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Prezidentas Trumanas 
už ginkluotą taką

Taika esanti tikresnė negu prieš 
penkerius metus. - Jai išlaikyti reikia 
daugiau lesų apsiginklavimui. - Bū
tina stiprinti Vakarų Europos valsty
bes ir kitus kraštus, kuriems gresia 
komunizmas.

kur komunizmas gali nu* 
kreipti savo ekspansiją. 
Užsiminęs apie UN, pre
zidentas pareiškė, kad ji

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumą n a s 
patiekė Kongresui 
$1,222,500,000 sąmatą se
kantiems metams taikai atlieka naudingą darbą, 
pasaulyje stiprinti. Jis ta Vis dėlto reikia stiprinti 
proga pareiškė, kad taika 
jam atrodo šiuo metu yra 
tikresnė, negu buvo prieš žintas komunistinės ag- 
penekerius metus. Tačiau rėsijos pavojus.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R

Berlyno britų zonos policija, ir karinome ni buvo pasirengusios atremti “Stalino jau
nuolį” pafią.

Administracijai Tel. SO 8-2680 SK CENTS

visus nekomunistinius 
kraštus, kad būtų suma-

r. /į
7 "■ i nny v ' Jura. ''juk I 1

L. D. S. sukaktuvinis seimas
Sek-
L, L.

Šv.

jos išlaikymui reikia gin- 
kluoti viso pasaulio lais
vas tautas, kurioms grą- 
so augąs ir įžūlūs komu
nizmas. “Sovietų Rusija, 
—pareiškė prezidentas — 
yra pasiryžusi griauti 
demokratiją ir visa tai, 
kas tik su ja siejasi, kel
dama riaušes ir siekda
ma pavergti laisvąjį pa
saulį”. Prezidentas reika
lauja taip pat neapibrėžti 
šalies, kuriai teiktina pa-

Iš patiektos sąmatos 
numatoma vienas mili
jardas dolerių Atlanto 
pakto valstybėms, 120 
milijonų Graikijai ir Tur
kijai, 27 milijonai Iranui, 
Filipinams ir Korėjai, 75 
milijonai Kinijos sritms. 
Kitas metais pirmą kartą 
bus paremta ir Portuga
lija. Ispanijos klausimas 
dar atviras. Parama bus 
teikiama įvairių rūšių

KURSTO GENERALINĮ

Popiežius priėmė Kun. Pr. M. Jurą privatinėje 
audiencijoje

Nukryžiuotojo ir Nekalto 
Prasidėjimo ąeserų kon
gregacijos bei jų rėmė
jus, visus lietuvius kuni
gus, lietuvių tautą ir jį 
patį. Šventasis Tėvas, 
teikdamas palaiminimą, 

ir net

Roma.— Popiežius Pius 
XII š. m. birželio mėn. 1 
d. privatinėje audiencijo
je priėmė kun. Pr. M. Ju
rą, šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos kleboną 
Lavvrence, Mass. ir LDS

>■-j’
/

buvo susi

pirmjninkas kun. Pr. M. 
Juras, išskridęs į Romą 
š. m. gegužės mėn. 22 d. 
Šventųjų Metų atlaidams 
IKyti, pasimatyti su Lie
tuvos vyskupais ir lietu
viais veikėjais Romoje, 
š. m. birželio mėn. 2 d.

STREIKĄ v

; vius: “Te® your people me, įvykusiame So. Bos- 
that I prny for them”. tone š. m. birželio mėn. 

Boston, Mass. — LDS .4/5 d.

Tokio — Aštuoni japo- jų buvo mieste ir provin- 
nai, užpuolę Amerikos cijoje, bet apsėjo be žy- 
karius einančius tarny- mesnių incidentų, 
bos pareigas, atsidūrė 
prieš amerikiečių karo 
teismą, kuris juos nubau
dė nuo 5 iki 10 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Japonijos komunistai 
prieš teismo rūmus mėgi
no sukelti, demonstraci
jas, bet buvo policijos iš
sklaidyti. Protestuodami 
prieš amerikiečių karo 
teismo sprendimą, pradė
jo kurstyti darbininkus 
generaliniam streikui, 
tačiau iš 6,250,000 orga
nizuotų darbininkų, pa
klausė kurstytojų tik 
apie 50,000. Demonstraci-

Tai pirmi komunistų iš
sišokimai po karo. Mano
ma, kad Japonijos komu
nistams yra duotas ženk
las pradėti neramumus. 
Tas paaiškina ir skubų 
sovietų karo misijos iš 
Japonijos išvykimą.

Japonijos parlamentas 
priėmė nutarimą, kuriuo 
komunistu partija skel
biama nelegalia. Jei to 
nepakaktų apr a m i n t i 
“penktąjai sovietų kolo
nai”, tai pareiškiama, 
jog bus imtasi dar griež
tesnių priemonių.

čiais Lietuvos reikalais, 
teikiamą lietuviams trem
tiniams pagalbą, įsteigi
mą šv. Kazimiero kolegi
jos Romoje lietuvių kuni
gų auklėjimui ir rūpes
tingą globą, šventąjį Tė
vą prašė palaiminti jo va
dovaujamą Šv. Pranciš- tetingi šaltiniai praneša, 
kaus parapiją, šv. Kaži- kad JAV kariuomenė gali 
miero kolegiją, Jėzaus būti aprūpinta atomi-

KARALIAUS LEOPOLDO

NAUJI GINKLAI SUSTIPRINA 
KARINĮ JAV PAJĖGUMĄ

WMhington — Autori-

SALININKAI LAIMĖJO

Brooklyne, N. Y., atidarytas antras iląiaasiM pasaulyje 
tunelis — 9,117 p8dy ilgumo. Jis buvo statoma 10 metų ir 
kainavo 85 milijonus dolerių. Per metus pro JI gsHa prava
žiuoti 10 milijonų automobilių.

Brusselis, Belgija. — 
Belgijoje praėjusį sekma
dienį įvyko nauji rinki
mai parlamento, kuris 
buvo paleistas nesusita
rus dėl karaliaus Leopol
do grąžinimo į sostą. 
Rinkimus nedidele per
svara laimėjo karaliaus 
šalininkų — krikščionių 
socialų partija. Ji gavo 
37,362 balsais daugiau, 
kaip visos kitos partijos 
drauge ir, apytikriais 
daviniais, gali turėti par
lamente 2-3 balsų persva
rą. Paleistame parlamen
te ji turėjo 105 atstovus,
o naujai išrinktame — lių.

107 arba 108. Padidėjo 
taip pat ir karaliaus prie
šininkų 
kratų partija, kuri prieš 
tai turėjo 66 atstovus, o 
dabar gali pravesti nuo 
70 iki 75. Komunistai su
rinko tiktai 116,138 ir at
sistojo jau tik antroje 
vietoje iš galo. Mažiau už 
juos gavo tiktai liberalai 
socialistai.

socialdemo-

Krikščionių socialų par
tijos lyderis Carton de 
Wiart pareiškė, kad jie 
dabar pasirūpins grąžinti 
j kraštą tvarką ir kara-

Boston, Mass. — I 
madienį, birželio 4 d 
R. K. Darbininkų 
Juozapo Sąjungos atsto
vai susirinko į 35-tąjį me
tinį LDS seimą šv. Petro 
parapijos salėje, Boston, 
Mass.

Seimas buvo pradėtas 
10 vai. rytą šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo LDS 
Centro pirmininkas, kun. 
Pr. Juras, pamokslą pa
sakė tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM. 11:45 
vai. pobažnytinėje salėje 
įvyko jaukūs pietūs, ku
rių metu kalbėjo ir svei
kino seimo komisijos 
rengimo pirmininkas, M. 
Venys, kleb. kun. Pr. Vir
mauskis, prel. 
navičius, 
Cūnienė, 
kis ir O. Siaurienė. 
tuose dalyvavo ir LDS 
Centro pirmininkas kun. 
Pr. Juras.

Sesijos buvo pradėtos 
1:30 vai. seimo rengimo 
pirmininko, M. Venio, ir 
LDS Centro pirmininko, 
kun. Pr. Juro, suvažiavu
sius į LDS seimą sveiki
nimo kalbomis ir malda, 
kurią atkalbėjo kun. Pr. 
Virmauskis. Garbės pir
mininkais buvo išrinkta 
prel. K. Urbonavičius, 
kun. Pr. Virmauskis ir 
fcun. J. Švagždys. Seimo. - t®-** P***-

REIKALAUJA LAISVŲ RANKŲ 
PREZIDENTUI

- Glavickas.

K. Urbo- 
kun. Šlikas, B. 

Andr. Ketura- 
Pie-

prezidiuman— pirm. Vin
cas Kudirka, vicepirm.— 
Stefanija Šapronienė, I 
sekret. N. Meškūnienė ir 
II sekr.
Sveikinimų ir rezoliucijų 
komisijon
Vaškys, S. Sužiedėlis, O. 
Siaurienė, F. Krancevi- 
čius ir B. Cunienė; man
datų komisijon— St. Gri- 
ganavičius, Paulauskas ir 
Šidlauskienė. Iš mandatų 
komisijos pranešimo pa
aiškėjo, kad seime daly
vauja apie 40 atstovų.

Sveikino žodžiu: So. 
Bostono Šv. Petro parap. 
kleb. kun. Pr. Virmaus
kis, Lietuvos Pranciško
nų vardu — tėvas Justi
nas Vaškys, Tėvų Mari
jonų — tėv. Ad. Brazaus
kas, Nek. Prasid. seselių, 
Putnam, — kun. Stasius 
Būdavas, ateitininkų sen
draugių — Petras Kala
dė, Lietuvos vyčių vardu 
jų kūrėjas M. Norkūnas, 
Nek. Pr. seselių rėmėjų 
gildos — Ant. Vasiliaus
kas, N. Anglijos Apskr. 
LDS
zaus Nukr. seselių, Brock
ton, Mass. ir asmeniškai 
— buv. ilgametis LDS 
pirmininkas, kun. Jonas 
Švagždys ir tremtinių ra
telio — Andrius Ketura
kis.

tėvas Just.

Paulauskas, Jė-

niais artilerijos sviedi
niais ir raketomis, kurių 
Sovietų Rusija dar negali 
turėti. Tie ginklai ir ma
žą kariuomenę padaro la
bai efektyvią. Tai nereiš
kia, kad nereikėtų sausu
mos ir oro karinių pajė
gų. Jos reikalingos yra 
priešui suspausti ir jį 
paskui sutriuškinti. Nau
ji ginklai teikia vilties, 
kad ir stipri raudonoji 
armija sunkiai begalės 
toliau į Vakarus pasistū
mėti, jei ji ir ryžtųsi to
kiam savižudiškam žy
giui.

Paskyrė mirties bausmes
Seaul, Korėja — Seoul 

apyga r d o s (distrikto) 
teismas nubaudė mirties 
bausme Cho Mai ir 30 
Korėjos komunistų už 
praeitų metų pasikėsini
mą nužudyti prezidentą 
Rhee.

MIRĖ BUV. LIETUVOS PREZ. DR. K. GRINIUS
Baigiant spausdinti laik

raštį, gauta liūdna Žinia, 
kad š. m. birželio mėn. 4 
d., sekmadienį, Chicago- 
je, mirė buvęs Lietuvos 
Prezidentas Dr. Kazys 
Grinius, atvykęs į JAV iš 
tremties Vokietijoje 1948 
m.

Dr. Kazys Grinius gimė 
1866 m. gruodžio mėn. 17 
d. Solemos km., Sasna
vos vals., Mariampolės 
apskrityje. Medi c i n o s 
mokslus baigė Maskvos

Washington, D. C. —
Krašto apsaugos sekreto
rius Johnson įteikė Bal
tiesiems Rūmams rapor
tą, kuriame jis nurodo, 
kad prezidentui turėtų 
būti suteikta teisė pavo
jaus atveju šaukti vyrus

prie ginklo, nelaukiant 
Kongreso pritarimo. Jis 
taip pat pareikalavo, kad 
būtų 
tams 
mas 
Act.)
ro tarnybai.

dar trejiems me- 
pratęstas įstaty- 

(Selective Service 
verbuoti vyrus ka-

Suglaustos žinios

universitete 1893. Buvo 
žymus Lietuvos veikėjas 
politikas ir patriotas. 
Steigiamojo Seimo lai
kais buvo ministerių pir
mininkas (IV kabineto) 
ir 1926 m. — Lietuvos 
prezidentas.

Rusų revoliucijos metu 
bolševikai nužudė jo pir
mąją žmoną Joaną ir 
dukrą Gražiną.

Plačiau apie velionį pre
zidentą bus kitame nume
ryje.

A Šv. Tėvas tarptautiniame socialogų kongrese 
pareiškė, kad dabartinis “šaltasis karas” aiškiai 
krypsta į karštąjį karą.

A Varšuvos vyriausybė paskelbė, kad Boleslaw 
Bierut atšaukė iš Jugoslavijos Lenkijos ambasado
rių Jana Wende. Tokiu būdu diplomatiniai santykiai 
tarp Lenkijos ir Jugoslavijos visiškai nutrūko.

A Indokinijos komunistai, ypač kai kurie jų žy
mūs vadai, nutraukė santykius su ligšioline komunis
tų partija ir organizuoja atskirą marksistiniais pa
grindais atsimetusiųjų grupę. Šie atsimetėliai mark
sistai atsisako nuo smurto, kaipo kovos metodo, nes 
jis labai sukompromitavęs komunizmą plačiosios vi
suomenės akyse.

A New York paštas pagal Washingtono paštų de
partamento bendrą potvarkį apribojo pašto patarna
vimus. Nuo dabar New Yorke, vietoje dviejų kartų, 
išnešiojamas paštas biznio įstaigoms ir privatiems 
asmenims tik-vieną kartą dienoje. Pašto įstaigose 
langeliai uždaromi anksčiau.

A J. Robilka, Čekoslovakijos generalinio štabo 
pulkininkas, nubaustas mirties bausme, apkaltinus 
jį šnipinėjimu Jung. Valst. naudai. Vienuolika armi
jos karininkų buvo nubausti sunkiuoju kalėjimu nuo 
10 met. ir iki gyvos galvos.

A Aliaskos apsaugai Jung. Valstybės sutraukė 
daugiau B-36 karo lėktuvų į Spokane, Wash. Aliaska 
yra svarbus punktas, kuriam pirmiausia grėstų Rusi
jos invazija.

A Šveicarijos laikrodžių importas į JAV siekia 44 
milijonus dolerių į metus. Valstybės departamentas 
praneša, kad tas klausimas greitu laiku bus peržiū- 
rėtas.

A “Vakarų Vokietijoje geriau turėti geros sriubos 
kaip Rytų Vokietijoje politiką”, pareiškė trys vokie
čiai, pabėgę iš bolševikų organizuojamos “vokiečių 
policijos”.



Antradienis, Birželio 6, 1950 a

Urboną vičius,

Bri^jos pfffltlfįbirf

Asmeniškai sveikino 
ir kalbėjo: kun. filikas, 
kun. J. Bernatonis, kun. 
A!b. Kontautas; didelis 
darbininkų prietelius Pro
vidence kleb., kun. Vai
tiekūnas, 4ėvas Leonar
das Andriekus, O.FK., 
p-nia Nelle Meš kūnas, ką 
tik atvykęs iš tremties 
kacetininkas, kun. St. 
Yla ir poetas J. Aistis - 
Aleksandravičius. Raštu 
prisiuntė sveiki n i m u s 
ALRKF ir LRKSA,Fede
racijos pirm. Simutis ir 
Liet. Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos Bostono 
skyrius.

Piety metu ir Seimo ati
darant ir sveikinimo kal
bose buvo iškelti LDS or
ganizacijos atlikti darbai 
Bažnyčiai ir Tėvynei, lin
kėta šiai darbininkų or
ganizacijai sėkmi n g a i 
veikti ir toliau, saugoti 
lietuvius darbininkus nuo 
pražūtingų įtakų. Dėl 
šios organizacijos atei
ties ypač reikšmingus žo
džius pasakė pietų metu

prel.
kuris patarė nepraleisti 
progos pasinaudoti nau
jomis jėgomis iš trem
ties, nes be naujos lietu
viškos dvasios Amerikos 
lietuvių organiza c i j o s 
džiūsta. Kai jos anuo me
tu susikūrė iš ką tik at
vykusių iš Lietuvos, jos 
tada nuveikė milžiniškus 
darbus.

Po to sekė du įdomūs 
pranešimai — referatai: 
vienas darbo 
klausimu 
ko” redak.
antras — netikėtai LDS 
seime pasirodžiusio kųn. 
St. Ylos, kuris kalbėjo 
apie kacetinę vergiją.

Po pirmos dienas posė
džių 7 vai. vak. bažnyčio
je buvo trumpos birželi
nės pamaldos.Po pamaldų 
sekė meninė programa. 
Jos metu kalbėjo LDS 
Centro pirm. kun. Pr. M- 
Juras.

Pirmadienį, birželio 5 
d., sesijos buvo tęsiamos 
toliau. Apie tai bus penk
tadienio numeryje.

prasmės 
“Darbinin- 

S. Sužiedėlio,

Nenm'*nraslf pflietybės
P

Saa Francisee, Cal. — 
Harry R. Bridges, laivų 
krovėjų unijos vadas, 
prieš mėnesį buvo nuteis
tas 5 metams kalėti už 
tai, kad jis, rūpindamasis 
gauti JAV pilietybę 1945 
m„ neprisipažinęs buvęs 
kada nors komunistų 
partijos narys. JAV vy
riausybė yra nuomonės, 
kad teosmo sprendimas 
kaitų atima Harry R. 
Bridges ir pilietyb^^^TM- 
čiau jis su tuo nesutinka 
ir ginasi per savo advo
katus. Teisėjas Harris, 
persiuntęs jo prašymą, 
pareikalavo, kad vyriau
sybė savo galutiną nuo
monę pareikštų iki birže
lio 12 d.

Vadinasi, nei nuteisti 
komunistai nenori JAV 
pilietybės prarasti, o dir
ba svetimam kraštui.

šaus įvyko, nes nebūtų 
buvę pagrindo tokiai ži
niai pasirodyti Irano sos
tinės spaudoje.

Okosdovakija. Kaip jau 
yra žinoma paskutiniu 
laiku šioje nelaimingoje 
šaly buvo metami iš vie
nuolynų vienuoliai ir va
romi į savotiškas koncen
tracijos stovyklas, kur 
juos bando prikalbėti 
mesti vienuolinį gyveni
mą. Ypač iš Bratislavai 
ateina žinios apie žiauru
mus ir barbarizmą, su 
kuriuo buvo vykdoma 
vienuolių evakuacija, 
kuriose vienuolynų 
nyčiose buvo net kt
kųuoios ostijos išniekta- 
tos. Pranciškonų vienuo
lius išvarius, jų bažny
čiose po altoriumi buvo 
padėti ginklai ir porno- 
grafiški paveikslai. Visa 
tai buvo nufotografuota 
kino kronikai, kad paro
džius viešumai apie vie
nuolių nemoralumą ir jų 
pasirengimus priešvals
tybinei veiklai.

Tokių komunistai imasi 
provokacinių priemonių 
ne tik vienuoliams apkal
tinti, bet ir jiems sunie
kinti. Tai gali tik komu
nistai daryti.

