numeriuota 
dėžutė.

vienai valandai 
ftlo milžiniško

rinkėjui bus iš-

E.

• Kard. Stritch spalio 4 
vizitavo Šv. Jurgio liet, para
piją Chicagoje. Laike vizitaci
jos kard. suteikė apie dviem 
šimtam vaikų ir suaugusiųjų 
sutvirtinimo Sakramentą ir 
pasakė pamokslą, kuriame 
prisiminė Lietuvos tremtinių 
kančias Sibire ir prašė už juos 
melstis.

d.

Seoul miesto gyventojai skaito sąjungininkų ataišauld- 
mus į visuomenę.

13-tas metinis lietuvių sodaliečių 
kongresaso

įvyks Šv. Kazimiero parapi
joj, spalio - October 15 d.,
1950 m., Worcester, Mass.

Brocktono, Cambridge, Law- 
rence, Lowell, Nashua, N. H., 
Norwood, So. Boston ir Wor- 
cester sodalietės atvyksta į šį 
kongresą. Kongreso rengimo 
komitetą sudaro šios Šv. Ka
zimiero parapijos sodalietės:

Pirmininkės: Olga O. Keršy - 
tė ir Rita M. Brazauskaitė: 
Programos komitetą: Angelą 
Sarapaitė, Katarina Yakučiū- 
tė, Marijona Žemaitaitė, Elena 
Šilinskaitė, Rūta Patinskaitė, 
Diana Aleksiūtė. Papuošimų 
komitetą: Darata Burdulytė, 
Magdalena Zalauskaitė, Nan- 
cy Andrews, Louisa Gražulytė, 
Aldona Naujokaitytė, Marion 
March. Garsinimų komitetą: 
Ona Rainikaitytė, Pranciška 
Nockūnaitė. Pasilinksminimo

LDS 6 kp. susirinkimas
Hirtford, Cons.

Spalio 15 d. 2 vai. po pietų 
įvyks LDS 6-tos kp. susirin
kimas. Nariai prašomi daly
vauti išklausyti pranešimą iš 
LDS nepaprasto seimo ir kitus 
reikalus aptarti.

Lankysis vyskupas
Spalio 15 d. 11 vai. rytą 

švč. Trejybės bažnyčią lankys 
vyskupas ir teiks sutvirtinimo 
Sakramentą. Ta proga pasa
kys pamokslą. Prelatas, J. J. 
Ambotas, patyrė daug prie
lankumo iš J. E. Vyskupo, ką 
liudija šią vasarą daug pada
rytų parapijos mokykloje pa
taisymų, kurių visas išlaidas 
apmokėjo vyskupas.

Reporteris.

KODĖL DEVER BIJO
komitetas: Elžbieta Galevičiū- 
tė, Joanna Biekšiūtė, Eleanc- 

Stepa- 
Pallys, 
Ceno-

COOLIDGE’O
ra Greškaitė, Joana 
nauskaitė, Ona - Marie 
Pranciška Uždavinytė, 
vaite Kondrotytė.

>a-

Žiurint i* Šalie* į Žmonišką ir Draugišką Kandidatą į

G.bernatorius, Kuri* Parodo Sulaužytu*
Dienotvarkė bus sekanti:
10:45 A. M. statulos šv. Pa-i 

neles vainikavimas; 11:30 A. 
M. šv. Mišios; 12:30 P.M. pie
tūs; 2:00 P. M. sesijos; 4:00 
P. M. kalbės kalbėtojai; 5:00 
P.M. pamaldos; 6:00 P. M. va
karienė; 7:00 P.M. programa.

Šv. Kazimiero sodalietės 
kviečia visas Naujos Anglijos 
sodalietes lankyti šį metinį 
kongresą.

Garbės komitetas: kleb. 
Augustinas Petraitis, 
Mykolas Tamulevičius,
Alfonsas Volungis, Sodaliečių 
Dvasios Vadas.

I

kun. 
kun. 
kun.

DVASINĖ PUOTA

pagarbinimui ir 
Dievo malonių sau 
ypač atšalusiems 
kad Dievulis už-

mugė

New Britais, Conn.
Sekmadienį spalio 15 d., šv. 

Andriejaus bažnyčioje 11-tą 
vai. rytą prasidės iškilmingo
mis šv. Mišiomis 40 valanldų 
atlaidai.

Išstatytas Švč. Sakramentas 
bus viešai garbinamas iki ant
radienio vakaro, ir baigsis su 
iškilminga procesija. Pasisten
kime visi ko daugiausiai laiko 
pašvęsti savo Išganytojo Eu
charistijoje 
išprašymui 
ir kitiems, 
nuo Dievo,
degtų jų širdis tikėjimo ir ar
timo meile. Šie metai yra 
šventieji metai tai pasinaudo
kime. Daugiau pasimelskime 
šv. Tėvo intencija.

Gražiai pavyko 
Parapijos suruošta

(bazaras) puikiai pavyko. Pa
rapijiečiai gausiai lankėsi per 
visus tris vakarus. Dauguma 
jų įteikė gražų dovanėlių lai
mėjimams, bet buvo ir apsilei
dėlių, kurie nebuvo atsilankę. 
Tokių buvo ir dabar yra. At
silankiusieji stebėjosi ir džiau
gėsi taip gražiais ir modemiš
kais salės pataisymais bei 
įvairiais jos patogumais. Tai 
buvo atlikta rūpesčiu mūsų 
klebono kun. V. Karkausko, 
jo pagelbininkų: kun. J. Ma
tučio ir kun. B. Benesevičiaus 
bei seselių pranciškiečių ir 
gausios paramos mūsų para
pijiečių.

Rimtai susirgo
Staiga susirgo p. Elzbieta 

Lenk, kuri dabar gydosi Gene- 
ral ligoninėje. Taip pat sun
kiai serga Edvardas Valinčius, 
kuris irgi gydomas ligoninėje. 
Pasimelskime už ligonius. 
Miesto gydytojo pranešimu, 
mūsų mieste šiais metais jau

BALF 1950 -1951 m. Seimo reikalu

m.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo Direktoriato 
nutarimu, BALF nietinis sei
mas įvyks 1951
5-6 d., Hotel New Yorker, 
Eighth Avė. ir 34th 
New Yorke. Pirmoji Seimo se
sija prasidės sausio 5 d., 10 v.

