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TEKSTILES DARBININKAI 
REIKALAUJA PAKELT I 

ALGAS
Boston, Mass. — Lap

kričio 12 d. pasibaigė A- 
merikos Tekstilės Darbi
ninkų unijos, CIO, dviejų 
dienų konferencija. Da
lyvavo apie 300 atstovų. 
Jie atstovavo apie 70,000 
tekstilės darbininkų. Nu
tarė reikalauti pakelti al
gas, $100 minimumo pen
sijos į mėnesį ir 60 pro
centų algos sergančiam 
darbininkui kas savaitę. 
Taip pat nutarė reika
lauti trijų savaičių ato
stogų darbininkams, iš
dirbusiems bent 10 metų, 
reikalauti aštuonių šven
čių su alga, vietoj 6.

Dabartinė sutartis uni
jos su tekstilės industri
jos savininkais baigsis 
vasario 1 d. 1951 m. Prieš 
tai unija savo reikalavi
mus stengsis įtraukti į 
naują sutartį.

tartis galios iki gruodž
31, 1951. Darbininkai taip 
pat iškovojo dar vieną 
šventadienį.

Fordas atleidžia 50,003 
darbininkų

Detroit, Mich. — Foi^ 
Motor bendrovė pranešė, 
kad ji atleidžia laikinai 
50,000 darbininkų iš savo 
River
Darbininkai bus be darbo 
ketvirtadienį, lapkričio 
16, penktadienį ir kitą sa
vaitę — trečiadieni. ’ et- 
virtadienį ir penktadienį 
ir lapkričio 30 ir gruodžio 
1 d. dėl plieno ir kitų da
lių trūkumo.

Rouge įstaigos.
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Amerikiečių sužeisti kariai prie Anju, kur jie sulaikė kiniečių veržimąsi, gabenami 
į lauko ligoninę.

LAnščiU leidėjai 
pasirašė sutarti

BOatO-
11

Bostoa, —
no laikraščių leidėjai pa
sirašė sutartį su penkio
mis unijomis. Leidėjai 
sutiko pakelti algas 5¥jc. 
į valandą, pradedant rug
pjūčio 1, 1950 m., pride
dant 8 c. į vai., pradedant 
lapkr. 1, 1950, ir pride
dant l%c. į valandą pra
dedant sausio 1, 1951. Su-

Trumanas reikalausiąs 
daugiau pageltos Europai
VVashington, D. C. —

Prezidentas Trumą n a s 
paskelbė tautai savo pa
siūlymus praplėsti šalpos 
programą vakarų Euro
pai. Prez. Trumanas pir
moje vietoje stato šalpos 
programą ir įspėja visus, 
kad Vakarų Europa tebė
ra pavojuje. Jis pareiškė, 
kad yra būtinas reikalas 
apginkluoti ne tik Vaka
rų Europą, bet taip pat 
pietinę Aziją ir Viduri
nius Rytus.

Lenkai siūlo anglį už karines medžiagas
Bruselis, Belgija —Pra- Olandijoje, 

dėjus Europai sparčiau 
ginkluotis, prireikė dau
giau anglies. Sumažėjo 
anglies importas iš Ang
lijos ir kitų, kraštų. Dėlto 
angąlies trūkumas stip
riai jaučiamas Belgijoje,

Danijoj ir 
Vak. Vokietijoj.

Derantis dėl anglies ek
sporto su Lenkija, ši pa
reikalavo mainomis kari
nių medžiagų . ir mašinų. 
Vakarų Vokietijai 
kai atsisakė duoti

visiš- 
ang-

PEKINGO DELEGACIJA
PAKELIUI Į AMERIKĄ

PASMERKĖ ATEISTINĮ 
BARBARIZMĄ

brolius vyskupus, kuni
gus ir visus tikinčiuosius, 
sveikina juos už jų didvy
riškumą kovoje už Kata
likų Bažnyčią ir tikėjimą.

Lake Success
kričio 14 d. Maskvos ra
dijas pranešė, kad devyni 
komunistinės Kinijos na
riai išskrido lėktuvu į 
Jung. Tautas New Yor- 
kan. Radijas sako, kad 
delegacijai vadovauja Wu 
Hsiu-Chuan ir jo patarė
jas Chiao Kuan-Hua.

Sakoma, kad Wu Hsiu- 
Chuan gavęs iš savo vy
riausybės įgaliojimus dis
kutuoti Korėjos klausimą 
tik tada, jeigu jam bus 
leista stoti ne kaltinamo
jo, o
Taigi ta delegacija. 
Saugumo 
pakviesta 
atvyksta 
kaltinti

Lap- kad jos gindamos užpul
tą Pietų Korėją neteisė
tai kišasi į Korėjos rei
kalus. Tai pribusią Mali- 
kui pagelbininkai.

Associated

kaltintojo rolėje, 
kuri 

Tarybos buvo 
pasiaiškinti, 

ne aiškintis, o 
Jung. Tautas,

Rusija pasirengus karui
Atlanta, Ga. — Tolimų

jų Rytų
Press korespond e n t a s
Brine, kalbėdamas laik
raštininkams, pareiškė, 
kad Rusijos dominuoja
mos komunistų Kinijos 
įsiveržimas į Korėją ir 
Kremliaus politika aiš
kiai rodo, kad Rusija yra 
pasiruošus karui.

PRANEŠIMAS
Darbininkų Sąjungos 

(LDS) Connecticut aps
kritis šaukia metinį su
važiavimą lapkričio 19 d., 
Šv. Juozapo patalpose 
1:30 vai. po pietų, Water- 
bury, Connecticut.

Prašo iš visų kuopų 
skaitlingai atsilankyti.

Šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius narius bus lai
komos 10 vai. rytą, šv. 
Juozapo bažnyčioje.

Pirm. Juozas Bernotas 
Rast. St. Sopranas.

VVashington, D. C. —
JAV katalikų vyskupai 
metiniame Katalikų Uni
versiteto susir i n k i m e 
griežtai pasmerkė raudo
nuosius komunistus už * 
geležinės uždangos už 
masinį katalikų persekio
jimą ir žudymą. Vysku
pai savo rezoliucijoj pa
reiškė, kad masinis kata
likų persekiojimas ir žu
dymas viršija žiauriausi 
barbarizmą pasaulio isto
rijoj. Giliai užjaučia savo

v •

— Jung. 
agrikultūros

Didelis bulvių derlius
New York

Valstybių 
departamentas praneša,
kad šiais metais užderė
jo 430,591 bušelis bulvių, 
7 proc. daugiau 
praeitais metais.

negu

KOVOJA TEISMUOSE 
IR GATVĖSE

Philadelphia, Pa. — Te
lefonų darbininkų strei
kas tęsiasi visame krašte. 
Darbininkams vadovauja 
CIO vadai. Kova eina 
teismuose i? gatvėse. 
Kentucky ir Minnesota

SOVIETAI STATO STIPRŲ 
JŪROS LAIVYNĄ

Londonas — Jūros lai
vynas, kurį pastaruoju 
metu sovietai stato, ne 
tik povandeninius laivus, 
bet ir keturis didelius ka
ro laivus. Iš jų du— kiek
vienas po 35,000 tonų — 
jau pastatyti praeitais, o 
kiti du dar statomi. Ligi 
1951 m. pabaigos Rusija 
numačiusi pastatyti 1000 
povandeninių laivų.

Pasiekiančiomis žinio
mis rusų karo laivai nu
matomi apginkluoti 17.7 
colių patrankomis. Po-

vandeninių laivų statybo
je rusai vartoja pas save 
laikomus nelaisvėje 
kiečių specialistus.

vo-

$10,000 užranką
Cambridge, Mass. — 

Lorraine M. Denoncourt, 
gyv. Sargent St., North 
Cambridge, sprogus elek
tros lemputei, susižeidė 
ranką. Ji iškėlė bylą Ge- 
neral Electric bendrovei 
reikalaudama $10,000 at
lyginimo.

teismai uždraudė piketuo
ti, o Omaha ir Georgia 
teismai atsisakė tai da
ryti. Kaikur įvyko piket- 
ninkų su policija susikir
timas. Philadelphi joje 
areštavo H streikuojan
čiųjų, kurie pasipriešino 
policijai.

lies. Atrodo, kad Belgija 
ir Olandija yra linkusios 
tokius mainus daryti, jei 
iš kitur anglies negaus.

Lenkijoje anglis kasa
ma prievarta sugaudytų 
žmonių. Yra nemaža ir 
kinų darbininkų, kurių 
niekada Europoje nebu
vo. Jų gabenami vis nau
jo transportai.
na. Instrukcijas ji gauna 
iš Sovietų atstovybės 
Etiopijoje. Tame nedide
liam apleistam krašte So
vietų atstovybė turi kelis 
šimtus tarnautojų Afri-

Pakelta automobilių 
apdrauda

Boston, Mass.
draudos departamentas 
leido pakelti apdraudas 
automobiliams. Kaiku- 
riuose miestuose ir mies
teliuose kainos pakilo, o 
kituose sumažėjo. Pavyz
džiui, Abington, Mass.
1950 m. buvo $24,20, o
1951 m. bus $25.00; Bos
tone buvo — $50.10, bus 
— $52.50; Norwoode bu
vo — $31.70, bus
50; Worcester buvo — 
$29.70, bus 37.50; Berlin 
buvo $18.00, bus $15.00.

nashmgtonas — Gyny
bos departamentas lap
kričio 14 d. įsakęs Nau
jokų Ėmimo tarnybai su
rinkti 40,000 vyrų armi- 
jon sausio mėnesiui. Iki 
ateinančių metų balan
džio 1 d. turi būti pašauk
ta armijon 350,000 vyrų. 
Šiais metais buvo pa
šaukta armijon rugsėjo 
mėnesį 50,000 vyrų ir 
toks pat skaičius spalio 
mėnesį; lapkričio mėnesį 
šaukiama 70,000 vyrų ir 
gruodžio 40,000.

Oro ir Jūros laivyno pa
jėgos ligi šiolei renkamos 
savanoriškai ir dar nu
matoma ateinančių metų 
sausio mėnesį jų šauki
mas konskripcijos būdu. 
Atstovų Rūmų ginkluotų 
pajėgų rinkimo komiteto 
pirmininkas, demkr. Carl 
Vinson, pareiškė, kad 
kongresas prašys sausio 
mėnesį pakelti šaukiamų 
vyrų amžių nuo 25 m. iki 
35 metų ir leisti pašaukti 
kai kuriuos II-jo pasauli
nio karo veteranus.

Naujokų Ėmimo tarny
bos direktorius Lewis B. 
Hershey yra prieš senes
nio amžiaus vyrų šauki
mą karo tarnybon. Jis 
pareiškė, kad vyrų šauki
mas karo tarnybon turė
tų liesti vyrus nuo 18 m.

amž. iki 25 m. Jo nuomo
ne turi būti šaukiama ka
ro tarnybon vadovaujan
tis šiais sumetimais: 
šaukti vyrus dar netar
navusius kariuomenėje ir 
kurie mažiausiai naudin
gi pramonei ir žemės 
ūkiui. Tokių vyrų dau
giausia via tarp 18 met. 
amž. ir 25 met.

Reikalauja 4 bilijonų
VVashington, D. C. —

Prezidentas Trumanas 
kreipėsi į Kongresą rei
kalaudamas pakelti mo
kesnius gyventojams 4 
bilijonais dolerių. Tiek 
reikalinga biudžetui su
balansuoti.

Generolai tarnaus 
mišioms

Boston, Mass. — Sek
madienį, lapkričio 19 d. 
Tėvas Daniel J. Lynch, 
S. J., brigadierius gene
rolas, švęs savo auksinį 
jubiliejų kaipo jėzuitas. 
Jis atnašaus iškilmingas 
šv. Mišias, dalyvaujant J. 
E. arkivyskupui Richard 
J. Cushing’ui. Šv. Mišiose 
tarnaus majoras gen. 
VVilliam I. Rose ir majo
ras gen. VVilliam Harri- 
son.

NENURIMSTA

>

Ap-

San Juan, P. R. — Lap
kričio 14 d. Puerto Rico 
nacionalistai mėgino pa
degti JAV pašto įstaigą, 
telefono rūmus ir vieną 
privatų viešbutį Utuado 
mieste. Tai buvo antras 
pasikėsinimas pad e g t i 
nuo prieš dvi savaiti vyk
dyto sąmyšio.

Juar Esteben Nunez, 
spėjama nacionalistas, 
buvo policijos sučiuptas

pilant žibalą bei gazoliną, 
kad padegtų telefono rū
mus, kurie jungiasi su 
pašto įstaiga. Liepsnos 
jau buvo besiplečią, kai 
policija atvyko. Gaisras 
buvo greitai likviduotas, 
dar nepadaręs didesnių 
nuotsolių.

Praėjusį penktadienį 
nacionalistai bandė pa
degti JAV pašto įstaigą 
Canovanas miestelyje. *

$31.-

Sustabdė karo medžiagų 
siuntimą Kinijon

Vašingtonas. — Senato 
komisija lapkričio 10 d. 
pranešė, kad yra sustab
džiusi išvežimą karo me
džiagų, kurios vienu A- 
merikos laivu buvo siun
čiamos komunistinėn Ki
nijon. Tame laive, kurio 
vardas neminimas, buvo 
siunčiama 154,230 galio
nų skysto kuro, 348,000 
svarų geležinių cinkuotų 
vamzdžių, 418,345 svarai 
cinko lapų ir 67,650 gele
žies gabalu

Areštavo $5.00 padirbėję
Los Angeles, Kaliforni

ja --Federalinės valdžios 
agentai areštavo Kenneth 
Hollands, 24 metų, kuris 
turėjęs pasidirbęs ir pla
tinęs penkines $11,500 
vertės. Jis gaminęs pini
gus iš knygų. Valdžios 
agentai jį sekė per keletą 
savaičių.

jVGl U.ęjOS ŽINIOS

Nušovė sąmokslo vadą
Caracus, Venezuela — 

Rafael Simon Urbina, 
ginkluotos sąmokslinin
kų gaujos vadas, susikir- 
tęs su kalėjimo sargais, 
buvo nušautas. Taip pat 
nužudytas Įeit. pulk. Car- 
los Delgado Chalbaud, 
karinės grupės vadas.

A Jungtinių tautų politinė komisija 52 balsais 
prieš 6 atmetė sovietų pasiūlymą atšaukti iš Graiki
jos Jungtinių Tautų stebėjimo komisiją. Tai rodo, 
kad padėtis Balkanuose dar tebėra įtempta.

A Goerlitzo apylinkėje, Vokietijoje, surasti urani
jos medžiagų klodai. Sovietai tuojau čia įvedė karinę 
kontrolę ir sustiprino policiją žmonėms sekti.

A Jugoslavijos pasiuntinybė' Čekoslovakijoje įspė
jo visus savo piliečius, kad jie vyktų namo, nes ne
gali jiems patikrinti saugumo. Čekų komunistai Tito 
šalininkus suiminėja.

A General Electric bendrovė pranešė, kad nuo nau
jų metų pradžios gali tekti sumažinti 20 procentų ga
mybą radijo bei televizijos aparatų ir šaldytuvų.

A Vakaru Vokietijai leista gaminti plieno į metus 
11,000 tonų.

A Anglijos vyriausybei nedavus vizų įvažuoti kai- 
kuriems karštiems “taikos apaštalams”, “taikos kon
gresas” iš Sheffieldo, Anglijos plieno pramonės cen
tro, nukeliama į Varšuvą.

A Italija ir vakarų Vokietija pasirašė prekybinę 
sutartį 140 milionų dolerių apyvartai. t ,

A Ispanija ir vakarų Vokietija jau priimtos į Jung
tinių Tautų žemės ūkio ir maitinimo tarptautinę or
ganizaciją.



Penktadienis, Lapkr. 17, 1950 2

invazija Korėjoje
Prisidėjo dar vienas “priešas”

Korėjos karą buvo manbma užbaigti ligi Padė
kos dienos ir Kalėdoms dalį kariuomenės paleisti na
mo. Kiniečių invazija tas viltis sugriovė. Karas už
truko ,o kartu su tuo sulaukta ir žiemos, kuri prasi
dėjo anksčiau, negu paprastai būdavo. Iš Mandžuri- 
jos plokščiakalnių dabar veržiasi ne tiktai nauji ki
niečių būriai, bet ir šalti svilinantieji vėjai. Kores
pondentai iš karo fronto rašo, kad amerikiečiai tik 
Aleutų salose praėjusio karo metu kovojo tokiose 
sunkiose sąlygose. Kariuomenei stinga šilto apdaro 
ir apavo. Nėra ir namų kur prisiglausti, kaip būdavo 
Europoje. Kariams tenka gyventi palapinėse arba 
ieškoti apsaugos kalnų šlaituose. Net kiniečiai, spe
cialiai žiemai pasirengę, negali išvystyti didesnės 
atakos.

Sąjungininkams šilti rūbai yra jau pakeliui. Ka
ro departamentas praneša, kad nuo liepos mėnesio 
buvo rengtasi žiemai, bet šaltis užklupo anksčiau, 
negu buvo numatyta. Šiltas apdaras gabenamas spe
cialiais lėktuvais.

Ir kiniečiai keliasi iš jūros
Po ilgesnės pertraukos kinų “savanoriai” vėl 

pradėjo smarkiau pulti net keliose vietose. Puolimas 
daromas siauriausioje Korėjos pusiasalio vietoje, 
tarp Sinanju ir Hamhung, tikslu atkirsti šiaurėje ko
vojančius amerikiečių ir korėjiečių dalinius. Kaiku- 
riose pajūrio vietose parama kinams teikiama lai
vais iš jūros. Į kautynes yra išėję kokie 8 kinų bata
lionai, apie 8000 vyrų. Vietomis sąjungininkai buvo 
priversti po kelias mylias pasitraukti. Kitur kinai su
laikyti.

Užimtos svarbios elektros jėgainės
Po dviejų savaičių kovos amerikiečiai vidurio 

fronte pasiekė Changjin upės rezervuarus — dirbti
nai užtvertą didžiulį ežerą. Iš šios vietos elektros 
energiją gauna didelė dalis šiaurinės Korėjos ir Man- 
džu rijos.