Anglas prieš indų teiną
New Delbi — Buvęs 

britų armijos majoras, 
John K. Edwards, buvo 
patrauktas Indijos teis
man už pasikėsinimą 
prieš Argentinos amba
sadoriaus, dr. Osear Ta- 
schenret, asmenį. Pasikė
sinimas įvykęs tokiu bū
du, kad J. K. Edwards 
viename naktiniame klu
be užpylė Argentinos am
basadoriui ant galvos 
vandens.

■» Lenkų žinios apie Lie
tuvą. Lenkų Inter - Ca- 
tholic Press Agency ži
niomis iš Varšuvos Len
kijoje viešpatauja oficia
li tyla apie įvykius “iš
laisvintoje” Lietuvoje. 
Tik š. m. vasario mėn. 
viduryje jasįrode valdiš
kas pranešimas apie Lįe- nagrinėję*
tu vos “gerovę”. Tikrovė- jaa Kajne&vrar

Paneioė
Washington —> Gegužės 

29 d. Irano ambasada pa
neigė, gegužės 26 d. žinią 
iš Teherano, kad rusų 
kariuomenės daliniai bu
vo įsiveržę ir okupavę 
apie 5 mylių ruožą Irano 
šiaurės teritorijos.

Charge d’affairs Cho- 
lam Abbas Aram pareiš
kė, kad Irano vyriausybė 
jam pranešusi, kad toji 
žinia, viešai paskelbta 
Teherano laikraštyje Mo- 
ssava, buvusi ne tikra.

Nežiūrint to, reikia ma
nyti, kad kas nors pana-

“OSSERVATORE ROMANO” 
APIE LIET. MALDININKŲ 

PASIRODYMĄ ROMOJE

Malonūs mūsų Rėmėjai
Norėdamas kaip galima dau

giau prisidėti prie mūsų tau
tos dvasinio ir tautinio ugdy
mo, jau eilę metų ruošiame 
mergaičių stovyklą, mergai
tėms ir moterims uždaras re
kolekcijas, . laikome mergaičių 
pensijoną. Būdama apaštališ
kos dvasios Kongregacija nori 
vis daugiau pasitarnauti mūsų 
lietuviškai visuomenei. Tačiau 
dabartine Vienuolijos koply
čia visam tam yra per maža 
ir neatidėliodamos turime sta
tyti erdvesnę.

Pastarasis mūsų Vienuolijos 
Rėmėjų Seimas, įvykęs š. m. 
gegužės 21 d., šį reikalą svars
tė pirmoje eilėje ir pakilusia 
nuotaika bei gausiomis auko
mis šį mūsų užsimojimą parė
mė.

Todėl labai nuoširdžiai dė
kojame visiems prisidėjusiems 
prie Seimo pasisekimo: Didžiai 
Gerbiamam Prelatui K. Urbo
navičiui už priešseiminę radio 
kalbą, Gerb. Kun.
vųi, Girdos Dvasios 
Gerb. Kun. Kleb. A. 
ėiuičiui už iškilmingas Šv. Mi
šias Seimo intencija, Tėvui 
Leonardui Andriekui, O.F.M., 
už labai gražų ir turiningą 
pamokslą, Koplyčios Statybos 
Fondo pirmininkui, Gerb.

bei Vienuolijos dvasinius sie
kimus nauja Marijos šventove, 
kur lietuvės mergaitės, mote
rys ir seselės jungsis bendroje 
maldoje už sielas, už tėvynę 
ir už žmoniją.

Dėkingos, 
Nek. Pr. švč. P. Marijos 

Bsserys.

NAUJAI ATVYKSTA

St. Būda* 
Vadui, 
Petrai-

sjęs teisė- 
___ _ Dayal 

pripažino, kad buv. majo
ras Edwards buvęs išpro
vokuotas tokiam žygiui, 
kai ambasadorius ten vi
są laiką vis metaline švil
pyne švilpęs. Tai tiek

je, kaip mes žinome, Lie
tuvoje viešpatauja di
džiausias skurdas, kokio 
ji amžiais neregėjo. Tūk
stančiai žmonių išvežta į 
Sibirą arba Rusijos gilu- 
mon, šeimos suskaldytos, -įdirgino ,nors ir šalto an- 
baisiausias policinis tero
ras. Tai praneša pavie
niai, nors labai retai, at
bėgą iš Lietuvos Vakarų 
Europon žmonės, ką pa
tvirtina ir žinios pasie
kiančios kitais keliais.

glo, ir jo žmonos dirgs
nius, kad jis nė nejutęs, 
kai užpylęs jam ant gal
vos vandens, visai nema
nydamas jam ką nors 
bloga padaryti, o tik at
vėsinti įkaitusią galvą.

Roma. Vatikano dien
raštis “Osservatore Ro
mano” gražiai paminėjo 
Lietuvių maldininkų gru
pės pasirodymą Romoje. 
Lietuvių buiys nuo Šven
to Petro aikštėje stovin
čio su parašu “Christus 
vincit” obelisko judėjo 
link Vatikano bazilikos, 
savo sena kalba giedoda
mi religines giesmes. Se
nelio vyskupo Monsinjo
ro Bučio vedami tikrai 
pavyzdingoje maldos ir 
atgailos dvasioje, ėjo šis 
lietuvhš^būrys melsdami 
sau atleidimo ir visai 
kankinei tautai taikos, 
laisvės ir teisingumo. Jų 
tarpe buvo tik nedidelė 
dalis tų p kurie 1944 me
tais paliko savo tėvynę, 
bėgdami nuo bolševikinio 
siaubo. Kiti gi jau nuo 
seno gyveną Anglijoje. 
Nė vieno tiesiog iš Lietu
vos.

tengrimo, ne dėl to, kad 
tikėjimas būtų užgęsęs.
Priešingai — ten tikėji- Kun- Kleb- p- Jurui Prane- 
mas žydi dideliais neži- Kun- p- Patlabai už pa-

- - - . _ - _ —1-^:4-« 1_:_i_. .:n __x
nomųnomų kankinių būriais, “Darbininkui” už in-
iš kurių tarpo iškyla to- formHVim4 visuomenės spau- 
kios asmenybės, kaip, ^oje, ~— 
kardinolas Mindszenty 
arba arkivyskupas Stepi- 
nac.

Kur krikščionybė, ten 
ir laisvė. Jei užgniaužia- 
ma viena, nėra ir antro
sios. Bažnyčia praeityje 
išgyveno daug baisių lai
kų, bet pragyveno visus 
Bayo persekiotojus ir iš 
persekiojimų išėjo susti
prėjus. Pranyks ir šių 
laikų tyronai, kaip pra
nyko praeitais laikais. Ir 
Šri* Dievo vaikų laisvė 
ir nelaimingajai lietuvių 
tautai, kurią šiomis die
nomis Romoje atstovavo 
nedidelis jos sūnų būrys, 
simboliškai įrodydami vi- 

Tokia pat dalia ir sos lietuvių tautos ištiki- 
kitų katalikiškų kai ku- mamą Kristaus Bažny- 
rių Europos tautų, kurios čiai ir Kristaus Vietinin- 
neatsiunčia nė vieno pili- kui.

JAPONIJOJE LAIMĖJO AMERI
KIEČIAMS PALANKI PARTIJA 

Tekio, — Japonijoje 
praėjusį sekmadienį buvo 
renkami žemieji parla
mento rūmai. Ligi šiol 
gautomis žiniomis, JAV 
palanki liberalų partija, 
kuriai vadovauja dabar
tinis ministeris pirminin
kas Shigeru Yoahida, ei- 
partija neką socialistai, 
na pirmoji, toliau stipri 
Komunistai dar nėra pra- 
vedę nei vieno atstovo. 
Anksčiau jie turėjo tris.

---- ** a—i------*»-
K

YVebster, Mass. — Bir
želio 4 d. sudužo Jung. 
Valstybių laivyno torpe
dinis bombonešis. Katas
trofoje žuvo bombonešio 
vairuotojas, du civiliai 
lakūnai lengvai sužeisti. 
Nelaimė įvyk Ctzmber- 
land, R. I.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Š. m. birželio 5 d. laivu “Ge
neral Haan” į New Orleaną 
šie lietuviai tremtiniai:

Albrechtiepė, Ona į Red- 
lands, Calif.

Baltinis, Andrius į Dės Moi- 
nes, Iowa.

Balčiūnas, Jonas į Chicago, 
Ulinois.
_ Burba, Jonas, Adolfina į 

Clarksdale, Misa.
Oepokas,* Anelė,. Vytautas į 

Cicero, III.
Dunaitis, Agota, Stasys, Ro

mualdas į Chicago, III.
Gegevičius, Juozas, Marija, 

Albertas, Vanda į Cicero, III.
Gudaitis, Jonas, Anelė, Jo

nas, Vytautas į St. Louis, Mo.
Irbinskas, Jonas į Milford, 

Kansas.
Kaminskas, Vytautas į Nau- 

vee, Ala.
Karačauskas, Igoris, Ona, 

Olegas į Los Angeles, Calif.
Kazemekaitytė, Julė į Los 

Angeles Calif.
Melnykas, Vytautas į Chi

cago, III.
Meskelevičius, Juozapas į 

Chicago, IU.
Mitcevičius, Vacys į Alta- 

dena, Calif.
Norvaišas, Vincentina, Ro

manas į Bellwood, III.
Pabrėža, Antanas į San Die

go, Calif.
Petraitis, Teodoras, Olga, 

Jonas, Olga į Chicago, IH.
, Pettiniksitė, Konstancija į 

San Antonio, Tesąs.
Račkauskas, Tūta, Barbora į 

Detroit, Mich.
Savickas, Jonas, 'Albina, Re

gina, Irena į Wilsonville, III.
Spetyla, Petras į Spring- 

field, IU.
' Smalstys, Jonas į Chicago, 
Illinois.

Sūdžius, Juozas į Cicero, III.
Survila, Antanas į Hoily- 

wood, Calif.
Toliušis, Juozas, Ema, Hele

na, Bronislovas, Angelė, Izido
rius, Bronislava, Erika, Irena, 
Edeltraut, Vytautas į Drew, 
Miss. A

Volkovickis, Enrikas į Chi
cago, III.

Želvys, Ona, Rimgaudas į 
Chicago, III.

BALF Ifnigraei jos Komitetas.

, Tėvui J. Dambrauskui, 
MIC., Kun. Kleb. J. Karkaus- 
kui, Kun. Kleb. J. Vaitekūnui, 
Kun. Kurui, Tėvui Žiūraičiui, 
O. P., Tėvui B. Vaišnorai, 
M.I.C. už dalyvavimą Seime ir 
sveikinimus, Seimo prezidiu
mui, Sekretoriatui, Komisi
joms ir visiems savo daly va vi-’ 
mu ir auka parėmusiems mū
sų darbus bei Koplyčios staty
bą.

Didelis mūsų dėkingumas 
priklauso ir Nek. Prasidėjimo 
Seserų Gildos Centro Valdy
bai, jos pirmininkui p. A. Va
siliauskui už Seimo organiza
vimo darbus ir jam vadovavi
mą, nenuilstamoms Gildos 
skyrių veikėjoms p. M. Kari- 
nauskienei, Waterbury, Conn., 
p. E. Kolendienei ir p. M. Pa- 
teckaitei. Hartford, Conn., p. 
V. Šimkienei, So. Boston, 
Mass., p. M. Giraitienei, Wor- 
eester, Mass., p. B. Mičiūnie- 
nei ir p. O. Radzevičienei, New 
Britain, Conn., p. K. Karpuš- 
kienei, Manchester, Conn.

Visi viltį dedame į galingą 
Dievo Motinos užtarimą ir vi
suomenės pagalbą, mes tiki
mės įamžinti šių Šventųjų Me
tų atminimą ir mūsų tautos

pastatytas Am e r i c a n 
Merchant Marine bendro
vei. Plaukios tarp New 
Yorko ir Viduržemio jū
ros.

WMng Aldrich Nitride
Madridas — Winthrop 

W. Aldrich, New Yorko 
Chase National Bank di
rektorius, birželio 4 d. at
vyko į Madridą, kad tie
sioginiai susipažinus su 
Ispanijos - finansine ir 
prekybos padėtimi.

Aldrich, komiteto pir
mininkas tarptautinės 
prekybos reikalams, yra 
prezidento Trumano pa
skirtas dviejų mėnesių 
kelionės po Europą ir Vi
durinius Rytus.

rtfM Tyras yrercUNSm
MITUI

Quincy, Mass. — Pasta
tytas ir šiomis dienomis 
nuleistas į vandenį grei
čiausias Jung. Valstybių 
laivas, šis 26,000-tonų 
laivas “Independence”

■ Italijos radijas įrašė į 
plokšteles pasikalbėjimą su 
Lietuvos vyskupais — V. Briz
giu ir V. Podolskui. Pasikal
bėjimas transliuojamas lietu
vių kalba per visas italų 
trumpųjų bangų stotis. Lietu
vos vyskupai pareiškė, kad iki 
šiol visi atvykusieji lietuviai 
maldininkai patenkinti priė
mimu. Visi sužavėti Roma — 
viso krikščioniško pasaulio 
širdimi. Vyskupai apgailesta
vo, kad ne visi lietuviai gali 

• atvykti Romon pasisemti Die
vo malonių ir pasigėrėti Ita
lijos pažanga. Tai yra tūks
tančiai tų tautiečių, kurie yra 
atskirti nuo pasaulio už gele
žinis užuolaidos.

ne” JAV politika. Įdomu, kad je nepiketuoja sovietą, kurie 
Rytą Voidetijnje nacius glaudžia | konrantaty partiją tr ka
rteles dalintus. Gen. Ledus D. Otay iaikražttuiiikaiM paau
ki: “Neįbaidė minta Berlyno Nekilta, tai Kįtaaps ir New 
Yorko”.

i 
I

STASIO 
ir chorams skirtų dainų naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam
binau pianu neušsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBIMINKAS 

366 VVcst Broadway/ So. Boston ET, M

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

Atidaroma stovykla (camp)
Tėvai Pranciškonai 

centriniame vienuolyne. Ken
nebunk Port, Maine nuo lie
pos 1 dienos iki rugpiūčio 5 
dienos atidaro berniukams va
saros stovyklą Priimami lie
tuvių vaikai nuo 8 iki 16 me
tų. Tam tikslui yra įrengtos 
gražios patalpos, paruošta 
įriHri čheuotvarkč. Numatoma 
!’• Ije'tūrių kalbos ’ pjSštrijo.^.

savo- Vaikai bus pranciškonų kuni
gų ir klierikų priežiūroje. At
lyginimas savaitei tik 15 do
lerių. Lietuviai, kurie norėtų 
kad jų vaikai šiais metais ato
stogas praleistų tikrai lietu
viškoje dvasioje, rašykite tuo
jau Tėvams Pranciškonams 
šiuo adresu:

Framkieaii Morantery. 
HeBn&bąBš Fort, Malot-



Ar^Tadlenls, Birželio 6, 1950

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly 
---------  by ---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATED OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of Mare h 3, 1870.
Aeceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

Atrastas masinis kapas buvusioje DP stovykloje. — 
Sovietai žudė repatrijuojančius. — UNRRA leido 

sovietams sauvaliauti.

SUBSCRIPTION KATES
Domeatic yearly ......................  $5.00
Domeatic once per week yearly $3.00
Foreign yearly .......     $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ...................  $5.00
Viena kart savaitėje metams $3.00
Užsieny metams ......    *550
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Italijos komunistai tvirkina 
jaunimą

Italijos komunistai tvirkina vaikus ir jaunimą.
Tą faktą iškėlė Katalikų Akcijos laikraštis “II Quo- 

, tidiano”. Milano kardinolas Alfredas Schuster savo 
ganytojiškam laiške į tikinčiuosius griežtai pasmer
kia tą pragaištingą komunistų veiklą. Jis kreipiasi 
ne tiktai į katalikus, bet ir į visus padorius žmones, 
kad jie neįsileistų į savo gimtąją žemę tos pasibaisė
tinos epidemijos, kuri naikina jaunosios kartos do
rovę ir žudo tautos ateitį. Jis įsako tėvams žiūrėti, 
kad vaikai nesijungtų į komunistų organizacijas. 
Kardinolas Schuster sako, kad komunistų partija, 
komunisčių moterų sąjunga ir Italijos pijonierių or
ganizacija savo programose turi “tikrai šėtonišką 
tikslą visiškai pražudyti Italiją ir paleistuvystės ke
liu nusiųsti jos vaikus į pragarą”.

Kiti vyskupai taip pat stipriai pasmerkė komu
nistų pastangas. Laikraštis “II Quotidiano” kaltina 
komunistus, kad jie Italijos pijonierių narius (vai
kus 7-14 metų) pratina niekinti religiją bei dorovę, 
paskui organizuoja begėdiškus šokius, ragindami 
juos bučiuotis ir glamonėtis. Iš viso, komunistai 
stengiasi atitraukti Italijos jaunimą nuo Bažnyčios, 
religinių pamaldų ir nuo tėvų globos. Tvirkindami 
jaunimą, komunistai paruošia dirvą į kurią sėja ma
terialistinę bolševizmo sėklą.

Tuos priekaištus komunistų spauda mėgina at
remti teigimu, kad Italijos pijonerių programa rūpi
nasi tik suteikti vaikams “sveikų žaidimų”. Tačiau 
“H Quotidiano” faktais pasemtais iš tikrų šaltinių, 
įrodo komunistų spaudos melą.

Ta Italijos ‘komunistų veikla nieko naujo mums 
nepasako. Žinome, kaip yra vedami Rusijoj taip va
dinami “vaikų darželiai”. Ten jau nuo pat kūdikystės 
skiepyjama vaikučiams neapykanta religijai ir ma
terialistiniai bedievybės principai. Mokoma juos ko- 
lioti dvasiškija ir dergti religinės apeigos.‘Dievinama 
bolševikų “trejybė” — Marksas, Leninas ir Stalinas. 
Mokyklose įvedama “raudonasis kampelis”, prikimš
tas bedieviškos literatūros, kurią vaikai verčiami 
skaityti ir kai kurias ištraukas atmintinai išmokti. 
Tie, kurie nenoriai tuos kampelius lanko, yra įtaria
mi, baudžiami, ir jų poelgis meta juodą dėmę visam 
jų gyvenimui. Tokie vaikai — tai būsimi kandidatai

“Draugo” korespondentas ST. Devenis praneša 
iš Vokietijos (gegužės 31 d. Nr. 124), kad amerikie
čių valdžios organai aptiko masinį kapą, apie 100 la
vonų, pakastų ir užmaskuotų Zufenhauseno stovyk
loje prie Stuttgarto, Vokietijoje. Ši stovykla buvo so
vietų repatriacinės misijos žinioje. į ją buvo renkami 
ir paskui į Sovietų Rusiją siunčiami rusų ir ukrainie
čių DP. Atidengti nusikalstamieji sovietų misijos 
darbai rodo, kad ne visi repatrijuojantieji net buvo į 
vagonus sodinami, o sutiko mirtį Čia pat. UNRRA va
dovybė, kuri tvarkė DP, ne tiktai nežiūrėjo, ką bolše
vikai daro su išvežamaisiais, bet dar visais būdais 
rėmė ir palaikė “sovietišką repatriaciją”. Sovietų re
patriacijos misijos iš amerikiečių zonos buvo išvary
tos tiktai 1949 m. pavasarį, o jų “darbai” jau dabar 
išeina aikštėn.