BALF skyrių valdybos pra
šomos iš anksto sušaukti vi
suotinus skyrių narių susirin
kimus ir išrinkti delegatus 
seimui. Renkamas vienas dele
gatas nuo 25 narių. Būtų nau
dinga, jei visi skyriai iš anks
to praneštų Centrui .kiek turi 
pilnateisių narių ir bent trum
pai parašytų apie savo nu
veiktus per paskutinius metus 
darbus. Tą medžiagą įjungsi
me į bendrą pranešimą apie 
BALF veiklą.

Iki seimas įvyks, patartina 
skyrių valdyboms paraginti

Street,

sausio

visus narius pilnai sumokėti 
savo metines duokles ir jas 
prisiųsti BALF Centro rašti
nei.

Kiekvienais metais seimo

Eever’o Prižadu*

Kas do žmogus yra Arthur Coolidge, apie kurį daugiau ia kalba na 

Ma.sa.husetts valstijoj?

Jis vadina save "paprastų žmonių kandida. 
tu į Gubernatorius” Bostono demokratai, 
kuriem nusibodo Dever’o prižadų laužymas, 
žiuri į Coolidge’* kaip į žmogų, kuris laiko 
žodį. Gi abiem partijom nepatenkinti ne
priklausomieji mato jame vyrų virš partijų. 
Senatorius Saltonstall sako apie jį: “Žmonės 
žino, Coolidge’ium galima pasitikėt.”

Kaip buvęs Senato prezidentas ir leiten- 
nent-gubernatorius, Coolidge yra pripažin
tas kaip didžiausias šteito valdžios eksper? 
tas.

17-ka asmenų yra sergančių 
paralyžiumi.

Jaunuoliai šaukiami 
kariuomenėn

Kasdien vis daugiau jaunuo
lių yra pašaukiamų atlikti ka
riškomis pareigomis. Jų tarpe 
yra nemaža lietuvių. Daug 
yra vedusių, kurie išeidami 
yra priversti palikti savo šei-
mas.

Dingo Korėjos fronte
Karo pareigūnų pranešimu, 

liepos 5-tą dingo Korėjos fron
te Juozas Valentukonis. Šis 
jaunuolis buvo 28 metų am
žiaus, antrojo pasaulinio karo 
veteranas. Išbuvo armijoje 4 
su puse metų, dalyvavo ke
liuose mūšiuose. Laimingai 
sugrįžęs namo, kiek pailsėjęs 
ir padirbėjęs, dirbtuvėje, vėl 
įstojo į kariuomenę savanoriu. 
Miesto pareigūnų pvanefemu, 
Juozukas yra pirma šio mies
to auka Korėjos kare.

Liūdi jo sena motina, 
seserys ir penki broliai 
kiti giminės. Pažymėtina,
laike antrojo pasaulinio karo 
visi šeši broliai 
riuomenėje ir visi 
grįžo. Reiškiame 
liūdinčiai šeimai.

Apsikabino Žmonų

Modernus bohemai šaiposi iš jo 
“vidurklasės doros.“ Bet Coolidge 
nesigėdi savo taupumo, sunkaus 
darbo, teisingumo ir laimingo šei
myniško gyvenimo.

Nominacijų naktį, kai paaiškėjo jo 
laimėjimas, jisai prieš minių apsi
kabino ir pabučiavo savo žmonų, 
maloniausių moterį Mass. valstijoj.

Vienas laikraštininkų padarė nuo
traukų. “Tamsta neturėtum taip 
elgtis,” sustenėjo išsipūtęs baltmarš- 
kinis politikieris. “Kandidatui į 
Gubernatorius tas nepritinka.”

“Kodėl nepritinka vyrui išreikšti 
savo 
jam

trys 
bei 

kad

sieks duoti gerą vals-šio pradžios 
tijos patarnavimų, pašalinus išlaidu
mų, mėtymų pinigų ir dvigubas pa
stangas.

Coolidge nesutinka su tais, kurie 
norėtų sumažinti departamentų tar
nautojus. Jis gerbia sųžiningus 
įstaigų darbininkus.

Bet jis priešingas netinkamiems 
“rūmų favoritams,” Gubernatoriaus 
paskirtiems, kurie ima dideles al
gas, o darbų palieka kitiems atlikti. 
Tokius tranus Coolidge pašalintų, o 
paprastus valstybės tarnautojus ap
saugotų, kad jie dirbtų ir didžiuo
tųsi tuo.

jausmą žmonai, 
laimėti?” atsakė

kuri padėjo 
Coolidge.

Gyvybę
Jo geriau- 

po darbo—žaisti

Apsaugojo Vaikų
Coolidge myli vaikus.

sias pasilsys po darbo—žaisti su 
vaikais. Jis ilgai veikė kaip 'mo
kyklų komiteto pirmininkas ir davė 
geriausių mokyklų.

Kaip labdarybės direktorius jis su
kėlė pinigų, kad išsiųsti sergančius 
tenementų vaikus į kempes. Daug 
jaunų vyrų ir moterų ir šiandien 
gyvi ačiū jam.

Kasdieninė Tolerancija

Visi mėgsta dirbti su Coolidge’ium. 
Jis neskirsto žmonių pagal tauty
bę, tikybą, politiką ar kilmę. Jam 

(visi kaimynai. “Rytų” jankis iš 
| Maine’o dirbo su juo vienoj teisių 
firmoj, žydai ir airiai jam broliai. 
Su juo dirba franeuzas ir italas.

tarnavo ka- 
laimingai 

užuojautą 
B.M.

programa.

metu skyrių delegatai įtiekda
vo savo skyrių atikas. Būtų 
gražu, kad ir šiais metais visi 
skyriai, kiek galėdami, auko
tų lietuvių imigracijos ir se
nelių, ligonių ir vaikučių šal
pos reikalams.

Delegatų įgaliojimo blankai 
seimo delegatams bus iš 
BALF Centro išsiųsti vėliau.

BALF seimo delegatai pra
šomi pranešti ar reikia rezer
vuoti viešbutyje kambarius.

