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Korėjos įvykių apžvalga
BIRŽELIO 29 — LIEPOS 6

» Prezidentas Trumanas birželio mėn. 29 d. savo 
oficialiniame pranešime pavadino Korėją užpuolu
sius komunistus banditų gauja (“bunch of bandits”) 
ir išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad Pietų Korėją bus 
nuo jų apginta.

■ Birželio mėn. 30 d. prezidentas Trumanas davė 
įsakymą JAV sausumos pajėgoms eiti į pagalbą už
pultąją! Pietų Korėjai. Jis taip pat leido JAV lėktu
vams perskristi 38 paralelę ir bombarduoti karinius 
taikinius Š. Korėjoje. Šiaurinės Korėjos sostinė Py- 
ongyang buvo kelis kartus apmėtyta bombomis.
• Liepos mėn. 1 d. rytą JAV pėstininkai išlipo Ko

rėjoje. Jie gabenami laivais ir lėktuvais. Sausumos 
kariuomenės daliniai išvyko į fronto pozicijas.

■ Liepos mėn. 2 d., sekmadienį, viso pasaulio radi
jas plačiai komentavo Sovietų Rusijos atsakymą į 
JAV notą. Joje buvo reikalaujama paveikti Š. Korė
ją, kad nutrauktų karą. Sovietai nurodė, kad jie yra 
priešingi kitų valstybių intervencijai. Iš to buvo da
romos išvados, kad Sovietai kurį laiką vengs atviro 
karo.
• Saugumo Taryba yra nutarusi sudaryti vyriau

siąją komisiją, kuri koordinuotų visų valstybių tei
kiamą paramą užpultajai Korėjai. McArthur numa
tomas visų karinių pajėgų vadu. Jis kovotų po UN 
vėliava. . ?

■ Liepos mėn. 4 d. Sovittų Sąjungos viceministeris 
Andrėj A. Gromyko apkaltino JAV, kad jos tiesiogi
niai ir ginklu įsikišo į Korėjos vidaus reikalus ir tuo 
parodė, kad siekia ne taikos, o karo.

“ Šiaurinės Korėjos komunistinė vyriausybė įtei
kė UN protestą, kuriame kaltina JAV, kad jos pradė
jo agresyvinį karą ir apmėtė bombomis civilinius gy
ventojus. Tokį pat protestą įteikė ir Lenkija. Lau
kiama, kad tą padarys visi Sovietų satelitai. Kas ne
žino, kad komunistai savo veiksmus kitiems primeta?

iškė ameri- 
cd jis pflnal pritarta ir re- 

l JAV nusistatymą ginti Korėją. Jis pabrėžė, kad 
yra taikos šalininkas, bet ne komunistinės taikos.
• Švedų vyriausybė prąnešė generaliniam UN se

kretoriui Trygve Lie, kad ji prisideda prie akcijos 
paremti užpultąją P, Korėją. Ji nemananti to daryti 
ginklu, bet kitu kuriuo būdu.

" Liepos 4 ir 5 d. Sovietų Sąjungoje ir bolševikų 
satelitiniuose kraštuose surengti masiniai mitingai. 
Juose kalbėjo oficialūs valdžios asmenys, kurie dar 
niekada taip piktai nepuolė ir nešmeižė JAV kaip 
dabar.

■ Liepos 5 d. JAV kariniai daliniai pirmą kartą su
sirėmę su šiauriečiais į pietus nuo Suwon. Priešaki
nis JAV dalinys po dviejų valandų kovos su nuosto
liais turėjo pasitraukti.

" Liepos 6 d. pranešimai iš Korėjos rodo, kad šiau
riečių veržimasis yra pristabdytas pietuose už Su— 
won. JAV ir britų lakūnai stipriai puolė Š. Korėjos 
karinius taikinius ir įrengimus.

" Kiniečių nacionalistų vadai tvirtina, kad prezi
dento Trumano greita pagelba Korėjai apsaugojo 
JAV prestyžą Azijoje.

" Pirmas Jung. Valstybių kareivis, žuvęs Korėjos 
kautynėse, yra Kenneth Shadrick, 20 metų amžiaus, 
iš West Virginia.
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Tokio, Japonija — Pra
neša iš Korėjos karo 
fronto, kad šiaurės Korė
jos raudonieji su 40 Ru
sijoje gamintais tankais 
puolė Jung. Valstybių 
prieš - tankinę bateriją 
ir privertė ją pasitraukti 
j kitą poziciją. Amerikie
čiai sunaikino 7 raudonų
jų tankus. Raudonieji 
persigrupuoja na u j a m 
puolimui. Taigi padėtis 
atrodo geresnė, kada rau
donųjų tankai pasitraukė 
persigrupuoti.