•»

_ DARBININKAS

kiniečiai paimti į nelaisvę prie Hamhung.
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LĖKTUVO KATASTROFOJE 
ŽUVO 51 MALDININKAS

Romos, 
lėktuvo

♦

Kazys Persikas
i

Stipriai veikia aviacija
Amerikiečių aviacija šiuo metu vyrauja visoje 

šiaurinėje Korėjoje — Mandžurijos ir Sibiro pasie
niuose, kur yra išdėstyta kinų ir komunistų korėjie
čių kariuomenė. Oro tvirtovės pelenais pavertė Kap- 
san karinę bazę prie pat Mandžurijos sienos ir smar
kiai apgriovė Hoeryong, 40 mylių nuo Sibiro. Kitados 
čia buvo įrengta didelė japonų karinė bazė, sujungta 
penkiais keliais su šiaurine Korėja ir Mandžurija. 
Numesta apie 40.000 padegamųjų bombų. Tai buvo 
viena iš 12 oro atakų, įvykdytų 10 dienų laikotarpy
je- ‘

m 10,000 kanadiečių /tvyksta į JAV, VVashingtono 
valstybę,- atlikti keturių mėnesių karinių pratimų 
prieš išvykstant į Korėją.

■■ Iš Hong-Kong pranešama, kad Kinijos pietuose, 
Cantono provincijoje, atitraukus dalį kariuomenės į 
Mandžurijos pasienį, prie Korėjos, partizanai pradė
jo aktyviau puldinėti komunistų valdžios įstaigas. 
Penki aukšti pareigūnai užmušti ir 12 dingo be ži
nios.

Corps, Prancūzija — 
Lapkričio 14 d. iš Pran
cūzijos buvo pranešta, 
kad dėl Alpių sniego pū
gos sudužo De L’Obiou 
kalnuose Kanados lėktu
vas Skymaster, kuriuo 
skrido 51 Šventųjų Metų 
maldininkai iš 
Maldininkai ir 
įgula žuvo.

Tarpe žuvusiųjų aukų 
yra ir vienas amerikietis 
Giuseppe Butera, 65 m. 
amž., iš Brooklyn, N. Y. 
Kiti kanadiečiai, kurių 
tarpe Msgr. J. A. Bureau, 
47 m., Montreal arkivys
kupo sekretorius, ir kiti 
devyni kunigai.

Popiežius Pijus XII dėl 
šios nelaimės apsiverkė. 
Tą pat rytą Dievo Moti
nos koplyčioje pasimel
dė už žuvusiųjų sielas ir 
pasiuntė užuojautos tele
gramą Kanadon. Lapkri
čio 15 d. 9 vai. ryta už žu-

RUSAI AREŠTAVO DU 
AMERIKOS KARININKUS

vusiuosius Šv. Petro Ba
zilikoje buvo atgiedotos 
egzekvijos. Pamal d o s e 
dalyvavo visa Kanados 
Romoje kolonija, vado
vaujama ambasadoriaus 
Jean Desy.

Apie 200 prancūzų Al
pių šaulių ir kitų savano
rių įkopė į kalnus ir su
rinko žuvusiųjų lavonus, 
kurie buvo nuimti nuo 
L’Obiou kalnų. Viso 58 
lavonai, iš kurių 50 lav 
nų buvo maldininkų.

je. Tačiau, Anglijai neį- 
leidus kaikurių komunis
tų vadų, perkėlė į Varšu
vą. Sakoma, kad iš komu
nistinės Kinijos atvyko 
47 atstovai, o iš sovietų 
Rusijos — 35.

o-

5 milijonai balsuos 
Vokietijoje

Frankiort, Vokietija — 
Sekmadienį, lapkričio 19 
d. dviejų vakarų vokiečių 
valstybių piliečiai—Ame
rikos okupacinėse zonose 
— rinks naują parlamen
tą. Daugiau kai 5,000,000 
balsuotojų turi teisę bal
suoti.

Areštavo 11 komunistų
Fa magus ta, Cyprus —

Šiomis dienomis Anglijos 
valdžios policininkai oreš- 
tavo 11 komunistų ir pa
sodino kalėjiman už 
triukšmavimą prieš ame
rikiečius karius, kurie 
buvo atvykę laivais. Ki
tus 24 nubaudė triukšma
darius piginine bauda.

Nehru pradeda labai pykti
Cicero, Illinois. — O kam čia svarbu ar Nehru 

piktas ar gerame ūpe? Deja, net ir labai svarbu. Mat, 
Nehru yra milžiniškos Azijos valstybės ministeris 
pirmininkas. Jo valstybė, India, turi apie 320 milijo
nų gyventojų, o giminingas Pakistanas taip pat apie 
76 milijonus gyventojų. Indija ilgai kovojo, kol pa
galiau įgavo visišką nepriklausomybę. Dabar tas 
Nehru, kartais atrodo, lig norėtų tapti vis daugiau 
išsilaisvinančių Azijos tautų dvasios ar net tikruoju 
vadu. Tai jam, žinoma, labai pritiktų. Sako, jis tam 
tikrai atvejais norėtų ir galėtų būti net Gandi Il-ju.

Bet ir Nehru turi daug visokių rūpesčių ir keblu
mų. Svarbiausias tas, kad Sovietų Rusija labai arti 
ir kad raudonieji kinai visai pašonėje. Gi ir pačiame 
jo krašte, Indijoje, komunistai mėgina giliai knistis. 
Jis pats, Nehru, nėra komunistams palankus ir savo 
krašte komunistų neglosto. Tačiau užsienio politiko
je jis mėgina po truputį meilintis tai Sovietams tai 
raudoniesiems kinams. Savo labai taikingose kalbose 
jis niekada neužsimena apie Sovietų pavergtąsias 
tautas.

Dėl raudonųjų kinų jis turi ir gi labai patogią 
filosofiją. Raudonieji, girdi, užėmė Kiniją — tai jie 
ten ir šeimininkai. Esą reikia skaitytis su faktu. Fi
losofija savotiška. Tai vagies pateisinimo filosofija. 
Vogti nevalia, bet jeigu jau pavogei
Tas pats Nehru užsiėmė visokiais tarpininkavimais 
dėl Korėjos, o svarbiausia dėl išguijimo Čengkaišeko 
iš Jungtinių Tautų Organizacijos ir patupdymo jo 
vieton raudonosios Kinijos atstovo. Jis vis mat nori 
skaitytis su įvykusiu užgrobimo faktu ir be to, girdi, 
Azijos komunistai tai ne sovietiški. Jie nebaisūs, ne
kalti avinėliai — tik nori geresnio sau gyvenimo. 
Bet va...

Tie nekalti avinėliai, raudonieji kinai, nepaisy
dami Nehru tokio draugiško nusiteikimo ir gražių 
jo žodžių ėmė ir įmaršavo į Tibetą, ir atsitūpė, atseit, 
prie Nehru žemės rubežiaus. Visi gi žino, ką reiškia 
turėti bolševikus prie sžfro rubežiaus. Nehru susijau
dino. Siunčia vieną notą, siunčia kitą, grasina ir am
basadorių atšaukti — o tie žygiuoja ir tiek. Nehru 
pyksta, bet pats kaltas. Atrodo, kad tas įvykis pakeis 
Nehru nusistatymą kita kryptimi.

tai ir tavo.
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Frankfurt, Vokietija — 

Lapkričio 7 d. Rusijos 
policininkai areštavo du 
JAV karininkus, kada jie 
turėdami leidimą važiavo 
per sovietų zonos terito
riją. Amerikos karo va
dovybė bandė juos atgau
ti, bet veltui. Bolševikai 
taip pat yra areštavę 
praeitą rugsėjo mėn. du 
britus kareivius kaipo 
užstatą už pabėgusį rusų 
armijos leitenantą į britų 
zoną. Rusai sako: “grą
žinkite mums mūsų leite
nantą, tai mes paleisime 
jūsų kareivius”.

prancūzų komunistų va
das’Thorez.

Dėl to Chuikovas įteikė 
formalų protestą Jung. 
Valst. aukštajam komisa
rui John J. McCloy. Pro
testo notoje sakoma, kad 
pavojus buvęs sovietų 
lėktuvui su komunistiniu 
vadu dėl to. kad ameri
kiečių lėktuvas skridęs 
tik 10 jardų nuo tos so
vietų komunistinės ligo
ninės. Amerikos oficialūs 
sluoksniai šį kaltinimą 
paneigė.

Kanadietę vienuolę 
paskelbė palaimintąja 

Vatikanas — Lapkričio 
12 d. iškilmingų ceremo
nijų metu Popiežius Pi
jus XII paskelbė palai
mintąja motiną Margare- 
tą Bourgeois, kuri prieš 
300 metų Kanados tyruo
se įsteigė Švč. P. Marijos 
Seserų Ordiną. Ceremoni
jos įvyko Šv. Petro bazi
likoje, kur dalyvavo virš 
2000 kanadiečių maldi
ninkų, arkivyskupų, vys
kupų ir kunigų.

■i Kinų delegacija, vykstanti į Jungtinių Tautų 
posėdį, lapkričio mėn. 15 d. atvyko į Pragą. New 
Yorke ketina būti lapkričio 24 d. Ilga pertrauka Pra
goję, manoma, bus panaudota pasitarti su sovietais. 
Sąmoningai aplenkta Maskva, kad taip nekristų į 
akis. ' .

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

DARBININKAS

366 W’. Broaduay
So. Boston 27, Mass.

Protestas dėl Thorez 
lėktuvo

Berlynas — Lapkričio 
15 d. gen. Vassily Chui- 
kov, sovietų okupacinių 
pajėgų vadas Vokietijoje 
apkaltino Jung. Valst., 
kad jų karo lėktuvas pa
statęs pavojun sovietų 
lėktuvą ligoninę, kuriuo 

* buvo vežamas į Maskvą
—

Užmušė 10, sužeidė 100
Oslo, Norvegija, — Grei

tasis keleivinis traukinys 
trenkė į prekinį medžių 
prikrautą traukinį arti 
Hjukseboe. Užmušė 
žmonių ir pavojingai 
žeidė apie 100 kitų.

Išrinktas Guatemalos 
prezidentas

Guatemala — Praeitą 
pirmadienį oficialiai pra
nešta, kad pulk. Jokūbas 
Arbenz Guzman išrinktas 
Guatemalos prezidentu. 
Rinkimai truko tris die
nas. Guzman gavo 219,- 
156 balsų, o jo oponentas 
gen. Miguel Idigoras tik 
53,364 balsus. Prezidento 
inauguracija įvyks kovo 
mėnesį.

DABAR
Laikas Įsigyti

KAILINIUS

10
su-

įsibrovė į Burmą
Rangoon, Burma—Ran- 

goon dieninis laikraštis 
rašo, kad kiniečių komu
nistų daliniai, ieškodami 
trumpesnio kelio į Tibetą 
veržiasi per Burmą."Taikos" kongresas 

Varšuvoje
»

Varšuva, Lenkija —
Ketvirtadienį, lapkr. 16 
d. prasidėjo komunistų 
taip vadinamas “taikos”
kongresas. Šis kongresas juokų ir ilgesnių linksmų nuo 
buvo numatytas Anglijo- tykių. Kaina $1.00.

Nusišypsok!
Surašė J. K. M. Išleista 193?1 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok ! pripasakoja visokiu

B. Koraitis

Jau artinasi šaltas ru
duo, paskui žiaurioji žie
ma. Tat dabar yra ge
riausias laikas pagalvo
ti apie įsigijimą naujų, 
elegantiškų kailinių pas 
I. J. F0X, kuri yra di
džiausia moteriškų kai
linių firma Amerikoje. 
Pas mus yra plačiausias 
kailinių pasirink imas 
naujosios 1951 m. ma
dos.

Reikia žinoti, kad atė
jus žiemai kailinių kai
nos labai pakyla. Taigi, 
dabar laikas juos įsigy- 
visuomet reikalaukite,

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 

Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

..............................—........................................... pavardė

adresas
4a

■ •
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

’ WESX — 1230 kilocj cles. Salėm/ Mass.
šeštadienį, lapkričio IX dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 

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

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

• •
LlTrtĮL’ANIAN RADIO HOUR

386 AVest Rroaduay South Boston 27, Mass.
*■ Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba N0rwood 7-1449

ti. Atėjusios į krautuvę 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių žinovas ir ekspertas. Jis primieruos Jums kai
linius pagal Jūsų skonį ir figūrą.

Drabužis, kuris pritaikytas asmens figūrai la
bai yra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve kalba žiemos metu. Tai mielas drabužis, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
šiltus ir skoningai pritaikytus kailinius.

Užeikite pas mus šiandien ar kitą dieną.
Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu, o 

paskui išsimokė
site kas mėnuo 
pagal jūsų išga
lės.

T

411 H'ashington St., Boston
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Taurūs ir šviesūs žmonės džiaugiasi kiekvienos 
tautos laisve ir liūsta, kada ji brutalios jėgos sulam- 
doma. Džiaugsmas ir liūdesys šiomis dienomis susi
telkia ties mūsų kaimyne ir broliška žeme — Latvija. 
Lapkričio 18 ji mini Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Dar neseniai mums buvo nepaprasto 
džiaugsmo, daugiau negu kam kitam, kai ji buvo 
laisva, ir šiandien mus apima neapsakomas liūdesys, 
skaudesnis negu kam kitam, kada tenka išgyventi 
abiejų broliškų tautų šiurpią dramą. Ypač graudu 
lapkričio 18, kai latvių tauta negali laisvai net savo 
šventės minėti.

Prieš dešimtį dienų, minint raudonąją Spalio re
voliuciją, visa Latvija skendėjo raudonosiose vėliavo
se, o išginti į aikštes žmonės turėjo priverstinai gar
binti savo vergėjus. Lapkričio 18, kai latvių tautos 
džiaugsmas savaime išsilietų į visą kraštą, neleidžia
ma nei laisvai susieiti nei laisvai pleventi tautinėms 
vėliavoms Brolių Kapuose., Brolių žemė trypiama, 
niokojama ir kankinama, kaip niekada dar nėra bu
vę josios istorijoje.

Daug sunkių amžių latvių tauta yra išgyvenusi 
po vokiečių priespaudos ranką, kuri gana prisiplėšė 
ir prilėbavo svetimu prakaitu ir vargu. Daug kentė
jo ir nuo Rusijos caro, Jono Žiauriojo, mongoliškų 
ordų. Mažai kas pasaulyje žino, kaip jis siautėjo 
Dauguvos šalyje ir dėl ko tas 'caras žiauruolis šian
dien bolševikų laikomas didvyriu? Jei ir turėčiau po 
ranka ano meto istorinius dokumentus, negalėčiau jų 
rodyti viešai, kaip nerodoma, kas dėjosi šio karo me
tu, kur tik raudonoji armija praėjo. Pamatytume iš 
senų laikų tvoras apsmaigstytas žmonių galvomis, 
pamautus ant kuolų kūdikius ir dar kaiką nepasako
mą. Visa tai latvių tauta turėjo iškentėti. Dėl to šian
dien tas caras mielai priimamas į caro žudikų kom
paniją. Jo sekėjai dar žiauresniu būdu Latviją trypia 
ir tautą žudo. Visų tų baisybių čia neaprašysi. Jos 
toli pralenkia ir Jono Žiauriojo laikus.

Tokiu sunkiu metu mes drauge su latviais šau
kiamės į pasaulį dėl suniekinto žmoniškumo ir žmog- 
žūdyščių, kaip broliai vienos aisčių tautos ir vienos 
nedalios. Mūsų šauksmas teisybės, tiesa, nėra toks

"Savi žmonės
Ar daug kam teko ke

liauti po laisvą Latviją? 
Apeiti kaimus ir mieste
lius, kalbėti su ūkinin
kais prie namų apyvokos, 
klausytis vakarais juoka
vimų ir dainų, prisėsti 
prie stalo seklyčioje ar 
važiuoti vingiuotu keliu į 
turgų? Ar teko būti Lat- 
galijoje per atlaidus ir 
sumą, arba 
žemėje pas 
traukiant?

Visi tie 
neišdyla su 
negali lengvai pasimiršti. 
Gali pamiršti ir didžiau
sius kalnus ar dangorai
žius, regėtus svetimame 
krašte, bet visada prisi
minsi tėviškės laukų kal
vas ir gimtos žemės pa
stogę. O po Latvijos dan
gumi ir latvių žemėje ga
lėjai rasti didžią dalį sa
vo gimtojo krašto ir savų 
žmonių.

Sutrūkusios gijos
Kartais, tiesa, nudvelk

davo lyg kokia vėsuma, 
tarytum debesys būtų 
saulę užslinkęs. Kartais 
taip būdavo, ir taip trem
tyje su latviais susitikus 
pasitaikydavo. Tačiau vi
sada taip būva, kai par
grįžta brolis iš toli ar se
suo pareina neregėta. Su
sėdi po liepa arba už sta
lo, ir žodžio nesurandi. 
Paskui pamažu ima pin
tis kalba ir sutrūkusios 
gijos vėlei susimezga.

Daug sunkiau jas su
rišti tarp broliškų tautų, 
kurias amžiai skyrė ir vis 
dėlto neperskyrė, kurias 
visi į Baltijos jūras skan
dino, o tačiau nenuskan- 

, dino. Jie tiktai atitolino, 
tiktai atitvėrė. Bet už tos 

. plonos užtvaros ta pati 

. aistiška širdis plaka...

Kas skiria ir riša
Nuolatinė kova latvių 

tautą užgrūdino, sukieti
no, padarė tokią stamant-

Kurše ir Vid- 
žvejus tinklą

prisiminimai 
viena diena ir

viešo kelio
I.ATVIIJ NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĘ MINIM

rią ir aktyvią, tokią verž
lią, kad kaikam iš mūsų 
sudaro įspūdžio, jog tos 
žymės yra neaistiškos. 
Nėra abejonės, kad sveti
ma įtaka mažiau ar dau
giau nusėda į pavergtą 
tautą, bet kas su ja orga
niškai suauga, patampa, 
jos pačios dalimi.

to tūpčiojimo ir

Simas Sužiedėlis

Antra vertus, apsidai
rykime, kas mumyse ki
tiems nepatinka ir kas 
yra prilipę taip pat nesa
vo
neryžtumo, to nepraktiš- 
kumo ir slaviško svajin
gumo? Man regis, ar lat
viškas aktyvumas tik nė
ra artimesnis aistiškai 
senovei už tylią rezigna
ciją ir palaimintą ramu
mą? Jis pas mus dažnai 
smarkiai kunkuliuoja vi
duje, be veiksmų, o ver
žiasi širsmu jau po laiko. 
Atrodo, kad ne tiktai Ša
rūnas ir Skirgaila, tie 
Krėvės sukurti persona
žai, bet ir tikri istoriniai 
mūsų kunigaikščiai buvo 
labai veržlūs, judrūs ir 
karingai nusiteikę. Isto
rijos šaltiniai rodo, kad 
Nemuno gentys buvo 
smarkesnės už kitas ir 
savo giminaičiams lat
viams, žymiai rames
niems, pridarydavo .ne
maža žalos. Senos latvių 
dainos ne kartą nusi
skundžia ta nesmagia lie
tuvių viešnage, jų perdi- 
deliu aktyvumu.