Čia reikia pastebėti, kad visiems DP, gyvenu
siems tuo metu Vokietijoje ir kentusiems UNRRA 
spaudimą važiuoti namo, buvo aišku, kad namų gali 
ir nepasiekti. Tekdavo matyti, pavyzdžiui, Frankfur
to az M stotyje pravažiuojančius traukinius su užkal
tais ir spygliuotomis vėlomis apipintais langais. Sar
gybas ėjo sovietų enkavedistai. Nebuvo abejonės,. 
kad tų žmonių likimas liūdnas. Kiti ir to “pasivažinė
jimo” nebesulaukė. Galimas daiktas, kad tų mažųjų 
Katynų rasis ir daugiau. Sakysime, vienu metu buvo 
bolševikų agentams patekusi ir baisiai terorizuojama 
lenkų stovykla Wildfleckene, netoli Fuldos. Prievarta 
buvo išgabenta keli tūkstančiai žmonių.

Vakarų laivas pasaulis gali nustebti, kodėl so
vietai žmonių nelaidojo kapinėse, jei kas ir mirdavo. 
Taip darė visos kitos DP stovyklos. Priežastis aiški: 
užmaskuoti kapai turėjo pridengti ir užmaskuotus 
darbus. Deja, žemė praveria savo nasrus, ir nekaltų
jų krauju prabyla į pasaulio sąžinę. Kur buvo sąžinė 
tų, kurie turėjo rūpintis tais nelaimingais žmonėmis 
ir nesirūpino?

Laisvas pasaulis taip pat yra per kurtus. Taip 
jau apsiprasta su žmogžudiškais sovietų darbais, 
kad daug dėl to ir nesijaudinama. Laikraščiai stam
biomis raidėmis parašo apie įstrigusią elektros vie
lose katę arba katei statomą paminklą, o praleidžia 
pro pirštus elektros vielomis apipintas žudomų žmo
nių stovyklas ir bolševikų statomus lavonų “pamink
lus” — didžiuosius ir mažuosius Katynus, Proveniš- 
kes, Rainių miškelį, Zufenhauzeną prie Stuttgarto.

į vergiškų darbų stovyklas. Tų faktų Maskva nesle
pia, ir dar didžiuojasi, kad jos švietimo sistema taip 
nuodugniai subedievina būsimus Sovietų piliečius.

Taip pat ne paslaptis, kad lygiai tuos pačius me
todus vartoja ir “penktoji komunistų kolona” kituo
se pasaulio kraštuose: pavergtuose visai atvirai, dar 
nepavergtuose — slaptai ir atsargiai. Bet visur tas 
pat tikslas: subedievinti ir ištvirkinti jaunimą ir taip 
užterštoj dirvoj barstyti komunizmo sėklą.

Italija bent tuo laiminga, kad gali prieš tą biau- 
rią veiklą protestuoti ir imtis priemonių nuo pavo
jaus apsiginti. K.

• “Sovirtskaįa Litwa” 
— tokiu rusiško laikraš
čio laisvojo Lietuvoje ne
buvo — praneša, kad 
“Maskva, Gorkij, Kuiby- 
šev, Dimitrov, Kimry ir 
kiti Rusijos respublikos 
miestai pristato Lietuvai 
metalo dirbinius. Ta pati 
“Sovietskaja Litwa” ra
šo, kad 1949 m. “apie 
30,000 lietuvių išėjo įvai
rios rūšies apmokymą 
rusų respublikoje”, ta
čiau nutyli, ar kas begrį
žo iš jų Lietuvon, kiek 
lietuvių ištremta ne ap
mokymui, bet mirčiai Si
biran.
■ Budapeštas — Nese

niai Vengrijoje buvo iš
leistas įstatymas, pa?al 
kurį turi būti suregis
truoti visi meno dalykai 
esantieji tikybinių ben
druomenių žinioje. Reiš
kiama baimės, kad val
džia rengiasi tuos daly
kus nusavinti.

LIETUVIŠKOS C
BĖJO ROMOS

Roma. Švento Petro ba
zilikos aikštė šiemet yra 
virtusi tikru tarptautiniu 
forumu. Čia kas valandą 
galima pamatyti būrius 
maldininkų, kurie su pro
cesijomis pamaldžiai ar
tinasi prie šv. Petro bazi
likos. Įžengia po didin
gais šv. Petro bazilikos 
prieangio skliautais, su
ka link šv. vartų ir juose 
dingsta iš stebėtojo akių.

Panašiai gegužės 14 d. 
bazilikon įžengė pirmas 
didesnis lietuvių maldi
ninkų. būrys. J, Eks. 
vysk. Būčys maldingai 
nešė juodą kryžių. Už jo 
ėjo vysk. Padolskis ir 
vysk. Brizgys, toliau mi
nisteris Lozoraitis, Šv. 
Kazimiero Kolegija, tėvai 
Marijonai, kiti Romos 
lietuvių kolonijos nariai 
ir skaitlinga Anglijos lie
tuvių maldininkų ekskur
sija.

Įėjus į šv. Petro bazili-

Laukia grįžtant tfvo, William C. Smith iš Long Beach, 
CaL, kuris devyniolika mėnesių išbuvo komunistinės Kinijos 
nelaisvėje.

įIESMES SKAM- 
BAZILIKOSE
ką, pasigirdo vyrų bal
sai “Marija, Marija”. Pa
lyginus su kitų tautų 
maldininkais, tuoj junti, 
kad lietuviai gieda labai 
nuoširdžiai. Jų balsai 
maloniai skamba, gies
mės melodija jaudinan
čiai veikia, o liaudiškas 
giesmės pritarimas, neži
nomas pietiečiams, suda
ro gražaus choro įspūdį.

Atkalbėjus maldas at
laidams gauti ir sugiedo
jus “Pasigailėk mūsų 
Viešpatie” kankinamos 
Tėvynės vardu, Vysk. 
Brizgys švč. Sakramento 
koplyčioje celebravo šv. 
Mišias. Vėl skambėjo lie
tuviškos giesmės.

Iš šv. Petro bazilikos, 
dalyviai nuvyko į šv. Po
vilo baziliką ir į Tre Fon
tane abatiją — šv. Povi
lo nukankinimo vietą.

Po pietų prieš šv. Jono 
baziliką Laterane susi

rinko tas pats būrys. Vėl 
skambėjo lietuviška gies
mė. Šį kartą giedota, “O 
Kristau Pasaulio Valdo
ve”, su giliaprasme pa
baiga: “Su Tavim eina 
tautos gyventi su Tavim 
eis visa Lietuva”.

Po to pėsčiomis nueita 
į Dievo Motinos — Maria 
Maggiore — baziliką. Vi
sų dalyvių rankose rą
žančius. Pradžioj ėjo 3 
vyskupai kurių seniau
sias maldingai nešė kry
žių. Toliau visi maldinin
kai. Tramvajai ir auto
busai pagarbiai praleido 
šimto lietuvių procesiją, 
kalbėjusią rožančių už 
Tėvynę. Daug praeivių 
Via Merulana gatvėje 
žegnojosi prieš kryžių, 
sustoję pasigėri gražia 
eisena. Dievo Motinos 
bazilikoj sukalbėjus nu
statytas maldas, Vysk. 
Būčys atsigręžęs į tautie
čius maldininkus ir, lai
kydamas rankoje proce
sijos kryžių, pasakė pa
mokslą apie atgailą, kuri 
reikalinga ne tik paski
riems asmenims, bet ir 
tautoms.

SUSITIKIMAS
[ 16]

-------------- Jonas Gailius --------------

— Taip, Valinčiūtė!
— Turėtų rytoj išvažiuoti.
Karolis atsikvepia. Jam nuo krūtinės 

tartum kokia našta nukrinta. Išsitiesia, ap
sidairo raštinėje ir paklausia:

— Kur galėčiau ją rasti ?
— Ji gyvena E bloke. Kreipkitės į bloko 

vyrės iąją, — ir nusižiovauja.
Karolis padėkoja ir išeina į kiemą. Bara

kai išmėtyti didžiulėje aikštėje, tartum deg
tukų dėžutės. Pro jų duris pustekiniai laksto 
jaunuoliai, subrendę žmonės ir seneliai. Tik 
vaikai žaidžia kieme ir nerūpestingai šūkau
ja.

— Ei, vaikuti! — pamoja ranka Karolis, 
o kai šis pribėga, paduoda jam saldainį. — 
Gal žinai bloką E?

— Bloką E? Jame mano mamytė gyvena...
— Mamytė?! Tai labai gerai. O kur jis 

yra?
— Vienas nerasite, einame kartu, nuve

siu. O iš kur jūs gavote saldainių? Iš Ameri
kos?

— Ne, aš dar nevažiuoju į Ameriką, — 
susimąstęs atsako Karolis ir dideliais žings
niais žengia šalia šokinėjančio berniuko.

Berniukas nustebęs žvilgteri į jį ir dau
giau nieko nesako.

Žmonės visą laiką skuba bėga įvairiomis 
kryptimis ir net nepažvelgia į praeinančius.

— Va, blokas E! — pagaliau rodo ranka 
berniukas. — Dabar pats rasite!

— Dėkui, broliuk! — skubiai ištaria Ka
rolis ir žengia į duris.

Praeinančios moterys smalsiais žvilgs
niais įsisega į Karolio susirūpinusį veidą.

— Atsiprašau! — sustabdo jauną mer
gaitę. — Kur galiu rasti Indrę Valinčiūtę?

— A, žinau! Taigi, mes kartu gyvename, 
— atsako. — Devintas kambarys. Jūs, tur
būt, giminaitis?

— Dėkui! — teatsako Karolis ir, žengęs 
kelis žingsnius, atsiduria prie 9 durų.

Stipriai pasibeldžia, bet, nesulaukdamas 
atsako, patraukia duris.

Kambaryje didelė netvarka. Kelios mer
gaitės raišioja ryšulį, kitos rašo laiškus, o 
viena, gulėdama lovoje, niūniuoja.

Indrė stovi nugara į duris ir žiūri pro 
langą. Net durims subildėjus, ji neatsisuka. 
Stovi kaip statula ir, rodos, nejaučia, kas ša
lia jos vyksta.

— Indre, kada išvažiuoji? — eidamas 
prie joS, klausia Karolis.

Išgirdusi savo vardą, mergaitė krūpteli 
ir atsisuka.

— Karolis! — džiaugsmingai sušunka. — 
Kaip gerai, kad atvažiavai!

— Bet kas tau? Tu verki? — spausdamas 
jos ranką, žiūri į užverktas akis. — Tau gai
la... Europos?

Indrė pasižiūri į savo kaimynes. Jos, su
sidūrusios su jos akimis, panarina galvas ir 
toliau tęsia savo darbus. Ką jos tarpusavyje 
susikužda, Indrė neišgirsta.

— Aš niekiu* nevažiudju, Karoli! — po 
valandėlės atsako. — Aš ir toliau lieku eiline 
Di-Pi.

— Tai kaip? Tąvo plaučiai netvarkoje?— 
spėlioja Karolis. — Tau reikia gydytis?

Indrė pasilenkia prie jo ir kažin ką tyliai 
pasako. Karolis pritardamas palinguoja gal
va ir kartu su ja išeina iš kambario.

— Prieš mane amerikiečiams paduotas 

skundas, Karoli! — eidama šalia jo žvyruotu 
taku, pasakoja Indrė. — Ir sako, pamatuo
tas, liudininkų pasirašytas. Esu įtariama 
hitlerizmu. Dieve mano, ar tu gali patikėti 
toms pasakoms?

— 0 kas tą skundą pasirašė? Lietuviai?
— Man nesako. Be abejo, lietuviai. Aš 

net spėju kas — atsimeni, kai pasakojau tau 
apie Motiejūną?

— Kada man apie tai pasakojai?
— Ogi tada, kai pirmus metus seminari

joje mokeisi. Sakiau gi tau apie jo plepalus 
ir dingimą iš stovyklos. Tada jau kai kam 
prasitarė “keršysiąs tiems fašistams”. Na, 
ir atkersyjo. Skaudu, Karoli, nepaprastai 
širdį skauda. Beveik visą naktį nemigau, — 
negalėjau bluostų sudėti. Kad būčiau kam 
nors bloga padariusi, kad būčiau kam paken
kusi!

— Argi nežinai, Indre, kad mokytojai, 
auklėją vaikus tėvynės meilėje, yra krislas 
anų akyse?! Jei kitaip negali, tai nors iš pa
salų puola: šmeižia, apkalbihėja, vardą že
mina. •

Juodu atsiduria nuosalumoje ir atsisėda 
ant suolo. Aplinkui švokščia smilgos, bitelės 
dūzgia. Kai kada vėjelis sujudina pušelių ša
kas ir Indrės plaukai subanguoja.

— Gerai, kad atvažiavai, — sako Indrė. 
— O pati nežinojau, ką daryti. Man jau pra
deda stigti jėgų. Ypač dabar esu visai par
blokšta ir nežinau nė ką bepradėti.

— Mes visi kartkartėmis būname silpni, 
Indre. Visi, ne tiktai tu. Mes tremtiniai žmo
nės, atskirti nuo šeimų ir artimųjų, dažnai 
pasijaučiame vieniši ir palaužti. Kartais net 
gyventi nenorime.

Karolio veidas vis toks apsiniaukęs, su
sirūpinęs. Jis žiūri prieš save į tolumas ir, 

rodos, jo siela kažin kur skraidžioja.
Indrė žiūri į jo veidą, seka jo akių žvilgs

nį ir neramiai alsuoja. Jos tamsios akys 
plačiai atvertos, jauname veide — kankinąs 
skausmas, neviltis ir nusivylimas.

— Karoli, — staiga tyliau kreipiasi į jį— 
Kodėl toks pasikeitęs? Sėdi šalia manęs, o 
žiūri kažin kur į tolumas. Gal ir tave kas 
slegia?

— Manęs jau niekas negali slėgti, Indre, 
— atsako, žvilgterėjęs į jos palaidus plau
kus, banguojančius ant apskritų pečių. — 
Niekas, Indre! Esu karalius savo vienumos!

— Gal tau sunku? Pasakyk, visa pasa
kyk, Karoli! Juk aš tau — sesuo! Pameni? 
Gal ir aš galiu tau padėti? Juk tu man vie
nas likai, vienas, Karoli!

— Gera esi kaip sesuo! Tačiau dabar tau 
pagalba reikalinga. Kur gi manai dingti?

— Ogi grįšiu į senąją stovyklą ir lauksiu. 
Gal jiems ten pavyks atnarplioti šį mazgą. 
Vis kaip nors gyvensiu. Bet kodėl tu nenori 
apie save kalbėti? Esi toks susimąstęs, toli
mas... Žinai, Karoli, aš dažnai mąstau apie 
tave. Ir dabar — norėjau viena kur išvažiuo
ti, bet matai — Dievas neleidžia. Reikia čia 
pasilikti. Aš noriu būti tau atvira, atvira... 
Kaip tikra sesuo... Karoli, jei tau sunku ten, 
grįžk į stovyklą... Bus ir tau, ir man leng
viau...

— Aš jau negaliu grįžti, Indre! — Karo
lio balsas suskamba, kaip varpo gausmas.

— Negali?
— Aš jau priėmiau šventimus, — tebežiū

rėdamas į tolumas, sako Karolis. — Tiesa, 
daug svarsčiau, daug kankinausi, bet apsi
sprendžiau. Bet kodėl tu raudi, Indre? — 
staiga žvilgteri į ją.

(Bus daugiau).
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ŽIDINIUOSE
KAS YRA IR KAS GALĖJO BOTI

Sto«fhtono lietuviu salę aplankius

DARBIMIKKAS

• Dr. V
tas, profesoriavęs Lietuvos ir 
Paba^įjo univanttetuose, pra
dėjo dirbti PhiUdeiphijos usi- 
venmteto bibliotekoj.

• Uetavm VyMę W 
turėjo vienos dienos Rekolek
cijas 6v. Mmos viloje, Oriand 
Parką, gegužės 21 d.
• Kan. P. Lapsite šventė 35 

met. kunigystės sukaktį. Ta 
proga gegužis 21 d. bure su
ruoštas bankietes.
• Lietuvos vyčių centras tal

kininkauja tėvų marijonų sta
tybos fondui, platindamas do
vanų knygutes.
• 6v. Vardo draugija Eli»- 

bethe, N. J., turinti apie 290 
narių planuoja kovą su jauni
mą tvirkinančia spauda.
• Teisininkę dr-jes skyrius 

įsteigtas Brooklyne. Valdybon 
buvo išrinktą: J. Bražinskas, 
P. Minkūnas; įr A. Sodaitįs. 
Kontrolės komisijon — dr. V. 
Dambrava, J. Kybartas ir V. 
Maželis.
• Stasius Būdavus, žinomas 

rašyto jas ruošiasi vykti Euro
pon, kur aplankys Prancūgi- 
ją, Vokietiją, Italiją ir kitas 
šalis.

Po dviejų mėn. remonto ga
lop, geg. mėn. 29 d., buvo ati
daryta Lietuvių Halė, kuri 
yra prie Morton St. netoli 
gelžkelio stoties ir miesto cen
tro. Lietuvių Halė dabar įgavo 
Night Club pobūdį. Atlikta di
džiulis remontas: naujos lu
bos, naujas parketas, sienos 
išgražintos, vietoje scenos — 
bufetas, virtuvė; staliukai, kė
dės. Naujas apšvietimas: re- 
flektinis Ir tiesioginis. Remon
tas kainavo apie 22,000 dole
rių. Žmonių pilna, net perpil
ąs: visos vietos užimtos, o 
priodury dar dlč laukiančiųjų. 
Daug buvo Stoughtoniečių: 
lietuvių ir nelietuvių, bet ne
trūko ir iš Norwood, Canton, 
Moptello ir kitų vietovių. 
Griąšė MonteUo lietuvių siks- 
tetąs. Pasieniais dvi eilės sta
liuku ,o viduje salės elipsės 
forntos ratas, režervuotas šo
kėjams. Tvarką gera. Patar
navimas irgi geras; užkandžių 
ir gėrimų gausu! Rodos viskas

• Pranas Jurgelionis, antrojo 
pasaulinio karo veteranas, žu
vęs Paeifike 1945 m„ buvo 
pagerbtas gegužės 28 d. Wor- 
cesteryje. Miesto valdyba jau 
praeitais metais buvo nutarusi 
pavadinti jo vardu vieną 
miesto gatvę.

• šiurpi nelaimė įvyko Chi
cagoje susidūrus tramvajui su 
gazolino sunkvežimiu. Tram
vajuje sudegė 38 žmonės, ku
rių tarpe ir lietuvaiti Marija 
Jankauskaitė, 23 m. Apie 50 
žmonių sužeista, tarp jų irx ne
seniai iš tremties atvykęs lie
tuvis, Povilas Abelkis, iš de
gančio tramvajaus išsigelbėjęs 
paskutinis.