1$ KATALIKŲ GYVENIMO
• Šių Šventųjų Metų pats 

didžiausis įvykis bus Šv. Pa
nelės Marijos Dangun Ėmimo 
dogmos paskelbimas. Jau su
daroma iškilmių
Lapkričio mėn. 31 dieną, dog
mos paskelbimo išvakarėse, 
įvyks didelė procesija iš Arą 
Coeli. Procesijoje bus nešamas 
Šv. Panelės Marijos paveiks
las, vadinamas “Salus populi 
romani”, kuris yra garbina
mas bazilikoje S. Maria Mag- 
giore. Tikimasi, kad Vatika
no bazilikoje šventasis Tėvas 
pasitiks garbingąjį paveikslą 
ir prie jo laikys šv. Mišias. 
Nemažai yra sunkumų suras
ti patalpas visiems tose iškil
mėse dalyvausiantiems. Pra- 
matome, kad dalyvaus 50 kar
dinolų, 500 vyskupų ir 200 
tūkstančių tikinčiųjų.
• Pati didžiausia katalikų se

minarija Kinijoje, buvo komu
nistų valdžios okupuota. Na
mas paverstas valdžios įstai
ga. 78 seminaristai gyvena 
vienoje mažoje pastato daly
je. Misijos, maldos namai, mo
kyklos ir seminarijos yra ap
krautos dideliais mokesčiais, 
kurių niekas neįstengė sumo
kėti.

Juokai Apie Pilgrimus
Coolidge yra ne tik ketvirtas pre

zidento Calvin Coolidge pusbrolis, 
bet ir devintasis ainis pirmojo Mas
sachusetts valstijos gubernatoriaus, 
kurį mėgsta vadinti “pirmuoju imi
grantu.” Kai kurie snobai girtųsi 
tokia kilme, bet ne Arthur Coolidge. 
Jis, žinoma, didžiuojasi, bet kartu ir 
juokauja dėl tos savo kilmės.

Jis aiškino viename šv. Patriko 
dienos minėjimo bankete South Bos
tone, kad archeologijos kasinėjimai 
parodę, jog airiai atsikėlę į Naujųjų 
Angliju dar prieš Pilgrimus.

“Kada Pilgrimai kėlėsi į šį kraš
tų,” sakė Coolidge su šypsena, “aš 
manau, kad William Bradford prieš 
išsikėlimų labai nustebo, nes jis pa
matė Plymouth uoloje žinomų 
šų: ‘Kilnoy jau buvo čia’.”

para-

Gub. Tobin Jį Gyrė
malonus sąmojus ir 
yra priežastis, kodėl

neišdi- 
tiek

šitas 
dūmas 
daug žmonių, nesižvelgdami į tra
dicinę politikų,, jį mėgsta. Coolidge 
bešališkumas, jo aukšti principai ir 
Coolidge širdingumas yra faktoriai 
dėl kurių jis yra laikomas visų pa
garboje.

Jis buvo išrinktas senato prezzi- 
dentu 1944 metais abejų partijų vie
ningu balsavimu—aiškus įrodymas 
jo bešališkumo ir retas to pripažini
mas musų laikų politikoje. Kada jis 
pasitraukė iš senato prezidento vie
tos, gubernatorius Tobin išėjo į 
tribūnų ir viešai gyrė jo bešališkn- 
mų. sflHi

Coolidge būdas yra viena iš prie
žasčių, kodėl šių metų rinkimai ski
riasi nuo tradicinių rinkimų. Žmo
nės žino, kad Coolidge nėra šališkas 
žmogus ir todėl gali bendradarbiauti 
su kiekvienu geru piliečiu nežiūrint 
partijos ir gali duoti Massachusetts 
valstijai gerų administracijų.

Dauguma Už Coolidge 
pradėjo sav karjerų, 
republikonas. Bet jis be pa- 
darėsi neprislausomesnis ir

Pagalba Sergantiems

Coolidge žino, kad Massachusetts 
visada pirmavo savo ligoninėmis, 
klinikomis, mokyklomis, senatvės pa
šalpa ir vaikų globa.

Jis sako, kad kreditas už tai pri
klauso abiejų partijų gubernato
riams ir legislatoriams, kurie palai
kė tas įstaigas.

“Bet,” sako Coolidge, ‘“aš užtik
rinsiu, kad kiekvienas centas paskir
tas ligoniams, beturčiams ir bejė
giams eitų maistui ir medicinos pa
galbai, o nebūtų eikvojamas, kaip 
dabar yra, riebioms politikierių al
goms.”

šeimininkių Rūpesčiai
Nors jis yra patyręs finansų ži

novas, jis retai kalba apie šteito 
biudžetą komplikuotais skaičiais. 
Šteito biudžetas jam išrodo kaip šei
mynos biudžetas.

Coolidge mato kaip moterys rūpi
nasi dėl brangstančio gyvenimo. Jis 
mato, kaip duonpelhiai susitupint 
dėl kylančių valdžios išlaidų, kurios 
mažina jų pajamas.

Jis mato pilną Bostoną namų, ku
riuose sunku darbininkams išsilai
kyti. Jis žino, kad daugelis senų 
žmonių yra sudėję viso gyvenimo 
sutaupąs į namus ir jau nebegali 
sudurti galo su galu.

Jis mato darbo žmogų, kurį Dever 
apgavo žadėdamas nepakelti gatvė- 
karių mokesčio, o dabar pakėlė iki 
15 centų ir gali dar daugiau pa
kelti. Coolidge vis* gyvenimą buvo 
biednųjų advokatas ir žino, k* reiš
kia merginai ir senam žmogui pa
kėlimas už gatvėkarį 60 centų į sa
vaitę.

r 
šeimyna Kenčia

Šeimyna kenčia kuomet išlaidi val
džia eikvoja pinigus, laužo prižadus 
ir krauna nepakeliamus taksus, kad 
politikieriai galėtų sėdėti šiltose vie
tose ir važinėtis karališkuose limo- 
zinuose.

Štai kodėl Coolidge’o kraujas ver
da kai jis sako: “Dever kėsinosi ap
dėti mokesčiais net našlių sutaupąs 
bankuose.”

Tokio žmogaus bijosi Dever ir jo 
išlaidingi politikieriai, nes Coolidge 
pasako ką jaučia tūkstančiai bosto
niečių. Jie žino, kad Coolidge lai
kysis žodžio. Jie žino, kad Coolidge 
sykį yra jau sumušęs Deverą ir jie 
bijosi, kad jis sumuš jį vėl.

šmeižtai Prieš Coolidge’*

Todėl šmeižto plunksna pašnabž- 
I doms ir tūkstančiai dolerių leidžia

mi brangiems skelbimams, kad 
juodinti švarų paprast* žmonių 
nėj*.