Apie 20 mylių 
nuo Suwon, prie 
lio, einančio per
Pyongtaek, buvo smar
kus Jung. Valstybių gin
kluotų jėgų susirėmimas 
su raudonaisiais. Apskai
čiuojama, kad raudonieji 
turėjo tarp 35,000 ir 60,- 
000 gerai apginkluotų ka
reivių. Raudonieji bandė 
vieną JAV vienetą išmuš
ti iš pozicijos, bet nepa
vyko. Viena JAV karių 
grupė buvo izoliuota, bet 
ir toji išsilaisvino.

Amerikos Armija be 
pertraukos siunčia dau
giau ginklų, amunicijos 
ir kareivių iš Japonijos į 
Korėją. r

komotyvai sunaikinti, 11 
sužalota; septyni tankai 
sunaikinti. Padaryta ir 
daugiau nuostolių.

Amerikiečiai stiprinasi 
ir užima geresnes pozici
jas.

/

Sovietų spaudimas Persijai
zes savo krašte, laužo
1921 m. sovietų - Persijos Sdmna|W
susitarimą. N otoje sako
ma, kad šios rūšies susi-

Teheranas — Korėjos 
karo išvakarėse sovietų 
ambasadorius Teherane 
įteikė Persijos užsienių 
reikalų ministeriui griež
tą.pratūpto notą, kurioje tarimu Jaųjjpnas sutei- 
kattina-Perai jos vyriau- kiąs sovietams teisę įves* 
sybę, kad, ji leisdama 
Jungt. Valstybėms, kai
po sovietams neprieteliš- 
kai valstybei, turėti ba-

ti savo kariuomenę Per- 
sijon iš jos pašalinti “ne- 
prieteliškos valstybės” 
įtakai.

SOVIETAI MELUOJA
KAIP SENIAU NACIAI

Lenkijoje, kaltindamas, 
kad lenkai įsiveržė į Vo
kietiją.

VVashington, D. C. — 
JAV valstybės sekreto
rius Dean Achesonas, 
kalbėdamas apie Korėją, 
sulygino Sovietų Rusijos 
melus su buvusiais nacių 
melais (Sovietai mat, 
tvirtina, kad pietinė Ko
rėja pradėjo civilį karą). 
Achesonas pareiškė, kad 
dabartinis karas prasidė
jo ne tada, kada UN Sau
gumo Taryba įsikišo ar
ba JAV ir kitos valstybės 
nutarė remti pietinę Ko
rėją, kaip to prašė UN. 
Tas karas prasidėjo sek
madienį, birželio 25 d., 
kada šiaurės Korėjos 
raudonieji įsiveržė į pie
tinę Korėją. Acheson pa
smerkė Rusijos melus. 
Jis priminė, kad savo me
tu Hitleris pradėjo karą vakarų Berlynui.
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plano
Paryžius. — Paryžiuje

Vykdaįęg deiyboa suvie
nyti Europos anglies ir 
plieno pramonei pasibai
gė susitarimu, šešios Eu
ropos valstybės — vaka
rų Vokietija, Italija, Bel
gija, Olandija ir Liuk
semburgas — sutiko su
daryti jungtinį Europos 
parlamentą ūkiniams rei
kalams. Smulkmenos bus 
aptartos vėliau. Komu
nistai varo priešingą ak
ciją, kaip ir seniau prieš 
Marshallo planą.

Graikų vaikų klausimu
Paryžius.

nis Pasaulio Motinų Są-

Churchillis apie K«efa 
karį

Londonas. — Antrojo 
pasaulinio karo britų mi
nisteris pirm i n i n k a s 
VVinston Churchillis yra 
įsitikinęs, kad Korėjos 
karas neišsiplėsiąs į visą 
pasaulį. Jis galėtų išsi
plėsti tik tada, jei komu
nistai Korėjoje laimėtų. 
Bet jų pralaimėjimas, 
kuo jis pilnai tiki, atves į 
protą ir Sovietų Sąjungą, 
su kuria bus lengviau su
sikalbėti negu prieš Ko
rėjos konfliktą.

Penktoji kolona Anglijoje
Londonas — Britų ad

miralitetas praneša apie 
sabotažo veiksmus De- 
vonport doke viename 
povandeniniame laive, į 
kurio precizines mašinas 
kažkokia nežinoma ranka 
pribarstė smėlio. Tai yra 
trečias atsitikimas pasta- 

Amerikon rųjų ^vąĮčių^b^
bombarduoja šiaurės Ko- TįVJ6- ~ritų viešoji opini-
rėjos geležinkelius, sunk
vežimius, autobusus ir 
tiltus. Laivynas patru
liuoja Rytų ir Vakarų pa
jūrius.