Štai vienos dainos pos
mas sako:

Kopiu kalvon pažiūrėti. 
Kas su mano tėvų žeme: 
Ar lietuvis, ar totorius, 
Ar vištaitė raisinėjas?

pajėgus, kad sutraukytų raudoną voratinklį, kuris 
laiko aprezgęs abi Baltijos šalis, bet jis nėra ir toks 
bereikšmis. Jisai kaskart garsiau ir plačiau nueina 
per pasaulį, kaskart daugiau sudaro rūpesčio Krem
liaus viešpačiams. Vieną kartą teisybė turi laimėti.

L. Kn-va.

ne-

Lietuvio sulyginimas 
su totorium nėra malo
nus, bet pati daina nepik
ta. Latvis, žemės arėjas, 
tik pasiskundžia, kad jį 
kiti skriaudžia, bet pa
giežos jis nereiškia. Jis 
savo pyktį daugiau išlie
ja ant tų svetimų ponų, 
kurie užsėdę jį čiulpia, 
tartum kokie angiai. Tuo 
jis ir skundžiasi:

Juoda angis miltus mala 
Vidur jūros ant akmens. 
Ar latvis ūkininkas

turėjo nuo angių veislės 
gintis kietai ir rūsčiai, 
pats iš prigimties būda
mas taikus ir tik saugo- 
damaas tą žemę, kuri 
Dievo jam buvo duota?

Pasitikėjimas Dievu ir 
darbu

Latvių, ir apskritai ais
čių, dainose ir padavi
muose neskamba karo 
trimitai ir nežvanga kar
dai, kaip sakysime ger
manų sakmėse. Dauguvos 
krantuose žvanga tiktai 
dalgiai, ir arklas atsimu
ša į akmenį, pilką akmenį 
šalimai didžio vieškelio, 
kuriuo svetimi žmonės 
eina ir nueina, o latvių 
ūkininkas vis palieka ant 
savo žemės.

Jisai su ja neatjungia
mai suaugęs, kaip Dievas 
su dangumi. Pasitikėji
mas Dievu iš senų latviš
kų dainų tvyska visu sa
vo vaiskumu. Dievas, ro
dos, eina per laukus, juos 
užsėja ir užakėja, išugdo 
derlių ir jį sukrauna į 
jaujas. Žinoma, jis pade
da tiems, kurie yra 
darbštūs, ir rūpestingi, 
kantrūs ir ištvermingi, 
kurie myli kitus ir jiems 
padeda. Vienu dainos 
posmu tai gražiai pasa
koma prašant Dievo:
“Duok. Dievuli, kalnan kopti 
Ne nuo kalno žemumon, 
Duok. Dievuli, kitam duoti 
Ne iš kito pačiam melsti”.

Pasitikėjimas savo jėgo
mis ir savo darbu lat
viams yra gana charakte
ringas. Jie imasi kurio 
darbo vikriai ir energin
gai, tarytum debesiui ky
lant, kai rugių gubos yra 
išsklaidytos. Sakykime, 
kad seniau taip ponams 
žmones varė į darbą 
(Latvijoje, jis buvo ener
gingesnis ir smarkesnis 
negu Lietuvoje) bet jud
rumo žymė visada yra 
gera, iš kur ji bebūtų pa
veldėta.

Gražiai skleidėsi ir augo
Judrumas ir energija 

latviams yra daug padė
jusi atkuriant Nepriklau
somą valstybę. Ji gražiai 
skleidėsi ir augo, medžia
giškai ir kultūriškai, ir 
gyvendamas laisvoje Lat
vijoje negalėjai sakyti, 
kad tai nauja valstybė be 
šimtmetinių savarankiš
ko valdymosi tradicijų. 
Per šimtmečius latvių 
tauta buvo išsaugojusi 
tokią gyvą sąmonę ir to
kias tvirtas senolių tradi
cijas, kad nepriklausoma 
valstybė buvo kaip nusil
pęs vaisius. Argi valsty
bių pamatus sudaro tik 
administracinės tradici-

jos? Greičiau, tautinės. 
Kai tauta yra subrendu
si, ji jau turi tvarką savo 
viduje, kuri tik apsireiš
kia valstybine forma. Ta 
forma gali sudužti, gali 
būti priešų sušipulinta, 
bet tauta palieka.

Bendras kelias ir likimas
Mūsų dviems tautoms, 

kaip norėtume; yra dar ir 
marių kranto, kova dar 
nebaigta. Nuo Vasario 16 
ir nuo Lapkričio 18, po 
visų istorinių vingių, ji 
yra tapusi bendra ir tas 
bendras kelias vis labiau 
susiglaudžia. Mes juo 
sparčiai einame į vieną 
likimą, kurio gal dar ir 
nenuvokiame taip aiškiai, 
kaip norėtume, yra dar ir 
skirtumų nenugalėtų. Bet 
ką reiškia tie išviršiniai 
skirtumai prieš didį už
davinį ir ateitį? Ne skirti 
jie mus turi, padėti išsi
laisvinti ir išsilaikyti.

Garbina savo pranokėją
Latvių leidžiamas Šve

dijoje laikraštis “Latvju 
Vards” paskelbė ilgesnį 
raportažą iš Latvijos. 
Latvijos bedievių sąjū
dis paskelbė šūkį: “Kris
tus yra baigtas — 14i gy
vuoja Judas Iškąri jotas“. 
Surastas netgi “arkivys
kupas“ G. Turss, kuris 
sąjūdžiui padeda kursty
ti .neapykantą prieš baž
nyčią ir kunigus.

Vaidilutės garbina ugnį. Senovėje lietuviams ir latviams 
religija buvo bendra.

R

Bet kur čia bobai suprasti.
Berdičeva smarkiai įsižeidė, bet apsime

tė nenugirdusi. Atėjo sargas ir teiraujančiai 
į Balaganovą pažvelgė. Jam lyg kas parūpo.

— Kokia areštantė šiandien iš kalėjimo iš
ėjo? — Balaganovas paklausė.

Raudonarmietis išpūtė akis.
— Neviena, tovarišč komdarm.
— Vienos pasigendam. Ji per stogą neiš

lėkė, turėjo pro duris išeiti. Anose duryse 
buvo liudininkų, jie nematė. Tad ji turėjo iš
eit pro kitas duris, kur tu stovėjai.

— Aš jos nemačiau išeinant.
— Tai gal buvai užmigęs?
— Nieku būdu, tovarišč komdarm. Aš kal

bėjausi su karininku.
— Su kokiu karininku?
— Pavardė nežinau, klausti neišdrįsau. 

Jis sakėsi laukiąs išeinant iš kalėjimo savo 
giminaitės, kuri buvo aplankiusi vieną areš- 
tantę.

—Ir ta jo giminaitė iš kalėjimo išėjo?
— Tikrai taip, tov. komdarm. Jis ją meiliai 

pasveikino ir nusivedė.
— O kaip ji atrodė?
— Jauna, liekna, graži, puošniai pasirė

džius.
— O kas jai duris atrakino?
— Kas nors iš vidaus. Neteko matyti.
— Meluoji, niekše! — sušniokštė Balaga

novas ir taip smarkiai rėžė jam į žandą, kad 
iš burnos iškrito kruvinas dantis.

— Už ką? — vos išstenėjo raudonarmietis. 
Per jo veidą perėjo nervingas drebulys.

— Už tai, kad neišdrįsai paklausti. Tai 
buvo areštantė, o karininkas tai lietuvių ban
ditas, vadinamas partizanas. Tavo, kaip sar
go, pareiga iškvotinėti kiekvieną kalėjimo 
lankytoją ir be leidimo viršininko nevieno į 
kalėjimą neįleisti, o ypač neišleisti. Esi nu
sikaltęs sabotažu ir turi eit į čeką pasiaiš- 
kint. Marš!

Raudonarmietis nieko neatsakė, pridėjo 
pirštus prie kepurės ir, stuktelėjęs užkul
niais, išėjo. 1

Balaganovas su Berdičeva tyliai susižvel- 
gė. Kas buvo bekalbėti? Čia aiškus sabota
žas. Berdičeva mintyje Balaganovui dėkojo, 
kad jis išvadino sargą melagiu, reiškia, su
vertė ant jo kaltę, atrakino duris. Ji žinojo, 
kad sargas rakto neturi, nebent būtų pasi
dirbdinęs, kas neįmanoma. Duris kas nors iš 
vidaus atrakino, bet kas? Šurka? Ne. Ji tam 
perkvaila. Tačiau, kas žino? Kartais jai atro
dė, kad Šurka perdaug gudriai kvailioja. 
Reiks ją giliau ištirti. Ar šiaip, ar taip, kalė
jime slepiasi išdavikas. O gal ir ne vienas. 
Lietuviai labai nepatikimi. Rodos, ir lanks
tosi, ir reiškia palankumo, o žiūrėk, kas 
vyksta. Tačiau ir valdžios žioplumo netrūks
ta. Gi kad ir ji pati. Kokiem galam ji aprė
dė Danutę ne kalėjimo drabužiais? Jeigu ji 
būtų vilkėjusi dryžą kalėjimo uniformą, ji 
nebūtų galėjusi pabėgti. Parėdė ją, kad Ba
laganovui patiktų ir žiūrėk, kaip tas senas an- 
darokininkas jai atsidėkojo. Čiulbasi abu 
kaip karveliai, ir iš panosės areštantė pabė
ga. Gerai jam taip. Ne ant ko kito, tik ant 
jo paties atsakomybė krinta. Tegu kiek nu
kars savo nosį, kurią peraukštai buvo iškė
lęs. Ir tai jo damai reiks sparneliai apkar
pyti. Paryžietė, ką nori tą perka, o tas kvai
lys šampanovas dėl jos gražių akių valsty
bės pinigus išeikvojo. Pareis ir jam galas...

Taip galvojo Berdičeva ir savo planus 
ateičiai rezgė. Ką gi Balaganovas mintyjo? 
Ir jo mintys nebe linksmos. Jau du iš kalė
jimo pabėgo: Algis ir Danutė. Tiesa, jam nu
sibodo su tais keturiais komjaunuoliais ka
muotis. Tikrenybėje ten buvo tik paprasta 
jaunimo išdaiga. Apdainavo šnipą, kad žmo
gienos prisipūto — kokia čia kontrrevoliuci- 
ja? Tačiau, kai dalykas jau tiek išpūstas, ir 
du iš kalėjimo pabėgo, tai net jam, vyriau
siam šioj srity valdovui, nekokia šlovė. Jau 
čia ne tiek jaunimo klausimas, kiek bloga 
kalėjimo priežiūra. Kas gi kaltas? Jis, pats 
vyriausias šeimininkas. Kad tik Maskva ne
sužinotų, bet kur tau — neprieteliai praneš. 
O neprietelių esama — ištisas legijonas.

Kiek laiko praslinkus — nemažiau kaip 
už pusės valandos — Balaganovas paskam
bino į čeką, ar atėjo raudonarmietis su ra
portu apie sabotažą. Jam atsakyta, kad joks 
raudonarmietis nepasirodė. Reiškia, pabėgo. 
Daugiau sabotažo. Nejauku Lietuvoj vieš
patauti.

XXV.
Pagaliau Goremyka buvo pašauktas tar

dyti. Faktinai jam pranešta, kad tai būsian
ti dalinai apyskaita, dalinai pasiaiškinimas. 
Gavęs tokį pranešimą, Goremyka šyptelėjo: 
apyskaita iš ko? Finansai buvo ne jo žinioje, 
tai Šampanovo sritis. Pasiaiškinimas kas 
kita. Jau čia reiks savo darbuotę atskleisti 
bei aiškintis. Ką jis gero pasiuntinybei yra 
padaręs, kaip ant savo pečių yra nešęs be
veik visą darbo ir atsakomybės naštą, apie 
tai neminėtina. Įtartam Sovietų pareigūnui 
geri darbai sąskaiton neina. Jam prikaišio
jama tik mažmožiai — tikri ir iš piršto iš
laužti. Ant tų mažmožių mėgins jį pagauti: 
liežuvis kiek suklups, ir esi beviltingai įpai
niotas. Trūksta tik finalo: čekos tardymo, 

kankynių ir likviduotės. Tai prisiminus, šiur
pulys per nugarą pereina.

Apie apyskaitą taip pat ne per klaidą ar 
žioplumą paminėta. Bus kalbėta ir apie fi
nansus ir duota progos Goremykai ir Šam- 
panovą įvelti. Tai patentuota bolševikų me
todą:: šnipas šnipą šnipinėja. Kągi, būtų ne 
pro šalį tą raudonąjį burbulą Šampanovą 
ant tardomojo suolo pasodyti, bet čia išeitų 
nemalonus keblumas: būtų įvelta ir Olga 
Bludova. Ne. Malonumas įpainioti šampa
novą savaime atpuola. Tačiau jis ir taip tar
dymo neišvengs?.. Tegu pats su tuo dalyku 
kamuojasi. Klausimas, kas jį, Goremyką, 
tard}’s? Balaganovas? Vargu. Jis neišdrįs, 
nes jaučia, kad Goremyka ir apie jį šį tą n ’- 
malonaus gali prasitarti. Pilietinė drąsa Ba
laganovas nepasižymi. Tad gi kas? Sunku 
atspėti.

Ne tik sunku, bet ir neįmanoma buvo at
spėti, kad Goremyka tardys — Bzdurskis - 
Bandurskis. Taip, tai Bzdurskis išsprogusio
mis akimis į jį vėpso. Savo priešą Goremyka 
jis vienu smūgiu nori sumalti. Tačiau ir Go
remyka ne pėščias. Jis ryžosi gintis. Skubo
tai pasirausė savo atmintyje, kokį Bzdurskio 
darbelį turėti atsargoje. Ilgai ieškoti nerei
kėjo. Atmintyje glūdėjo stambi finansinė 
Bzdurskio operacija, kurią Balaganovas vos 
tegalėjo užglostyti. Tik reikės sučiupti progą 
tam darbeliui aikštėn išvilkti.

Bzdurskis be jokio gudragalviško įvado 
tiesiog ėjo prie dalyko.

— Tovarišč Goremyka, jei, iš viso, galiu 
tamstą tovariščiu vadinti, pasiaiškink, kokia 
buvo tavo išdavikiška darbuotė Paryžiaus 
atstovybėje.

— Norėčiau žinot, dėl kokios priežasties 
nenori mane tovariščiu vadinti? — saldžiai 
paklausė Goremyka.
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MU, Galvojų.dieną naktį 
juos. Sopindamas ir 

begalvodamas, gavau net nėr* 
vų Jrtepuolį... Melskitės už ma
ne ir manuosius..."

Jau keletas metų laikoma 
novena į Nekaltai Pradėtąją 
Mergelę. Laikoma ji to paties 
vardo lieutvaičių vienuolyne 
Putname, Conn., nuo lapkričio 
29 d. iki gruodžio 7 d. Nove- 
nos dalyvių skaičius darosi 
kasmet didesnis. Jis apima ne 
tik Amerikos, bet ir Kanados 
lietuvius, ne tik čia gimusius, 
bet ir iš tremties atvykusius. 
Novenos tikslas — pagarbin
ti Mariją ir išmelsti jos užta
rymą žmonėms.

“Aš nebemoku melstis"
Lietuvoje žmonės patys — 

asmeniškai — novenas laiky
davo. Jiems nestigo nei tikėji
mo, nei noro melstis. Šiandien, 
įvairių nelaimių palaužti, žmo
nės nebepajėgia patys melstis. 
Tokiems lyg į talką ateina ki
ti, ypač vienuoliai, pasišventę 
maldai ir aukai. Tai daro ir 
Putnamo lietuvaitės seselės. 
Savo laikomos novenos proga 
jos gauna laiškų, kurie rodo, 
kad tokia pagalba yra labai 
prasminga. Viena mergaitė ra
šo: “Tikiuosi Jūsų maldų Die
vas išklausys, nes aš nebemo
ku melstis. Pasimelskite į Ne
kaltai Pradėtąją už mane, ne
laimingą tremtinę. Intencijos 
nepažymiu, nes Marija žino 
geriau už mane, ko man rei
kia”. Vienas vyras iš Kanados 
rašo: “Neturiu ramybės, ne
turiu vilties gyventi... Maldau
ju, priimkit šią mano intenci
ją, pasimelskit, kad dar pama
tyčiau savo šeimą sveiką ir 
neišvežtą į Sibirą”. Kitas vy
ras iš JAV skundžiasi: “Mel
džiuosi į Dievą ir kalbu ro- 
c “

žančių kasdieną, išklausau ir 
šv. Mišių. Bet Dievas mano 
maldos dar iki šiol neišklausė. 
Aš pavargau maldoje, apsto
jau vilties. Šaukiuosi jūsų ge
ros širdies užtart mane mal
doje, šia intencija, kad Die
vas duot pasimatyti su vai
kais, likusiais Lietuvoje."

Tas pats vyras dar prideda: 
“Aš tikiu — tik viepa Marija 
žino širdies skausmą ir ilgesį 
netekus šeimos ir mylimų vai
kų”. Šie žodžiai rodo, kad lie
tuvis turi begalinį pasitikėji
mą Dievo Motinai. Viena mo
teris rašo: “Nekaltai Pradėto
ji. išklausyk mano prašymų. 
Tu viską gali pas Dievą!” Ki
ta iš savo gilios patirties kal
ba: “Marija, Tu visuomet bu
vai su manim, globojai mane. 
Tu viena supranti mane ir ga
li man padėti”. Kitas vėl pa

našiai rašo: “Aš pasitikiu Ma
rija, nes ji mus globoja visą 
laiką ir ne vieną prašymą yra 
išklausiusi”. Amerikoj gimusi 
moteris savo ranka gražiai 
lietuviškai įrąšiusi: “Mano in- 
tencija: tegu būna Marijos 
valia”.