Bet tai pervėlu.
Vienalaikis gubernatorius ir 

klikos politikieriai, kurie pralobo 
žmonėms biednėjant, negali daugiau 
žmonių apgauti. Žmonėms užteks 
jau Devero “April Fool” saldainių.

kaipoJis 
kietas 
liovos 
persiėmė pažangiomis idėjomis, taip

*p- 
gy-

politikieriai, kurie pralo 
s biednėjant, negali daugi;

jo

Kan. Juozas B. Končius,
Pirminipkas'

Nora M. Gugienė,
Sekretorė.

Komunistų taktika visur ta 
pati: įsigalėję Rusijoje, 
brutalia jėga ir nepakeliamais 
mokesčiais sulikvidavo maldos 
namus. Dabar Lietuvoje var
toja visiškai tą metodą.

jog šiandien jis yra labai panašus į 
Ix>dge ar Saltonstall ir stovi aukš
čiau siaurų rėmų. Politiniu žvilgs
niu Coolidge atstovauja daugumą 
Didžiojo Bostono gyventojų, kurie 
nėra nei reakcininkai nei radikalai, 

__bet tik paprasti, eiliniai piliečiai, in
teresuoti į sveika, žmonišką ir pa- 

Jie ! žangią valdžią sulig musų išgalių.

Gins Valstijos Tarnautojus
i

Jis nori sutelkti bendradarbius, 
I kurie turėtų tokias pat pažiūras ir 
'bendrai su jais, nuo ateinančio sau-

Saltonstall Giria Coolidge’ą

Šį kart* žmonės kreipiasi į Cool- 
idge’ą, kuris turi gabumų tvarkyti 
valstijos reikalus, turi ger* širdį ir 
ge’ežinį nugarkaulį, kuris mato kaip 
valstijos biudžetas spaudžia papras
tų žmogų.

Šį sykį jie klausosi savo draugų 
ir senatoriaus Saltonstall, kuris sa
ko: ‘“Žmonės žino, kad Coolidge’ium 
galima pasitikėti.”

John L. Devaney,
34 Waahington 8t„ Readin*.

(Politinis skelbimas)
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Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke paieškomi asmenys

Andriejauskienė - Mikalaus
kaitė, iš Barstyčių par.

Beinorienė - Budvytaitė, E- 
milija.

Endzelienė (buv. Simanavi
čienė) - Kuraitytė, Marutė, iš 
Vadžgirio km., Šimkaičių vi., 
Raseinių ap.

Giše, Jonas, iš šermukšnių 
km., Pušaloto vi., Panevėžio a.

Ivanauskas, Jonas, iš Pieve
lių km., Rumšiškių vi., Kauno 
ap., sūnus Izidoriaus.

Karanauskaitė - Walainis, 
D. M., iš Vantainių km., Kra
kių vi., Kėdainių ap., gyvenusi 
New Haven, Mich.

Karanauskas (Koronovski), 
John P., iš Vantainių km., 
Krakių vi., Kėdainių ap., gy
venęs 2421, 23 Street, Detroit, 
Mich.

Marcinkonis, brolis Vinco 
Marcinkonio.

Mikalauskaitė - Andriejaus- 
kienė, iš Barstyčių par.

Mikalauskas, Jurgis ir jo 
sūnus Jurgis, gyveno Detroit, 
Mich.

Narbužas, Jurgis.
Nyvinskienė - Kropaitė, Elz

bieta ir Kropas, Ignas, Kazi
mieras ir Petras, nuo Kėdai
nių.

Karanauskas, Jonas, iš Van- 
tainių km., Krakių vi., Kėdai
nių ap.

Krakauskaitė, Johana, iš 
Mierčų km., Žaliosios vi., Vil
kaviškio ap.

Krakauskas, Petras, iš Mier
čų km., Žaliosios vi., Vilkaviš
kio ap.

Krisiūnas, Vladas.
Kropas, Ignas, Kazimieras ir 

Petras ir Kropaitė - Nyvins
kienė, Elzbieta, nuo Kėdainių.

Kuraitytė - Endzelienė (buv. 
Simanavičienė), Marutė, 
Vadžgirio km., Šimkaičių 
Raseinių ap.

Lokuševičiūtė, Anuse, 
Rutgalvių km., Vievirženų 
Kretingos ap.

Ložys, Petras, iš Visvainių 
km., Platelių vi., Kretingos a.

Pabiržis, Bernardas, iš Rum
šiškių, Kauno ap.

Pilipavičienė - Vaškevičiūtė, 
Anielė ir Vaškevičius (ar 
Vaškys), Konstantinas, abu iš 
Gineitų km., Kėdainių ap.

Pustila, Jurgis, iš Gaiženų 
km.. Zapyškio vi., Kauno ap.

Šalnius, Antanas.
Savickas, Jurgis ir Petras, 

kil. iš Žaliosios vi., Vilkaviš
kio ap., Mierčių k.

Staliūnas, Vladas.
Stecki, Kazimierz.
Stefanavičius, Juozas, kilęs 

iš Kėdainių, ar jo dukterys 
Elena ir Jadvyga.

Šule, Vincentas, sūnus Jur
gio ir Kazės, kilęs nuo Kėdai
nių.

Urbonas, Antanas, iš 
lių km., Ramygalos vi., 
vėžio ap.

Urbonas, Rapolas, ir
naitė, Pranuse, iš Žvirblių k., 
Ramygalos vi., Panevėžio ap.

\Valainis - Karanauskaitė. D. 
M., iš Vantainių km., Krakių 
vi., Kėdainių ap., gyvenusi 
New Haven, Mich.

Valaitytė, Juzė, duktė Pra
no, iš Vaišvilų km., Bublelių

Žvirb-
Pane-

Urbo-
iš

vi.,

iš
P-,

The Two-Gun

darbininkas

HEAT1NG SYSTEMS — Al TOMAT1C O1L BUKNEKS

SANITARY PLUMBING — WATEK SUPPLY SYSTEMS

r^'.VST’

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

i:

3TATEMENT THE OWNER-
jHIP. MANAGEMLNT. AND CIR- 
CULATION REGUIRED CY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 
24, 1912, AS AMENDED BY ThE 
Iacts
JULY

OF MARCH 3, 1933. AND
2, 1946 (Title 39. United Statės 

Code, Sėction 233)

THE MEADOWS

Patenkino Brocktoniečius

Tel. 189

(ar Vaškys), 
ir Pilipavičienė- 
Anielė, abu iš

vi., Šakių ap.
Vaškevičius 

Konstantinas, 
Vaškevičiūtė,
Gineitų km.. Kėdainių ap.