Iš Tokio pranešama 
nuostoliai: septyni lėktu
vai sunaikinta, keturi su
žaloti ; vienuolika laivų 
sunaikinta, du sužaloti; 
119 sunkvežimių sunai
kinta, du sužaloti; 22 lo-

ja pareiškė nuomonę, kad 
tai yra penktosios kolo
nos darbas.
• Vyriausias amerikie

čių jėgų generolas įsakė 
pietų korėjiečiams ne
sprogdinti tiltų. Jis sakė: 
“Mes einame* pirmyn, o 
ne grįžtame, ir mums tie 
tiltai reikalingi sustipri
nimui jėgos ir pristaty
ti reikmenis.

Reikalauja uždaryti 
komunistų laikraščius
Frankfort, Vokietija —

Vokiečių vidaus reikalų- jūdžio Kongresas, suside- 
ministeris Vakarinėj Vo
kietijoj, Jabob Kaiser, 
pasmerkęs komu n i s t ų 
šmeižtus, pareik alavo, 
kad visi komunistų laik
raščiai būtų uždaryti.

Jis taip pat pasmerkė 
Vakarų Vokietijos indus- 
trialistus, kurie reikalau
ja prekybos su komunis
tine rytų Vokietija sąly
gomis, kurios būtų žalin
gos vakarų Vokietijai ir

McARTHUR ĮSPĖJA 
RAUDONUOSIUS

Tokio — Gen. McĄr- 
thur’as įspėjo komunis
tus, kad šiaurės korėjie
čiai, kurie kankins be
laisvius amerikiečius ar 
kitus, bus „traktuojami ir 
baudžiami kaipo karo nu
sikaltėliai. Savo išleista
me komunikate pabrėžia, 
kad už nežmonišką elge
sį su belaisviais turės at
sakyti šiaurinės Korėjos 
atstovai, jei jie neperspės 
savo karių. Iš savo pusės

reikalauja civilizuotų tau
tų nustatytos taisyklės.

Tarptauti-

dąs iš 28 palstybių, posė
džiavęs Paryžiuje ir susi
pažinęs su graikų vaikų 
grobimu ir jų nelegaliu 
laikymu kom. kraštuose, 
reiškė savo pasipiktini
mą ir griežtą protestą vi
so pasaulio motinų vardu 
prieš nežmonišką vaikų 
sulaikymą. Kongresas ra
gina viso pasaulio moti
nas prisidėti visomis 
priemonėmis, kad būtų 
pritaikyti UNO nutari
mai dėl neatidėliotino 
vaikų grąžinimo į jų šei
mų židinius.
• Iš Tokio MacArthur 

centras praneša, kad A- 
merikos lėktuvai padarė 
“didelius nuostolius šiau
rės Korėjos sostinėje.

VAKARŲ VOKIETIJA 
GINKLUOJAMA

Suglaustos žinios

Joe R. Hanley iš Nashua,'N. Y. išMatė savo kandida
tūrą j New Yorko gubernatorius, sužinojęs, kad Thomas E. pietinės Korėjos armija 
Dpwey daugiau nebekaadidatuos. Naujo kandidato dukrai- elgsis SU paimtais iš šiau- 
tt (anūkS) mokosi traktorių valdyti. belaisviais taip, kaip

Bonu, Vokietija. — Va
karų Vokietijos vyriau
sybė buvo prašiusi leisti 
jai sustiprinti ir padidinti 
policiją. Prašymas prieš 
Korėjos konfliktą buvo 
atmestas. Dabar JAV 
aukštasis komisaras 
McCloy yra pranešęs vo-

K.kiečių ministeriui 
Adenaueriui, kad jam lei
džiama organizuoti kari
nę policiją iki 25,000 vy
rų.

Bolševikų zonoje, kaip 
žinoma, tokia policija yra 
jau seniai suorganizuota 
ir turi arti 50,000 vyrų.

▲ Aliaska yra karo parengties stovyje: kariai yra 
užėmę gynimosi pozicijas, vaikšto apsiginklavę ir su 
dujokaukėmis. Laukiama atsiunčiant papildomos ka
riuomenės.

A Meksikos įlankoje liepos 3 d. buvo pasirodę ne
žinomi povandeniniai laivai, kurių kilmės nebuvo ga
lima nustatyti.