• Tėvai Jtmritai rengia vai
kams jaukias atostogas npo 
birželio 18 d. iki liepos 1 d. J. 
Bachuno kurorte prie Michi- 
gano ežero.

Petrone^ Starįinskaitė
«

Nors ji amžiumi ir 
bet dvasia ir savo 
pralenkia ir jaunes*

Gegužės 30 d. minėjo savo 
vardadienį ir 73 metų amžiaus 
sukaktį, 
nejauna, 
veiklumu 
niąsias.

Prieš keliolika metų jį gyve
no Bostone, dabar gyvena 
Chicagoje. Gyvendama Rytuo
se daug dirbo įvairiose orga
nizacijose. Atvykusį į Vaka
rus, ir gi dalyvauja visuome
niniame darbe. Nors paskuti
niuoju laiku sųnegalėjo, bet 
veikti nenustojo. Mūsų bro
liams ir sesėms tremtyje, sa
vo lėšomis yra išsiuntusi 85 
siuntinius. Neužmiršta jų ir 
dabar.

Ji yra nuoširdi “Darbinin
ko” rėmėja. Skaito “Darbinin
ką” nuo pat jo pasirodymo.

tvarkoje. Lieka tik palinkėti, 
kad ir toliau tvarkingai, gra
žiai elgtųsi, kad sulauktų daug 
lankytojų. To, žinoma, nuošir
džiai ir linkiu.

/

Bet... aš asmeniškai buvau 
apviltas. Nieko neradau lietu
viško! Net ir lankytojai prie 
daugelio staliukų kalbėjosi ne
lietuviškai. Jeigu jau Lietuvių 
Halė, tai laukiau, ■ kad išgraži- 
nimas - dekoravimas bus lie
tuviško stiliaus. Maniau, kur 
bus galima, vyraus geltona^ 
Žalia, raudona. Lietuviškose 
juostose gausu mėlynos ir žy
drios spalvos. Čia nenorėčiau, 
kad mane klaidingai suprastų. 
Tuo nenoriu pasakyti, kad 
sienos būtų išdažytos tautinė
mis mūsų vėliavomis! Visai 
ne! To ne aš nenoriu, nes tai 
būtų greičiau išniekinimas, o 
ne pagerbimas. Lietuvis daili
ninkas rastų, kaip suderinti. 
Galėtų būti kiekvienoje sieno
je bent po vieną paveikslą ir 
kokį nors šūkį ar ištrauką iš 
tautinės ar religinės lietuvių 
poezijos! Sklepuke, manyčiau, 
tiktų scena iš lietuviškų ves
tuvių, velykų 
las sode po 
Alaus ąsėtis, 
kėdės galėtų 
stiliaus.

Linkime Petronėlei ilgiausių 
metų ir stiprios sveikatos.

Kap.

stalas, arba sta- 
žydinčia obele. 
stiklinės, stalai, 
būti lietuviško

Šaukštas. Prie "Žemėlapio: se
novės vėliavos, Lietuvos pini
gai, ar pašto ženklai.

Jeigu būtų daugiau salių, 
galima! įrengti Skausmo salę: 
didingas Smutkelis ir įvairūs 
Lietuvos pavergėjai: Telšių, 
Panevėžio, Praveniškių trage
dijos, įnirštą partizanai...

Kam Visa tai? Jei jau Lie
tuvių salė, tai atėjęs svetim
tautis galėtų orientuotis, kur 
yra Lietuva ir kas ji tokia, 
ką davė bendros kultūros la
bui.

Antra svarbi priežastis — 
tai jaunosios kartos auklėji
mas tautinėje dvasioje. Mes 
gyvenam agonijoje: - lietuviai 
atvykę iš Lietuvos tebemyli 
ją, kalba lietuviškai; o jų vai
kai, ypač trečioji karta, kuri 
nedaro skirtumo tarp tautos 
U* 'gimtojo krašto, kuri jau 
lietuvių kalbos nebemoka, rei
kia, kad nors lietuvišką dva
sią turėtų; o ją sužadinsim 
tik rodydami garbingus praei
ties paveikslus. Rodydami di
dingą Lietuvos žemėlapį bei 
garsiųjų vyrų atvaizdus ir 
kultūrinius laimėjimus, įžieb
sime tą ugnelę, kuria liepsnojo 
knygnešių ir savanorių širdys 
ir tebedega partizanų. Jauni
mas matytų ir skaitytų Lietu
vos poetų ugningus posmus, 
kad ir šiuos:

/

“Nesuprantu tų lietuvių 
Kurie lizdą tik gadina, 
Kitų ieško sau liežuvių 
O saviškį kojoms mina.

Išsirinko nauja valdybą
Norvaod, Kam

Pereitą savaitę merginu so* 
dalicija išsirinko 1950-51 m. 
Jennie Babel savo prefekte, 
Liliiąu Kasauskaitę viee-pre- 
-fakte, Genovaitę Vitaitis se
kretore, Alena Sustavičiūtę 
iždininke. Visos merginos pa
reiškė padėką pereitų metų 
Valdybai ir palinkėjo naujai 
valdybai pasisekimo. Sodalie- 
tės ruošia komunijos dienos 
pusryčius birželio mėnesyje. 
Buk ir kalbėtoja.

Jūsų Kristuje
Kum. Albinas Janiūnas.

DAINŲ KONCERTAS
Providence, R. I.

Šv. Kazimiero parapijos 
vargonlininkųi J. Beinortui 
Dievas nepagailėjo ne tik mu
ziko talentų, bet ir intensy
vaus darbštumo. Parapijos 
choristai irgi nesnaudžia: va
karais, vos spėję pailsėti po 
darbo, dalį laisvo laiko auko
ją choro repeticijoms. Seselių 
kazimieriečių nedidelis jauni
mas taip pat neatsilieka; yra 
sudarę gražų chorelį, kuriam 
vadovauja minėtas dirigentas. 
Vieni ir antri susirūpinę. Pe
reitą Sekminių sekmadienį lie
tuviškoji visuomenė ir svetim
taučiai, susirinkę parapijos sa
lėje, maloniai pasigerėjo tais 
jaunimo darbo, vaisiais.

Mišrus šv. Kazimiero para
pijos choras puikiai išpildė 
Sasnausko, 8t Šimkaus, 
Vanagaičio, K- V. Banaičio, 
Jakubėno, J. Neimonto,

Pačioje salėje tilptų Vytauto 
D. vainikavimo pokylis, kai 
atvyksta sveikinti imperato
rius Zigimantas, rusų, totorių, 
Rygos, net kryžiuočių pasiun
tiniai. Kitoje sienoje būtų di
delis Lietuvos žemėlapis: Lie
tuva nuo Vyslos žiočių iki 
Tvėrės, Maskvos, Dono; nuo 
Suomijos iki Juodųjų Jūrų, 
kai buvo 16 kartų didesnė ne
gu Lenkija, kai buvo viena iš 
didžiųjų Europos valstybių! 
Keturiuose jo kampuose galė
tų būti keturi paveikslai: Vy
tauto D. įjoja į Juodąsias Jū
ras, Algirdas ima Maskvą, Ru
sai atiduoda Kijavo raktus, 
Žalgirio - Grunwaldo mūšio 
scena! Trečioje sienoje Trakų 
ar Vilniaus pilis arba Vilniaus 
miestas su katedra. Ketvirtoje 
— lietuviška sodyba: rūtų 
darželis, lietuvaitė tautiškuose 
rūbuose, svirtis, klėtis...

Kur nors aukštai, tiktų Kos- 
čiuškos paveikslas, kurs padė
jo atkovoti U.S.A. Nepriklau
somybę, arba Brėneris, kurs 
nukalė “vieno cento” pinigą. 
Jis ir dabar vartojamas. Daug 
kas nežino, kad tai lietuvio 
projektas. Kampuose, prie lie
tuviškos gličios, darbo įran
kiai: išrašytas grėblis, ratelis,

O, Lietuva motinėle, 
Tave naktį aš sapnuoju 
Su tavim mano širdelė 
Aš tau dirbu ir dainuoju.

(Kun. S. Gimžausko)
lUk.

LDS H.Anęiijos Apskričio 
piknikas

Liepos mėn. 2 d. LDS N. 
Anglijos Apskričio kuopos su
važiuos į Palangos parką, 
Lawrence, Mass., kur rengia
mas šaunus metinis piknikas. 
Visokių gerų daiktų ir links
mumo bus iki valios. Nashua 
varg. Jonas Tamulionis, ku
lis jau praėjusiame Apskričio 
seime linksmai traukė dainas 
ir grojo akordionu, bus taip 
pat ir piknike, tik su dar 
linksmesne programa. Bus 
jaunimui ir soft-ball. Los šv. 
Vardo vyrų rateliai iš So. Bos
tono ir Lawwrence. Tąigi. tą 
liepos 2 d. rezervuokite kelio
nei į Palangą. — k.

T

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminklinė Maldaknygė
Yra tikrai patraukli, grašį ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 

odos apdarais, turi paauksuotus kraštus ir lietuvišką kryžių viršelyje, švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 metų, kas retoje maldaknygėje pasitaiko. Turi 574 pusi, ir 
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. Kl. $ą|a$i», O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

DARBININKO Adminwtr»Gi>i
366 W. Brondway, So. Boston 27, Mass.

šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDI ŠALTINI”.

Vardas ir pavardė

Adresų, — a* u

Ruošiasi T.T. Marijonų 
piknikui 

Lasvrence, Masti.
T.T. Marijonų rėmėjų sky

rius ruošiasi į metinį sąskry
dį, kuris įvyks liepas 4 d. 
Thompson, Conn. Autobusas 
jau užsakytas, ir kelionės bi
lietai pardavinėjami. Bilietus 
galima gaut pas F. A. Kran- 
cevičių, N. Jodką, ir J. Jan- 
čių. Mūsų parapija didžiuojasi 
tuo, kad turi tris marijonus 
kunigus ir vieną kleriką, kuris 
su Dievo pągelba po metų jau 
bus kunigas. Visus nuoširdžiai 
raginame vykti į T.T. Marijo
nų pikniką ir tuo juos parem
ti.

Marijona Krancevičienė tu
rėjo operaciją, kuri buvo pa
daryta Lavrence General ligo
ninėje. O; aeracija pavyko ir li
gonė. parvykusi į namus, jau 
sveiksta. Nuoširdžiai dėkoja
me visiems ją laukusiems li
goninėj ir namuose, o ypač 
Sv. Pranciškaus parapijos ku
nigams ir misionieriui Tėvui 
J. Bružikui, S. J. UŽ maldas. 
Tvirtai tikime, kad jųjų mal
dos ir laiminimai buvo Aukš
čiausiojo išklausyti.

- F A ____
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Sidabrinė seserų sukaktis
Brockton, Mass

Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rų kongregacija, kurios cent
ras yra Brocktone, šiemet 
švenčia savo sidabrinę sukak
tį. Ta proga š. m. birželio 
mėn. 18 d. motiniškuose vie
nuolyno namuose bus kongre
gacijos seserų ir jų rėmėjų 
jubiliejinis seimas. Posėdžiams 
iš vieno pastato rengiama spe
ciali salė, nes laukiama gau
saus dalyvių būrio. Pamaldas 
laikys kun. F. J. Baltusevi- 
čius, Scranton’o šv. 
parapijos klebonas 
hursto vienuolyno 
globėjas. Pamokslą 
kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų par. klebonas ir 
Kunigų Vienybės pirmininkas. 
Meninėje programoje dalyvaus 
žymusis Lietuvos operos solis
tas Ip. Nauragis.

Kas norėtų kuo nors prie 
seimo» rengimo prisidėti ar 
šiaip seseles paremti, prašome 
kreiptis adresu: Our Lady of 
Sorrovs Convent, 261 That- 
cher BL, Brockton, Mass.

—- Senelėms statoma prie
glauda sparčiai kyla nuo že
mės. Pravažiuojantieji pro vie
nuolyną tai aiškiai pastebi.

Mokyklose, Seserų vado- 
vaujabuose, šiemet yra apie 
pusantro tūkstanties mokinių.

' Mykolo 
ir Elm- 
dvasinis 
pasakys

Woreesterio

Kun. F. J. Baltusevičrus, 
Šv. Mykolo parap. klebonas 

Scraatooe, laikys pamaldas 
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
jubiliejiniame seime birželio 
mėn. 18 d.

Didžiausia mokykla yra So. 
Bostone. (405 mok.) Kitos 
mokyklos yra Cambridge, 
Mass. (pati pirmoji (112 mok.), 
Brockton, Mass. (142 mok.), 
Girardville, Pa. (201), Frack- 
vilie (60. Astuoniose dar vie
tose yra vaikų darželiai ir ka- 
tekizaeijos kursai su 800 vai
kų.

C. 
A. 
V. 
A.

Pociaus ir Račiūno kūrinius. 
Vaikų chorelis pagiedojo: J. 
Naujelio, J..T. Kelpšos, A. 
Vanagaičio, J. švedo, St. Šim
kaus, St Navicko ir D. Radu- 
lio kompozicijas. Maloniai nu
skambėjo moterų duetas: so
pranas — J. Vąitkūnaitė ir 
altas — A. Lukaitė; jos pa
dainavo M. Petrausko “Vaka- r? r*
rą” ir paties dirigento, vargo
nininko J. Beinorto “Aš pro 
kaimo ulytėlę”. Vyrai atski
rai pasireiškė dvigubu kvarte
tu. Kvartetas padainavo J. 
Stiolia, Sheafferio, Graužinio 
ir E. Gailevičiaus kūrinius.

Taigi koncertas buvo labai 
įdomus. Gausiai publikai kuo 
pasigerėti. Jau 40 met. čia gy
venąs lietuvis J. Cickevičius 
išsireiškė: “Už lietuvišką dai
ną, rodos, viską atiduočiau”...

Teskamba mūsų damos iš 
vargo ^nupintos: jos mūsų ra
mintojos, skatintojos ir lietu
viškos kultūros ugdytojos. Te
skamba lietuviška daina visą 
laiką, kol jai atsilieps iš Nėr 
mano šalelės Laisvės Varpas.

Vyt GrtgurišUm

K Lietuvių Profesorių Draugijos Veiklos - '
CICERO, ILLINOIS

bui kviečiami pajėgiausi įvai
rių sričių specialistai, kurie 
paruoš smulkius pranešimus. 
Tuo reikalu draugijos valdyba 
yra pasiryžusi glaudžiai ben
dradarbiauti su jai artimomis 
mokslinėmis ir kultūrinėmis 
organizacijomis ir derinti dar
bą.

Palyginti neseniai, s. m. va
sario mėnesio 18 d., įsikūrusi 
Lietuvių Profesorių Draugija 
Amerikoje suplanavusi atlikti 
nemaža darbų: išlaikyti lietu
vių mokslininkų pajėgumą, 
studijuoti Amerikos lietuvių 
gyvenimo problemas, palaiky
ti ir aktyvinti Lietuvos išlais-
vinimo kovą ir rūpintis j»o-~ * Draugijos valdybai rūpi ir 
tęsiniais reikalais.

Atvykusiems į JAV lietu
viams profesoriams nevisiems 
vyksta susidaryti sąlygas 
moksliniam* darbui, kas ne tik 
neleidžia moksliškai progre
suoti, bet net išlaikyti savo 
mokslinį pajėgumą. Dėlto 
draugijos valdyba stengiasi: 
a) surasti lietuviams profeso
riams darbą aukštosiose mo
kyklose; b) skatinti moksli
nių darbų rašymą;
mokslus einančiam 
specializuotis ir tuo 
daryti mokslininkų 

Norėdama pažinti 
lietuvių įsikūrimo
dabarties gyvenimą draugija 
yra suplanavusi moksliškai 
tirti bei nagrinėti kultūrinį, 
religinį, socialinį, politinį, eko
nominį gyvenimą, šiam dar-

c) padėti 
jaunimui 
būdu su- 

prieauglį. 
Amerikos 

istoriją ir

Nuoširdus tremtinėj 
rėmėjas 

Proridcnm, B. I.
Atsidūręs tremtyje be gimi

nių ir savųjų, kreipiausi per 
laiškus į geraširdžius brolius 
lietuvius JAV. “Darbininką” 
skaitydamas suradau, kad Ed
vardas Ciočys daug padėjo 
išrūpinti affidevitų tiems lie
timams, kurie visai neturi gi
minių Amerikoje. Išdrįsau ir 
aš paprašyti garantijos. E. 
Ciočys ne tik neatsisakė, bet 
man puikiausią garantiją pri
siuntė. Jis tikrai yra geros 
širdies žmogus ir patrijotas 
lietuvis. Aš dėkoju p. čiočiui 
ir jo šamai už visus rūpes
čius, o taip pat ir materialinę 
paramą.

Į J. A. Valstybes atvykti 
negalėsiu, nes po sunkios ope
racijos bijau, kad susirgęs ne
būčiau per didele našta savo 
rėmėjui. Dar kartą p. E. čio
čiui nuoširdžiai dėkoju už vi
sokeriopą paramą ir prašau 
Aukščiausiojo palaimos ir ge
ros sveikatos.

___ čyędĖfr*

leisti mokslinius darbus, ku
rių mūsų mokslininkai turi 
paruošę. Čia didžioji kliūtis 
yra lėšų stoka.

Draugijos valdyba tiksliau 
informuoja Amerikos visuo
menę apie bolševizmą ir 
stengiasi atitaisyti Amerikos 
mokslinėje spaudoje pasitai
kančias žinias ar nuomones 
Lietuvos klausimu. Čia pasi
taiko nemaža literatūros, ku
rioje sąmoningai ar per ne
apsižiūrėjimą pateikiami ne
teisingi duomenys ir neteisin
gai nušviečiami mums rūpimi 
reikalai bei klausimai. Val
dyba yra padariusi žygių to
kioms klaidoms atitaisyti. Se
kama, kad Lietuvos klausimu 
literatūra nepatektų neteisin
gų faktų ir tuo būdu nekenk
tų Lietuvos laisvinimo reikalui.

T
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Mes paprastieji
J. Ktmmickis

YRA žmonių, kuriuos Die
vas susiranda, kaip anuos 
apaštalus, minioje ir pastato 
juos kitų priekyje.

Pas juos laikas nuo laiko 
užeina paprastieji ir kreipiasi 
įvairiais reikalais. Jie prašo 
patarimų, meldžia pagalbos, 
klausia visokių informacijų.

Jie, tie paprastieji, kreipiasi ' 
į kunigus, į teisininkus, į mo
kytojus, į ekonomistus ir sa
ko:
— Mes — paprastieji — tu

rime tiek rūpesčių ir nežino
me, kaip iš jų išsinarplioti...

L MES NORIME KALBĖTI
PAPRASTŲJŲ žmonių, ro

dos, pats vidus sako:
— Gyvenimas su visais nepa

sisekimais prikrauna į mūsų 
sielas daug liūdesio ir skaus
mo. Kol galime, patys sten
giamės numalšinti visą skaus
mą ir liūdesio kalnus. Tačiau 
vistiek širdis lieka nerami ir 
suskudus. Mes net nežinodami 
jaučiame didesnį ir pilnesnį 
pasaulį,' kuris yra šalia mūsų, 
botb mums ir nepasiekiamas 
jis. Stengiamės petys savo 
tarpe ir savo pačių jėgomis 
prasiveržti pro kasdienybę, 
nustumti visus nepasisekimų 
debesis ir pakilti aukščiau. 
Bet tai'mums retai kada se
kasi įvykdyti...