■ '■■T'.A. . -K nrisM
“Marija, neapleisk mūsų

TŠvyaSs!”
Didžiausia žaizda, kuri ne

nurimsta nei dieną nei naktį, 
tai rūpestis ir skausmas dėl 
tėvynės nelaimės, dėl paliktų 
saviškių. Ir šitame , skausme 
tiesiasi rankos į Tą, kųjiąi 
mūsų tėvynė yra . pašvęsta. 
Viena rašo: “Nekaltai Pradė
toji Marija, mane spaudžia 
didelis skausmas dėl mano tė
vynės Lietuvos, kurią taip 
mylėjau. Ten kenčia mano likę 
tėveliai, sesutės ir broliai. Iš
prašyk iš savo mylimiausio 
Sūnaus, kad tos skaudžios die
nos būtų jiems sutrumpintos. 
Paguosk nuliūdusius, stiprink 
kenčiančius lietuvius”. Kita
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savo intencija išreiškia taip: 
“Už skausmuose merdinčią 
mano Tėvynę ir joje likusias 
4 mano seseris ir 2 brolienes 
su jų šeimpmis". Vienas, vy
ras, matyt kaimietis, rašo: 
“Aš prašau ir maldauju, kad 
bųtų laisva Lietuva ir kad pa* 
lengvėtų mūsų Broliams, ku
rie Sibire, ir lietuviams parti
zanams. Aš prašau Seselių, 
kad melstumėtės už mūs tėvy
nę brangią. Kai reikės taip pat 
ir aš pasiaukosiu dėl tėvynės: 
tai pasižadu Dievui”.

Vėl viena moteris prašo 
melstis: “kad Marija globotų 
mano "brangius artimuosius, 
palikusius dabar vargų., pri
spaustoj Lietuvoj, kad. M&rija 
išmelstų Jiems sveikatos, ne
palūžtų tikėjime į Dievą ir 
kad Dievas juos apsaugotų 
nuo visų nelaimių, kad galėtu
mėm dar šioj žemėj visi susi
tikti”.

Vieniša moteris rašo; “Labai 
noriu įsijungti į šią noveną... 
Turėjau du sūnų: vienas da
bar būtų 22 m.. antras 19. Jų 
likimas man dabar nežinomas, 
taip pat .ir mano motinos, se
serų ir brolių. Dabar šiame 
krašte esu viena, ir meldžiuos, 
kad Dievas duotų jei ne šiame 
gyvenime, tai aname būti su 
jais kartu. O jeigu dar maty- 
tumėmės su jais, meldžiu Die
vą, kad neatšaltų tikėjime, bet 
būtų tokie geri katalikai, .kaip 
buvo visą laiką.iš pat mažu
mės; jie ėjo pirmus penkta
dienius , komunijas ir niekad 
šv. mišių neapleido; nors la
bai daug dirbo, bet maldai lai
ko surasdavo — raginti jų ne
reikėjo. Tai mano intencija — 
už mano artimuosius".

“Marija, globok mūsų 
šeimą!”

Kai širdis atsiveria didžiajai 
Motinai, tada labiausiai pama
tai, kiek daug rūpesčių turi 
žemės motinos ir tėvai. Vyras 
rašo: “Bėgau su žmona ir
dviem vaikučiais. Karo veiks

Moteris, anksčiau atvykus į 
JAV, nešiojasi gilų rūpestį dėl 
savųjų, paliktų tremty: “Mari
ja, nepalik manęs vienos ilges
nį laiką. Padėk laimingai at
važiuoti pas mane mano bran
giesiems tėveliams, broliukui, 
močiutei. Leisk mums greitai 
susitikti ir vėl gyventi kartu. 
Ir jei gali, Marija, išklausyk 
mano taip seniai tau žinomą 
prašymą".

Motina rašo: “NP Marija, 
padėk, globok ir pamokyk 
mane, kaip turėčiau išauklėt 
savo sūnų, kuris toks neklus
nus. Trokštu, kad jis išaugtų 
geras katalikas, mylėtų Dievą 
ir tėvynę”. Tą pati dar pride
da; “Marija, tu viską gali pas 
Dievą — sugrąžink mano bro
lį j tikrą katalikišką gyveni
mą, kad mylėtų tave, Tavo 
Sūnų Jėzų Kristų ir dangišką
jį Tėvą”.

Jauna inteligentiška ponia 
rašo: “Būčiau laiminga, jei 
prie novenos prijungtumėt įr 
mano intencijas: 1. Kad Mari
ją globotų ir. laimintų musų 
mažą šeimą ir, jei Dievui pa
tiktų, papuoštų ją dar naujom 
gyvybėm; £. Kad mano vyro 
giminės Amerikoje pasidarytų 
gerais, nuoširdžiais katali
kais...”
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Jaunas vyras rašo: “Siųsda

mas šią labai : kuklią auką, 
prašau prijungti ir mano in
tenciją prie laikomos novenos 
į Nekaltai Pradėtąją Mariją, 
būtent — kad Dievas laimintų 
mano šeimą ir neleistų jai iš
irti... Mūsų šeima yra didelia
me pavojuje iširti”.

Štai gyvi reikalai, kurie at
spindi ir gyvą tikėjimą malda, 
užtarymu, dangaus pagalba. 
Tos trumpos laiškų ištraukos 
daugiau pasako už bet kokį 
įtikinėjimą, kad reikia šauktis 
Marijos globos. Laiškai, rodos, 
dar tebekvepia smilkalų dū
mais, kurie prisilietė jų per 
šv. Mišias, kai buvo padėti 
prie altoriaus .pe.r devynias 
maldų dienas. Ne yįenas laiškų 
autorių dėkojo buvęs sura-

nių galvų kaukuolėmis, blauz
dų bei, rankų kaulais. Kiti kau
lai sujungti žmogaus pavidalu 
apvilkti juodu drabužiu ir pa
kabinti ant sienų. Šis vaizdas 
darė mums šiurpų įspūdį ir 
vertė pamąstyti, kas dabar 
esame ir kas iš mūsų kūno lie
ka po mirties.

Po pietų pailsėję iki antros 
valandos, vėl vadovaujami 
kun. Z. Ignatavičiaus autobu
su išvykome į Šv. Povilo bazi
liką. Ši bazilika irgi yra labai 
puošni ir turtinga įvairiomis 
skulptūromis. Joje yra visų 
buvusių popiežių paveikslai iki 
dabartinio iš eilės nutapyti 
raudona, balta beį auksine 
spalvomis. Čia ir gi matėm 
šimtus maldininkų, kurie va
dovaujami savo kunigų dide
lėmis grupėmis ėjo su kry
žiais giedodami savo kalba 
šventas giesmes.

Iš čia autobusu važiavome 
įvairiomis miesto gatvėmis ir 
stebėjome įvairias senas isto
rines vietas, dar iš prieš Kris
taus gimimo laikų. Apie jas 
mums aiškino angliškai kal
bantis italas, kuris kaip tik 
tam tikslui buvo skirtas. Ma- 
tėme nežinomo kario pamink
lą, iškaltą iš balto granito ir

gražiai papuoštą gėlėmis ir 
saugomą šešių kareivių balto
se uniformose. Važiuodami per 
miestą pastebėjome draus
mingą tvarką, kurios žiūrėjo 
policininkai, jauni vyrai balto
se uniformose, kas darė gra
žų įspūdį. Gatvėse važinėjo tik 
maži automobiliukai ir kai kur 
didesni amerikoniško tipo. 
Vairuotojams uždrausta trū- 
byti ramybės dėliai.

Aplankėme ir Šv. Petro Ka
lėjimo bažnyčią, kurioje yra 
tikrieji retežiai, prie kurių lan
kytojai karštai meldžiasi. Taip 
pat aplankėme ir Kūdikėlio 
Jėzaus bažnyčią, kurioje yra 
relikvija tikrojo Kūdikėlio Jė
zaus lopšelio ir gražus sidab
rinis lopšelis, kur guli Kūdi
kėlis Jėzus, virš cimborijos 
altoriuje ir apšviestas elek
tros šviesa, kur maldininkus 
traukia prie karštos maldos.

Vakare grįžę kolegijon, pasi
dalinome įspūdžiais su prof. 
Zenonu Ivinskiu, kuris čia dar- 
buojasi prie Vatikano, rinkda
mas medžiagą Lietuvos istori
jai. P. Z. Ivinskis yra malonus 
ir simpatiškas žmogus ir bu
vo malonu su juo susitikti.

(bus daugiau) — B. M.

Šv. Rožančiaus <lr-jos 
vakarai

New Britam, Conn.
Sekmadienį, lapkričio 19 d„ 

4-tą vai. po pietų šv. Andrie
jaus gražiai atnaujintoj salėj 
įvyks vakaras, kurį ruošia šv. 
Rožančiaus draugija ir malo
niai kviečia visus atsilankyti. 
Bus traukimo būdu išdalyta 
dovanos ir proga smagiai pra
leisti laiką. Tuo paremsit ir 
gražią draugijos veiklą. Pel
nas skiriamas vienos bažny
čioj lempos įtaisymui, kuri 
kainuoja 200 dol. Bus skanių 
užkandžių. Tad kviečiame vi
sus ir visas atsilankyti.

Mirė
Pereitą savaitę po ilgos ligos 

savo namuose mirė a. a. Ka- 
ralina Nabarienė. Buvo prižiū
rima savo gerosios dukrelės 
bei žento, kurie dabar liūdi ją 
palydėję į amžino poilsio vie
tą. Taip pat, liūdi ir jos velio
nės sūnus bei sesuo.

Vėliopė buvo ištikima šv. 
Rožančiaus draugipos. Maldos 
Apaštalavimo, bei tretininkių 
draugijos narė. Palaidotą iš
kilmingai iš šv. Andriejaus 
bažnyčios šv. Marijos kapuo
se. Viešpatie suteik jos sielai 
ramybę. B. M.

mai atskyrė mane nuo jų. Ga
vau žinių, kad jie išliko gyvi.
Bet... Mano Dieve, .kas jų ten mintas ir išklausytas.

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES 
į ROMĄ

Rugpjūčio 11 d., vadovauja- pat sienoj po stiklu buvo kita

Marija viską gali pas Nevį!
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Jei spaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į

Nekaltai Pradėtąją Mariją
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 7 dieną.

Norėdami Įsijungti į šią Noveną, siųskite 
savo intencijas šiuo adresu:

immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa- 
intencijas. ir jei gali, nors maža auka paremia šią

» 
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I 
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Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.

mi ,kolegijos šeimininko kun. 
Zenono Ignatavičiaus išvyko
me į Šv. Kryžiaus Baziliką. 
Įėję į šią baziliką, pasukome į 
kairę pusę, kur yra koplytėlė 
su vienu altoriumi. Čia mūsų 
kunigai — J. Bernatonis ir A. 
Abračinskas atnašavo šv. Mi
šias, kurias mes išklausęme ir 
priėmėme šv. Komuniją. Kop
lytėlės prižiūrėtojas mums pa
rodė brangiausias, esančias ta
me altoriuje, tikrojo Kristaus 
kryžiaus relikvijas, vieną iš vi
nių, kuriomis Viešpats Jėzus 
buvo prikaltas prie kryžiaus, 
du spygliu? iš erškėčių vaini
ko ir nenorėjusio tikėti Kris
taus prisikėlimu šv. Tomo 
pirštą. .

Šioj koplyčioj ant sienps 
yra lentelė su užrašu įvairių 
senų laikų šventųjų relikvijų, 
kurios yra čia saugojamos. 
Tai mus giliai sujaudino ir 
drauge nudžiugino, kad Die
vo Apvaizda leido mums šią 
vietą aplankyti ir nors valan
dėlei pamąstyti apie Kristaus 
kančią akivaizdoje tų baisių 
įrankių, kuriais jis buvo kan
kintas. _

Išeidami iš šios koplyčios 
matėme sienoj po stiklu įdė
tą gan didelį gabalą lentelės 
su užrašu — gerojo latro kry
žiaus lentelė. Kiek toliau toje

lentelė, kuri buvo prikalta prie 
Kristaus kryžiaus su užrašu 
Jėzus Nazarėnas — Žydų Ka
ralius. Šios lentelės, nors atro
do per tiek šimtmečių ir labai 
sutrūniję, bet dar nesuirusios.

Kun. Z. Ignatavičius mums 
pasakė, kad Romoj yra 436 
bažnyčios ir viena nuo kitos 
nepertoli, tai mes ir pasiryžo- 
me jam vadovaujant kuo dau
giausiai jų aplankyti iki pietų, 
nes po piet turėjome vykti į 
Šv. Povilo baziliką, kuri buvo 
būtina aplankyti, norint pel
nyti jubiliejinius atlaidus, kaip 
įeinantį į keturių aplankytinų 
bazilikų skaičių. Lankytinos 
bazilikos yra gana toli viena 
nuo kitos. Tokios bazilikos 
yra: Šv. Petro, Šv. Jono La- 
terano, Šv. Povilo ir Panelės 
Švenčiausios Snieginės. Per 
savaitės buvimą Romoje ap
lankėme šias bazilikas po tris 
kartus. Be bazilikų aplankėme 
šias bažnyčias: Šv. Zuzanos, 
Šv. Anastazijos, amerikiečių 
tėvų Paulistų, Panelės šv.

f , .

Stebuklingo Paveikslo,, kurio 
sujudėjimo paveikti perėjo, du 
broliai žydai į katalikų tikėji
mą. Po Tėvų Kapucinų bažny
čia rūsyje yra kapinės, kur 
laidojami Šio ordino nariai. 
Ten yra trys koplyčios, kurių 
sienos meniškai išdėtos žmo
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TIKTAI DUODA JUMS

ŠIUOS PARANKUMUS,

GAS
COMPANY

SOSTON
CONSOLIDATED

PAPRASTA TIKRĄ 
KANTROLIŲ

DVIGUBĄ STORUMĄ 

INSULIACIJĄ

* . : r* •
kurie duoda tikrą šilumą —- sumažina
kaštą:

• IŠIMTINAI NERŪDIJANČIĄ 

BALL - TYPE VARINE TANKĄ
• PUIKIAUSI ŠILDYMĄ 

VIDAUS ŠILUMĄ — SAVER
•

STOP rutininę out of bot waterJ 

START J- avinę n!l yov v/ant -

3UY A NEW

Tb;> c;,
con be d<j'ch^s .o

AS LITTLE AS
194 A DAY — ONLY 
10% DOWN~WITH 
30MONTHS TO PA Y

PIGIAU!
Taupus Gasas duos 

jums automatiškai šiltą vandenį 
25% pigiau, negu bile kokis ki
tas automatiškas šildytuvas. 

GREIČIAU!
Gasa yra grei

čiausias kuras — sušildys jums 
vandenį 3 sykius greičiau. Nerei
kalinga pirkti didelį bolerį van 
deniui šildyti. 
SVARUS. 
Atsakominga 
Servel varinė 
sveiką, švarų 
suomet.

ŠVIEŽIAS!
Gaso liepsna, plūs 
tanka, kuri užlaiko 
karštą vandenį vi-

BALE.-T

AUTOMATIC

WATER

HEATER

0 a tooo masto n oiuMoon
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Anatolijos padangėje neramu
Lauras Kaniava

Anatolija labai patraukli

Tai nėra kokia pasakų mer
gaitė su žėrinčioms akutėms 
ir baltais dantukais. Tokią 
mergaitę, vardu Fatinią, daž
nai gali sutikti ir Turkijoje. Ji 
kaip tik Anatolija vadinama. 
Tai yra sena žemė, tokia sena, 
kad nežinia, iš kurio galo pra
dėti vynioti jos istorijos rieti
mą: ar nuo Trojos karo, ku
riame Achilas prarado savo 
užkulnį ir galvą, ar nuo gra
žiosios Elenos, kuri prarado 
vyrui ištikimybę ir tuo istori
jai garsi pasidarė.

Jau tada Europa sukibo su 
Azija prie Dardanelų ir kruvi
nai čia draskėsi. Paskui ten 
pat plėšėsi satrapai ir kalifai, 
imperatoriai ir carai, karaliai 
ir tironai. Kur čia išvardinsi 
visus titulus, kuriais žmonės 
prisidengia, kad kits kitam 
sprandą suktų?

\ '
Anatolija visiems buvo pa

traukli. Braidė čia Aleksan
dras Didysis ir vaikščiojo pės
čias šv. Povilas. Ji buvo ir 
krikščionybės lopšiu ir islamo 
tvirtove. Tokia dabar paliko, 
kai krikščionybės žibintas bu
vo iš jos rankų ištrenktas. Ar 
nebuvo jai iš anksto pasaky
ta: “Aš tau ateisiu ir pajudin- 
-• - A
siu tavo žibintą iš jo vietos”.
Ir pajudino tas Efezo bažny- naikino haremus ir moterims
čios angelas. Ir nuo to laiko veidus nudangstė, bet taip ir 
Anatolijos padangė vis drums- pasimirė geležinės sienos nei
čiasi. Nors ir smagu čia gy- nepakrutinęs. Ji tebestovi ir 
venti, bet neramu. graso.

Turkų kariniai daliniai išlipa Pusan uoste, Korėjoje. i

Geležinė siena vietoje haremų
Kur dabar ramu, jei krikš

čionybės žibintas daug kam iš 
rankų pajudintas? Vis dėlto 
neramiausia ten, kur prieina 
geležinė siena. Mat žmonės 
kaip vanduo — vieni pas kitus 
teka pro visas sienas ir už
tvaras. Tiktai pro geležinę nei 
tu pirmyn prasisprausi nei at
gal išeisi. Net nepabelsi ir ne
išgirsi, kas ten anapus sienos 
kruta. Gal už jos knibžda ko
kie nesvetingi žmonės, gin
kluoti iki dantų, ir tik laukia 
ženklo prasiveržti visu urmu. 
Nespėsi tada nei saldaus sap
no užbaigti prie gražių Bosfo
ro krantų, kur mėnulis plau
kia ne dangumi, o vandeniu, 
ii- dar dailiu laiveliu su muzi
ka. Taigi, plaukioja sau mėnu
lio garbintojai pakrantėmis, o 
kiti sėdi ant krantų, kaip prie 
žarijų puodo, prie tos geleži
nės sienos. Senu papratimu jie 
tupi kojas parietę, bet tokie 
budi-ūs, kad gali šokti ir muš
tis kiekvienu metu. Kas žino, 
kada gali pradėti svilti ne tik
tai kojos, bet ir galva? Sudiev 
tada būtų visoms aistringoms 
pasakoms apie haremų laikus, 
kuriuos Kemel Pasha į praeitį 
nulydėjo. Tas kietarankis Tur
kijos diktatorius, dar tautos 
tėvu Ataturku vadinamas, pa-

Ėsiu tave ir gana!
Ta grėsmė turkams juo di

desnė. kad jie gyvena prie ne
tekančios upės. Žinome gi se
ną pasaką, kaip vilkui vis bu
vęs drumstas vanduo, nors 
avinėlis ir žemupyje gėręs. O 
čia nėra nei žemupio nei aukš
tupio — tarp Bosforo ir Dar- 
danelių vanduo neteka. Kaip 
beprieitum prie to sąsiaurio, 
vis negerai bus raudonam vil
kui, kuris savo kailį Juodose 
mariose mirko.