Zimon (Žygas?), Arturas, 
sūnus Vilhelmo, iš Gargždų v., 
Kretingos ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street

HUDSON, N. H.

A. J. NAMAKS5)
Real Estate

Insurance

per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 
Parduodame

Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius 

BROCKTON ICEICOAL CO.
27 Lanrence St., Brockton, Mass.

TKY OI R DELIC1OUS — ų c-
FRIED CLAMS — FRIED CHIKEN — KANDWICHS
FKENCH FRIES — OMON R1NGS — ICE CREAM

FOUNTAIN SERVICE
OjH-n 11 A.M. to 12 P.M. 7 Days Per Week

I

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

194 MAKBLE ST.

409 W. Bro&duay
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxburv, Mass.

TEL. PA—7-1233 W

GRABORIAI

Of "Darbininkas” published Semi- 
\\eekly at Boston. Mass. for Oci. 1. 
1950.

1. The narnės and addresses of the 
publisher, editor, managing editor. 
and business managers are:

Publisher St. Joseph’s Lith. R. C. 
Assoc. of Labor — 366 Broadsvay, S. 
Boston.

Editor Simonas Sužiedėlis. 16 Hun- 
tington St., Bj-ockton. Mass.

Managing editor none.
Eusiness manager Anthony Pell, 
IVilder Street, Brockton. Mass.
2. The owner is: i If ■ owned by a

corporation, its name and address 
mušt be stated and also immediately 
thereunder the narnės and addresses 
of stockholders ovvning or holding 1 
percent or more of totai amount of 
stock. If not ovvned by a corporation. 
the narnės and addresses of the in- 
dividual owners mušt be given. If 
owned by a partnership or other un-

New York 24, N. Y. Įncorparated firm, its name and ad
dress, as well as that of each indi- 
vidual

St.
Labor,
Mass.

ATHOL, MASS. Tel. 1000

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

VELTUI gyvenami namai, 
šviesa ir apšildymas nuo gruo
džio 1 d. iki balandžio 1 d. už 
prižiūrėjimą ūkyje gyvulių. 
Atsišaukite: Charles Rocen, 
617 South St., Walpole, Mass. 
Tel. VValpole 861-J. (13-20)

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

32
TREJANKA

£

040,000

vtOHtrrs

MORE THAN

500,00
(OVlt 2,000,000 MORSEPOWER)

NAUJOS ELEKTROS JĖGOS NAUJOJ ANG
LIJOJ BIZNIšKAI VEDAMŲ ELEKTROS 

KOMPANIJŲ PROGRAMOJ NUO ANTROJO 
PASAULINIO KARO

Šiuo metu Naujoji Anglija turi 45% daugiau gamy
binio pajėgumo negu buvo prasidedant Antram Pa

sauliniam Karui. Iki metų pabaigos ši skaitlinė vir
šys 60%! Tai vėl įrodymas, kad elektros srity, kaip 
ir kitose srityse, bizniška vadovybe padaro kas 

reikia.

member, mušt be given.l
Joseph’s Lith. R. C. Assoc. of

366 Eroadv.ay. S. Boston,

Rev. F. M. Juras. Pres., 94 Brad- 
ford, St. Lawrencę, Mass.

A. F. Kneižyn.^.Sec.. 50 -Cottage 
St., Nonvood. Mass.

Blanche Cunys. Tres. 409 Broad- 
way. S. Boston. Mass.

3. The knovvn bondholders, mort- 
gagees, and other security holders 
o'.vning or holding 1 percent or more 
of totai amount of bor.ds, mortgages. 
or other seccurities are: * If there 
are none. so statė.)

Tautos Fondas. 2334 So. Oakley 
Avė.. Chicago, III.

4. Paragraphs 2 and 3 include. in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the books 
of the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name of 
the person or corporation for whom 
such trustee is acting; also the state- 
ments in the two paragraphs shovv 
the affiant’s full knovvledge and be- 
lief as to the circumstances and con- 
ditions ūnder which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a bona 
fide ov.ner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication snld 
or distributed. through the mails or 
otheru'ise. to paid subscribers during 
the 12 months preceding the 
shr>wn above was: 7195.

date

Anthony Pell
(Signature of business manager) 

Svvorn to and subscribed before 
me this 13th day of October. 1950.

Edmund F. Gailius
< My commission expires April 13, 

1956).

Tel. SČ 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston. Mass.

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

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

eleetrie liflht and powęr compcmies
NIW

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local A Lonfl 

Distance
Moving

826 - 328 W. Broadstrty
So. Boston, Mass.

r 4
• <

515 E. Broaduay 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBIJC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

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

Pritaiko akinius.

, 53-* E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandų*: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944 
Room 206

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

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 j ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 už pokelį. Prisiunčiam į jū
sų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadu ay

South Boston 27, Mass.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 6—8.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

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

;oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
£ r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
| BORIS BEVERAGE CO.
£ J. ARLAUSKAS, Savininkas
X 220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

!
!
!

i
5
i

Funeral Home
197 Web»ter Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

WAITT
FUNERAL HOME

SO Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. tfaitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stela Overkienė,

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

409 Broadway. So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-0948.

Iždininkė — Ona Siauris,
51 Tampa St., Mat tapau, Masa. 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė,
866 E. 5th St. So. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v.
V’kare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls, 
21 Sanger St, So. Boston, Masa.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutia, 
684 Sixth St., So. Beste n, Mass.

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zalkis, 
787 Broadway, So. Boaton, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

Funeral Home
564 Kast Broadvvay 
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

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’*

331 Smith St., 
PR0VIDENCE, R I.

Telephone.
Ofiso: Dexter x»52

Namų: PI. 62.3S
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švęsime Kristaus 
Karaliaus šventę

Spalių 29 d. Kristaus Kara
liaus garbei viso pasaulio ka
talikai rengia nepaprastas tos 
šventės iškilmes. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, So. Bos
tone, žmonės toje šventėje 
gausiai eina prie Sakramentų, 
išklausys Šv. Mišių, pamokslų 
ir pasimels. Šv. Mišios tą dieną 
bus laikomos valandomis: 
6:30. 7. 8, 9. 10 ir 11:30; sa
lėje 8 ir 9:30.