— Nejučiomis mūsų dėmesys 
nukrypsta į jus, kuriems leng
viau prieinama išmintis ir vi
sa pasaulio Žinija. Ir tada ei
name pas jus. Einame nedrą
sūs, valandėlę pastovime svy
ruodami prie jūsų namų durų, 
kol išdrįstame pasibelsti. Kai 
{leidžiate mus, mes pirmiausia, 
apsidairome,. in*o skiriasi jūsų 
namai nuo mūsų namų: ar 
juose atsispindi jūsų vidaus 
pasaulis, ar juose taipgi shten- 
dena jūsų išminties dvasia. 
Paskum pradedame kalbėti ir 
žiūrime į jūsų akis ir veidą. 
Juk niekas nenori būti išjuok
tas, niekas nenori būti paže
mintas.

romis mintimis gyvename, jei 
jaugtumėte, kiek debesų mūsų 
viduje išsklaidote, jei išgirstu
mėte, kiek kartų ir kam jūsų 
žodžius kartojame, — jūs dar 
atydžiau su mumis kalbėtumė
te ir dar daugiau išminties 
šviesos paskleistumėte...

2. MES NOKIME 
PASISKŲSTI

KLAUSYKIMĖS tolimesnės 
paprastųjų kalbos:

— Tačiau ne tik liūdesio, ne 
tik skausmo mūsų vidus prisi
krauna. Mus ištinka dažniau

3. NOKIME PAGALBOS
PAPRAŠYTI

KLAUSYKIMĖS toliau:
— O kartais mus ištinka ne- 

panešama nelaimė... Kartais 
mes susergame, kartais mūsų 
vaikai sunegaluoja, kartais 
mūsų mylimiausi žmonės pra
deda blaškytis. Ta liga kar
tais kūninė, kartais dvasinė. 
Kitą kart mums pinigo kas
dieninei duonai pritrūksta. Pa
sitaiko, kad ir darbo netenka
me....

— Vėl atsimename jus. Vėl 
mūsų viduje suliepsnoja ma
žutė vilties kibirkštėlė. Vėl 
norime gyventi, klausykite: 
norime jūsų pagalba gyventi! 
Einame pas jus pagalbos, ei
name mūsų gyvenimo būti ar
nebūti išspręsti. Ar jaučiate.

nei kitus įvairios nesėkmės. 
Žiūrėk, kartais mes, vyras su 
žmona, net šeimoje nesugyve
name; kartais kas nors netei
singai mus užsipuola ir baus
mėmis grąsina; kartais turime 
vargo su savo vaikais, su kai
mynais; kartais nemokame 
žmoniško laiško ar rašto pa
rašyti...
— Kur tada eisime, jei ne 

pas jus — kunigai, teisininkai 
ir mokytojai? Einame dar ne
drąsesni, dar žemiau gaivas 
nuleidę. O gal jūs, apsikrovę 
darbais, neturėsite nei laiko, 
nei noro mūsų nedalia ir ne
laimėmis dalintis... Gal jūs nu- 
duosite nesą namuose ir at
siusite kokį namiškį šią netie
są pasakyti... Gal jūs priimsi
te ir išklausysite, o paskum 
vistiek mūsų nesuprasite ir 
dar išbarsite...

— Be abejo, yra nedėkingų 
žmonių. Mūsų pačių tarpe to
kių pasitaiko, kurie už gerą 
žodį ar patarimą nedėkingu
mu atsimoka... Bet tokių, be 
abejo, yra ir jūsų tarpe, ir 
mes tikime eidami, kad iš vie
no nedėkingo klaidingos išva
dos nepadarysite. Tiesa, mes 
neiname pas jus, kad mums 
gerai sekasi, kai turime kuo 
pasidžiaugti. Tada pamirštame 
jus aplankyti ir savo džiaugs
mu pasidalinti. Tačiau žinoki- 

•te: nelaimėje ištiesta ranka, o 
net tartas geras žodis yra tas 
saitas, kuriuo visam laikui 
mus su savimi surišate. Ar— Taip, kartais jūs manote,

kad veltui jūsų brangų laiką .nemanote, kad gali ateiti lai- 
gaišiname. Neklyskite: jei jūs kas, kada ir mes galime jums 
žinotumėte, kaip ilgai jūsų ge- padėti?

mus pamatę ir pirmuosius žo
džius išgirdę, kad į jūsų ran
kas tada sudedame visą savo 
viltį ir gal gyvenimą?
— Atstumtas žmogus grie

biasi kraštutinumų. Jis neten
ka pusiausvyros, praranda 
šaltą protą. Nevilties valandą 
griebiasi kraštutiniausių prie
monių. Ar jūs atsimenate tai, 
kai dėstome savo irstančio gy
venimo skaudulius ir rikiuoja
me jūsų akivaizdoje?
— Jei kunigas išklauso ir pa

deda didžiausiam bedieviui, — 
jis ateityje niekad nei prieš jį, 
nei prieš Dievą neburnos. Jei 
gydytojas pagydo mūsų žaiz
das ir sugrąžina gyvenimui,— 
mes jį visą gyvenimą kaip sa
vo išgelbėtoją minime. Jei tei
sininkas išgelbsti mūsų turtą, 
garbę ar laisvę, — mes už jį 
pasiryžę galvą paguldyti...

4. Atsakas
BAIGĖ savo kalbą papras

tieji, kurių tarpe Tu, jis, jie 
ir didelė mūsų dalis.

Dabar turi ateiti atsakas iš 
jų, iš aukščiau pastatytųjų. 
Nebūtinai rašytas atsakas: 
paprastieji žino, kad jie raš
tingi, kad jie labai Iškalbingi.

Laukia atsako, kai pasibels 
į duris, kai nedrąsiai pasisvei
kins, kai pravers skundui ar 
prašymui lūpas. Laukia atsa
ko, kai keliai vėl susipins ir 
stovės kaip elgetos, prašyda
mi išmaldos.

O ir tie žodžiai nėra kaltini
mas: jie yra gerų darbų įver
tinimas, yra pasididžiavimas 
ir priminimas, kad nepamirš* 
tami tie, kurie vienam mažu
tėliui padeda. 1950. V. 23.

MOKSLAS IR MOKYKLOS 
JUNG. AMER. VALSTYBĖSE

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke informacija
Daugnkui naujai atvykusių į 

Jung. Amer. Vatetybas kyla 
klaųaiMM tohau mokslo tesi
mo, ar tėvams priaugančių 
vaikų atokym Tai turėdami 
mintyje, pateikiame, šias pa- 
grindims linu* apie JAV mo
kyklas.

PRAMMM IR VIMUINIM 
NOKMLAB

Pradžios ir dalinai vidurinis 
igteMMflijosI mokslas J. A. 
Valstybėse, kaip ir prieš oku
pacijų, Lietuvoje, yra privalo
mas vaikaau nuo d-7 iki 17 
matų. Tanu laikotarpyje tėvai 
privalo vaikus leisti arba į 
valstrthMS laiblie schools*’ 
arba i privatines. dažnis tįsiai 
įvairių religinių bendruomenių 
išlaikomas parapijines mokyk
las. Kadangi valstybinėse mo
kyklose religija nedėstoma, 
tai religijos mokytis vaikai tė
vų nuožiūra siunčiami į para
pijines “Sunday schools”. 
Jungt. Amer. Valstybėse yra 
118 lietuviškų Romos katalikų 
bažnyčios parapijų, kurių dau
guma turi pradines mokyklas, 
bet lietuvių kalba ne visose 
dėstoma.

“high 
Lietuvos gįm- 

klasėms, bet 
užskaitymo 

nedaro, Bh-

progimnazijos (junior 
ir trys metai

Paprastieji...

Pradžios mokslas tęsiasi aš
tuonerius metus ir gimnazijos 
(high school) ketverius. Ap
skritai Amerikos 
school*’ atitinka 
nazijos šešioms 
tikrovėje tokio 
JAV mokyklos
staraisiais metais J. A. Vals
tybėse labiau pradeda įsigalė
ti toks paskirstymas: šešeri 
metai pradinės mokyklos, trys 
metai
high school) 
gimanzijo* (high school).

KOLEGIJA, MOKSLO 
LAIPSNIAI

Baigusieji “high school’’ 
gauna diplomą ir gali būti pri
imti į kolegiją, kurią gali 
baigti, ne anksčiau kaip po 
keturių metų, įsigydami ba- 
kalaurato laipsnį: Bachelor of 
Arts arba Bachelor of Science. 
Kolegijos pirmametis studen
tas vadinamas Frechman, ant- 
rametis — sophomore; trečia- 
metis — junior ir ketvirtame- 
tis — senior.

bet neįsigijusiu 
Toks laipsnis su
stoti į bet kurio 
medicinos ar ku

Commarce (B. ComJ. auklėji
mo — Education (B. E.),
eiektr. inžinieriaus — Electri- 
eal Engineering (BE.E.), in
žinieriais — Engineering (B. 
Eng.l, finansų — Finanee (B. 
F.), teisių — Laws (B. L., ar
ba B,L*L. I. kalnų inžinieriaus 
— Engineering (B.M.E.), mu
zikos — Music (B. Mus.), ry
tinių kalbų — Oriental Lang- 
uages (B.O.L.), fizinio auklė
jimo — Education (B.P.E.), 
tekstilės inžinieriaus — Tex- 
tite Engineering (B.T.EJ.

AUKŠTIEJI 
LAIPSNIAI

Aukštesnis akademinis laips
nis — Master of Arts (Magis- 
ter Artium — M. A.), arba 
Master of Science (Magister 
Scientiae — M. S.) įgijamas 
pastudijavus ne mažiau, kaip 
vienerius metus, jau turint 
bakalauro laipsnį. Atatinkami 
magistro laipsniai suteikiami 
pagal profesijas, panašiai kaip 
ir bakalauro.

magistro 
bakalauro 
undergra- 
undergra- 
tarpu kai 

va- 
ar-

me

Daktarato (Doctor of Philo- 
sophy) įsigijimui paprastai 
reikalingos dar dviejų metų 
Btudijoe, jau turint 
laipsnį. Studijos iki 
laipsnio vadinamos 
duete studies arba 
duate work, tuo
studijos po bakalaureato 
dinamos graduate studies 
ba graduate work.

PROFESINĖS MOKYKLOS
Jungt. Amer. Valstybėse 

yra plačiai išplitusios, taip va
dinamosios profesinės mokyk
los, kurias baigę, kaip jau mi
nėta, gauna atitinkamą aka
deminį ir kartu profesinį (spe- 
cialybės) laipsnį. Mokinys, 
parodęs gabumų ar pamėgimo 
kurią nors specialybę, jau be
simokydamas pradinėje moky
kloje ar gimnazijoje (high 
achoni), toliau gali siekti ba
kalauro ar aukštesnio laipsnio 
vienoje iš šių profesijų: ar
chitektūros, biznio, dramos 
meno, dantų gydymo, inžine
rijos (elektra, mašinerija, ir 
Lt), žurnalisto, teisėjo, bib
liotekininko, medicinos, ligo
nių slaugymo, optometrijos, 
sociologijos ir mokytojo pro
fesijoj. Studentas, kuris nesie
kia specifinės profesijos, o pa
sirenka bendro lavinimosi mo
kyklas — liberal arts schools. 
arba ir neprofesinius pritaiko
mųjų mokslų dalykus, čia ga
li studijuoti iki daktarato, ne
įgydamas profesijos specialy
bės, išskyrus akademinį laips
nį.

Sąlygos įstojimui į šias mo
kyklas yra įvairios: vienos 
pasitenkina “high school“ di
plomu, o kitos reikalauja ba
kalauro laipsnio, pav., medici
nos mokyklos.

Išrastas stiprus aparatas akinis fotografuoti. Kairėj maio- 
sveiką akį, viduryj ligotą, dešinėj jau degenaruotą.

GEDULO IR PROTES
TO DIENA

Broliai ir Sesės Lietuviai! 
Lietuvių tauta yra ne tik pa
vergta, bet ji sistematiškai 
naikinama jokių skrupulų ne
žinančio okupanto. Ginkluota 
vien tik natūraliu troškimu iš
likti gyva, ji stovi tragiškoje 
kovoje prieš sužvėrėjusią, jau 
pasaulio pabaisa virtusią ko
munistinę sovietų diktatūrą.

m. prasidėjusios 
lietuvių tautos 

tik nesibaigia, bet 
Masinių deportaci-

Su pirmąja Sovietų okupa
cija 1940 
kruvinosios 
kančios ne 
vi6 didėja,
jų banga 1941 m. birželio mėn. 
14-16 dienomis, palietusi apie 
40,000 lietuvių, buvo tik pra
džia organizuotam tautos nai
kinimui, kuris iki šiol sušau
dymais, kalinimais ir ištrėmi
mais išplėšė jau daugiau kaip 
ketvirtąją dalį Lietuvos gy
ventojų. Likusioji dar gyva*.., 
tautos dalis gyvena nuolati
niame siaube, kol ištroškęs 
NKVD kraugerys ir jos krau
jo pareikalaus.

Broliai ir Sesės Lietuviai!

Turėdami prieš akis šią baisią 
mūsų tautos tragediją, turime 
daryti visa, kas mūsų jėgomis 
įmanoma, lietuvių tautai nuo 
sunaikinimo išgelbėti. Nuolat 
ir visais galimais būdais turi
me klabenti apsnūdusią pa
saulio sąžinę, kad milijonų 
nekaltų žmonių šauksmas iš 
anapus “geležinės uždangos“ 
būtų išgirstas. Kiekvienas są
moningas lietuvis išeivijoje, 
solidarizuodamas su kenčian
čia ir kovojančia tautos dalimi 
tėvynėje, turi budėti savo ko- 
ovs poste ir visur ir kiekviena 
proga skelbti pasauliui didžią
ją neteisybę, ištikusią mūsų 
tautą, ir bolševikų vykdomą 
terorą.

baigu- 
ketve- 
Tokie 
baka-

Bachelor of Arts laipsnis 
suteikiamas baigusiems nepro- 
fesines studijas, kur buvo dės
toma kalbos, literatūra, so
cialiniai mokslai ir matemati
ka. Bachelor of Science laips
nis teikiamas baigusiems tech
ninio ir profesinio pobūdžio 
studijas. Įsigijęs Bachelor of 
Arts laipsnį, skaitomas turin
čiu aukštojo mokslo bendrą 
išsilavinimą, 
specialybės, 
teikia teisę 
universiteto
rį kitą fakultetą ir per ketve- 
ris metus įsigyti medicinos ar 
kitos mokslo srities daktaro 
laipsnį. Be šių dviejų paminė
tų mokslo laipsnių, teikiami 
dar ir profesiniai laipsniai, 
kuriuos galima įsigyti 
šiam “high school“ per 
ris ar daugiau metų, 
yra dažniau sutinkami
lauro laipsniai: žemes ūkio — 
Agriculture (B. A.), sąskaity
bos — Accounting (B. Acc.), 
architektūros — Architecture 
(B. Ar.), biznio vedimo — 
Busincss Administration (B.
B. A), chemiko — Chemistry 
(B. C.), chemijos inžinieriaus 
— Chemical Engineering (B.
C. E.), civ. inžinieriaus — 
Civil Engineering (B. C. E.), 
chirurgo — Surgery (B. 
Chir.), Civilinės teisės — Civil 
Law (B.C.L.), prekybos —

UNIVERSITETO IR 
KOLEGIJOS SĄVOKOS

Universitetu vadinama moks
lo įstaiga, kurioje yra kelios 
profesinės mokyklos, kuriose 
be bakalauro dar galima įsi
gyti magistro bei daktarato 
laipsnius, kai tuo tarpu kole
gijoje tik bakalauro, o išimti
nais atsitikimais ir magistro 
laipsnius.

Kiekvienas universitetas bei 
kolegija stato skirtingus rei
kalavimus atskiroms profesi
joms bei mokslo šakoms. Čia 
pagrindu imsime Kolumbijos 
universitetą New Yorke. iš 
kurio bus galima susivokti, 
koks pasirengimas reikalingas 
studentui, kuris ruošiasi stoti 
į kurią nors aukštesnę mo
kyklą. (Bus daugiau)

Liūdnųjų 1941 m. birželio 
mėn. įvykių minėjimas yra 
proga ne tik prisiminti Lietu
vos nelaimę ir genocido aukas, 
bet ir organizuotai prabilti į 
plačiąją visuomenę, į pasaulį. 
Todėl visu uolumu sukruskime 
rengtis Lietuvių Genocido 
Dienos minėjimams ir gausiai 
juose dalyvaukime. Užmegs- 
kime kontaktą su vietine 
spauda, kad Lietuvos kančios 
ir Sovietų genocido nusikalti
mai rastų juo platesnį atgarsį 
amerikiečių visu o m e n ė j e. 
Ruoškime tekstus rezoliucijų 
Amerikos valdžios ir visuome
nės atstovams.

Kai birželio 14-sios minėji
mas nebūtų tik vienos dienos 
gedulo ir protesto pareiški
mas, bet kad kovą už Lietu
vos išlaisvinimą būtų galima 
vesti efektingai ir iki galuti
nio laimėjimo,
šią kovą paremti ir piniginė
mis

nepamirškime

aukomis.

Šitoje kovoje mes nenuleisi- 
me rankų tol, kol Lietuva, 
atsikračiusi svetimos tironijos 
jungo, nebus atstatyta, kaip 
nepriklausoma ir demokratinė 
Respublika.

Amerikos Lietuvių Taryba.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ
VISUS KVIEČIA l

JUBILIEJINĮ

i

KONGREGACIJA

SEIMĄ
kurte žaulriamas š. m. BIRŽELIO MĖN. 18 d., BROCKTON, 
vienuolyno namuose, paminėti kongregacijos 25 METŲ SUKAKČIAI.

•. *

Pamaldos 10 vai. Svečiams pietūs 12:30 vai. Posėdžio pradžia 2 vai. 
p.p. Seimo dalyviai turės progos išgirsti Lietuvos operos solistą IPO
LITĄ NAURAGį______________________________________________________

MASS. (Thatcher Sir.),

Meninė programa bus dar paįvairinta Seserų vadovaujamų vaikučių 
iš Šv. Roko par. (Brockton), Šv. Petro parap. (So. Boston) ir Nekalto 
Prasidėjimo parap. (Cambridge, Mass.).

Visus vienuolyno bičiulius ir rėmėjus nuoširdžiai kviečiame birželio 
mėn. 18 d. rinktis į Brockton ir dalyvauti Jubiliejiniame Seime.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys
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Į PASAULIO LIETUVES
Didžiausiomis lietuvių tau

tos sūnų ir dukterų aukomis 
iš po svetimos priespaudos at
sikėlusi Lietuva neilgai džiau
gėsi savo nepriklausomu gy
venimu. Mūsų rainų ir kūry
binį darbą nutraukė priešas, 
įsibrovęs į nuo šimtmečių 
mūsų protėvių gyvenamą že
mę, sugriaudamas mūsų sta
tomos valstybės rūmus ir už
gesindamas mūsų kultūros ži
dinius.