Jau kelis kartus jis siuntė 
Turkijai ultimatumą: važiuo
siu pro tą vandens rėžį su vi
sais savo laivais, ir gana. Juo
dosiose mariose jie jau seniai 
nebetelpa. Prisigraibiau per 
praėjusį karą iš visų buržujų, 
naujų prisistačiau, ir man jau 
ankšta Krymo geldoje. Noriu 
pasivažinėti po Viduržemio jū
rą ir pasižiūrėti, kaip ten ma
no prigauti buržujai maudosi, 
ką daro atskalūnas Titas ir 
kaip gyvena mano nusmaugta 
Albanija. Man reikia laisvo ke
lio pas tą Mahometo dukrelę. 
Reikėtų šventais metais ir į 
Romą užsukti... “atgailai”.

O aš imsiu ir neleisiu!
Žinoma, būtų važiavęs ne 

tiktai vandeniu, bet rėpliojęs 
sausuma ir skridęs vėjais, jei 
ne tas pinigingas amerikonas. 
Kelius Turkijai ištaisė, ginklų 
pripirko, savo karinius eksper
tus parūpino. Jie tikriausiai 
nebevažiavo ten grakščioms 
Fatimoms į akutes spoksoti, 
ar irstytis laiveliu tarp Azijos 
ir Europos krantų. Gražių 
krantų yra ir aplink visą Ame
riką. Amerikiečiai ten nuvyko 
apžiūrinėti ir taisinėti kelių, 
kuriais kitados mongolai 
traukdavo į Europą, o pakelė
se varstė ant kuolų visus, kas 
tik jiems nesilenkė.

Dabar nauji mongolai, pa
keitę geltoną spalvą į raudoną, 
pakeitė'i‘fkelio kryptį: nori 
brautis iš rytinės Europos į 
Mažąją Aziją ir varstyti vi
sus ant kūpo ir priekalo, kas 
nenorėtų sprando nulenkti.

Lazda vis turi du galus: 
žiūrėk — ir atsisuka prieš tą, 
kuris ją rankoje laikė. O ka
dangi ji atsisuko prieš senuo
sius turkus, tą buvusią pabai
są visai Europai, tai jie dabar 
jau šaukiasi ne tik Europos, 
bet ir Amerikos pagalbos. Ir 
ne tiktai šaukiasi, bet ir prie 
vakarietiško gyvenimo taikosi.

Iš čia gali toli nušauti
Po didelių vidaus reformų

■* £ '
turkai pasidarė beveik vaka-

Pirmieji Turkijos kariniai daliniai išlipa Korėjoje.

riečiai: sudemokratėjo. aptilo 
ir net lotyniškomis raidėmis 
savo vardą parašo. Jie rodosi 
dabar vakarieęiams tokie geri, 
kad jięms. atvėrė duris į At
lanto paktą ir net į Saugumo 
Tarybą pasodino. Tik neseniai 
Turkija buvo išrinkta vienuo
liktuoju nariu vietoje Egipto.

Kas tas Egiptas, kuris vis 
krokodilo ašaromis verkia, kad 
svetimi laivai pro Suezo kana
lą važinėja. Jis daug toliau 
nuo Sovietų Rusijos, negu 
Turkija. Oja ir aerodromams 
geresnė vieta ir laivams yra 
kur prisiglausti, net užsislėpti. 
Toks Nojus net ant Ararato 
kalno buvo užstrigęs! Su mo
derniškais laivais, žinoma, to 
nepadarysi, bet patrankas gali 
sustatyti ir tolokai į šiaurę 
nušauti.

Vynas ir gazolinas
Armėnai, kurių dalis yra ir 

Turkijoje jau kiek kartų kėsi
nosi su visu Araratu prie di
desnės tėvynės prisiglausti. 
Girdi, Štalinas vis dar netiki,

■

kad jis paeina iš Chamo. No
rėtų ištirti. Norėtų būtinai 
rasti likučius ir to vyno, ku- A
riuo sūnus tėvą buvo nugirdęs. 
Jei jo dar yra likę, ko gero, 
“ištikimi vaikai’’ gali “tėvelį” 
ne tiktai nugirdyti, bet ir pli
kai nurengti. Galas tada būtų 
visiems žibučiams, kuriais že
mės vaikus prisivilioja.

i ’ k, ■

Kartais ir jis pats užkopia į 
Kaukazo ir Armėnijos kalnus. 

kur seniau plėšiku buvo ir 
tarpukalnėse žmones užpuldi
nėjo. Dabai- jis apsižvalgo, 
kaip yra išsidėsčiusios ketu
rios ar penkios divizijos Tur
kijos ir Irano pasieniais. Ro
dos, imtum ir šoktum taip iki 
pačių piramidžių. Tada britai 
tegu sau suktų aplink Afriką. 
Bet gražiausia būtų, kad nu
džiautum Irako ir Irano naf
tos varyklas ir įrengtus vamz
džius gazolinui tekėti. Pri
plauki sau prie Syrijos ar Pa
lestinos krantų,- atsuki čiau
pus, ir teka žibalas kaip van
duo. Iš vieno galo Iranas pila, 
o iš kito Sovietija čiulpia. Ar 
ne tam neseniai buvo pasira
šyta sutartis su senąja Persi
ja? Visa bėda, kad tie britai ir 
amerikonai dar maišosi. Kaip 
juos išvaryti?

Pagalbon šaukiama Dimitrovo 
vėlė

Bolševikai, kaip žinome, jį 
gyvą išsivežė, o lavoną ap
karstė gėlėmis ir ordinais. Or
dinas prie šūvio į pakaušį bu
vo pridėtas ne veltui.

Jau Dimitrovas kabinosi 
prie Anatolijos, tos turkiškos 
mergužėlės, kam ji savo mėnu
lio kraštelį dar laiko Europo
je. Sostinę gi turi Ankaroje, o 
Istambule sėdi ant kilimo ko
jas parietusi. Savo daržą dar 
laiko prie pat Bulgarijos sie
nos ir nemaža žmonių pačioje 
Bulgarijoje. Dimitrovas manė, 
kad juos reikėtų vyti laukan, 
tiktai ne tuojau. Pirma tuos

“AIDAI” SKIRIA LITERA
TŪROS PREMIJĄ

Mėnesinis kultūros žurnalas “AIDAI”, leidžiamas TT. 
Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500.00 premiją už premi-* 
jos komisijos geriausiu pripažintą grožinės literatūros ir mokslo 
veikalą. Šiuo skelbiamos jos taisyklės pirmiesiems metams:

1. 1951 metais pirmą kartą premija bus skiriama už grožinę 
literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą

2. Ųž premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiria
mą premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

3. Premijos komisija vertins 1950-1951 m. pasirodžiusius 
viešumon grožinės literatūros kurinius ir tais metais pa
rašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti iš
spausdintais kurinius tų autorių, kurie juos prisius komi
sijai.

1. Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti ne
mažiau 32-48 puslapių knygą, jeigu, ji būtų išspausdinta. 
Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 
puslapių dydžio spausdintos knygos.

5. Paskutinė data kūriniams įteikti 1951 metų gruodžio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 2087 No. Main Avė. 
Scranton 8, Pa.

6. Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar 
nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar išti
sai spausdinti per “AIDUS”.

7. Premijos sprendėjų komisiją sudaro: Bern. Brazdžionis. 
J. Girnius, V. Maciūnas, Pr. Naujokaitis, A. Nyka-Niliū- 
nas. Ant. Vaičiulaitis ir leidėjų atstovas T. Dr. L. Andrie- 
kus, O.F.M.

žmones reikia pamokyti, kaip 
mėnulį pakeisti pjautuvu. Jie 
labai panašūs, bet ir skirtingi: 
mėnulis tik ant kaktos žiba, o 
pjautuvu jau gali ir jier ger
klę patraukti.

Kad turkams būtų galima 
juo gerokai brūkštelti, reikia į 
tą kraštą pasiųsti bent ketvir
tį miliono {lenktosios kolonos 
tranų. Sumanyta taip padary
ti: ištremti iš Bulgarijos vadi
namus Turkijos “piliečius", o 
tarp jų (apie 300,000), jau 
bus daug tokių, kurie vietoje 
mėnulio turės pjautuvą su kū
ju. Turkija priešinasi ir neno
ri jų priimti, o Bulgarija spi
riasi būtinai juos įvaryti į 
Dardanelus.

Taip aplink tą geležinę sieną 
vis kruta ir juda. Iš visų pu
sių. Kai geležiniai vartai kada 
prasivers ir pro ją nutekės 
raudona lava, bus čia ir dantų 
griežimo ir verksmo.

• Irano vyriausybė lapkričio 
15 d. nutraukė transliaciją 
“Voice of America”. Vakarų 
diplomatai aiškina, kad tai 
yra Irano pataikavimas savo 
sovietiškam kaimynui.
• Pasaulinės žibalo bendro

vės Kalifornijoje direktorius 
yra pareiškęs, kad Sovietų Ru
sijai kliudo pradėti katą tai, 
kad ji dar nevaldo žibalo vers
mių Artimuose Rytuose — 
Irane ir Irake.

Lietuviškos melodijos 
amerikiečių skautų 

pobūvyje
Aną savaitę bostonietis skau

tas vytis skiltin. Vytautas 
Strolia dalyvavo BSA Old 
Colony Council’io, Weymouth 
Height, surengtame vietos 
skautiškojo jaunimo pobūvyje. 
Ten jisai buvo nuoširdžiai su
tiktas vietos skautukų, su ku
riais šią vasarą stovyklavo 
"Camp Child" stovykloje. V. 
Strolia pobūvio dalyviams 
vaizdžiai papasakojo apie lie
tuvių skautus bei jų papro
čius, tarpais pagrodamas 
akordeonu lietuviškų ir skau
tiškų dainų melodijas.

I)ar dėl skautininkų 
ramovės

"Darbininko" Nr. 85 lapkr. 
10) atspausdinta žinutė apie 
Bostono liet, skautininkų ra
movę patikslinama tuo, kad 
ramovės seniūne yra pasktn. 
S. Gimbutienė, vyresnioji, — 
dr. inž. J. Gimbuto mamyte.

"Darbininko” Nr. 86 (lapkr. 
24) žinutėje apie laiškus “Bu
dėkime!” vietoje žodžio “pra
nešdamas vad. "Budėkime!", 
turi būti “pranešimus...”

Šios klaidos padarytos ne 
dėl žinutes rašiusio korespon
dento kaltės. G.J.

KARUS SKALBĖ
I

Skausmo kelias
PASAKA

— Reikia eiti, eiti, eiti, — kalbėjo motina pati su 
savim. Jai reikėjo eiti susitikti su savo sūnumi, kuris 
prieš daugelį metų svetimam krašte buvo kritęs kare, 
ir apie kurį ji dieną ir naktį galvodavo. Ji daug neno
rėjo, — tik dar kartą pažiūrėti į jo akis, paglostyti 
jo veidą ir tada tyliai nueiti.

Burtininkė, kuri gyveno šiurpulingame miške, žino
jo, kaip pas jį patekti. Ji turėjo eiti, nors kelias ir 
sunkus buvo, šiurpulingo miško medžiai lankstėsi 
vėtroje ir piktai purtė savo šakų gyvates, kurios tam
siomis sruogomis sviro žemyn ir vijosi ją. Šaltas bai
mės dvelkimas šaldė jos kulnis, bet ji ėjo neatsigrįž
dama. Kažkokia geroji jėga nešė ją į priekį. Tarsi 
būtų ji skridusi.

— Ar turi kokį atminimą nuo sūnaus? Duok man 
jį, aš tau išbursiu, — pasakė burtininkė.

Motina ištraukė iš užančio šviesią plaukų garbaną, 
kurią ilgus metus laikė. Burtininkė įmetė ją į ugnį, 
kur ant ąslos kūrenosi, ir, žiūrėdama į ugnį, sakė:

- ' •— Kai išeisi iš šiurpulingojo miško, tada prieisi 
Sunkumo kalną. Kai jį perlipsi, atsidursi Atsidusimo 
pakalnėje. Ten teka Ašarų upė. Kai ją išbrisi. prieisi 
krikštolo pilį. Ten tu atrasi savo sūnų.

Motina padėkojo burtininkei ir leidosi kelionėn. 
Jai buvo gera. Ji didžiavosi ir buvo laiminga, kad sū
nus gyvena krikštolo pilyje. Kaip jis atrodys? Ar ne
bus pasenęs? Ar pažins ją?

Už miško buvo aukštas kalnas. Motina ėjo. ėjo. 
bet kalnas vis kėlė aukštyn savo kuprą prieš ją. Jo

kios žalios žolės stiebelio, jokios gėlės šalia kelio. Vi
sur aplinkui tik sausa, parudavusi žemės pluta ir šal
tas vėjas, kuris dūmė smėlį į akis. Taip ji ėjo tris 
žinbsnius į priekį, du atgal. Kai paslysdavo jos koja 
ir ji, atramos siekdama, ieškodavo žemės, tai vis su
tikdavo dagių krūmą, kuris piktai tiesdavo į ją savo 
aštrius spyglius. Pagaliau ji užlipo į kalną ir visai be 
jėgų susmuko žemėje. Lyg be sąmonės ji ėjo ir sėdo
si šalia kelio po medžiais, kurių ilgose šakose kabojo 
atsidusimai. Migloje, kuri gaubė pakalnę, atrodė, kad 
tie medžiai visai neauga šaknimis į žemę, bet kabo 
ore, kaip liūdni vaiduokliai. Ji nesusitiko jokio žmo
gaus, kas jai pratartų nors žodį. Čia neskambėjo nei 
šuns lojimas, nei gaidžio giedojimas iš artimos sody
bos. Toje migloje ji rado tik savo pačios delną, ant 
kurio ji parėmė savo pavargusią galvą.

Ji sėdėjo ir vėl ėjo. Prieš ją tamsiai sroveno upė. 
O jai reikėjo eiti. Pati srovė traukė ją į vidų. Žalia 
drėgmė siurbėsi į jos lūpų kampučius. Tamsieji van
denys kriokdami vertėsi per ją.

Tą valandėlę ji pajuto, kad staiga darosi nuosta
biai .lengva ir gera. Upė ją išnešė į kažkokį nematytą 
krantą^ kur mirgančioje šviesoje iškilo krikštolo pilis. 
Pro perlų vartus ji įėjo į žydintį sodą. Ten ji pamatė 
savo sūnų. Pro didesles baltas gėles .kurios siekė jo 
krūtinę savo nulinkusiais, lyg miegančiais, žiedais, ir 
glaudėsi prie jo. Jis atrodė toks pat jaunas, kaip ir 
tada, kai motina išlydėjo jį pro vartus su mirtis ša
kele prie kepurės. Motina tyliai prisiglaudė prie jo 
krūtinės. Ji bijojo garsiai išreikšti savo džiaugsmą, 
nes taip tyliai ir iškilmingai aplinkui žydėjo baltos 
gėlės. Sūnus kalbėjo su ja meiliai, ir švelniai skambė
jo jo balsas.

— Aš žiūriu, tu nū kiek nepasikeitęs, — kalbėjo 
motina. — Tavo brolių veidai jau raukšlėti, jų balsas 
skamba kietai ir šiurkščiai. Pakalbėk dar su manimi...

•/•t - • • ; ' Zi . #». . •

— Čia sustoja laikas. Niekas čia nesensta. Kas čia 
įeina, tas nesikeičia, —- atsakė sūnus.

— Kaip gera! — galvojo motina... — Tai aš visados 
matysiu jį tokį pat jauną ir gražų.

Ji norėjo sūnų paglostyti, bet vos tik motina pa
lietė jį, dingo sodas ir krikštolo pilis.

Motina atvėrė akis. Prie lovos, baltuose marški
nėliuose, basomis kojelėmis stovėjo jos anūkė Marta 
ir pliekė per antklodę su verbos rykštele.

Buvo Velykų rytas.
Skausmo kelias buvo išeitas. Jos sūnus gyveno. 

Sapne ji su juo susitiko. Laimingoji močiutė įsitraukė 
mažylę pa ssave į lovą ir priglaudė prie savo krūti
nės.

PARAMOUNT CLEANERS & LAUHDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
> f

(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius)
Marškiniai gražiai išplaunami 

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME
Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St.

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi i
TIMKEM

OIL HEAT
eit «U*WftS Mt CO0*WT«000»»«G QH JVHMCtS 
oi eotiet 0*1 »vtM««0Q W«re« MtAitei <

Šildomus Bumelius
Brockton Oil Heat, Ine.
27 Legion Parkway, 

Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 323

į v

Mažos rentos — Mažesnes kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokejimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. Tel. 4008
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• švietimo komisija taip pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kas Ignas Malinauskas, sekre
torius Stasys Barzdukas ir J. 
Vaškas. MIC. — narys. Komi
sija visų pirma stengiasi su
rinkti duomenis vaizduojan
čius šeštadieninių ir Kitokių 
lietuviškų mokyklų padėtį.
• Maspeth’o, N. Y. lietuviai 

praneša, kad komunistai trem
ties “politrukų" pavyzdžiu 
pradėjo siuntinėti savo litera
tūrą ir kviesti j savo pramo
gas. kas rodo, kad jau neteko 
savų skaitytojų ir pramogų 
lankytojų.
• Jonas Brenza, lietuvis, š. 

m. lapkričio 7 d. laimėjo rinki
mus į Cook County iždininko 
vietą 42.000 balsų dauguma 
prieš G. D. Kelis.
• Madas Būtėnas, apie me

tus laiko pagyvenęs Great 
Neck. N. ¥.. persikėlė Chica- 
gon. Lapkričio 4 d. jo draugai 
suruošė jam atsisveikinimo 
pobūvį. VI. Būtėnas gyvenda
mas Great Neck buvo nuošir
dus Liet. Vyčių talkininkas.
• Gen. V. Nagiiis - Nagevi

čius, kuris šiuo metu gyvena 
Willoghby. Ohio. pradėjo or
ganizuoti Lietuvos karo sani
tarijos j^ersonalą.
• Rochester, N. Y.. Ameri

kos Lietuvių Sąjunga ‘ Ramo
vė" rengia lapkričio 26 d. Lie
tuvos kariuomenės minėjimą. 
Ta proga bus skaitoma pa
skaitai.
• Lietines vyčiai Philadel- 

phia. Pa., ėmėsi iniciatyvos 
organizuoti vaidintojų būrelį. 
Vyriausiuoju organizatoriumi 
sutiko būti Bičiūnas, režisoriu- 
mi A. Bareikas ir scenos tvar
kytoju skulpt. P. Vaškys. 
Jiems talkininkauja B. Berno
tą. P.’Bučnvs ir E. Šaulytė.
• Keturi muziejai: šv. Kazi

miero Akademijos orchyvas. 
Federacijos Chicagos apskri
ties. dr-o Račkaus lituanisti
kos ir Lietuvių akedemikų da
lyvauja lapkričio 26 d. Ameri
kos Lietuvių Kultūros Apžval
ginėje parodoje šv. Jurgio pa
rapijos salėje Bridgeporte. Be 
to. parodoje dalyvauja ir trys 
žymieji dailininkai — Varnas. 
Varnelis ir Valeška.