A Irano komunistai piktai puolą paskirtą naują 
JAV ambasadorių Henry F. Gardy. Jis buvo Graiki
joje pilietinio karo metu ir padėjo tam kraštui apsi
ginti nuo komunistų.

A Turkija paneigia, kad jos pasienyje yra koncen
truojama Sovietų kariuomenė. Pačioje Turkijoje šiuo 
metu vyksta kariuomenės manievrai. Turkų kariuo
menė yra ginkluota moderniškais JAV ginklais.

A Rytų Vokietijoje yra formuojami kariniai dali
niai Korėjai ginti, kaip praneša pabėgusieji į Vakarų 
zoną. Iš žmonių renkamos aukos pinigais ir daiktais 
Korėjos komunistams šelpti. *

A Jokūbas Malikas, Sovietų Sąjungos atstovas 
prie UN, sakoma, yra pakliuvęs į nemalonę. JAV ap- 
leisiąs po dviejų savaičių. Maskva jį kaltinanti nesu
gebėjus vesti jai naudingos UN politikos.

A Sovietų Rusija paėmė į savo kontrolę Čekoslova
kijos žibalo šaltinius. Rusai teigia, kad jie priklausę 
vokiškoms firmoms ir jiems atitenka kaip reparaci
jos.

A Jugoslavijos vyriausybė kaltina Rumuniją, kad 
ji pasienyje vykdo įtartinus karinius manievrus.

A Prancūzijoje naujai sudaryta Henri Queuille vy
riausybė negavo pasitikėjimo. Vyriausybės krizė 
trunka jau antrą savaitę. Gali būti paleistas parla
mentas ir paskelbti nauji rinkimai.

A Belgijos nauja vyriausybė, kuri siekia grąžinti į 
sostą karalių Leopoldą III, gavo pasitikėjimą 90 bal
sų prieš 83. Abiejų rūmų posėdyje, kurio sprendimas 
bus galutinis, vyriausybė tikisi laimėti daugumą.



VLIKO IR VYK M0SIOS
TARYBOS DELEGACIJA 

ROMOJE
Šventųjų Metų proga Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto ir Vykdomosios Tarybos delega
cija, sudaryta iš pirmininko mons. M. Krupavičiaus, 
Vykdomosios Tarybos Užsienių Reikalų Tarnybos 
Valdytojo prof. J. Brazaičio ir VLIK politinės komi
sijos pirmininko V. Sidzikausko, lankėsi Romoje bir
želio 1*16 dienomis.

Birželio 16 d. delegacija buvo priimta specialio
je audiencijoje Šv. Tlvo. Jam buvo įteiktas delegaci
jos raštas, kuriame pareikštas lietuvių tautos dėkin
gumas Šventajam Sostui, išdėstyta dabartinė padė
tis Lietuvoje bei lietuvių padėtis emigracijoje su kai 
kuriais prašymais Arentajam Sostui. Po jaudinančiai 
šiltų ir nuoširdžių Pijaus XII žodžių apie Lietuvą ir 
kitus kenčiančius kaimynus, delegacijas specialiai 
paprašytas, šventasis Tėvas suteikė Apaštališkąjį 
palaiminimą kenčiančiai tėvynei, deportuotiesiems ir 
koncentracijos stovyklose bei kalėjimus® uždarytie
siems, po visą pasaulį išblaškytiesiems tremtiniams, 
kovojantiesiems dėl tėvynės laisvės ir jų artimie
siems bei bendradarbiams.

Dar prieš audienciją pas Šv. Tėvą delegacija bu
vo priimta po artimiausių bendradarbių —» kongrega
cijos ypatingiesiems reikalams sekretoriaus Tardini 
ir Šv. Tėvo pavaduotojo Valstybės Sekretoriate Mon- 
tini. Buvo taip pat aplankytas didelis lietuvių tautos 
bičiulis kardinolas Pizzardo ir lietuvių reikalų sky
riaus Vatikane vedėjas mons. Pogęi. Visi jie parodė 
didelio supratimo ir susirūpinimo lietuvių reikalams, 
o taip pat tikro palankumo delegacijai. Delegacija 
aplankė Ir kitą didelį lietuvių bičiulį ir labai gerai su
prantantį Lietuvos reikalus arkivyskupą Samore, 
šventojo Sosto nuncijų Kolumbijoje. Jis žadėjo imti 
savo globon ten esančius lietuvius.