Kraštą, kur pilkoji Baltija 
ir ošiantieji miškai mums nuo 
amžių kartojo:
mė, čia jūsų namai”, užvaldė 
svetimieji, kiekvieną susipra
tusį lietuvį paskelbdami prie
šu ir šalindami jį iš gyveni
mo. Anksčiau savo žemėje bu
vęs šeimininkas ir kūrėjas, 
lietuvis tapo paverstas betei
siu vergu.

Apgaule ir smurtu 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. į mūsų tė
vynę įsiveržęs raudonasis 
priešas, ištisus metus niokojo 
kraštą, savo aukščiausio žiau
rumo pasiekdamas 1941 m. 
birželio 14-17 dienomis, vien 
tik tada į poliarines Sovietų 
Sąjungos srirtis i&remdamas 
per 40,000 nekaltų mūsų tau
tos vaikų.

Antrukart sugrįžęs, ir jau 
Šeštuosius metus mūsų žemė
je besiaučiąs, okupantas sis
temingai ir dar žiauresnėmis 
priemonėmis baigia naikinti 
mūsų tautą, šiandien mus 
pasiekiančios žinios iš tėvy
nės byloja apie naujus masi
nius išvežimus į Sibirą, į prie
vartos darbus, kur ištremtuo
sius laukia nepakeliamas šal
tis, badas ir lėta kankinio 
mirtis. Taip pat kartojasi ir 
nuolatiniai areštai ir suimtų
jų kankinimai. Ištremtųjų ir 
suimtųjų skaičius siekia šim-

tus tūkstąnčių žmonių ir gra
so visišku mūsų tautos išnai
kinimu.

Likusiems tėvynėje sten
giamasi išrauti iš širdžių vi
sa, kas sudaro žmogaus gy
venimo prasmę: tautybę, tė
vynės meilę ir religiją. Nauju 
įnirtimu tęsiamas tikinčiųjų 
persekiojimas, suimami ir 
tremiami dvasininkai, tautos 
branginamos šventyklos pa
verčiamos sandėliai, šokių sa
lėmis ir arklidėmis.

Mes girdime sunkiai aidin
čia jūsų že- ėjus mūsų brolių ir seserų 

žingsnius tolimame Sibire, ne
gailestingai nuo motinų at
skirtų vaikų graudų skundą 
ir tėvynėje. pasilikusiųjų mū
sų kovotojų ir partizanų pa
galbos šauksmą.

Ir visa tai vyksta dvidešim
tajame amžiuje, veikiant At
lanto Chartos, Jungtinių Tau
tų Chartos, -principams, Žmo
gaus Teisių Deklaracijai ir 
esant pasmerktam genocidui.

Mes, išgyvenusios mūsų 
tautos naikinimo pirmuosius 
etapus, gyvos liudininkės 1941 
m. birželio 14-17 dienų išveži
mo žiaurumų, būdamos di
džiausio pavojaus dėl mūsų 
tautos likimo išvakarėse, su- 
siradusios prieglosbstį Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir 
kituose vakarinių demokratijų 
kraštuose, kreipiamės į viso 
pasaulio lietuves moteris.

Mes kviečiame prisiminti lie
tuvių tautos tragediją — jos 
dešimties metų okupaciją ir 
po metų vykusius išvežimus, 
skelbdamos birželio 15-tąją 
mūsų rimties ir susikaupimo 
diena.

Melskite tą dieną, kad Auk
ščiausias suteiktų mūsų kraš
tui laisvę ir nepriklausomybę, 
kad grąžintų mūsų tautos vai- 
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Bidney E. Lavieaee iš Oaldaad ,CaL, davęs kraujo savo 
sūnui Robertui, j išgelbėjo, bet pats mirė.
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gegužės 31 d. laivu 
Black” j New Y’orką

š. m.
“Geneial
šie lietuviai tremtiniai:

Irene,

į Joliet, III. 
Juozas, Kons-
Algimantas j

kus iš šaltojo Sibiro, kad ati
tolintų mirtį nuo mūsų tau
tiečių, kurie kankinami vergų 
darbais, kad laimintų mūsų 
brolius, kovojančius prieš oku
pantą.

Skelbkite tą dieną apie Lie
tuvai padarytą skriaudą savo 
susirinkimuose, minėjimuose, 
spaudoje ir per radiją.

Veikite savo vyrus, vaikus 
* ir pažįstamus, kad jie remtų 
- jūsų balsą.

Kovokime, 
sų pasaulio 
mūsų tėvynė 
vam demokratiniam 
mm.

■ D. Britanija IRO prašoma 
sutiko įsileisti dar 2000 trem
tinių, gyvenančių Vokietijoje 
su sąlyga, jeigu D. Britanijoj 
gyveną jų giminės, draugai ar 
pažįstami sutiks garantuoti 
jiems butą ir išlaikymą.

kad vieningu vį- 
lietuvių darbu 
atsikurtų lais- 

gyveni-

New York, 1950 m. 
balandžio mėn. 20 d.
Pabaltijo Moterų Tarybos 

Lietuvių Atstovybės 
Prezidiumas.

■ Lietuviai maldininkai iš 
Anglijos ir Škotijos Į Dan
gun Žengimo šventės popietį 
praleido Šv. Kazimiero Kole
gijoje. Dalyvavo ten geguži
nėse pamaldose, kurių metu 
j&utrų pamokslą pasakė tėv. 
Vyt. Balčiūnas. Įvyko bendra 
vakarienė, kurioje kalbėjo 
vyskupai — V. Brizgys ir Po- 
dolskis, kolegijos reiktorius 
tėv. kun. Tulaba, Vid. Angli
jos lietuvių kapelionas, kun. 
Justinas Steponaitis. Vakaras 
praėjo labai nuoširdžioje nuo
taikoje.

Erone, Ste- 
į Rockford,

Sofija j E.

Pirmauja pardavime! 
Oficiali 1949 naujų au
to registracija parodo, 
kad Ford’ų pirkimas 
pasiekė 65.7 % padidė
jimo visoje industrijo
je sulig pereitų metų! f 
Tai įrodymas, kad For- $į 
d’aslaūhi greit ir daug 
draugų Amerikoje.
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Pirkėjai stebėkite Fordą
(5)
Nuo Atlanto iki Paci- 
fiko krantų tie, kurie 
pirko brangiuosius au
to pereina į Fordą. Mi
liūnai surado, kad 
Fordas geras ir koky
be ir ekonomiškumu. 
Fordas tikrai pigiau ir 
ekonomiškiau aplanky
ti.

•yovGET vouą 
CHOrCE OF
V8 OR SIX}*

Ford’s winning friends 
faster than any other car 

in America
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Deglei s

Apolianskas, Stasys į Brook
lyn, N. Y.

Armonavičius, Andrius į 
Brooklyn, N. Y.

Ancevičius, Liudas, 
Sabina į Gary, Ind.

Banienė, Ieva, Vanda, Algir
das į Dearbon, Mich.

Bemadišius, Vitas, Justinas, 
Vida į Chicago, III.

Blinka, Malvina į Spring 
Valley, N. Y.

Braniska, Stasys, Ona, Da
nutė, Aldona į Detroit, Mich.

Buikienė, Bronislava į Brook
lyn, N. Y.

Butėnas, Jurgis į Paterson, 
N. J.

Butkeraitis, Adolfas, Elma 
į Philadelphia, Pa.

Diliauskas, Antanas, Anelė, 
Irena, Ramutė į Baltimorė, 
Md.

Ferenčienė, Ona į Cleveland, 
Ohio.

Freimanienė, Kazimiera į 
Cambridge, Mass.

Gailevičienė, Tosca į Brook
lyn, N. Y.

Galbuogytė, Gražina į Chi
cago, III.

Gečas, Antanas, Kazimiera, 
Petrutė į Chester, Pa.

Grigaitis, Justinas į Joliet,
m.

Grincevičius, Bronius, Leo- 
nija, Edmundas į Ozone Park, 
L. I., N. Y.

Gruodis, Jonas, 
fanija, Robertas 
Illinois.

Holiusa, Balys, 
Chicago, Ind.

Jakavičius, Arturas, Salo
mėja, Ligija į E. Chicago, Ind.

Jencevičius, Julija, Jeroni
mas, Juozas, Teresė į Brook
lyn, N. Y.

Jodinskas, Aleksandras, Elz
bieta, Vitalis, Viktoras į So. 
Boston, Mass.

Jonynas, Viktoras, Aleksan
dra į West Haven, Conn.

Juočys, Pranas, Vanda, Al
girdas į Detroit, Mich.

Jurkšaitis, Jeronimas, Mag
dalena į Kenosha, Wis.

Kalvaitis, Justinas, Elena, 
Rimgaudas į Philadelphia, Pa.

Kaslovas, Marija į Chicago, 
, Illinois.

Kedys, Leonardas - Vytau
tas į Newark, N. J.

Kiaulėnas, Juozas, Brone į 
Detroit, Mich.

Kasiulevičienė, Katrina į E. 
Chicago, Ind.

Kirkyla, Antanas, Henrika, 
Viktoras į Jackson, Mich.

Kizys, Juozas į Newark, N.J. 
Krygeris, Mindaugas E. į 

E. Chicago, Ind.
Leonavičius, Jonas į Detroit, 

Mich.
Leonavičius, Biruta į Det

roit, Mich.
Linkevičius,' Petras į Ro

chester, N. T.
Liskūnas, Juozas, Marija į 

Brooklyn, N. Y.
Liudzius, -Antanina į Wind- 

sor, Conn.
Liugaila, Stanislava į Cleve

land, Ohio.
Martinkus, Simonas, Salo

mėja, Jonas į Chicago, III.
Martinsauskas, Stasys, Ona, 

Stasys, Algimantas į Cam
bridge, Mass.

Milaševičius, Edmundas į 
Chicago, III.

Momgaudas, Vladas į Rock
ford, III.

Naujokas, Jonas, Anna, Al
girdą į Pittsburgh, Pa.

Narbutas, Kazimieras į Chi
cago, m.

Norkevičius, Jonas į Wor- 
cester, Mass.

Pasukonis, Antanas, Anelė 
į Antioch, III.

Ponelis, Alfonsas į Broad

Brook, Conn.
Pundzienė, Marei joną į Dear- 

born, Mich.
Raciukaitis, Pranas, Ona į 

Brockton, Mass.
Ramanauskas, Matas, Ona, 

Regina, Aldona
Rudzevičius, 

tancija, Jūratė, 
Pittston, Pa.

Rzevskis, Stasys, Elena į 
Detroit, Mich.

Saponka, Romualdas į Mel- 
rose Park, 1*1.

Sirgedas, Juozas į Brooklyn, 
N. Y.

Stankevičius, Pranas, Anelė, 
Konstantinas, Eleonora į Hart
ford, Conn.

Takulinskas, Juozapas, Ju-# 
zė į Chicago, III.

Tamošauskas, Juozas, Mari
ja į Brooklyn, N. Y.

Tarvainienė, Kazimiera į 
Detroit, Mich.

Trečiokas, Jokūbas į Litch- 
field, Conn.

Ubartienė, Bronė, Aleksan
dra, Elena į Chicago, III.

Urbonavičius, Felicijonas į 
Chicago, III.

Vaitkevičius, Stepas į Nevv 
Britain, Conn.

Vaitkevičius, Apolonija, Lion
ginas, Ramutė į Grene, Me.

Venclauskas, Algirdas, Emi
lija, Mindaugas į Omaha, Nebr.

Verbyla, Vladas, Adelė, Re
gina, Danutė, Romualdas į 
Cleveland, Ohio.

Vilimas - Uzbalis, Joseph į 
Brooklyn, N. Y.

Vinckus, Jonas į Schenecta- 
dy, N. Y.

Vizbaras, Sigitas, Elena, Ja
nina, Natalija, Uršulė į Wor- 
cester, Mass.

Yla, Stasys į Putnam, Conn.
Žeimys, Mečislovas, Sofija, 

Vida į Newark, N. J.
Žilėnas, Kazys į Worcester, 

Mass.
G y bertas, Julijana, Reginal- 

das į Chicago, III.
Apie š. m. gegužės 31 d. lai

vu “General Heintzelman” į 
Nevv Yorką atvyksta šie lietu- 
ivai tremtiniai:

Bakanavičiūtė, Elena į Ches- 
ter, Pa.

Maurušaitis, Vanda į Cleve
land, Ohio.

BALF Imigracijos Komitetas.

1 ■ '1- " I p...... ..
nepriklausomos mūsų tautos 
prisikėlimą” ir taip pat pašy
ta visų čia palaidotų lietuvių 
vardai ir pavardės. Paminkli
nės lentos pašventinimo apei
gas atliko iš katalikų pusės 
liet, stovyklos kapelionas kun. 
Karalius, iš evangelikų-liuter. 
kun. A. Trakia,
■ Tremtiniai prancūzų zono

je sutelkiami į tris stovyklas. 
Atsisakiusieji gyventi stovyk
lose, netenka IRO globos, bet 
nepraranda emigracinių teisių. 
Tuebingeno lietuviai, kurių di
delę daugumą sudaro studen
tai, keliasi į Pfullingeną.
ą

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką

V

English - Lithuanian 
Dictionary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo apdarais, 

400 pusi.
Papiginta kaina $8.00 

.Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. Broadway,
Šiuomi siunčiu $........... ir

prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną.
Vardas---------------------------
Adresas --------------------------

!M ' L,- L
NAMŲ SAVININKAMS

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

Frank Ule Ftafct
CALL

FOR

■ Inž. Povilas Litas, kuris 
tarnavo Jungt. Valst. konsu
late ir daug padėjęs lietu- - 
viams emigraciniais reikalais, 
mirė Augsburge Vokietijoje, 
kur ir palaidotas.
■ Paminkline lenta, įmūryta 

Schwab Gmuend (Vokietijoje) 
kapų koplyčios sienoje labai 
ryškioje vietoje mirusiesiems 
šioje tremties vietoje atminti. 
Toje lentoje padarytas toks 
atmintinas vokiečių ir lietuvių 
kalbomis įrašas: “Mes mirėme 
svetimoje žemėje, tikėdami i

Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flowers

1407 Washington 8t
Norwood, Man.

(K9BaS0SKSK»mSCKWS»ncw«^

Latvaite D. Epermanis yra 
130,000 DP, atvykusi j JAV.

BEGALINS ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

(Mušk Roots) auga 
ir Lietuvoje, ir ten

\^įfj ją vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų Lietuviai

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

ALEXANDER’S 
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.



ŠACHMATAI 1 
t

pralaimėjo 3 
Kazį Škėmą, 
ir Sandbergą. 
H. Lymen ir

□ Kazys Škėma, Lietuvos 
rinktinės žaidėjas, atvyko 
prieš savaitę iš Vokietijos ir 
apsistojo su savo šeima Bosto
ne.
□ Škėma laižai ja, e Ketors- 

kis lygiom w Beabenky. JAV 
didmeisterio S. Reshevaky si
multanas (43 lentų) įvyko ge
gužės 28 d. Harvardo klube. 
Buvo klausimas, ar pavyks 
Bostonui sumušti Reshevskio 
rekordą, nes jis šiais metais 
važinėdamas po įvairius mies
tus niekur nėra pralaimėjęs 
daugiau vienos partijos. Bos
tonas pasirodė tvirtesnis. Po 
7 valandų losimo (kitur Re- 
shevskiui užtekdavo 4-5 valan
dų) Recbevsky 
partijas prieš 
Harlov Daly 
Lygiom baigė: 
A Keturakis.
□ Lietuviai Reotoevskio si

multane stipriausi. Visos 4 
partijos (Tautvaišos, Škėmos, 
Keturakio ir Merkio) buvo 
priverstos iki endšpilio. Škėma 
puikiai sulošė endšpilį ir lai
mėjo. Keturakis baigė lygiom. 
Tautvaiša turėjo lygias, bet 
ieškodamas laimėjimo — pats 
įkliuvo. K. Merkis su 4 pėsti
ninkais ir bokštu prieš Re
shevskio 1 pėstinuką, rikį ir 
bokštą turėjo tvirtas lygiąsias, 
bet Rechevskio raginamas: 
“Greičiau, greičiau!” (visi kiti 
jau buvo užbaigę) pakišo 
bokštą ir pralaimėjo.
□ Chicagos “Grandis” įvei

kė draugiškose rungtynėse De 
Paul universitetą 5-1. Taškus 
pelnė:* Estkal, Antanaitis 1, 
Šalkauskas 1, Ramašauskas 1, 
J, Kaunas 1 ir Urbas 0.
— “Grandis” įstojo į 1950-51 

metų Chicagos miesto pirme
nybes. Komandos po 6 žaidė
jus. Per klubų atsti/vų susirin
kimą, Chicagos Šachmatų

s-gos p-kas A. Kaufman per 
porą kartų pabrėžė, kad turi 
naują ir pajėgų lietuvių klubą 
“Grandis”. . j
□ Ignas Šalys neseniai lai- < 

mėjo Montreaho 1960 pirme
nybes ir meisterio titulą. Tų 
pirmenybių užbaigos stovis 
toks: J. Žalys 12^ (iš 15), P. 
Brunei 11, J. Williams 10, E. 
Davis 91/., Dr. Ranch 9, M. 
Cohen ir E. Baikoritz 8l/2. Vi
so 16 dalyvių.

□ Luckls Mar dėl Pinta 1950 
turnyre atsistojo į 17 vietą su 
5 taškais (10 lygiųjų). Turny
rą laimėjo jugoslavas Gligo- 
rich su 11 taškų. Toliau se
kė argentiniečiai Guimard, 
Roosetto po 11 ir Bolbochan 
10’/s tšk.

Praeitų metų Mar dei Plata 
turnyre Luckis baigė penktuo
ju su 10 taškų, priešaky Bol- 
bochano ir daugelio kitų.
□ Chess Life (geg. 20) ap

rašo Clevelando primenybes ir 
pažymi, jog neseniai atvykęs 
lietuvis Algirdas Nasvytis lai
mėjo trečią vietą, įveikęs 
meisterį Edison. Žaibo turny
re laimėjo Emest Somlo ir Al
girdas Nasvytis po 8-1 taškų. 
Būtų džiugu, jei Nasvyčio pa
skatinti šachmatininkai suda
rytų lietuvių šachmatininkų 
vienetų, Clevelande.

□ Bostono lietuviai dalyvaus 
1950/51 Metropolitan lygos 
pirmenybėse su 2 
A ir B kl.
— II komandos 

ryškinti, birž. 12 
mas baigminis turnyras į kurį 
įkelti 8 žaidėjai: Kontautas, 
Starinskas, Končienė, Eidim- 
tas, Tamošiūnas, Vilutis, Ma- 
kaitis, Zagenevičius arba Pet
raitis. Pradžio 7 v.v. pa* J. 
Starinską 267 Silver SL (ties 
F St) So. Boston, Mass.

komandom:

sudėčiai iš-
d. pradeda-

WKSHSK3B««XM3aB|«JMmSS«mSSB«S»X3S5S«3W3SM«««3SS650«WWW6JWSW j

BROTHERHOOD OIL CO. 1
Pečiams ir šildymai aliejus.