Kalifomijos gubern. Earl Warren su dviems dukterims 
džiaugiasi jo perrinkimu. \ iena iš dukterų po rinkimų sirgs 
polio liga.

PAMINĖTA KRISTAUS
Kristaus Karaliaus dieną 

Maldos Apaštalavimo Sąjun
gos šimtas narių dalyvavo šv. 
Mišiose ir turėjo bendrus pus
ryčius. Pusryčiams šeiminin
kavo darbščios veikėjos: Ma
rijona Jasinskienė, Petronėlė 
Manikienė. Joana Medakšienė, 
Julia Kavaliauskienė ir Elena 
Čabitorienė. Buvo surinkta 25 
doleriai iš rankdarbių. Pelnas 
paskirtas |.>er pusę parapijos 
seselėms ir mugei tbazarui). 
Per susirinkimą nutarta šešių 
metų sąjungos sukaktuvių 
proga, gruodžio 17 d. surengti 
bingo. Šv. Valanda, kur ią vedė 
sąjungos kapelionas. kun. 
Pranokus, buvo 4 vai. Reikia 
pastebėti, kad ši sąjunga turi 
virš 350 narių. Jeigu visi la
biau prisidėtų prie jos tikslo, 
daugiau būtų nuveikta.

Motinu Sodalicijos veikla
Šv. Panelės Marijos Motinų 

Sodalicija spalio 29 d. turėjo 
metines rekolekcijas Putnamo 
Vargdienių Seselių vienuolyne. 
Jas vedė tėvas domininkonas
Antanas Jurgelaitis. Dalyvavo 
23 jaunos motinos iš Hartfor
do. ši sodalicija lapkr. 12 die
ną rodė filmą. "Eikim į Stai- 
nelę". Komitetą sudarė: Kata- 
rina Urbanienė. Juazapina Ma
nikienė, Teresė Leonaitienė. 
Eleonora Mazlauskienė, Nellie 
Knustienė, Florencija Morkie- 
nė ir Jessie Papryzca. Pelnas 
paskirtas Seselėms. Tenka pa
žymėti. kad per paskutiniuo
sius tris metus ši sodalicija 
sėkmingai darbuojasi mūsų 
seselių pranciškiečių naudai. 
Jų kaĮielionas vra kun. Povilas 
Sabulis.

šv Trejybės Moterų Gildos 
arbatėlė

įvyko lapkr. 5 parapijos mo
kyklos patalpose. Dalyvavo 
virš 50 svečių - rėmėjų, kurie 
sunešė aukų ir valgomųjų 
daiktų parapijos seselėms. 
Gildos narės: Ona Benson. An
gelą Šimkienė, Ona Pilkat; pa
nelės— Pearl Griškaitė ir Ona 
Kasavage gražiai parengė sta
lus ir patarnavo svečiams. Bu
vo trumpa programėlė, kurio
je padainavo lietuviškų dainų 
ir "Avė Maria" Patricia Bra
zauskaitė. Elžbieta Vankaus- 
kaitė pašoko. Septynios jaunos 
neseniai atvykusios parap. mo
kyklos mergaitės taip pat pa
dainavo lietuviškų dainelių. 
Akompanavo Petkaitis. Jurgis.

KARALIAUS ŠVENTE
sveikino prelatas Jonas Atribo
tas ir kun. Sabulis. Padėkos 
žodį pareiškė Sesuo viršininkė.
M. Ligorija.

Lietuvos vyčių veikla
Pereitas mėnuo buvo gausus 

mūsų vyčių veikla. Spalio 16 
d. įvyko išleistuvės nario Juo
zo Adikonio. kuris išvyko ka
riuomenėn. Ta proga jam buvo 
įteikta daug dovanų ir linkėji
mų.

Visų Šventų išvakarėse virš 
40 narių su komiškais kostiu
mais dalyvavo metiniuose šo
kiuose. Už originaliausią kos
tiumą premija teko Juozui ir 
Agnieškai Bekeriams. Veiki
mo komitetas buvo išpuošęs 
atitinkamai kambarius.

Lapkr. 11 dieną vyčių 6 kp.
įvyko pusmetiniai šokiai Rock- 
ledge Country Club. Atsilankė 
80 porų. Komitetą šiems šo
kiams darė Juozas Adikonis. 
Jonas Krikščiūnas. Joana 
Wapsehall ir Regina Zarankai
tė.

Vyčių krepšinio komandos 
pratybos įvyksta kiekvieną 
kietvirtadienį. Ruošiamasi da
lyvauti Hartfordo miesto są
jungoj. Komandai vadovauja 
Antanas Stanulis, uolus vyčių 
narys.

Parapijos mugė (bazaras)
Parapijos mugės komiteto 

nariai: Simonas Gauchas, Ona 
Navickienė. Stasys Srupša. 
Katarina Goberienė ir Julia 
Kavaliauskienė, kviečia visus 
Hartfordo ir apylinkės lietu
vius dalyvauti jubiliejaus me
tų bazare, kuris įvyks 24 ir 25 
dienomis. F.J.P.

Hartford, Conn. 
Žinotina LDS nariams

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas šį mėnesį yra perkeltas į 
pirmadienio vakarą dėl LDS 
Conn apskričio suvažiavimo, 
kuris įvyks lapkr. 19 d. Taigi 
6-tos kuopos susirinkimas 
įvyks lapkr. 20 d.. 7:30 vai. 
vakare. Nariai prašomi daly
vauti išgirsite pranešimą iš 
Conn. apskr. suvažiavimo.

Report.

Koncertas sidabriniam 
jubiliejui užbaigti

Brockton, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Brock

ton. Mass. seserų kongregaci
ja. gyvuojanti jau 25 metus, 
sidabrinę savo sukaktį yra pa
minėjusi įvykusiu rėmėjų ju-
biliejiniu suvažiavimu ir spe
cialiu leidiniu apie kongrega
cijos praeitį.

Sukaktuviniam laikui bai
giantis. Šv. Roko parapijos se
serų rėmėjai naujų metų pra
džioje (sausio mėn. 14 d.) di
džiausioje Brocktono miesto 
salėje rengia koncertą. Yra 
pakviesta ir sutiko dalyvauti 
Lietuvos operos solistai — 
Izabelė Motiekaitienė iš Chica
gos ir Stasys Liepas iš Bos
tono. taip pat šv. Petro para
pijos So. Bostone choras, diri
guojamas kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko.

Šiuo koncertu norima gra
žiai ir įspūdingai užbaigti Jė
zaus Nukryžiuotojo seserų 
kongregacijos 25 metų sida
brinį jubiliejų. Nugirdęs.

SUMAIŠĖ
Jonas čia ūda: Kodėl tavo 

liežuvis toks rudas'’
Juozas Ciuma: Matai, kokie 

varlamušiai! Vietoje degtinės 
jie bus man kokio bizalo paki
šę. O aš. atrodo, buvau visai 
blaivus...

DARBININKAS

VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRAS REIKALAS
3 čioji Amerikos Lietuvių Kultūros apžvalginė paroda 

Chicago, lllinois
Nuo šių metų lapkričio 26 d. 

iki gruodžio 3 d. St. George 
Hali, 900 W. 33-rd St., Chica
go, III., yra ruošiama Ameri
kos Lietuvių Kultūros apžval
ginė paroda, šią parodą glo
boja žymūs lietuvių veikėjai: 
Šv. Jurgio parap. kleb. prel. 
B. Urba, Lietuvos konsulas 
Chicagoje Petras Daužvardis, 
Šv. Antano parap. kleb. kun. 
Ign. Albavičius. meno akade
mijos dekanas prof. Ad. Var
nas, dienraščio "Draugas” re
daktoriai — Leonardas Šimu
tis ir kun. d-ras Juozas Pruns- 
kis; vienas iš Chicago Herald- 
American redaktorių, žymus 
lietuvių veikėjas. Stasys Pie- 
ža.

Parodos komitetą sudaro: 
Liet. Tautinio Muziejaus pir
mininkas J. K. Enčeris, Šv. 
Kazimiero akademijos Tauto
dailės Muziejaus direktorė se
suo M. Emerencijona, Litua

Kristaus Karaliaus šventė
Grohn, pereinamoje stovykloje

Spalio mėn. 29 dieną Bre- 
men - Grohn pereinamoje sto
vykloje visi katalikai iškilmin
gai minėjo Kristaus Karaliaus 
šventę. Iškilmės prasidėjo baž
nyčioje pamaldomis, kurių me
tu buvo pamokslai ir giesmės 
giedamos lietuviškai, vengriš
kai, lenkiškai, vokiškai ir lotv^ 
niškai.

Po piet stovyklos didžiojoje 
kino salėje buvo surengta 
Kristaus Karaliaus garbei pro
grama.

Gražiai papuoštoje scenoje 
pasirodė emigrantas. lenkų 
laikraščio redaktorius J. Ko- 
vvalik. kuris remdamasis gyve
nimo faktais savo plačioje, tu
riningoje vokiečių kalba pa
skaitoje gražiai išdėstė skirtu
mą tarp Kristaus Karalystės 
politikos ir šių dienų valstybių 
politikos.

Vėliau p. J. KowaHk kalbėjo 
savo tautiečiams lenkų kalba. 
Po jo gražiai deklamavo vo
kietaitė E. Groenert. Paskiau 
prabvlo čekiškai ir vokiškai 
pulk. F. Seda, o latvaitė I. 
Jevins pasakė eilėraštį.

Po jų sekė lietuvių atstovas, 
mūsų rašytojas - poetas Pau
lius Jurkus su savo trumpa ir 
žavia lietuviška prakalba, kuri 
visiems nuskambėjo maloniu 
eilėraščiu. Visų lietuvių vardu 
susirinkusius vokiškai sveiki

SV. VARDO DRAUGIJOS VEIKLA
Lavrence, Mass.

Buvo skelbiama, kad Šv. 
Vardo draugijos narių vajus 
vyksta per visą spalio mėnesį. 
Lapkričio 12 d. buvo įrašymas 
naujų narių, kurių buvo prisi
rašę apie dešimt. Įrašymo ap
eigas atliko kun. J. Bernato
nis. draugijos dvasios vadas. 
Draugijos nariai skaitlingai 
dalyvavo 8:00 vai. šv. Mišiose, 
kurias atnašavo dv. vadas 
kun. Jonas Bernatonis. Per 
pamokslą jis pranešė, kad die
cezijos parėdymu perkeliamas 
į kitą parapiją, būtent — Ha- 
verhill. Mass. Parapijiečiai iš
girdę šį pranešimą, ypač Šv. 
Vardo draugijos nariai, labai 
nuliūdo ir apgailestavo, kad 
netenka savo mylimo kun. Jo
no. kuris Šv. Pranciškaus pa
rapijoje darbavosi apie penke
rius metus.

Kun. Jonas laike šv. Mišių 
pamokslo atsisveikino ir prašė 
atsimint jį maldose, kad Die
vas jam padėtų darbuotis nau
joje vietoje. Pareiškė, kad ir 
jis atsimins parapijiečius ir 
Šv. Vardo draugijos narius.

Po šv. Mišių įvyko Šv. Var

nistikos muziejaus direktorius 
d-ras Al. M. Račkus. Akade
minio klubo muziejaus direk
torė Irena Norbutienė. Liau
dies Meno ir Grafikos direkto
rius dail. Adolfas Valeška. 
dail. Varnelis ir paskaitos ir 
informacijos direktorė p. J. 
Daužvardienė. Parodos rengi
mo komisiją sudaro visa eilė 
lietuvių veikėjų vyrų ir mote
rų.
rų.

Parodos globėjai ir rengėjai 
kreipiasi į visus patriotus, 
nuoširdžius lietuvius ir- prašo 
šį Amerikos lietuvių žygį ma
teriališkai ir morališkai pa
remti, būtent: patarimais, eks
ponatais. skelbimais ar sveiki
nimais ir panašiai.

Parodos reikalais galima pa
siųsti laiškelį ar telefonu 
kreiptis adresu: Juozas Enče
ris, 4401 So. Mozart St*, Chi
cago 32, III. Telefonas: Laf.— 
3273.

no p. P. Jurkus, o emigruo
jančios mūsų gimnazistės: I. 
Protosevičiūtė ir G. Micevičiū- 
tė šiltai padeklamavo porą ei
lėraščių.

Vengrus savo ilgoka progra
ma atstovavo muzikas - moky
tojas B. Sseyty ir G. Szendy. 
Paskutinė ukrainiečio Dr. 
Pawlyschyn kalba dvelkė ypa
tingai giliai katalikiška dva
sia. Minėjimo pirmoji dalis 
baigėsi visų dalyvių bendra 
malda "Pater noster”.

Antroje dalyje buvo religi
nės muzikos koncertas, kuria
me dalyvavo operos solistai: 
G. DanoVa — bulgarė. P. Mi- 
rov — bulgaras. W. Puetz- 
stueck — vokietys. Jiems pia
ninu pritarė:, I. Gontscharovv 
— rusė ir C. Clement — olan
das.

Buvo giedami F. Mendels- 
sohn. A. Dvorak, P. Stradella. 
R. Strauss. F. Schubert. G. 
Verdi, ir G. F. Haendei kūri
niai.

Koncertas geru programos 
parinkimu, o dar labiau jos 
tiksliu menišku išpildymu vi
siems emigrantams paliko ne
užmirštamą įspūdį.

Paskutinį visiems padėkos 
žodį tarė šios šventės iškilmių 
pranešėja mūsų Dr. Aldona 
Vizbaraitė. K. V. S.

do draugijos susirinkimas su 
užkandžiais. Buvo pranešta, 
kad Šv. Vardo draugija ir mo
terų arkibrolijos bendrai ren
gia parapijos vaikučiams kalė- 
dinėc eglutės su dovanėlėmis 
sambūrį. Buvo prašoma para
pijos vaikučius užregistruoti 
paduodant jų vardus dv. va
dui arba rengimo komisijos 
nariams.

Buvo nutarta išvykstančiam 
dvasios vadui kun. J. Bernato- 
riui suteikti stambesnė dova
nėlė. Linkime kun. Jonui ge
riausio pasisekimo jo naujoje 
paskyrimo vietoje, kad Dievas 
ir toliau laimintų jo darbus.

49 valandų atlaidai
Lapkričio 5 d. baigėsi iškil

mingai keturiasdešimtės atlai
dai su procesija. Per visus va
karus buvo laikomi mišparai 
su asista. Altoriai buvo labai 
gražiai išpuošti gyvomis gėlė
mis.

Šv. Cecilijos choras vadovau
jamas muz. Algio Šimkaus per 
mišparus gražiai giedojo, ta
čiau galėjo būti dar gražiau.

Dalyvavo daug svečių kuni
gų. Buvo ir tėvai marijonai iš

Mrs. Santos Ramirez, 104 metų senutė, dar gitara pa
skambina ir padainuoja. Ji sako, kad geriausia garantija il
gai gyventi — tai dirbti.

BALTIMORES ŽINIOS
Charlestono Vyskupas 7 
Šv. Alfonso parapijoj

Jo Eksc. Charlestono vysku
pas lankėsi lapkričio 6-7 dieno
mis. Per visas tų dienų Nove- 
nų pamaldas sakė pamokslus, 
kurių išklausė labai daug žmo
nių, nes šv. Alfonso bažnyčio
je per Stebuklingojo Medalikė- 
lio Dievo Motinos Garbei No- 
venų pamaldas žmonių būna 
daug.

Po kiekvienos Novenos pa
maldų Vyskupas turėjo pasi
kalbėjimus su žmonėmis. Ka
dangi vyskupas Russell yra 
baltimorietis. tai jo pasikalbė
jimai su žmonėmis buvo dau
giau draugiški, negu oficialūs.

Parapijiečiai ir klebonas, 
d-ras Mendelis, Jo Ekscelenci
ją vysk. Russell išleido lapkri
čio 7 d. vakare su gražiomis 
aukomis jo vyskupijos misijų 
reikalams.

Novenos Šv. Alfonso 
bažnyčioje

Parapijos klebono, kun. d-ro 
Mendelio, rūpesčiu lapkričio 13 
d. prasidėjo 9-nių dienų nove
nos - misijos. Iki lapkričio 21 
d. kasdien yra laikomos 5 no
venos ir sakomi pamokslai. 
Šioms novenoms padeda 2 sve
čiai kunigai iš New Yorko. 
Novenos Stebuklingojo Meda- 
likėlio Dievo Motinos garbei 
gausiai lankomos.

Nuo karo nukentėjusiems 
šelpti vajus

Baltimorės vyskupijos para
pijose pradedamas drabužių, 
avalynės ir patalinės vajus 
nuo karo nukentėjusiems ko
rėjiečiams ir europiečiams 
šelpti.

Vajus prasidės lapkričio 19 
d. šv. Alfonso parapijos klebo
nas, kun. d-ras Mendelis, krei
pėsi į visus parapijiečius, pra
šydamas šį artimo meilės dar
bą paremti. Šis kraštas tokio 
karo, koks nusiaubė Europą ir 
dabar dar tebevyksta Korėjo
je. nematė ir to baisaus sunai
kinimo ir nekaltų žmonių api
plėšimo nepažino. Dėl to kiek
vienas šį tą atliekamo turi. 
Reikia tik surasti valandėlę 
laiko ir po savo padėlius apsi
dairyti.

Visi auktojai savo aukoja
mus daiktus prašomi sunešti į 
parapijos kleboniją. Visa, kas 
bus gauta, bus sutvarkyta ir 
pasiųsta, kur reikia.

Tam pačiam tikslui ir liku
siems Europoje tremtiniams 
sušelpti lapkričio mėnesį daro
ma BALF-o, Baltimorės sky
riaus rinkliava. Visi Baltimo
rės lietuviai prašomi aukoja-

Thompson. Conn. Taip pat bu
vo atvykęs TT. marijonų pro
vincijolas kun. J. Jančius, MIC.

Dauguma parapijiečių nau
dojosi Dievo malonėmis per 
atlaidus. .„.F.A.K. 

8

mus drabužius, avalynę ir ki
ta atnešti į Lietuvių svetainę, 
kur jie bus priimami kiekvie
nu metu.