Vietinių lietuvių rūpestingo paslaugumo dėka 
atskiriems delegacijos nariams pasisekė sumegzti 
santykius su italų vadovaujančiosios partijos atsa
kingais žmonėmis, senatoriais, kurie labai šiltai priė
mė lietuvių pageidavimus ir žadėjo duoti jiems eigą 
savo pasitarimuose. Tie pageidavimai buvo išdėstyti 
delegacijos rašte Italijos ministerių! pirmininkui de 
Gaaperi.

RmMi|a išrijo Popiežiaus 
atstovą

Roma. — Rumunijos 
komunistinė valdžia įsa
kė per 24 vai. vyskupui 
Gerald Patrick O*Hara 
(amerikiečiui iš Savąn- 
nah, Ga.) ir jo dviem pa- 
gelbininkams apleisti Ru
muniją. Vyskupas Gerald 
Patrick O’Hara ėjo Po
piežiaus Pijaus XII ats
tovo pareigas Bukarešte. 
Komunistinė valdžia jį 
kaltina šnipinėjimu. Vys
kupo pagelbininkai, pre
latai Guldo dėl Mestri ir 
John Kirk, taip pat yra 
amerikiečiai.

Prieš tai Bukarešte bu
vo septyni asmenys kalti
nami išdavyste. Vienas iš 
septynių, buvęs Popie
žiaus atstovybės šoferis, 
liudijęs, kad vyskupas jį 
pasamdęs šnipin ėjimo 
darbui.
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ūdos puslapiuose
Kreivų priesakų šleivas kelias

“Amerasia”
e

buvo FBI

i

PRANCŪZIJOS VYSKUPAI 
PRIEŠ ATOMINĮ KARĄ

siomis dienomis
Pastaro- 
Prancū-

zijos kardinolų ir arki
vyskupų pastovi Komisi
ja - išsiuntinėjo visiems 
kunigams laišką, kuria
me pasisakomą dėl komu
nistų varomos propagan
dos už taiką ir dėl žino
mų Stockholmo nutari
mų.

Prancūzijos Ganytojai 
pastebi, jog akyvaisdoje 
naujai išrastų naikina
mų priemonių baisumo, 
Stock h o 1 m o atsišauki
mas prieš naudojimą ato
minių ginklų daugelį ge
raširdžių sielų suklaidi
no. Jkyrūs skatihimai 
prisidėti prie šio atsišau
kimo Kristaus mokinius 
papiktina ir įžeidžia, čia 
Ganytojai cituoja Po
piežiaus Pijaus XII 1948 
pasakytą kalėdinę kalbą, 
kurioje Jo Šventenybė 
pabrėžia, jog kas turi tik
rą žmogišką nuovoką ne- 
£ili nesmerkti tokių gin- 

ų naudojimo, kurie be*

atodairos ir neišvengia
mai paliečia nekaltus ci
vilinius gyventojus. To
liau Prancūzijos kardino
lai ir arkivyskupai mini
mam laiške teigia, kad 
žmonija paniekintų savo 
jai Dievo duotą protingu
mą, jei mokslą panaudo
tų blogui, kai jį lengvai 
gali panaudoti gerui kur
ti. Ganytojai apeliuoja 
pagaliau ne tik į valsty
bių vyrus, bet taip pat į 
visus krikšščionis, kad 
jie bendradarbiautų tai
kingumo dvasios platini
me ir palaikyme tarp tau
tų, siekiant Europos vie
nybės su tikslu jai užtik
rinti laisvę, saugumą ir 
gerbūvį.

• Japonai nėra dar už- 
leidę vienos nedidelės sa
los Pacifike. Ta menkutė 
salelė, Antahan, neverta 
nei užimti. Joje nuo pat 
karo pabaigos “ginasi*’ 2 
kareiviai, 5 jūrininkai ir 
14 žvejų.

KHjMnrfS
Kinija. Pagal žinias at

einančias iš misijonierių 
laiškų, komunistų užim
tose pietinėse Kinijos sri
tyse gyvenimas darosi 
diena iš dienos sinkesnis. 
Maisto kaina yra jau pa
kilusi apie tris, keturis 
kartus. Gyventojai ap
krauti dideliais mokes
čiais. Taip pat ir misijų 
įstaigos vos išsigali pa
dengti milžiniškas mo
kesčių prievoles. Gyven
tojų saugumos sumažė
jęs. Dažnas reiškinys va
gystės ir apiplėšimai. 
Pašto tarnyba nebevei
kia.

■■ Yokosuka mieste, Ja
ponijoje, nesenai buvo 
atidarytas katalikiškas 
mergaičių — 
pavadintas “Seisenryo” 
t. y. Tyrasis šaltinis, ve
damas katalikių seserų 
vienuolių ir turįs oficija- 
lų valdžios pripažinimą.
• Palatine Gvardija, ku
ri yra Popiežiaus garbės 
tarnyboje švenčia šimto 
metų sukaktį. Rengiama
si ši sukaktis iškilmingai 
minėti.