10 v. r. bus laikoma Suma. 
J šias šv. Mišias susirinks visų 
katalikiškųjų draugijų valdy
bos nariai su vėliavomis ir 
ženklais.

Vyry misijos
vyksta sėkmingai. Lankosi 

nemažai jaunimo. Nors blogas 
oras daug kliudo, bet atrodo, 
kad j pabaigą misijų lankyto
jų skaičius dar padidės. Misi
jas veda garsus misionierius 
tėv. J. Bružikas, S. J.

d-rės Norvaišienės
Norvaišaitė,

Po sumai Lietuvos Vyčiai 
turės viešus pusryčius.

2 v. p.p., Municipal Building 
salėje įvyks parengimas pami
nėti šiai didžiajai šventei. 
Prof. kun. S. Yla skaitys pa
skaitą. Muzikas Jeronimas Ka
činskas ir kun. Virmauskis 
rūpinsis menine programa.

Šv. Vardo draugija
veikianti Šv. Petro parapijo

je. atsiliepdama į arkivyskupo 
paskelbtą naujų narių vajų, 
pradės tą vajų vykdyti sekm., 
spalio 15 d. 8:00 v. r. šv. Mi
šiose. Visi parapijos vyrai, 
ypatingai jaunesnieji yra kvie
čiami dalyvauti šiose šv. Mi
šiose ir po Mišių susirinkime 
salėje po bažnyčia. Bus pus
ryčių užkandžiai ir naujų na
rių prirašymas.

Joninės susirinkimas 
1-mą valandą

Dėl misijų baigimo iškilmių 
Šv. Jono draugijos susirinki
mas šį sekmadienį, įvyks 1 v. 
po pietų, visą valandą ankš
čiau nei paprastai. Rast.

Ignas Leškauskas
mirė spalių 5 d. Sirgo Rose 

Hawthorne Lathrop Home, 
Fall River. Mass. Velionis jau 
buvo susilaukęs 60 metų. 
Gyv. 621 Silver St., So. Bos
ton. Buvo pašarvotos pas lai
dotuvių direktorių Juozą Ba- 
racevičių. Buvo palaidotas iš 
šv. Petro parapijos bažny’čios 
spalių 9 d. Šv. Mykolo kapuo
se.

Bostono menininkai 
kviečiami Chicagon 

Aktorius Henrikas Kačins
kas, rašytojas humoristas An
tanas Gustaitis ir poetas Ber
nardas Brazdžionis pakviesti 
į Chicagą dalyvauti chicagie- 
čių ruošiamame, lapkričio 26 
d., meniniame parengime.

Lietuvaitės talentingos
Prieš metus atvykusi iš 

tremties
dukrelė Regina 
lankydama So. Boston High 
School, pasirodė turinti ypa
tingų meniškų gabumų, todėl 
buvo tos mokyklos direkto
riaus pristatyta konkursui 
stipendijai gauti High School 
of Fine Arts. Nežiūrint dide
lės konkurencijos, Regina Nor
vaišaitė išlaikė konkursinius 
egzaminus ir gavo stipendiją 
dviem metam menui studijuo- 

minėtoj aukštojoj mokykloj.

Lietuvių veteranų 
bankietas

Sekmadienio vakare, spalių 
15 d., South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos naujame 
name, lietuviai veteranai, su
sibūrę į Stepono Dariaus Pos
tą No. 317 (Amerikos Legijo
no), turės savo pirmą bankie- 
tą pagerbti Posto buvusiam 
komandieriui ir pasitarnavu
siems visuomenei.

Per 14 metų Postas yra su
teikęs garbės medalius: Prel. 
Kazimierui Urbonavičiui, Jur
giui C. Stukui, Onai Katkaus- 
kaitei. Onai Ivaškienei, Alenai 
Devenienei, Antanui F. Knei- 
žiui ir Dr. Antanui L. Kapo
čiui. Visi yra pakviesti 

kete dalyvauti.
Posto komandieriais yra 

vę: Vincentas Rimkus.
Juozas C. Seymour, Stanley 
J. Stankus, Jonas J. Roma
nas, Juozas Kanusky, adv. 
Juozas Cunys, Juozas Lekys, 
Steponas Janeliūnas, Petras 
J. Pečulis, Povilas A. Shar- 
kin, Albertas P. Bemat, Dr. 
William G. Duserick ir James 
Smigias.

Kadangi Postas tarnauja vi
suomenei kaip taikos taip ir 
karo metu, tai gera būtų, kad 
lietuviai parodytų jiems savo 
prielankumą dalyvaudami jų 
bankete. Jie nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius ateiti ir pa
dėti jiems pagerbti tuos, kurie 
yra tikrai pagarbos užsitarna
vę.

Lietuvaitės rinko 
parašus

Spalio 6 d. Bostono miesto 
sode lietuvaitės iš tautinių šo
kių grupės, lietuviškuose kos
tiumuose. rinko parašus, au
kas ir dalino brošiūras per 
dabar vedamą vajų “Crusade 
for Freedom”. Praeiviai jomis 
domėjosi, gausiai rašėsi ir au
kojo. Vienas net 10.00 į 
tę įmetė. Tos rinkėjos 
Milda Martinkaitė ir 
Škudzinskaitė.

dėžu- 
buvo 
Dalia
Rap.

ti

ban-

bu- 
Dr.

Pirmas toks parengimas
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių draugijos naujoje auditori
joje, 368 West Broadway, 
kampas E St., So. Bostone, 
įvyks sekmadienį, spalio - Oct. 
22 d., 6 vai. vakare. Tai bus 
“ŠURUM - BURUM”. Gros 
Al. Šakalio orkestras, dainuos 
Jonas Tamulionis ir Ona Skir- 
kevičienė iš Nashua, N. H. 
Tikietai platinami ne tik So. 
Bostone, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. Kaina tik 75 cen
tai Rengia So. Bostono lietu
viai profesionalai ir biznieriai 
ir pelną skiria paremti Lietu
vių Radijo Valandos progra
mą .vadovaujamą Antano F. 
Kneižio. Tikėtų platinimo ko
misijos pirmininkė yra p. Bro
nė Cunienė. Ji ir visas komi
tetas kviečia visus į talką. Pa
dėkite išplatinti tikėtus ir da
lyvaukite parengime. Jeigu 
norite gauti tikėtų platinti, tai 
kreipkitės pas Bronę Cunienę, 
409 W. Broadway, So. Boston. 
Tel. SOuth Boston 8-0948.