. Urmu ir Bedali !
Mes įdedame apšildymui sistemą

“Metered Service”

574 No. Mntele St, Brockton, Mass. ;
Tel. 6140

MaxMmBOBiassNxmssKxs00rt0SNnaBnENm00aB«3ta0Bc»KXMMBB

i CADILLAC PONTIAC

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St 33 Main St.

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
UKTUVOS OUKTgRu"! 

PO GLOBA MOTINOS
PlrmintaM — Kva Mariais

«SS E. tth 8L, •«. Bart
TeL SOuth Bostaa S-UM.

Vlca-FlrmininkS—B. GMMalaa*,
8 WinfleM 8L, 8o. Boaton, 1 

Prot Rait. — Stela Ororitenl,
565 E. «th SL, So. Boston, 

Finansų RaM. — B. CiaMi
28 GooM SL, W. Boriny, 

TaL Pariway — 1888-W 
IidininM — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattap&n, Maaa. 
Tvarkdar* — M. Matefcrtkicne,

888 E. 5th SL, So. Booton, M*m.
Kama GI.—Elsbieta AukStikalayU,

110 H SL, So. Boston. Maaa 
Draugija aavo austrlnldmus laiko kas 

antrą antnAanl ntamio, 7:80 ▼. 
vakaro Parapijos mMja, 402 E.
Serontn SL, So. ScMen, Mass.

Viaato draugijos

SUKAKTUVINIO Č&S SEIMO 
PROGA

prisiuntė aukų "Darbininkui" paremti:
Mrs. A. Perekslis, No. Abington, Mass..............
Stasys Srupsas, Hartford, Conn................... .......
Juozas Kutauskas, Scranton, Pa. .......................
Veronica Plan, Utica, N. Y...................................
J. Kniciunas, Millinocket, Maine ..................
Gražina Žičkaitė, Cambridge, Mass.....................
Mykolas Yančius, Miners Mills, Pa. ..................
Sisters of Jesus Crucified*, Brockton, Mass. .. 
Julius Jasaitis, Coalmost, B. C. Canada ..........
Paulius Gaubys, Brooklyn, N. Y.........................
Joseph Vizynis, Londonderry, N. H.............. —.
Salomėja Waitkienė, Brockton, Mass...............
Vincas Blauzda, Waterbury, Conn.......... ...........
A. J. Namaksy, W. Roxbury, Mass.....................
J. Skersys, Lawrence, Mass.......................... ........
Mr. Frank Gobis, Amsterdam, N. Y....................
Rose Latauskienė, Brockton, Mass.............. .......
A Jakelienė, Nashua, N. H. ...................
Mr. Z. Juknis, Onlonagon, Mich............. ............
Charles Czconak, Providence, R. I............._.....
P. Ulcinskienė, Warehouse Point, Conn.............
Jos. N. Jeskevičius, Dorchester, Mass. ...".........
M. Pazaujienė, Woreester, Mass..........................
Bernardas Jurkevičius, Haverhfll, Mass.........
Mrs. Grace Urbas, Scranton, Pa.........................
Z. Sabaliauskas, Rumford, Maine .....................
Mrs. Mary Radavich, New Britain, Conn. ....
Martha Kazemekas, Gilbertville, Mass.............
M. Liudinski, Haverhill, Maas.............................
Mrs. Šikšnius, Hillmde, N. J.................................
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn................
Mrs. P. Babravičius, Nonvood, Mass................
Mrs. Mary Bush, Hartford, Conn.....................

O. Avižynis, Providence, R. I................... .....
Žibikas, South Boston, Mass.........................
Barčaitė, Phila., Pa..........................................
Andrulionis, Phila., Pa......................................

/

KORESPONDENCIJOS
New Jertey Lietuvių 

Tarybos suvažiavimas 
Nesrark, N. J.

— Gegužės 12 d. įvyko apy
linkės kolonijų organizacijų 
atstovų suvažiavimas, kuriam 
vadovavo N. J. Lietuvių Tary
bos pirm. J. J. Stukas, Jr. 
Vaidyba pranešė, kad yra 
rengiamas 10 metų Lietuvos 
okupacijos liūdnas* minėjimas 
sekmadienį, birželio 11 d. 
3-čią vai. po pietų Šv. Jurgio 
dr-jos salėje, 180 New York 
Avė., Newark, N. J. Yra pa
kviesti žymūs kalbėtojai, me
ninę programos dalį išpildys 
Newarko Lietuvių šv. Cecili
jos choras ir Liadeno lietuviu 
menininkų grupė. Rengėjai 
kviečia visus apylinkės Msta- 
vius dalyvauti.

Buvo nutarta surengti pir
mą New Jersey Lietuvių Die
ną liepos 2 d. Lietuvių Lais
vės Parke, Linden, N. J. 8u- 
vašiavimas prašo visas New 
Jersey lietuvių parapijos or
ganizacijas nerengti tą dieną 
savų pramogų, bet bendrai 
dalyvauti šioje pirmutinėje 
Lietuvių Dienoje New Jersey 
valstybėje. Tos dienos pelnąs 
skiriamas BALF’ui.

J. J. L. Komp.

Tėvų Dienai (birželio 11.) už 
gyvus ir nėrusius lietuvius tė
vus šio krašto ir Lietuvos. Li
kusieji pinigai buvo skirti 
Kennebunk Port, Maine, tė
vams pranciškonams ir Put
nam, Conn., Nekalto Prasidė
jimo Seserų Vienuolynui. Tė
vų Dieną jų intencija bus lai
komos šv. Mišios Mancheste
rio katedros koplyčioje. Rink
liavos organizatorė buvo p. O. 
Svetikienė. .

nuolatos kukli įr pamaldi. Tu
rėjo daug pažįstamų ir drau
gių, kurie liūdi netekę pavyz
dingos ir nuoširdžios tautietės. 
Laike pasaulinio karo* ji ap
lankė daug šeimų, paguosda
ma tėvus tų sūnų, kurie nete
ko gyvybės karo Malke Alez- 
andria buvo sena Šv. Pranciš
kau* parapijos narė. Priklau
sė prie šv. Pranciškaus Tre
čiojo Ordino, šv. Rožančiaus, 
Maldos Apaštalavimo, Moterų 
Sąjungos, BALF ir L.R.K. Su
sivienijimo.

Mirdama a. a. Aleacandra 
paliko didžiame nuliūdime sa
vo vyrą Joną .tris sūnus, dak
tarus: Vincentą — Onrigs- 
burg, Pa.; Joną — Palmerton, 
Pa.; ir Alphonsą — Harris- 
bnrg, Pa. Jos vienatinė duk
relė Pearl Ann Kunegunda 
darbuojasi Coatesville karo 
veteranų ligoninės ofise. Lie
tuvoje paliko keturias seseris.

Laidotuvės įvyko ketvirta
dienį, gegužės 25 d. Iškilmin
gas Šv. Mišias atgiedojo kun. 
A. J. Nevers, celebrantas; 
kun. C. J. Klevenkas, diako
nas ir kun. A. Rickitis, sub- 
diakonas. Presbiterijoje mel
dėsi kunigai svečiai: kun. P. 
Laumakis, St. Clair, Pa., kun. 
S. Norbutas, Frackville, Pa., 
kun. J. Birosh, Palmerton, Pa., 
kun. M. Daumantas, Girar- 
divlle, Pa., kun. S. Vleck, 
Branchdale, Pa., kun. A. De
gutis, Maizville, Pa., kun. G. 
Degutis, Tamaųua, Pa., kun. 
J. Bagdonas, Girardville, Pa.

Palaidota parapijos kapinė
se. Prie laidojimo patarnavo 
graborius G. S. Stabingas. 
Amžiną atilsį suteik jai Vieš
patie ir amžinoji šviesa tegul 
jai šviečia.

Dėkinga Mikutavičių 
draugė.
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Sujaudino lietuviško* 
šv. giesmės

Po keliasdešimt metų vieti
niai lietuviai pamaldų metu 
vėl išgirdo tremtinių moterų 
giedamas “Pulkim ant kelių'’ 
ir kitas šv. giesmes bažnyčio
je. Ne vienas iš besimeldžian
čių susijaudino ligi ašarų. Yra 
vilčių, kad inž. K. Daugėla 
prie šio mažo giesmininkių 
būrelio pritrauks vietinių lie
tuvių. Gal būt, po mėnesio ki
to pamaldų metu visuomet 
giedos Manchesterio lietuvių 
choras, ypač kad čia pat turi
me ir solistę St. Daugėlienę.

LB.

GRABORIAI

A. 
K. 
F. 
A.
Wm. Andriunas, Dorchester, Mass..................
Mrs. Agatha Aukštuolis, Greenfield, Mass. ... 
Cerepavičius, Borisas, Cincinnati, Ohio ....... 
Mr. Nevronis, South Boston, Mass.................
Mrs. Martha Šapams, Dorchester, Mass. ... 
V. Jurgelaitė, South Boston, Mass.................
Mr. Karvelis, So. Boston, Mass.........................
Mrs. Lolienė, Brockton, Mass..........................
Jonas Saulėnas, No. Abington, Mass. . .......
Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa.............
Mrs. Dora Babonis, Shrewsbury, Mass........
A. Voketaitis, Nevv Haven, Conn....................
J. Valentukevičius, Stoughton, Mass.............
Pranas Beninas, Welland, Ont., Canada ... 
Petronėlė Laurinaitienė, Waterbury, Conn. .. 
Viktoras Bašys, So. Boston, Mass.................
Pranas Ramanauskas, Brockton, Mass.........
Antanas Šidlauskas, Brockton, Mass.............
J. Naunkaitis, Lowell, Mass..............................
Petras Danyla, Brockton, Mass. ..................
William V. Lutkin, So. Easton, Mass.............
Rose Klimas, Boston, Mass..............................
Kazys Rimkevičius, Winston, Ont., Canada 
Mre. L. Antonevich, Se. Boston, Mass.........
C. J. Grigas, Brockton, Mass.........................
Frank Tuleikis, So. Boston, Mass. —.........
Agnietė Šaikunas, Dorchester, Mass.............
P. Kirvel, Elizabeth, N. 3..................................
F. Januaas, Cambridge, Mass..........................
Mary Jeshelevich, Brockton, Mass........ —......
B. Tamulevich, MonteHo, Mass. •_...... ...........
M. Galinis, South Boston, Mass. ....... ...........
Eva Marka, South Boston, Mass. _................
Alex Spaicis, Brooklyn, N. Y..........................
Vincas Gadeikis, Manchester, N. H.............
Joseph Bernai, Hartford, Conn. ..................
Veronica Klevas, Taunton, Mass. ..................
C. Lukais, Hollyvood, Calif.............. ...... .........
Joseph Gudelevičius, Hartford, Conn. .........
M. Romeika, Toronto, Ont., Canada.............
Matcella Thomas, Akron, Ohio ______ ____
Pranas Leksas, Toronto, Ont. Canada .....
Peter Svirskas, HaverhiM, Mass.....................
Anthony Martin, Chester, Pa..........................
Mrs. M. Kvederas, Port Washington, Wis. . 
Joseph Yoknus, Newark, N. J. ........ .............
Edward J. Waitt, Brockton, Mass................
William Jarasitis, Chariestown, MasB..........
K. Mickevičius, Terryville, Conn. ..... ............
Zigmantas ir Ona Aleškevičiai, WestfieW, Mase. .. 
Mrs. B. Velička, Bristol, Conn. ........ .........................
E. Šimkus, Cleveland, Ohio .............. . ....................
Ona Laučienė, Fitchburg, Mass...................................
Balys Markevičius, Worcester, Mass..........................
Pranas Rustys, Toronto, Ont. Canada......................
Švento Kazimiero Seserys, Chicago, III.....................
Joseph Moteunas, Manchester, Conn. ..............
Charles J. Airošus, Roalmdale, Mass. ............. ....
Jurgis Rokas, Akron, Ohio ......... .........,...................
FrSnces Jancius, Lasvrence, Mass. —................ .....
M. Kabesvitis, Athol, Mass.................. ............. .......
Antanas Zautra, Nashua, N. H........ ..................... ....
M. Sibitis, South Boston, Mass........... ........................

“DARBININKO*'
Redakcija ir AdariMstracija

366 W. &oadway, jįo. Bastau, Mass.

....

•'

•y
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Išvažiavimas
----- *i-«J Maaa

Šv. Onos draugija rengia 
birželio 11 d. l»val. po pietų 
Franklin County Parke gra
žioje vietoje išvažiavimą, kur 
turėsite progos sekmadienį 
smagiai praleisti laiką ir pa
remti šią lietuvaičių draugiją. 
Kviečiame visus brolius ir se
sutes visos apylinkės šiame 
išvažiavime dalyvauti. Bus 
skanių valgių bei gėrimų ir 
kitokių įvairumų. Rengimo ko
mitetas deda visas pastangas 
svečius kūo _ geriausiai’ priimti 
ir pavaišinti. A. Dedtaas.

Atsiskyrė su šiuo pasauliu
Minersville, Pa.

Alexandra Mikatavičienė, 
321 St. Francis Street, atsi
skyrė su šiuo pasauliu gegu
žės 21 d. Susirgo po labai pa
vojingos operacijos ligoninėje, 
Pottsville, Pa. Kilusi iš Lietu
vos, Krakių par., Kauno gub. 
Atvyko Amerikon 1909 m. ir 
apsigyveno Minersvillėje. Bu
vo švelnaus būdo moteris,

MANCHESTER, N. H.
Motinos Dienos proga Man

chesterio lietuvių moterys 
įvykdė rinkliavą. Dalis iš su
rinktos sumos ($19.) buvo 
skirta šv. Mišioms, kurios bu
vo atlaikytos Motinos Dieną 
katedros koplyčioje už gyvas 
ir mirusias lietuves motinas 
šio krašto ir Lietuvos lietuves 
motinas. Be to, buvo nupirk
ta gėlių tą dieną papuošti Die
vo Motinos altoriui.

Likusieji pinigai ($11.) iš
siuntinėti šv. Mišių aukoms

A. J. NAMAKSV so 8-3728 SO 8-4818 

umuanian rumniit u>.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
I Graftoa AVe^ Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų TeL Dedham 1304-B

I >

Pristatome Alų ir Toniką

i

Vfes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir '

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

BOBIS BEVE1AGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

«20 fi SL, Tel SO 8-3MSI, So.’Bosttm, Mm». 
Itatemitaiai tu tu ni t i t i

!

.J

»

S. Barasevičius ir Sūnos
Fanerai Home

254 W. Broadany 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorių* 

NOTARY PUHLIC
Patarnavimas Diena ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

YAKAVONIS

741 No. Main St
Brockton, Mm.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* »» 

Batoamuotojas
Patarnavtmao Dieną tr Makt) 
Koplyčia ScrmeotaM Dykai 

T«L Brockton 8-1580

■
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Kur Vyčiai ir Skautai gali gražiai pasireikšti

Ėroliat ir sesės Amerikos Lietuviai!

lietuvių

sukanka 
sovietai

šių metų birželio mėn. 15 d. 
Sukanka 10 metų, kai Sovietų 
Rusija klasta ir apgaule, su
laužiusi visas su Nepriklauso
ma Lietuvos Respublika pasi
rašytas taikos, draugiškumo 
bei savitarpės pageltos sutar
tis, užpuolė Lietuvą, sugriovė 
jos nepriklausomybę, įvedė 
žiaurų komunizmo rėžimą ir 
ligi šios dienos kankina, blaš
ko ir žudo nekaltą 
tautą.

Tuo pačiu laiku 
devyneri metai, kai
įvykdė pirmąjį didelį lietuvių 
trėmimą į šaltojo Sibiro tun
dras 1941 m. birželio mėn. 
14/15 d. Jie išvežė mirčiai 
kpie 40,000 įvairaus amžiaus 
ir visokių luomų Lietuvos gy
ventojų: vyrų ir moterų, še
kelių ir kūdikių, sveikų ir li
gonių, ūkininkų bei darbinin
kų. Nuo to laiko, kai raudono
ji armija 1944 m. antrą kartą 
Okupavo Lietuvą, mūsų seno
je Tėvynėje vyksta baisus ir 
istorijoje negirdėtas teroras, 
kuris planingai siekia išžudyti 
prie savo gimtosios žemės pri
sirišusią ir dėl laisvės kovoju
sią lietuvių tautą. Jau nužu
dyta ar ištremta mirčiai apie 
800,000 lietuvių! Vien praėju
sią žiemą išvežė apie 800 va
gonų pripildytų žmonių. Tame 
skaičiuje yra nemažai Ameri
kos lietuvių artimų giminaičių 
ir Amerikos piliečių! Likusie
ji gyvena nuolatinėje baimėje, 
nežmoniškame nuskurdime ir 
varge.

Amerikos Lietuvių Taryba 
ig Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas savo atsi- 

.šaukimais paragino tinkamai 
.paminėti šią dvigubą mūsų 
skausmo sukaktį. Papildomai 
ALT Bostono skyriaus valdy
ba kreipiasi į Bostone ir apy
linkėje gyvenančius Amerikos 
lietuvius ir kviečia paminėti 
tas liūdnąsias birželio dienas 
šia tvarka.:

1. Birželio 14/15 d. yra mū
šų liūdesio, rimties ir pasiry
žimo dienos. Tomis dienomis 
nesilinksminama ir nešokama.

2. Birželio 14 d. (trečiadie- 
hį) visi Amerikos lietuviai ba
dauja, protestuodami prieš 
Sovietą Rusijos vykdomą lie
tuvių tautos žudymą ir soli
darizuodami su genocido au
komis, tuo norėdami atkreipti 
pasaulio galiūnų dėmesį į tai,

kokie baisumai viešpatauja 
mūsų senoje Tėvynėje. (Nor
maliai valgo tik sunkiai dir
bantieji, ligoniai ir maži vai
kai).

3. Birželio 18 d. (sekmadie
nį) visose bažnyčiose įvyksta 
pamaldos už nukankintus lie
tuvius, už laisvę ir taiką. Baž
nyčioje kviečiamos dalyvauti 
visų organizacijų vėliavos.

4. Po pamaldų surengiami 
mitingai su prakalbomis ir re
zoliucijomis.

5. Tos šiurpios lieutvių tau
tos tragedijos akivaizdoje visi 
lietuviai aukoja vienos dienos 
uždarbį arba pagal savo išga
lę Lietuvos laisvinimui. Aukas 
siųskite ALT per artimiausias 
organizacijas.

Tautiečiai! Mūsų pa
galbos ir užuojautos šaukiasi 
mūsų senoji tėvynė Lietuva. 
Mes esame visi to paties krau
jo lietuviai! Ašaros, besiliejąs 
kraujas — yra vienintėlis ga
limas jų pagalbos šauksmas. 
Tas šauksmas ateina iš už 
geležinės uždangos — iš to di
džiojo tautų kalėjimo, kurį 
įsteigė Europoje ir Azijoje ru
siškas komunizmas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono Skyriaus Valdyba.

Mokslo baigimo aktas
Birž. 11 d., 9 v. r., šv. Pet

ro parapijos bažnyčioje, bus 
šv. Mišios aštunto parapijos 
mokyklos skyriaus vaikų bei 
graduantų intencijai. Patys 
mokiniai giedos šv. Mišias.