PIRMA TOKIA AUDIENCIJA 
, PAS SV. TĖVĄ

Roma.— šv. Tėvas ypa- I 
tingoie audiencijoje priė
mė Marijos Goretti moti
ną Azsuntą Goretti 85 m. 
senutę. Kaip ir jaunutės 
šventosios kankinės ka
nonizacija yra daugeliu 
atžvilgiu pirmas įvykis 
Bažnyčios istorijoje, taip 
ir šventosios motinos at
silankymas pas šv. Tėvą 
yra vienintelis įvykis. Dėl 
žaizdos kojoje senutė yra 
vežama zpecijaliame ve
žimėly je^ Vatikano sfero
se pabrėžiama, kad senu
tė buvo šventojo Tėvo 
priimta pagal valstybių 
suverenams taikomą nū
dienei jų ptntmanįjalą. Ji 
buvo priimta privatinėje 
Jo šventenybės bibliote
koje. Pats Šventasis Tė* 
vas, vos tik pasirodžius 
duryse Šventosios moti* 
nai, atsikėlė nuo savo 
darbo stalo ir prisiarti
nęs padavė ranką. Po to 
ji buvo privežta prie sta
lo ir apie 20 minučių se
nutė turėjo pasakoti Po* 
piežiui apie savo dukterį.

VIENUOLIŲ PERSEKIOJIMAS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
Atholio Žmones
viri 100 metų ■ nOfTlpSOn

465 Main St., Athol, Mass.
TEL. 204
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Roma — “L’Osserva- 
tore Romano“ birželio 23 
d. laidoje talpina laišką 
iŠ Čekoslovakijos, kuria
me smulkiai nupasakoja
ma apie balandžio mėne
syje įvykdytus vieftuoly- 
nų areštus. Laiške tarp 
kitko rašoma: “Naktį iš 
13 į 14 balandžio tarp 12 
ir 1 vai. naktį policijos ir 
vadinamos liaudies mili
cijos agentų buvo užpul
ti visi krašte esantieji 
Jėzuitų, Pranciškonų, 8a* 
leziečių, Premonstratie- 
Čių, Redemptoristų, Kon- 
solatorijonų, 
jonų ir kit. vienuolynai. 
Tėvai ir broliai brutaliau
siu būdu buvo suimti su
sodinti į sunkvežimius ir 
nugabenti į specialiai 
įrengtas prie Sovietų Ru
sijos sienos koncentraci
jos stovyklas. Balandžio 
27 ir 28 d. šios rūšies me
džioklė buvo pakartota. 
Dabar praktiškai tėra 
laisvi tik pavieniai vie
nuoliai ir tik vienas ki*, paliko, bet jiems pridavė 
tas, kurie tuo metu namie 
nebuvo.”

Toliau aprašoma visas 
tas brutalumas, su ku
riuo raudonieji miUęįpjp- 
kai įsibrovė. į Senuoly* 
nūs ir suiminėjo tėvus,

Balvatori- 
vienttcdynai. 

au-

bei brolius. Pažymima 
taip pat, kad suimamųjų 
laikysena buvo rami ir 
net heroiŠka: kai kurie 
jų, rizikuodami savo gy
vybe, stengėsi išgelbėti 
Švč. Sakramentą nuo iš
niekinimo, kiti sunkveži
miuose garsiai meldėsi, 
kiti giedojo Marijos gar
bei giesmes ar net Te 
Deum Laudamus.

“Koncentracijos stovy
klose, rašoma toliau, laiš
ke, gyvenimas tuo tarpu 
yra dar pakeliamas. Rei
kia dirbti 8 valandas. Dė
vima civiliais drabužiais*. 
Po pietų yra 2 vai. pamo
kos apie marksizmą - 
leninizmą. Celebruoti, jei 
kam pavyksta gauti os
tijų ir vyno, leidžiama 
Bet prižiūrėtojai yra 
žiaurūs ir teikia daug ne
malonumų. Gaunama taip 
pat ir mušti’’.

Įdomu, kad, kaip paste
bima laiške, novicijatus

Šio pokalbio pabaigoj se
nutė buvo apdovanota 
brangiu, Nepaliaujančios 
Pagalbos Dievo Motinos 
paveikslu. Po to Šv. Tė
vas kartu su šventosios 
motina išėjo į kitą salę, 
kurioje jų laukė 2 švento
sios broliai ir dvi sese
rys: viena vienuolė, o ki
ta su vyru ir šeima; vie
no brolio vyriausioji duk
tė taip pat yra vienuolė. 
Trumpai su kiekvienu pa
kalbėjęs ir pasidžiaugęs 
bendra šeimos garbe, pa
baigoje Jo Šventenybė su 
visais nusifotografavo.