Džiaugiasi
Dr. Juozapas Landžius gavo 

komplimentinį laišką iš New 
England Deaconess Hospital. 
Ligoninės vadovybė stebisi 
Prelato Dr. K. Urbonavičiaus 
stiprumu. Laiške rašo, kad 
nesitikėjusi tokių gerų opera
cijos rezultatų. Dabar jau be
veik esanti tikra, kad ligonis 
greitai pagys. Tat ji didžiuo
jasi pasisekimu, savo ligoniu 
ir jo gydytoju dr. Landžium.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vaL vidudienio.

WESN — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.
šeštadienį, spalių 14 dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 

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

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
36G West Broadvvay South Boston 27, Mass.

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERIT.SKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

! 
!
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Mirė Šidlauskienė ir 
Taruška

Spalių 12 d. prieš pirmą vai. 
rytą mirė savo namuose 365 
K St. keturis metus sirgusi, 
Marijona Šidlauskienė (Šliu- 
žiūtė), 73 metų , kilusi iš Lie
tuvos, Žiežmarių parapijos. 
Amerikon atvyko prieš 45 me
tus. Paliko vyrą Joną ir ketu
rias dukteris, kurios augina 
skaitlingas ir pavyzdingas šei
mas. Pašarvota pas laidotuvių 
direktorių Juozą Kasparą, 
187 Dorchester St. Laidojama 
iš Šv. Petro parapijos bažny
čios spalių 16 d., 9 v. r., Šv. 
Benedikto kapuose.

Porą valandų vėliau užgeso 
plačiai žinomas ir visų myli
mas biznieris Vincentas Ta
ruška, 64 metų, gyvenęs 319 
E St. Paliko žmoną Aliciją 
(Drabavičiūtę), veikėją ir dai
nininkę dukterį Aleną Žemai
tienę ir tris sūrius. Laidojamas 
iš šv. Petro parapijos bažny
čios spalių 16 d. 10 v. r. Nau
jos Kalvarijos kapuose. Mels
kimės už mirusius.

CAMBRIDGE, MASS
Pa Šventinta statula

Spalio d. iškilmingai buvo 
pašventinta graži marmurinė 
Švenčiausios Panelės statula, 
parvežta iš Fatimos. Šventi
nimo apeigas atliko ir gražų 
pamokslą pasakė kun. P. Ju
ras, Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas. Jam asistavo 
vietos parapijos vikarai kuni
gai: P. Eekša ir J. Naudžiū
nas.

Parapijos mokyklos vaiku
čiai, Seselėms mokytojoms va
dovaujant, dalyvavo įspūdin
goje procesijoje, giedodami 
Švenčiausios Panelės giesmes. 
Statula pastatyta lauke prie 
pat bažnyčios. Vakarais būna 
puikiai apšviečiama. Eidami 
pro šalį žmonės gėrisi gražiu 
papuošalu. Garbė priklauso 
klebonui kun. P. J. Juškaičiui, 
kuris būdamas Fatimoj bal. 
mėnesyje pasiryžo grįžęs tuoj 
pastatyti Fatimos statulą prie 
savo bažnyčios.

Darbą pradėjo neturėdamas 
jokių lėšų. Žmonės 
puikią Švenčiausios 
statulą, atėjo jam 
su aukomis. Viena 
pasiryžo užmokėti už statulą; 
kiti savo aukomis ryžosi pa
dengti išlaidas už pastatymą. 
Statula su pastatymu, dar ne
visai baigta, kainuoja virš 
$1200.00. Vietinis.

Norima bažnyčią išgrąžinti
Praeitą sekmadienį klebonas 

pranešė, kad būtinai norėtų 
bažnyčios vidaus sienas, staci
jas, statulas ir kita atnaujinti. 
Tas darbas nemažai kainuotų. 
Tačiau su pagelba duosnių pa
rapijiečių tikisi tą darbą atlik
ti. Visus išgalinčius prašė au
komis prisidėti.

Bažnytinis koncertas
Spalio 29, Kristaus Kara

liaus šventėje rengiama nepa
prastas bažnytinis koncertas. 
Didelę koncerto dalį išpildys 
operos solistas 
konservatorijos 
Giedos mišrus 
vaujant vietos 
muzikui J. Narkevičiui, rinkti
nes giesmes. Visi ruoškimės 
dalyvauti šiame bažnytiniame 
koncerte spalio 29, 3 vai. po 
pietų. Pamokslą pasakys ge
riausias pamokslininkas.

Kvieslys.

Sidabro Jubiliejus
Spalio 8 d., Juozas ir Apo

lonija Bačinskai minėjio savo 
vedybinio gyvenimo sidabrinį 
jubiliejų. Bažnyčioj 7 vaL jų 
intencija buvo atnašaujamos 
šv. Mišios. .Abu su sūnumis ir 
artimais giminėmis priėmė šv. 
Komuniją, atsidėkodami Die
vui už suteiktas malones per 
dvidešimt penkis metus.

Po piet 4 vai. katalikų klu
be buvo bankietas. Žmonių 
buvo pilnutėlė salė. Be vieti
nių kunigų dalyvavo ir kun. 
P. Juras, Lawrence lietuvių 
parapijos klebonas. Buvo ne
maža sveikinimų, kalbų ir tt. 
Bačinskai seni Cambridge gy
ventojai. Geri parapijiečiai. 
Netoli bažnyčios turi įvairių 
daiktų krautuvę.

Sveikiname Bačinskus, lin
kėdami ilgiausių metų ir Die
vo palaimos. Kaimynas.

Naujos šviesos mokykloje
Pasidarbavus moterų soda- 

lietėms, kurioms vadovavo 
kun. J. Daunis, buvo įrengta 
visuose mokyklos kambariuo
se Frolescent šviesos. Seselės 
ir vaikučiai džiaugiasi jaukiai 
jausdamiesi puikiai apšvies
tuose kambariuose.