šv. Vardo D-jos vyrų 
sekmadienis

Lapkričio 12 d., sekmadienį, 
šv. Alfonso parapijos Šv. Var
do D-jos vyrai iškilmingai 
šventė savo mėnesinę šventę. 
Visi d-jos nariai ėjo išpažin
ties ir per 8:30 vai. šv. Mišias 
priėmė šv. Komuniją. Tai buvo 
gražus Kristaus karių viešas 
pasirodymas, labai reikšmin
gas šiais bedievybės plitimo 
laikais.

Per šv. Mišias kleb. kun. 
d-ras Mendelis, pasakė gražų 
pamokslą, iškeldamas d-jos 
tikslus ir kviesdamas į jos ei
les visus parapijos vyrus, ypač 
naujakurius. Po pamokslo 
d-jos vyrai davė iškilmingą 
įžadą būti tikrais Kristaus ka
riais. v

Šios parapijos d-jos vyrams 
sėkmingai vadovauja Juozas 
Kašinskas, kaipo pirmininkas, 
ir nariai — Antanas ir Valte
ris Strazdauskai, Feliksas Rė
kus ir Kazimieras Jurkša. 
Draugijos dvasios vadu, jos 
viso veikimo judintoju yra 
klebonas kun. d-ras Mendelis.

Tradicinis oisterių rostas
Šv. Alfonso parapijos Šv. 

Vardo D-ja kasmet rengia ben
drą rudens vakarienę, vadina
mą oisterių rostiL Šiemet to
kia vakarienė buvo lapkričio 
12 d. Vakarienėje dalyvavo 
apie 8-9 šimtai žmonių. Tokiai 
miniai priimti reikėjo geros 
organizacijos, kurią pravedė 
keli asmens — parapijos kleb. 
kun. Dr. Mendelis, šv. Vardo 
1-jos pirmininkas Juozas Ka
šinskas ir valdybos nariai — 
Antanas ir Valteris Strazdaus
kai, Feliksas Rėkus ir Kazi
mieras Jurkša. Iš tikrųjų, pa
rengimas buvo didelio masto. 
Visos mokyklos patalpos ir 
kiemas buvo kimšte prisikim
šę žmonių. Apsčiai buvo už- 
kandžiams lietuviškų dešrelių, 
blynų ir oisterių. kiek kas no
rėjo. Visi valgiai ir gėrimai 
buvo gaunami be atskiro mo
kesčio, tik už įėjimo bilietą. 
Viskas buvo pagaminta ska
niai. Stalų padengimas tvar
kingas. Patarnavimas skubus 
ir mandagus. Suprantama, to
kiam dideliam darbui atlikti 
reikėjo turėti daug patyrusių 
ir tiesiog pasišventusių žmo
nių. Jiems kun. klebono ir visų 
rengimo komisijos narių pa
reikšta didelė padėka.

Pelnas paskirtas parap. mo
kyklos remonto išlaidoms ap
mokėti. Kadangi parapijiečiai 
su mokykla per savo vaikus 
yra tampriai surišti, tai jautė 
moralinę pareigą prie mokyk
los reikalams išlaidų apmokė
jimo prisidėti.
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KORESPONDENCIJOS
NORHOOD, MASS.

PARSIDUODA 3 šeimynų 
mūro namas. Yra vienas tuš
čias butas. Namas yra Rox- 
bury parankioje vietoje. Kai
na $5500. šaukite: BL 8-0787.

(10-t-21)

Schmidke. Bronė, Ruth į 
Brooklyn, N. Y.

Tautkus, Juozas į Bellwood, 
Illinois.

Tiškevičius, Vladas į Cleve- 
land, Ohio.

Vilkaitis, Jurgis į Cleveland, 
Ohio.

Vizbaraitė, Aldona j Brook
lyn. N. Y.

Zakelis, Jonas Ona į Scran- 
ton, Pa.

BALF Imigracijos Komitetas

gerovės vardu kovoja už jų 
pražudimą, siekdamas juos iš 
laisvų padalyti vergais, pa
versti visus žmones gyvuliais. 
To pavyzdys yra Rusija. Šv. 
Vardo draugijos nariai, stovė
dami po Kristaus vėliava, turi 
pasirodyti gerais darbais, gra
žiais pavyzdžiais prieš raudo
nosios vėliavos nešamas blogy
bes.

Kun. A. Janiūnas stengėsi 
visus parapijos vyrus prirašy
ti prie Šv. Vardo draugijos, 
kuri turi šioj parapijoj apie 
100 narių ir žada greitai dar 
daugiau naujų narių prisirašy
ti. Kitą menesį įvyks bendri 
pusryčiai ir visi nariai bendrai 
priims šv. Komuniją.

Šv. Vardo draugija paauka
vo Vokietijoje likusiems trem
tiniams Šv. Kalėdų dovanėlėms 
$5.00. Susirinkimą vedė pirmi
ninkas B. K. Kudirka, maldą 
atkalbėjo dvasios vadas kun. 
A. Janiūnas. Žvalgas.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & lnsurance

IO9 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 Oriole Street,

dirba ir kiti. Visi linkėjo p. K. 
Šakeniui Dievo palaimos, kad 
būtų geras lietuvis ir ištiki
mas Amerikos kareivis. K. Ša
kenis labai brangina laisvę ir 
nepriklausomybę, nes jis gyve
no laisvoje nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurią rusai pavergė 
ir jos gyventojų laisvę išplėšė. 
Tad Šakenis liko be tėvynės, 
kelis metus bastėsi tremtyje 
Vokietijoje, kol Amerikos lais- 
van kraštan atvyko. Čia stojo, 
kaip savanoris Amerikos ka
riuomenės ginti šio krašto 
laisvę ir kartu savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. Die
ve padėk jam tarnyboje. Ta 
proga jam buvo įteikta atmin
čiai dovanėlių. P. Šakenis šiuo 
nuoširdumu buvo labai sujau
dintas. Nuoširdžiai padėkojo 
už taip gražią išleistuvių puo
tą visiems atsilankiusiems gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems. Šios programos vedėju 
buvo V. Zareckas.

Iškilmingas naujų narių 
priėmimas

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
9 vai. rytą įvyko šv. Vardo 
draugijos naujų narių priėmi
mas. Kun. A. Janiūnas. Šv. 
Vaido draugijos dvasios va
das, priėmė virš 20 naujų na
rių. Šv. Mišias atnašavo kleb. 
kun. F. E. Norbutas. Gražų 
pamokslą pasakė dvasios va
das kun. A. Janiūnas, kuris 
ragino Šv. Vardo draugijos 
narius būti tvirtais kovoje po 
Kristaus vėliava prieš tikėjimo 
priešus, ypač iš jų žiauriausią 
komunizmą, kuris darbininkų

iš ligoni- 
gyv. 

farmaceu- 
Pharma- 
St. Taip 
Klemen- 
St. John

SO 8-2712 Res. BIG 9013 >

Kašėta, gyv. 18
Dr. J. C. Seymour

LANDŽIUS

Šią savaitę grįžo 
nes Antanas Mickūnus, 
153 Winslow Avė., 
tas. savininkas Balch
cy, 1140 VVashington 
pat grįžo iš ligoninės 
sas 
Avė., ir Kazys Mačys, gyv. 16
St. John Avė.

Praeitą sekmadienį, lapkri
čio 12 d. p.p. adv. Benjaminas 
ir Stasė Sykes, gyv. 125 Bond 
St., surengė pobūvį pagerbti 
savo mamytei p. Marijonai 
Raudehūnienei, gyv. Brighton, 
Mass., jos gimtadienio proga 
Dalyvavo apie 25 žmonės — 
giminės in artimieji. Sykes sa
vo motinėlei įteikė dovanėlę — 
televizijos aparatą. Tortą pa
rūpino Marijona Chubet. Visi 
dalyviai' linksmai praleido lai
ką.

Lietuvos Vyčių 27 kuopos 
šokiai įvyks šeštadienį, lapkri
čio 18 d., 8 vai. vakare. Run- 
neberg salėje, Wilson Street. 
Kviečia visus dalyvauti.

d. 
giminių, 

išleisti 
iš trem- 
Šakenio.

Iškil-

Nebr.
Great

Lake,

NAUJAI ATVYKO
Abromaitis Alfredas į Ma- 

rion, N. Car.
Balčytis Antanas j Chicago, 

Illinois.
Dradzys Valentinė, Eugeni

ja, Aldona, Eugenija. Antanas 
į Baltimore, Md.

Dravinskienė Marija į Dal
ias Center, lowa.

Dūda Juozas į Omaha,
Griškauskas Jonas į

Neck, L. I., N. Y.
Jesaitis Jūratė į Avon 

Ohio.
Jurkus Paulius . Kennebunk 

Port, Maine.
Karosas Povilas į New Bri- 

tain, Conn.
Kuodis Anelė, Nellė į Raci- 

ne, Wisc.
Lukoševičius Bronis, Emili

ja į Chicago, III.
Mejeris Jurgis, Elsė, Otto į 

Adairville, Ky.
Micevičius, Vladas, Konstan

cija, Gražina, Rita, Nijolė į 
Chicago, III.

Plepys, Vladas į Chicago, III.
Protosevičius, Irena į €>alti- 

more, Md.
Šernas, Petras į Arges, Ind.
Šipkus, Robertas, Zelma, Ro

mualdas. Elena, Aldona į La- 
fayette, Ind.

l

i

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadnay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 8 ryto iki 12 vai. dieną

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., Webt»ter, Mass.

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparata 

Pritaiko akinius

53* E. Broaduaj
South Boston, Mass

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 Iki 8

Tel. PA — 7-1233-VV

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, M.D
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road
arti Uphams Corner 

Dorchester, Mass.
Ofiso Valančios' 2—4 Ir

ĮVEST ROXBURY, MASS.

GRABORIAI

k

Monumentu and Markers 
Cemetery Lettenng 

NASHUA MONUMENT CO.
8j Kinsley St. Tel. 2155-W 

Nashua, N. H.

♦> 
j

k

j

TREJANKA

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-

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVtenue 2-2484

Gražios išleistuvės
Gražios išleistuvės

Noruood, Mass.
Ketvirtadienį, lapkričio 9 

susirinko būrelis 
draugų bei pažįstamų 
neseniausiai atvykusio 
ties jauno lietuvio K.
išvykstančio Amerikos kariuo
menėn. Ta proga gražias atsi
sveikinimo kalbas pasakė ir 
linkėjimus pareiškė kleb. kun. 
F. E. Norbutas, kun. A. Janiū
nas, K. Šimėnas, A. Tumas. 
“Darbininko” redaktorius A. 
F. Kneižys, p. J. Zaranka, p. 
V. Zareckas, p. J. Versiackas, 
p. Iz. 
Blažys, 
Juozas

Petronėlė Valčiukienė 
atsiskyrė su šiuo 

pasauliu 
Philadelpkia, Pa.

Mūsų tautietė, Petronėlė 
Valčiukienė. gyv. 3086 Frank- 
food avė., Phila., Pa., spalio 
28 d. paliko šį pasaulį,
mingar buvo palaidota iš Šv. 
Jurgio bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapuose spalio 31 d. Prie lai
dojimo pasitarnavo laidotuvių 
direktorius Domininkas Eara- 
minas. 2339 E. Alleghny avė., 
Phila., Pa. Velionė paliko Pet
rą Valičiuką.

Amžiną jai atilsį, o jos vy
rui užuojauta. K. V.

i
80 8-4476

Vasiliauskienė, p. P. 
p. O. Pazniokaitė, p. 

Versiackas. V. J. Ku-

PUIKŪS

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Oiiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

NAMŲ SAVININKAMS

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- 
t ralinės Amerikos, Mexicos,
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 
sų

CASPER
FUNERAL HOMf

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių^ o
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyka1 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960 i

Padėka
Reiškiu gilią padėką slau

gi usioms ligos metu mano il
gametę ir nuoširdžią draugę 
Oną Staniuliūtę; suteikusiems 
jai paskutinį patarnavimą; 
palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą ir suraminimais guodu- 
siems mane skaudžią valandą: 
Barborai Znotinienei. Onai Ro- 
mikaitei. Magdalenai Ausikai- 
tei, Juzefai Gudaitei, Agnieš
kai Žalaitei, Onai Siaurienei, 
Onai Četkauskienei, Ievai 
Marksienei, Kostei Stakutienei, 
Domininkai Januškevičienei, 
Br. Cūnienei ir kitoms.

Ypatingai mano padėka slau
gei Anelei Šmigelskytei-Horst 
ir Dr. D. Pilkai, taip rūpestin
gai lengvinusiems velionei li
gos kančias; graboriams p.p. 
D. ir F. Zaletskams už paslau
gų patarnavimą ir gražiai or
ganizuotas šermenis ir šv. 
Petro parapijos klebonui kun. 
P. Virmauskui už dvasinius 
patarnavimus.

Taip pat dėkoju visiems, vie
nokiu ar kitokiu būdu patar
navusiems velionei, ypatingai 
užsakiusiems už velionės sielą 
šv. Mišias.

Teatlygina Jums Viešpats!
Viktorija Jurgelaitė.

KALAKUTAI
VISI ŠVIEŽIAI ATVEŽTI

PIRKTI SPECIALIAI DĖL JŪSŲ 
PADĖKOS DIENOS ŠVENTEI

NELAUKITE! Užsisakykite kalakutą dėlei Padėkos Dienos šventės 
dabar. VISI PILNAI GARANTUOTI — JŪSŲ KAIMYNINĖS KIRST 
NATIONAL KRAUTUVĖS MĖSOS PARDAVĖJAS PAIMS UŽSAKY
MU — UŽSAKYKITE KOKIO DYDŽIO NORITE
Vėl, mums malonu jums pasakyti, kad Tamstos galite pasirinkti iš “dide

lio pulko“ puikiausių kalakutų dėlei Padėkos Dienos šventės. Jums 
nėra reikalo kur toli jų ieškoti, galite gauti savo kaimyninėje 

First National maisto krautuvėje skaniausius ir puikiausias 
kalakutus.

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, 
Maso. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

už pokelį. Prisiunčiam į ju- 
namus.

ALEA’ANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston. Mass.
396 W. Broadvvay, 

Lietuvis Charles J. Kay, sav.

YAKAVONIS
iruneral Home

741 No. Main St.
Brocktcn, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS
Funeral Home

Užsisakykite Ton i ko 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 GERULSKIS, Namų Tel. Dedhani 1804-R

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

Dykai Išbandymas
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų 
išlaidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, gražinkite likusia dalį ir 
už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIVSKIT PINIGŲ. 
Tik ktsiųskite savo varda ir adre
są greitai į:
Rosse Products Co., Dept X-3

2708 Farwell Avė.. Chicago 45. III.

Again, w» ar* happy to toli you about th* v*ry 
fine ąuality of our *'pick of the floclcs Thankigiving

Turkeyi — you won’t hav* to look furth*r tkan 
your First National marU*t for th* fift*rt, 

mo«t t*nd*r best aating turk*y| ,

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

*

*V. JONO EV. BL. PA9ALPIN68 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

WAITT •
FUNERAL KOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

ualdotuvlų Direktorius l» 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

i

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas 5 Į

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ■ 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

825 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūrdend,
8 Winfield St, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
v»kare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės visais draugijos reiaaiais 
pu protokolų raštininkę. 1 P4® protokolų raitininką.

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutls,
684 Stxth St., So. Bostcn. Mass

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška 
, 440 E. Sixth St., So. Boston. Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St., S. Boston. Mas*
Maršalka — Jonas Zaikis.

22 Beethoven St., Roxbtiry, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

člą sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th SL, So. Boston, Maw
Visais draugijos reikalais kreipki
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Vilios

“Darbininkas” kitą 
savaitę

dėl Padėkos dienos išeis tik
tai vieną kartą — antradienį. 
Straipsniai tam numeriui siųs- 
tini nevėliau šeštadienio, o ži
nios iš Bostono — ne vėliau 
pirmadienio 9 vai. ryto.

Prel. K. Urbonavičius
po ojreracijos ir ilgai truku

sio gydymo jau pavaikšto {>o 
kambarius, skaitinėja ir toliau 
rašo. Šiomis dienomis užbaigė 
rašyti stambią apysaką "Surū
dijusi grandinė”, kuri spausdi
nama “Darbininko" atkar{x>je. 
Taip pat jkj ilgos jrerp'aukos 
šio numerio pastabose telpa 
prelato atsakymas vis besika- 
binėjantiems prie jo lietuviš
kiems Stalino pataikūnams.

Solistas St. Liepas 
išvyksta koncertuoti

Bostoniečiams gerai žinomas 
oĮieros solistas St. Liepas š.m. 
lapkričio 19 d. išvyksta į Hart
forde rengiamą koncertą, ku
riame dalyvaus dar solistė J. 
Krištolaitytė ir dirig. Marijo- 
šius.

Pašventino pamatus 
naujam pastatui

Bostono arkivysk. Richard 
J. Cushing lapkričio mėn. 10 
d. pašventino pamatus naujam 
Bostono Kolegijos (B. C.) 
pastatui — filosofijos fakulte
to rūmams. Ceremonijose da
lyvavo Bostono Kolegijos rek
torius William L. Kehler, S.J., 
dekanas B. Foley, 
ton mayoras Th. 
ir k. Arkivyskupas
boję {triminė. kad ši katalikiš
ka mokslo įstaiga, gerai pasta
tyta ir turinti gerą vardą, de
ja, negaunanti iš turtingesnės 
visuomenės tokių aukų, kaip 
nekatalikiškos mokslo įstai
gos. Vis dėlto Bostono Kolegi
ja auga. Ji auga neturtingųjų 
skatikais (pennies.)

Bostono Kolegijoje mokosi 
ir nemažai lietuvių.

Išvyko Nevv Yorkan
Adv. Jonas J. Grigalius, So. 

Bostonu Lietuvių Piliečių 
draugijos pirmininkas ir Met
ropolitan Distrikto komisijos 
narys, ketvirtadienį, lapkričio 
19 d. išvyko New Yorkan da
lyvauti Amerikos Lietuvių Ta
rybos susirinkime. Grįš sek
madienį, lapkričio 19 d.

Mirė Jonas Adamavičius
Lapkr. 15 d., savo namuose, 

280 E St., mirė ilgametis 
.outhbostonietis Jenas Ada

mavičius (Adams!, .bebaigiąs 
jau 78 m. Jis buvo kilęs iš Ra
seinių. Anglijoje išgyveno 5 
metus, kol atvyko į Ameriką 
1889 m. ir apsistojo Bostone. 
Buvo vedęs Ap. Pugžlytę iš 
Krenčinos, nuo Panevėžio. Su 
Kavaliausku ir Padolskiu 
dėjo kun. Juozapui Griciui 
ganizuoti Bostono liet avių 
rapiją vardu šv. Juozapo, 
niau buvo veiklus Bostono

Yra tarnavęs 
vertėju. Buvo 
energijos ir 
pastaraisiais

Lietuviai, kovon prieš 
komunizmą!