I^M1! (MU

- FrankMaz. Birželio24 
dieną sukako 550 metų 
nuo spaudos išradėjo Gu- 
tenberg gimimo. Ta pro
ga Mainze buvo atidaryta 
spaudos meno paroda. 
Pats brangiausias spau
dos exponatas yra Main- 
zo psalmynas atspaus
dintas ant pergamento 
1457 metais. Tai viena iš 
pirmųjų spausdintų kny-

---- 1-----M 
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Berlynas. — Vakarų 
Berlynas, nustojęs vilties 
pravesti laisvus rinkimus 

, visame mieste ir sudaryti 
vięną savivaldybę, rengia 
atskirą miesto statutą. 
Vakarų Berlynas bus in
korporuotas į vakarų Vo
kietijos respubliką ir pri
klausys nuo Bonnos vy
riausybės.

Rytinėje Berlynp zono
je daromi sovietų ma
nevrai. Sovietai vakarų 
Berlynui yra nutraukę 
vandens Ir elektros tieki
mą.

Išeinąs New Britain'e lenkų 
savaitraštis “Prrewodnik Ka- 
tolickį” savo, š. m. birželio 16 
dienos, numeryje paduoda 
D-ro Romano Lekstono šito
kią paskutinių savaičių apžval
gų:
• Pagarsėjęs visoje Ameri

koje senatorius McCarthy pa
tiekė pasauliui įdomią fotogra
fiją, kurioje matome prof. 
Lattimore’s nuotrauką drauge 
su, savaitraščio 
leidėju p. Jaffe.

Kadaise Jaffe
agentų areštuotas už rastus 
pas jį 1700 svarbius, slaptus 
dokumentus, išvogtus iš Vals
tybės Departamento sekreto
riaus kanceliarijos, Vašingto
ne.
• Toj pačioj fotografijoj yra 

dar tūlo Bisson’o atvaizdas. 
Šita fotografija buvo nutrauk
ta Yenan’e, Kinijoj, kai šie 
visi trys ponai po Kiniją važi
nėjo, visi trys buvo nuoširdžiai 
komunistų sveikinami ir vaiki
nami komunistų užeigose. 
Tūla panelė Smedley, dabar 
jau mirusi, — tąsyk labai nuo
širdžiai juos sveikino Yenan’e. 
Generolas McArthur’as, ją at
pažinęs, sako, kad jinai buvu
si komunistė ir pastaruosius 
20 metus dirbusi Sovietų Ru
sijos naudai.
• Įdomu, ką dabar pasakys į 

tai prof. p. Lattimore?.. Jisai 
yra Kongrese po priesaika pa
reiškęs, kad niekuomet nėra 
pažinęs ir nematęs Jaffe’s ir 
vos atpažinęs Bisson’ą... Kuo
met senatorius McCarthy, sa
vo laiku apskundė ir viešai 
pavadino prof. Lattimore ko
munistu, pakenkusiu Kinijos 
reikale, tai pastarasis ^pavadi-

siutustu šunim”. Taip yra 
įpratę koliotis komunistai.
• Senatoriaus McCarthy pa

stangomis išaiškinta ir nu
bausta dar viena, valstybinėse 
įstaigose tarnavusi stambi žu
vis — tūlas Remington’as, ku
ris per 12 metų sugebėjo nu
slėpti savo komunistinę veik
lą ir, dusyk tardomas, pasttei- 
sint nėsąs komunistu; tačiau 
dabar, remiantis naujais įro
dymais, pripažintas komunis
tu ir atleistas iš tarnybos, kur 
jis per metus gaudavęs 12 
tūkstančių dolerių algos. Kai 
anksčiau panelė Bentley (eks- 
komunistė) tą patį Remingto- 
ną buvo viešai pavadinus ko
munistu, jis ją patraukė teis
man, kuris priteisė panelę 
Bentley sumokėti 10 tūkstan-

čių dol. Remingtoaui už jo? 
“apšmeižimą”.

Dabar Remingtonas turės 
sugrąžinti p-lei Bentley tuos 
10 tūkstančių.
• Ir dar vieną silkę, gaunan

čią 12 tūkstančių metinės al-: 
gos, išvilko viešumon senato
rių McCarthy, — tai tūlą p. 
Lee (Liebermaną). Jisai taip 
pat buvo Kinijoj pasidarba
vęs. Šiandien jisai pripažintas 
komunistu ir Užmestas Iš tar
nybos. Jo laukia kalėjimas už 
kreivą priesaiką...