Moterų Sodalicija per praė
jusius kelerius metus labai 
sėkmingai darbavosi. Imant 
dvasinę sritį, niekada neapleis- 
davo mėnesinės šv. Komuni
jos. Punktualiai lankė susirin
kimus. Materialinė sritie irgi 
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pamatę 
Panelės 

pagelbon 
geraširdė

nebuvo apleidžiama. Re ^5 
įvairius pasilinksminimu vaka
rus ir kita. Iš tų parengimų 
gavo $411.81. Suprantama, di
delis nuopelnas už tai priklau
so uoliai valdybai, bet dau
giausiai rūpinosi ir darbavosi, 
buvęs jų dvasios vadas kun. 
Jonas Daunis. Klebonas kun. 
P. J. Juškaitis nuoširdžiai dė
koja moterų sodalietėms ir 
kun. Jonui Dauniui.

Dabar Moterų Sodalicijos 
dvasios vadu yra pasklidas 
kun. P. Bekša. Etaug yra vil
ties, kad Moterų sodaliečių 
veikla nesumažės, bet dar pa
didės.

Sodallcijos p riet;-lis.

Naujakuriai karo tarnybon
šiomis dienomis iš mūsų pa

rapijos pašaukti karo tarny
bon, neperseniausiai atvykę iš 
tremties, Juozas Mingaudas ir 
Antanas Kulbis. Jie išvyksta 
i tarnybą šio mėnesio gale.

Vestuvių varpai
Mūsų parapijos jaunuolis J. 

Petrušauskas, šio karo vetera
nas, lapkričio mėnesyje iškelia 
vestuves. P.p. Petrušauskų 
šeimoje, kelių mėnesių laiko
tarpyje jau bus apsivedę du 
sūnūs, Edvardas ir Jonas.

Stasys Liepas, 
mokytojas, 

choras, vado- 
vargonininkui,

Kortavimo vakaras
Spalio 27 d. 8 vai. vakare, 

parapijos svetainėje, įvyksta 
kortavimo vakaras, kurį ren
gia moterų sodalicija. Moterys 
sodalietės visada suruošia pui
kius parengimus ir gerais tiks
lais. Dėl to jos ir jų parengi
mai verti mūsų paramos. A.D.

Vakarinė Mokykla
prasidės spalio - Oct. 18 d. 

Pamokos vyks vakarais Kata
likų klubo salėje, 163 Harvard 
St., Cambridge. Visi lietuviai, 
kurie pereitą žiemą lankė šią 
mokyklą prašomi ir šią žiemą 
ją lankyti. Taip pat prašomi 
ateiti ir tie lietuviai, kurie 
naujai atvyko iš Europos. Va
karinė mokykla veiks trečia
dienių ir penktadienių vaka
rais nuo 7 vai. ligi 9 vai. Rap.

Feaictadienis, Spaho 13. 1950
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Jungtiniu Tautų vėliava, iškelta ant Kapitolijaus rūmą 
išvaduotome Seoul mieste.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, spalio 15 d. 

5:30 po pietų per WMEX ra
dijo stotį kilccycles — 1510 
bus transliuojama apie Šv. 
Poly karpą, kuris buvo tiesio
ginis mokinys Kristaus apaš
talo šv. Jono.

Pasirūpinkite 
“stickerius”

Massachusetts valstijos au- 
automobilių registruotojas 
King ragina visus automobilių 
ir sunkvežimių savininkus iš 
anksto pasirūpinti vadinamais 
“stickeriais”, nes nuo lapkri
čio 1 d. bus stabdomi visi au
tomobiliai ir sunkvežimiai, ku
rie jų neturės ir bus baudžia
mi.

Vvilliam E. FitzGerald,
8. J«,

Fairfield universiteto virši
ninkas. buvęs Bostono kolegi
jos ir VVeston kolegijos virši
ninku, paskirtas TT Jėzuitų 
Draugijos Naujosios Anglijos 
provincijolu.

Uždraudė Robeson 
paveikslą

Meras John B. Hyr.es už
draudė įstatyti parodoje neg
rų dainininko Paul Robeson 
paveikslą betkuriame viešame 
miesto name. Paul Robeson, 
negras, yra žinomas komunis
tų simpatikas.

Sponsoriams pagerbti 
vakarienė

Cambridge apsigyvenę trem
tiniai, norėdami viešai pa
reikšti padėką juos atkvietu- 
siems sponsoriams, rengia 
jiems pagerbti vakarienę, ku
ri įvyks š. m. spalių mėn. 21 
d., 6 vai. vak. Lietuvių kata
likų klube (163 Harvard St.).

Visi tremtiniai, gyvenantieji 
.Cambridge ir jo artumoje, 
kviečiami prisidėti, kad nei 
vienas sponsorius neliktų ne
pakviestas.

Rengimo Komisija.

NAUJAS “AIDŲ" 
NUMERIS

“Aidų” žurnalo spalio mėn. 
numeris jau atspausdintas. 
Jame yra Z. Ivinskio, V. Ma
ciūno ir K. Mockaus straips
niai. Grožinės literatūros pa
teikė J. Kėkštas, VI. šlaitas, 
J. Jankus ir V. Jonikas.

Šį “Aidų” numerį puošia A. 
Galdiko, T. Valiaus, J. Smug
levičiaus, V. Rato, J. Bakio, 
A. Girardo, A. Vaičaičio ilius
tracijos ir įdomi Strasburgo 
katedros skulptūra.

Be to, yra literatūros, knygų 
bei žurnalų, religinio, visuo
meninio ir palitinio gyvenimo 
platūs apžvalgų skyriai.

PASIRINK SAU PUIKŲ FORDO TROKĄ

ŽEMIAUSIA KAINA trukų iŠ 175 
Fordo ekonomiškų modelių yra 
6-cilinderių 95 h. p. Fordas F-l 

p^dų. įtalpa su nauju "grain- 
tight" body.

N»“ra Pickup truko lygaus Fordui, 

kuris duoda ekonomiška pasirinki
mu V-8 arba 6-CILINDERIU 

GOS HM) h.

p. š^š»ų.

Jokis trekas neprilygsta
Fordo LONG LIFE aptarnavimo 
rekordui. Naudojantis vėliausia 
dafa iš 6.592 000 treku. gyvybės 
apd raudos ekspertai įrodė. kad 
Fordo trekai ilgiausiai tarnauja.

JĖ-
p. V-8 inžinu. 93 h.

Žemos kainos 6-ciHnderių Fordas 
F-l įtalpos yra su oil filteriu ir 
oil-bath ir oro valytuvu be ekstra 
mokesčio.

Heros America's Economy Rckupf