7 v.v., po bažnyčia gradu
antų mokslo baigimo aktas sų 
įvairia programa. Sis paren- 
girnas bus įdomus ir istorinis. 
Pirma tai mūsų parapijos mo
kyklos laida.

Procesija
Birž. 11 d., 2:30 v. p.p., Šv. 

Petro parapijos bažnyčioje 
bus giedami Dievo Kūno šven
tės mišparai. Po jų bus proce
sija ir giedamos Evangelijos.

Kviečiami visi ateiti viešai ir 
iškilmingai pasimelsti bei pa
garbinti švenčiausią Sakra
mentą.

Ateitininkų susirinkimas 
šaukiamas š. m. birželio 

mėn. 11 d. Šv. Petro parap. 
bažnytinėje salėje po Dievo 
Kūno procesijos.

kaip tik šiltasis 
yra geriausiai tin-

pajūriu ar paupiu,

Džiaugiantis Bostono lietu
vių kolonijos kultūriškais pa
sireiškimais turtingu žiemos 
metu ir galvojant apie dina
miško gyvenimo visumą, nesi
nori sutikti, kad visarą belie
ka mums tik poilsiu rūpintis. 
Kultūros srityje, turėdami re
prezentacinį chorą, teatrą ir 
baletą, belieka tik simfoninio 
orkestro ir operos pageidauti. 
Bet sporto srityje pas mus la
bai ramu, jei neminėti šach
matininkų, 
metas tam 
karnas.

Kai einu
kur matau plūduriuojančias 
jachtas, o pakrantėse puikius 
jachtklubus, man vaizduojasi 
Klaipėda sp ideališku pajūriu 
vandens sportui. Kaip ten 
Kuršių marių įlanka, taip ir 
čia Atlanto įlanka prie South 
Bostono teikia puikias sąly
gas įvairios rūšies vandens 
sportui. Kaip ten mes radome 
vandens sporte įsistiprinusius 
vokiečius, o paskui ir patys 
greit su jais susilyginome, 
taip ir čia norėtvs matyti lie
tuvių^ jaunimą pilnai šias są
lygas išnaudojantį. •

Kalbu apie vandens sportą, 
visai neignoruodamas sausu
mos sporto.-Ir sausumos spor
tu — krepšiniu, futbolu, leng
vąja atletiką ir kitomis šako
mis reikia susirūpinti. Bet šį 
kartą pirmoj vietoj statau 
vandens sportą, kuriame mūsų 
jaunimas gali geriausiai pasi
reikšti. Turiu galvoje Lietuvos 
Vyčius ir Skautus. Vieniems, 
atrodo, reikėtų įdomesnės vei
kimo srities, kiti gi turi jūrų 
skautus.

Pirma vaikų šv.
Komunija

Birželio mėnesio 3 dieną, 
pirmu kartu priėjo apie 80 
vaikelių išpažinties, o birž. 4 
d., jie priėmė šv. Komuniją. 
Seserys mokytojos ir kunigai 
juos prirengė šioms iškil
mėms. Vaikučiai dar bus mo
komi šeštadieniais 3 v. p.p., ir 
eis išpažinties.

Vandens sportas, aišku, rei
kalingas daugiau lėšų. Bet tai 
negali mūsų baidyti. Tik rei
kia rimtai tuo susidomėti ir 
pradėti veikti. Tai yra pado
rus ir visapusiškai naudingas 
sportas. “Sveikame kūne — 
sveika siela” — ypač tinka 
vandens sportininkams. Dide
liems užsimojimams atsiras ir 
pinigų. Jau esu tuo reikalu 
kalbėjęs ne su vienu biznie
rium. Jie pritaria tam, ir pa
žadėjo materialinę paramą. 
Juos žavi gyvas reikalas su
daryti geresnes sąlygas mūsų 
jaunimui tinkamiau pasireikš
ti.

Pradėti turėtų į pasitarimą 
suėję Vyčių ir Skautų vado
vai, sudarydami tam tikslui 
bendrą komitetą ir numatę 
reikalingą vajų pradinėms lė
šoms surinkti. Toliau reikia 
numatyti prie įlankos tinkamą 
kranto sklypą, kur vėliau bū
tų pastatytas reikalingas pa
statas klubui ir baseinui. Klai
pėdoje, vajaus būdu surinkę 
17,000 litų Mažosios Lietuvos 
jaunimui, mes pradėjome taip 
pat nuo mažų dalykų: įsigijo
me baidarių “laivyną”, lenk
tynių valtis, joles, Neringos 
krante ties Klaipėda išsikasė
me vandens baseiną plauki
kams, pasistatėme patogias 
patalpas ir vis didinome dides
nių jachtų (burlaivių) skaičių. 
Ir jaunimas su entuziazmu ėjo 
į vandens sportą, nes tai svei
ka ir labai patrauklu ne tik 
jauniems, bet ir suaugusiems.

Tad gero vėjo Vyčiams ir 
Skautams! Resitenkin k i m e • f
vien tik automobilių sportu. 
Tik vištos vengia vandens. 
Būkime kaip antys ir žąsys, 
kurios ir žeme drąsiai vaikš
čioja, ir vandeniu lengvai 
plaukioja, net ir oru paskren
da. Ed. Karnėsas.

CAMBRIDGE, MASS.
Rūpinasi pasili!,u.<al*i 

tremtyje

Šiomis dienomis, Cambridge 
Balfo 60 sk. pasiuntė 11 dėžių 
drabužių Balfo Centrui. Dra
bužius suaukavo geraširdžiai 
Cambriddge lietuviai. Dar 
daugelis mūsų brolių yra lik 
tremtyje, negalėdami niek 
išemigruoti, ir jiems labai rei 
kalinga parama. Atlie 
jūsų drabužis bus jiems didel 
pagalba. Norintieji aukoti 
bužių praneškite skyriaus pir 
mininkuį B. Jakučiui, arba A 
Daukantui, ir bus iš jūsų pa 
imta.

...... * »>1

dabarties (Pastabos

Ko jk? slapstosi?
▼ Pavadink kokį “raudoną buroką” komunistu, matysi, kaip 

jis šoks tau akis draskyti. “Koks aš esu komunistas?!” — su
šunka kiek tik turi sveikatos. Pagrąso dar teisman patraukti. 
Ir taip daro ne tik paprasti eiliniai komunistai, bet ir jų šulai, 
net susėdę unijose ar valstybės įstaigose. Komunisto vardo 
kratosi visomis išgalėmis, o komunizmo idėjas sėja pilnomis 
rieškučiomis. Kam jie taip daro? Kam jie kratosi to “garbingo 
vardo”, ui kurį Sovietų Rusijoje ordenai kabinami, privilegijos 
visokios teikiamos, šiltomis vietomis aprūpinama, Stalino užan
tyje nešiojami?

▼ Priežastis yra labai paprasta, bet keleriopa. Pirmiausia, 
reikia prisidengti, kad lengviau būtų prigauti. Kas sakytųsi at
virai, kad yra komunistas, ir paskui girtų “Rusijos rojų”, ar 
daug kas jam tikėtų? Bet kai nuduoda visai nukaltą, o ima iš 
tolo kalbėti, kaip čia Amerikoje darbininkai skriaudžiami, kaip 
čia kapitalistai nutukę, kaip čia visokios kompanijos žmones 
išnaudoja, o ten, kur Stalino saulė žeme ritinėjasi, ten visi taip 
sotūs .visi lygūs, nėra nei pono nei tarno, nei išnaudojimo nei 
skriaudimo... Ir žmogus ima tikėti, ima gaiva jam suktis nuo tų 
“rojaus” gerybių. Jis. pamažu padaromas šio krašto išdaviku, 
nes savo širdį parduoda svetimam kraštui. O to komunistams 
tik ir reikia — reikia, kad vis daugiau rastųs nepatenkintųjų 
šio krašto santvarka. Grūdas jau būna pasėtas. Derlių nuims 
atėję raudoni pjovėjai.

▼ Antras pagrindas slėptis yra tas, kad niekas nežinotų, ko
kias vietas jie užima kokiems dievams tarnauja ir kur kitus

Sukūrė šeimą

Sekmadienį, gegužės 28 
N. P. bažnyčioje susituokė 
p-lė T. Radaitytė su p. A. Pas
telių. Vestuvių bankietas įvy
ko Cambridge lietuvių katali
kų klubo patalpose, dalyvau
jant virš dviejų šimtų asme-H 
nų.

P-lė T. Radaitytė (p. Paste- 
lienė) yra duktė p.p. P. A. Ra- 
daičių, kurie yra ilgamečiai ir veda. Sužinos, tuojau išvys, ir Visas bimla bus baigtas. Baigtas 
veiklūs Cambridge gyvento- būtų biznis ir tada, kai žmonės imtų ant pirštų skaityti, kiek 
ja- r * * ■ 
p.p. A. T. Pastoliams laimin
go vedybinio gyvenimo.

JUOZAS IR ONA SMILGIAI

Maldos Apaštalavimo 
draugija

pirmoji aukavo vaikų vasa
rinei mokyklai, kuri prasidės 
liepos 5 d., 9 v. r., šv. Petro 
parapijos paminklinėje mo
kykloje. .

Išvyko Chicagon
Birž. 4 d., išvyko Chicagon 

kun. Jonas Klimas su savo 
broliu kunigu Aloyzu ir kun. 
K. Jenku. Nuvažiuodami ir 
parvažiuodami, pakely, atlan
kys keletą saviškių. Bostone 
bus šeštadienį.

Tadas J. Vizgirda,
architektas ir inžinierius, be

sikeldamas į naują butą smar
kiai susitrenkė ir turėjo atsi
gulti j lovą. “Darbininkui”, jo 
bendradarbiams bei L. D. Są
jungai jis prisiuntė sveikini
mą 35 metų sukakties proga.

BOSTONIEČIŲ DĖMESIUI!
ANTANAS BRIČKOS, 

pereitą pavasarį atvykęs iš tremties 
ir apsigyvenęs 

240 E. 8th Street, So. Boston, 
dabar išlaikęs carpenter’io (Citi Hali) egzaminus, 
pradėjo dirbti savystoviai. Atlieka įvairius vidaus 
ir išorės trobesių remonto darbus. Jis savo amatui 
turi didelį teoretinį pasiruošimą bei praktinį pa
tyrimą, todėl darbus atlieka greitai, tiksliai ir

. » • ' .
Seniau gyvenantieji lietuviai, turintieji tro

besių remonto darbų, turi progos pasinaudoti jo 
patarnavimu lemomis kainomis.

sąžiningai.

Tremtinių domesiui!
Visi tremtiniai, atvykę į 

JAV iš DP stovyklų pagal 
Kongreso priimtą bilių, turi 
per dvejus metus teikti DP 
komisijai pusmetinius praneši
mus. Anketas galima gauti 
NCWC Bostono įstaigoje 
arba. Emigration Centre 73 
Tremont St. darbo valando
mis. Už 1950 m. pirmąjį pus
metį tokią anketą reikia įteik
ti ligi š. m. liepos mėn. 1 d. 
Neįteikusieji gali būti nubaus
ti 50 dol. pabauda.

Atvykusieji po š. m. gegužės 
mėn. 1 d. pranešimų šį kartą 
dar neteikia . ._................

Linkime jaunavedžiams|| gj tų komunistų yra; kiek yra žmonių, kurie siekia įvesti sveti
mos šalies tvarką. Dėlto komunistų taktika reikalauja, kad pra
džioje nebūtų daroma skirtumo tarp komunistų ir nekomunistų. 
Visi tegu eina iš vieno, kas tik kuo nors nepatenkintas. Išsiskirs 
paskui, kai valdžia bus užgriebta, o iki to laiko reikia slapu
kauti, dengtis visokiais vardais, giedoti net tautinius himnus, 
dėtis patriotais, net pamaldžiais žmonėmis, kad tik daugiau ka
bintųs! ant meškerės. Ir tuo pačiu metu berti ir skleisti savo 
idėjas visokiausiais būdais. Tegu tas komunistinis pasėlis auga 
iki laiko...

Y Trečia priežastis yra pačioje komunizmo prigimtyje. Jis 
yra destruktyvinis, ardomasis, griaujamasis visais savo sieki
mais ir priemonėmis. Jis paremtas neapykanta, kerštu, siundy- 
mu. O kas to siekia, negali gi atvirai apie tai kalbėti. . Eiliniai 
komunistai gal to ir nenuvokia, bet tūzai žino, kokią jie pirtį 
ruošia visąi žmonijai. Koks padorus žmogus guli tuo girtis? Jis 
girsis tik tada, kai savo rankose jau turės valdžią ir buožę, ku
ria traiškys kitimus makaules už tai, kad turėjo per minkštus 
smegenis ir pasidavė »uviliQ

Marius Katžilkis, Pasakojimas 
apie veidrodį; Alfa Šulinskas, 
Kai žmogžudys mato savo au
kotina”. Rašo jaunieji ir jau 
ką altoriaus garbėje; J. Šarū
ną Žingvnlaf Žalia irftlnin gat

vėje; Jašn. Christle, Amerikos 
Katalikų Studentų sąjūdžiai; 
pasikalbėjimas su prof. SL 
Kolupaila apie' Notre Dame 
universitetą ir L Randame ei
lėraščių L. Žitkėvičiaus, Prano 
KaziuHo, Kazio Bradūno, Ados 
Karvelytės ir A. Baužinskai- 

.. tęs. Plati apžvalga ir daug in
formacijų. “Ateitis” prašosi 
skaitoma savo trykštančia 
jaunatve, skaidurumu ir Lie
tuvos meile. .— S.

Buvo išvykę *

Švenčių 
Gužauskai 
gor Maine 
siui. Teko 
prie jūros
Linkime geriausios sėkmės.

A. D.

proga p.p. A. 
buvo išvykę į Ban
ketinių dienų poil- 
patirti, kad jie ten 
statosi vasarnamį.

S.

Dorchesterio piliečių 
klubo

susirinkimas bus š. m. birže- 
lio mėn. 9 d. 8 vai. vak. (penk
tadienį) 1810 Dorchesteh Avė.

VaMybsJ

Prof. Kun. St. Yla
Yra jau atvykęs iš Vokieti

jos ir sustojęs Nekalto Prasi
dėjimo 'seserų vienuolyne, 
Putnam, Conn. Seserys yra jį 
pakvietusios vienuolyno ka
pelionu. •

Kun. St. Yla prieš karą bu
vo Kauno Universiteto Teolo
gijos - Filosofijos fakulteto 
profesorius, 1943 m. buvo vo
kiečių suimtas ir kartu su ki
tais lietuviais inteligentais už
darytas Stutthofeno (prie 
Dancigo) koncentracijos sto
vykloje, kur išbuvo dvejus 
metus, vos išlikdamas gyvas. 
Tremties metu Vokietijoje, 
kad ir būdamas palaužtos 
sveikatos, drauge su Kan. F. 
Kapočium, popiežiaus delega
tu lietuvių tremtiniams Vokie
tijoje ir Austrijoje, rūpinosi 
jų religiniais reikalais ir ka
talikiškąja akcija. Tais klausi
mais yra skaitęs daug paskai
tų, pats rašęs ir redagavęs ki
tų parašytas dorinio - religi
nio turinio knygas, laikraš
čiams daug teikęs įvairių 
straipsnių. Jis turi lengvą, po
etišką ir giliai užkabinančią 
plunksną, kuria stipriai reiš
kėsi jau Lietuvoje, ir dėlto 
nukentėjo. Jau pirmą kartą 
bolševikams besiveržiant į Lie
tuvą, turėjo bėgti į Vakarus. 
Tat dabartinė jo tremtis yra 
antroji, ir jai šiemet k?ip ri’* 
sueina dešimta metų.

Sekmadienį, birželio r/.ėn. 4 
d., kun. St. Yla su rašytojais 
kun. SL Būdavu ir J. Aisčiu 
buvo atvykę į So. Bostoną ir 
aplankė posėdžiaujantį LDS 
seimą. Čia kun. St Yla pirmą 
kartą kalbėjo Amerikoje. Jis 
paskaitė kai kurias vietas iš
rašomų atsiminimų apie jo iš- * sutaupąs. Neviena knyga ga- 
gyvebtas sunkias dienas nacių Įėjo išvysti šio pasaulio švie- 
koncentracijoa stovykloje. — są tiktai kun. Juro auka. Bud- —

Naujos knygos ir žurnalai
ri jo akis stebi kiekvieną lie
tuviškos kultūros ryškesnį 
laimėjimą ir.jį paskatina bei 
paremia. Atkreipęs dėmesį. ir 
į šitos studijos autoriaus raši
nius, kun. Jaras save lašetoty- 
va prisiėmė sunkią jų išleidi
mo naštą. Jam tai priklauso 
didelė padėka ir pagarba”. j

DIDYSIS INKVIZITORIUS

laida, 
kun.

1950.

Antroji papildyta 
Šventieji Metai. Išleista 
Pr. M. Juro lėšomis. 
Spaudė “Ventos” leidykla Vo
kietijoje.

Apie šį stambų prof. Dr. A. 
Maceinos veikalą tegalima ra
šyti ilgą recenziją arba visai 
trumpą. Šį kartą pasitenkin
sime paminėję, kad tai yra 
pirmas veikalas jo studijų 
apie Dievo ir žmogaus santy
kius gyvenamoje mūsų tikro
vėje, kurią yra užgriebę di
dieji poezijos kūriniai. A. Ma
ceinos “Didysis inkvizitorius” 
atremtis į to paties vardo le
gendą iš Dostojevskio veikalo 
“Broliai Karamazovai”. Ką 
tas didysis rusų rašytojas tik
tai užsiminė, šiandien realiai 
išgyvename, ir kam rūpi gi
liau įžvelgti į mūsų laikų -nera
mų blaškymąsi, teima ir susi
kaupęs perskaito tą gilų ir 
lengvai, nors filosofiškai para
šytą veikalą. Kas bus jau 
skaitęs pirmąją laidą, ras 
daug naujo ir pilniau išbaigto. 
Veikalas yra retas ir origina
lus, kurio nei pasaulinės kny
gų lentynuose neužtiksi. Iš
verstas į kitas kalbas, jis tu
rėtu didelį pasisekimą ir mūsų 
tautai neštų garbės. Turime 
didžiu protų' savo tarpe.

* atroji “Inkvizitoriau*:” lr»:- 
da galėjo išeiti iš spaudos tik
tai dėka kun. Pr. M. Juro pa
ramos. “Tai yra vienas iš tų 
didžių lietuviškos kultūros my
lėtojų, — rašo autorius įžan
goje, — kuris nenuilstamai ją 
remia, aukodamas jai savo 
jėgas ir sunkaus savo darbo

ATEITIS Nr. 3(15)
Gegužės mėa. 1950 m.

Gegužės “Ateitis”, žvilgterė
jus į ją iš viršaus, atrodo, 
kaip saulės mirgėjimas dygs
tančioje žalumoje — žalsvai 
gelsvu apdaru su lietuviška 
koplytėle virbelyje. Gausiai 
iliustruota vaizdais iš Lietu
vos ir tremties laikų (fteino 
ekskursija) ir V. Kasiulio 
nebe jaunieji: A. Maceina, akivaizdoje, nes 
Daugis veide motinystė; Alb. balsas.

tiktai Dievo 
ji yra Dievo

A. Maceina.