Penktadienį, lapkričio 24 d., 
tuojau po pamaldų (apie 8 v. 
vakare) bažnytinėje salėje, W. 
Fifth St., So. Bostone, įvyks 
lietuvių susirinkimas. Kalbė
tojai aiškins aktualiuosius šių 
dienų klausimus. Dvi šių die
nų didžiosios blogybės naciz
mas, ir fašizmas užgniauž- 
Pirmosios dvi yra užgniauž
tos. Tačiau trečioji — komu
nizmas dar tebelaiko iškeltą 
galvą ir gresia pasauliui. Rei
kalingas bendras ir stiprus 
frontas kovai su komunizmu. 
Ateikite į susirinkimą pasi
klausyti kalbų ir paremti ko
vą prieš slibiną — komunizmą.

■Lietuvių baletfninkai 
pakviesti šokti 
Bostono teatre

Bostono šokių teatras 
Boston Dance Theatre)
pakvietęs lietuvius baletinin- 
kus — Babuškinaitę ir Liepi- 
ną — dalyvauti dvejuose spek
takliuose drauge su pasaulinio 
masto John Lindąuist šokėjų 
trupe ir Eostono šokių lygos 
ansambliu (The Boston Dance 
League). Spektakliai 
tono konservatorijos 
joje (13 Hemenway 
š. m. lapkričio 16
(ketvirtadienį ir penktadienį) 
8:30 vai.

Kas yra jau nekartą matęs 
dailiai šokant lietuvius baleti- 
ninkus, turės dar gražios 
gos palyginti su kitais.

(The
yra

S.J., New- 
Lockwood 
savo kal-

pa- 
or- 
pa-
Se- 
lie-

bus Bos- 
auditori- 

Street) 
ir 17 d.tuvių veikėjas, 

jiems teismuose 
nepalaužiamos 
sveikatos. Tik
metais sunegalavo jo kojos. 
Paliko žmoną, {renkis sūnus, 
dvi dukteris, anūkų ir daug 
draugų. Pašarvotas pas laido
tuvių direktorių Juozapą Kas
parą. Laidojamas 18 d. 9 v. r.

Mykolo kapuose po pamal- 
šv. Petro bažnyčioje, kū
jis daug rūpinosi.

pro-

šv. 
dų 
ria

aukokite lietuviškas knygas 
vienintelei lietuvių kalbos ir literatūros katedrai 

JAV universitetuose •
aukoti lietuviškų knygų. Dide
lio Pennsylvanijos Universite
to biblioteka būtų, be to, ir 
labai gera apsauga lietuviš
koms knygoms, kurios pas 
privačius savininkus kartais ir 
žūva. Tinka visokios lietuviš
kos knygos: {Joezijos rinkiniai, 
mokslo ir populiariniai 
niai, žurnalų ir
laikraščių komplektai 
atskiri numeriai.

Mūsų universiteto 
koje sudėtos knygos
mos visiems mokslininkams, 
ar jie bus surišti su Pennsyl
vanijos Universitetu ar ne. 
Per “interlibrary loan” moks
lininkai lituanistai gyveną toli 
nuo Philadelphijos, kad ir- Cle- 
velande ar Čikagoje ar Kali
fornijoje, gali naudotis
versiteto knygomis savo gyve
namojoje vietoje. Taigi lietu
viškos knygos bus daug nau
dingesnės padovanotos šiai 
bibliotekai, negu kur paslėptos 
ir tyrinėtojams neprieinamos.

Knygas prašome siųsti šiuo 
adresu:

Baitic Studies, University of 
Pennsylvania, 3423 Wdoodland 

Avė., Philadelphia 4, Pa.
Alfred Senu

Vincas Krėvė-Mickevičius 
Antanas Salys

Pennsylvanijos Universitetas 
Philadelphijoje jau prieš kele
rius metus yra įsteigęs baltų 
ir slavų filologijos skyrių, ku
riame yra skaitomi moksliniai 
lietuvių kalbos ir literatūros 
kursai. Tai vienintelis J AV 
universitetas, kuris leidžia pa
sirinkti lituanistiką universite
tinių studijų dalyku ir baigu
siems duoda tos mokslo srities 
diplomus. Deja, studijas sun
kina lietuviškų knygų stoka. 
Tiesa, universiteto biblioteka 
yra įsigijusi veik visus nau
juosius lietuviškus leidinius, 
bet senesniųjų jai dar labai 
trūksta. Todėl ir kreipiamės į 
lietuvių visuomenę, prašydami

Šv.

pasakė Marija pasi- 
1917 m. 6 kartus 3 
koks tų vaikų liki- 

matė 70,000 žmonių

CZ)r/ Z><7 r ties ffiasta Los

leidi- 
senesniųjų 

ar net

bibliote-
prieina-

Uni-

Visuomenės dėmesiui!
Užbaigiant Jėzaus Nukry

žiuotojo seserų kongregacijos 
25 metų sukakties minėjimą 
Brocktono šv. Roko Įrarapijos 
seserų rėmėjai sausio mėn. 14 
d. rengia didžiulį koncertą. 
Yra pakviesti ir sutiko daly
vauti: solistai Iz. Motiekaitie
nė ir St. Liepas ir šv. Petro 
parapijos choras, diriguojamas 
komp. Jer. Kačinsko. Koncer
to rengėjai prašo tuo metu ki
tų parengimų nedaryti, o at
vykti į Brocktoną. Tai bus 
vienas iš {urmųjų didesnių ir 
rimtų koncertų naujaisiais me
tais. Koncerto rengėjai.

'fe

Liet. Kult, rėmėjams ir 
Lituanist. mokyklos 

tėvams
Liet. Kult. Rėmėjų Bostone 

metinis susirinkimas kviečia
mas š. m. lapkričio 25 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vak. j 
salėje. W. Fifth St. 
karna nauja valdyba 
tomi kiti svarbūs 
Kviečiami visi nariai 
tautiečiai, kuriems rūpi lietu
viškos kultūros reikalai.

Tą pačią dieną 6 vai. - toje 
pačioje salėje įvyks Lituanis
tikos mokyklos tėvų susirinki
mas. Visi tėvai yra kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba ir Mokyklos 
Vedėjas.

parapijos 
Bus ren- 
ir svars- 
reikalai. 

i ir visi

Padėkos Dienoje
lapkričio 23 priims moterys

tės sakramentą Irena Milda 
Valadkevičiūtė, gyv. So. Bos
tone, su Alfonsu Antanu Bu
roku, gyv. Cambridge. Jung
tuvės įvyks Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje 4 vai. {>o pie
tų. Jaunosios sesutė Ona Ja- 
rušaitienė yra *Darbininko” 
administracijos raštinės vedė
ja-

Antanas Kulbis
Praeito jrenktadienio “Dar

bininko” laidoje, aprašyme 
apie tautinių šokių grupės da
lyvio išleistuves 
kariuomenę, per 
leista jo pavardė. 
Antanas Kulbis iš 
Mass. nuotrauka.

į Amerikos 
klaidą pra- 

Tai buvo 
Cambridge, 

Rap.

*

Admirolas t. Turner Joj nusileidžia iš heiieopterio į 
H'onsan apylinkę pasitarimui su kariniu štabu.

bendradarbiavo ir 
pastangas sir- 
brolių vargą 

reiškiame gilią 
f 

esame dėkingi 
BALFo veiklo-

BALFo padėka
Visiems jautrios širdies tau

tiečiams, kurie praėjusiais 
BA.LFo veiklos metais uoliai 
su mumis
rėmė daromas 
mažinti mūsų 
tremtyje, šiuo 
padėką.

Ypatingai 
pirmavusiems
je, rengiant išvažiavimą, įvai
rumų vakarą ir kitas pramo
gas, būtent: p.p. Šimkienei, 
Svilienei, Kruopienei, Pulkau- 
ninkienei, Bakienei, Valatkie
nei, Barmienei, Burdulytei, 
Matuzaitei, Petrušytei, Kaz
lauskaitei. Andriui. Veniui, 
Montvilai. Merkelioniui, Kapo
čiui, 
čiui, 
zai, 
kui, 
čiui, 
kolsikiui ir kitiems, aukoju
siems daug laiko ir jėgų lietu
vių šalpos organizavimo reika
lams.

Bostono BALFo valdyba.

Paplauskui, Griganavi- 
Jurkšai, Jakučiui, Vakau- 
Vilučiui, Edimtui, Venc- 
Aleksandravičiui, Minkai- 
Bajerčiui, Prakapui, Ni-

“Marija kalba 
pasauliui"

knyga apie apsireiškimą 
Panelės Fatimoj, Portugalijoj,
atiduota spaudai ir tikimasi 
gruodžio mėn. pasirodys kny
gų rinkoj. Ji turės apie 250 
psl., bus iliustruota ir kainuos 
apie 1,5 — 2 dol. Tai yra vie
nas iš geriausių veikalų apie 
Fatimą ne tik lietuvių, bet ir 
svetimomis kalbomis. Ją para
šė žinomas profesorius Dr. L. 
Gonzaga da Fonseca. Per 
trumpą laiką italų kalba jos 
išėjo net 10 laidų. Yra išvers
ta į daugelį Vakarų Europos 
kalbų. Knygoj smulkiai apra
šyta, ką 
rodžiusi 
vaikams, 
mas, ką
tada susirinkę į pasirodymų 
vietą, kodėl dabar kasmet ge
gužės ir spalių mėn. 13 d. su
plaukia į Fatimą po 500,000— 
700,000 asmenų (į vieną die
ną!), kodėl ten kasmet įvyks
ta šimtai dvasios ir kūno ligo
nių pagijimų ir tt.

Knygą spausdina “Darbinin
ko” spaustuvė. Kalbą taisė ra
šytojas St. Santvaras.

Už $11.00 iš Bostono 
į Hamburgą

Tomas Jakavonis, gyvy So. 
Bostone atvyko į šią šalį 1892 
m. Atvykęs į So. Bostoną, ra
do vos septynias lietuvių šei
mas. Tuomet buvo labai sun
ku “grinoriui” įsikurti, nes be 
anglų kalbos ir be pažįstamų 
nelengva buvo susirasti darbą 
ir net pastogę. Pavargęs Ame
rikoje porą metų ir gavęs pra
nešimą iš namų, kad jį šaukią 
caras į kariuomenę, nusprendė 
vykti Lietuvon ir, atitarnavęs 
kariuomenėje, apsig y v e n t i 
gimtame krašte — Lietuvoje. 
Kaip tarė, taip ir padarė. 1894 
m. tuomet buvo “karas” tarp 
laivų kompanijų. Kiekviena 
norėjo nukonkuruoti kitą. Vie
na pigiau vežė keleivius į Eu
ropą už kitą. Pasinaudodamas 
“karu”, T. Jakavonis nusipir
ko laivakortę iš Bostono į 
Hamburgą, Vokietijon, už 
$11.00. Kelionę turėjęs smagią.

Pargrįžęs Lietuvon, atitar
navęs kariuomenėje, vėl grįžo 
Amerikon ir visą laiką gyvena 
So. Bostone. Jis vedė ir išau
gino penkis sūnus ir tris duk
teris. Penki iš vaikų tarnavo 
antrajame pasauliniame kare. 
Vieno žuvusio atmintis prise
gė majtinai aukso žvaigždutę. 
T. Jakavonis šiandien gyvena 
jau iš pensijos.

Susitaikė už $55,000
Prieš 9 mėnesius Boston & 

Maine traukinys užmušė dar
bininką Ralph L. Robblee, 
gyv. Medford, Mass. Velionies 
žmona Thelma M. Robblee pa
reikalavo iš geležinkelio ben
drovės atlyginimo. Byla buvo 

■ iškelta teisme. Tačiau be teis* 
su-mo bendrovė siitiko’fiišlėi 

mokėti $55 000.

I>ar trūksta $500,000 
ligoninės fondui

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
arkivysk. Richard J. Cushing, 
kalbėdamas pirmuose valsty
bės darbininkų pusryčiuose, 
kur dalyvavo apie 1000 darbi
ninkų, pranešė, kad Carney li
goninės statybos fondui dar 
trūksta $500,000. Jau yra su
rinkta $2,500,000. Nauja Car
ney ligoninė bus statoma Dor- 
chesteryj. Jos pastatymas kai
nuos apie $5,000,000. Likusius 
du milijonus dolerių duos Šv. 
Vincento de Povilo labdarybės 
draugija.

$60,000 kataliku* įstaigoms
A .a. Daniel F. Regan, miręs 

spalio 25 d. š. m., paliko $60,- 
000 katalikų vaikų namui. 
Harrison Avė., Bostone; Šv. 
Dvasios ligoninei, Cambridge, 
ir Vargdienių Seselių vienuo
lynui, Somerville.

Nenupelnyta Garbė
• “Vilnies” kolumnistas p. L. Jonikas, tarp kitko štai ką pa

rašė: “Jėzuitas Kmitas - Urbonavičius (ar tik ne prelatas?) 
pamiršęs savo dogmą, kad “tikslas pateisina priemonę”, pasa
koja savo parapijonams (“Darbininkas” rugsėjo 15-tos laido
je) : Sovietai yra pasaulinės apgaulės meisteriai”...

Labai nustebau, kai buvo man parodyta ta “Vilnies” ko
munisto pastaba, dėlto, kad tas straipsnis ne mano rašytas. 
Dalykas toks, kad rugsėjo 15-tą d. aš gulėjau ligoninėj, dar 
neseniai jx> operacijos, tad suprantama, to straipsnio ne tik 
negalėjau rašyti, bet ir perskaityt progos neturėjau. •

• Tiek dėl fakto. Kokios gi iš to išvados? Daug jų galima 
išskaičiuoti, bet aš tik kelias paminėsiu. Visų pirma, mano sa
vimeilė gerokai čia paglostyta. Būti pavadytam jėzuitu — tai 
tokia garbė, kad vien džiūgauti betenka. Deja, garbė neužsitar
nauta. Tačiau vis dėlto malonu pamanyti, kad turiu kiek pana
šumo į jėzuitą, nes kitaip p. Jonikas nebūtų manęs tuo vardu 
apšaukęs. Ar šiaip ar taip, už komplimentą jam dėkoju. Taip 
pat nemažai mane paglostė faktas, kad ponai komunistai įžiū
ri mane net ten, kur manęs nėra. Reiškia, net mano šešėlis iš
stumia juos iš lygsvaros. Būti žulikijados pabaisa taip pat ne
pilnai užsitarnauta garbė.

Už tokius komplimentus mėginsiu atsilygint patarimu. Ži
nau, kad jis bus nepriimtinas, bet tai jau ne mano dalykas.

• Taigi mano patartis: kritikuojant kokį straipsnį, autorių 
reikia vardinti kaip pasirašo, o ne kokiu išspėliotu ar išsvajotu 
vardu, nes sjrėliotinai elgiantis galima užkliūdyt visai kitą as
menį. Toks literatinės etikos laužymas mažių mažiausiai pasta
to ant juoko. Gi užkliudžius kokį smarkuolį, galima ir tikrų ne
malonumų susilaukti.

Tiesa, bolševikai ne tik literatinės, bet ir šiaip jokios etikos 
nepripažįsta, tačiau Stalinas, kaip ir kiekvienas pusinteligentis, 
pašaipos labai prisibijo, nes ji pakertanti Sovietų prestižą.

Čia tenka prisiminti Dostojevskio pastabą, teikiamą caro 
valdžios pareigūnams: "O vyriausybė užsimerkus mostaguoja 
basliu ir — muša saviškius”. Tiesa, taip elgėsi tik gubernato
rius Lembkė, bet jo jtoelgis buvo kraunamas ant visos caro val
džios pečių.

Taip ir Sovietijoj. Koks neatsakingas stupaikėlė švytruoja 
plunksna ir, manydamas užginčysiąs visam pasauliui žinomą 
faktą — Sovietų apgaulę, pastato save ant juoko ir kompromi
tuoja visą bolševikiją. Ir kaip toks nevykėlis gali susilaukti 
Stalino malonės?

Tad dar viena patartis: lašant reikia gerai apsižiūrėti, o 
|>askui jau gali grįžti į savo normą — žiopsot kirk tinkamas.

K. U.

Pasaulio Lietuviu Kultūros Žurnalo

AIDŲ
PLATINIMO VAJUS

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

AIDAI

AIDAI

yra mokslo, literatūros bei meno ir vi
suomeninio gyvenimo mėnesinis žurnalas.

Auksinis jubiliejus
Lapkričio 12 d. Knights of 

Columbus ketvirto laipsnio na
riai šventė savo auksinį jubi
liejų. šį jubiliejų paminėti bu
vo surengtas banketas Copley 
Plaza viešbuty, Bostone. Da
lyvavo J. E. vyskupas Thomas 

Markham.

puoselėja tautinę kultūrą ir savo pusla
piuose talpina lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų naujausius kūrybos 
darbus.

F.

<

I

Natūralinės dujos 
“prasiveržė” 

Gub. Paul A. Dever ir Bos
tono miesto meras Hynes pa
galiau susitarė su Federaline 
Komisija dėl aprūpinimo Bos
tono m. mayoras Hynes pa- 
lijos natūralinėmis dujomis
(natūrai gas), kurios yra žy-į 
miai pigesnės už gaunamas iš 
anglies. Dvi firmos yra gavu
sios leidimus pradėti darbą. 
Manoma, kad jau kitais me
tais natūralinės dujos bus 
vestos į Bostoną.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, lapkričio 19 

5:30 vai. po pietų {»er radi joji 
stotį WMEX — 1510 kilocyc- 
les bus {jerduodamas radijo 
vaidinimas iš gyvenimo šv. 
Hyacinth’o, kuris 13-tame am
žiuje sustabdęs mongolų Auk
so Ordos Europon 
kuri grėsė tuo laiku
Europos civilizacijos sunaiki
nimu, Kokiu būdu šis prioras jį 
domininkonas šv. Hvacinth tai 
pasiekė, išgirsite apie tai {>er 
radiją pasiklausę.

at-
I

invaziją, 
visišku
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apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba' tauti
nės gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas.

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tas iš žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu priešakyje.

prenumerata metams: JAV ir Pietų Ame- 
rikoie — $5.00; Kanadoje — $5.50 (ka- 
nadiški — $6.00); kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV 50 c.: 
kitur 55 c.

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

KVIEČIAMI J KI’LTCROS ŽURNALO

AIDŲ Platinimo Taikę'
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

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

Parduodame
I^edą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE S COALCO.
27 Lavvrenee St., Brockton, Mass.

Tel. 189