O Ką dabar pasakys mūs po
nia Rooeeveit, kuri pavadino 
senatorių McCarthy labai pa
vojingu mūs krašto piliečiu?.. 
Ką pasakys prof. Lattimore, 
iššvadinęs senatorių “pasiutu
siu šttniu”? Šiandien senato
rius McCarthy yra plačiai ži
nomas ir gerbiamas asmuo; 
kur tik jis pasirodo ar pra
kalba, amerikiečiai jam ovaci
jas kelia
• F.B.L šefas Hoover’is tiki

na, kad Amerikoje jau turime 
apie pusę milijono komunistų, 
kurie tykoja ir laukia politi
nių riaušių, kad pakviest Sta
lino valdžią į Vašingtoną.

Br. Pr.

Ne tuojau, kai grįl
Bolševikų komisaras susi

šaukė savo agentus ir įgalioti
nius, kurie turėjo vykti į rusų 
tremtinių stovyklas, paskuti
nėms instrukcijoms. Jie tada 
kalbėjo: “Sakykite visiems 
baltarusiams, kad didysis Sta
linas gerai žino, kaip rusas 
myli savo kraštą ir nori bent 
numirti namuos. Kvieskite vi
sus grjžti”.

Po kiek laiko jfe grįžo atgal 
tuščiomis. Neparkviete nei 
vieno baltarusio. Įtūžusiam 
komisarui jie sutartinai aiški
no, kad visi baltarusiai labai 
norėtų bent numirti savo tėvy
nėje, tik ne tuojaus, kai su
grįš.

TAUTIECLAL
■ Dar reikia 8000 lietuvių at

vežti ir 3000 ligonių bei palie
gėlių, likusių Vokietijoje, su
šelpti. Skirkite nors dalį pelno 
iš rengiamų pramogų, ekskur
sijų, gegužinių ir kitokių po
būvių mūsų ligoniams padėti. 
Aukas siųskite:

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Pranešu visuomenės žiniai, kad malto Ofise pradėjo dirbti 
JONAS VASILIAUSKAS ir ANICETAS 8TBOCKIS.
Turime pardavimui didelį pasiripkimą patogiomis pirki

mo sąlygomis namų ir farmų.
Atliekame visus draudimo (insurance) reikalus, kas 

ypatingai svarbu naujai atvykusiems apdrausti baldus bei 
buto įrengimus. Kam reikalingas butas ar kambarys, o taip 
pat kas turi išnuomuoti prašome kreiptis į mūsų ofisą. Tar
pininkaujame visuose pirkimo ir pardavimo reikaluose.

V A8IL A CO. — Besi Estete A Imunace
109 West Broadway — Boom 4 — So. Boston, Mass.

e

naujus “viršininkus**, ku
rie juos imasi auklėti 
“naujoje dvasioje’’. Vie
nuolynų laikytos Švieti
mo ar labdaros įstaigą 
paliktos, bet ir čia duota 
komagentaL

33 LIAUDIES DAINOS
X

Ką tik išėjo iš spaudoj kompozitoriaus STASIO 
ŠIMKAUS solo 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- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Man.
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Tiesos žodžiai
Prezidentas Trumanas karą pradėjusius komu

nistus viešai išvadino banditų gauja (“bunch of ban
dite**). Tie žodžiai seniai buvo daugumos lūpose. Vi
suomenėje ir ne kartą girdėti. Bet atsakingi politi
kai, rodos, jų nebuvo paleidę iš burnos, bent po ant
rojo pasaulinio karo. O kaip tik po šio karo destruk- 
tyvinis komunistų darbas visam pasaulyje šito var
do seniai užsitarnavo. Gerai, kad tiesiai ir viešai tas 
oficialių žmonių pasakyta. Ir politikoje dalykus rei
kia vadinti tokiais vardais, kokius jie turi.

Komunistų taktika yra priešinga. Jie diktatūrą 
vs<liną demokratija, savo šaltą ir karštą karą — tai
ka, valstybinį kapitalizmą ir vergiją — darbininkų 
laisve, smurtu išgautus teisme liudijimus — laisvu 
prisipažinimu, priverstiną balsavimą už vieną parti-

1863-1864 metų sukili
mas Lietuvoje siekė atsi
skirti nuo Rusijos. Ji 
žiauriausiai numalšino 
caro Aleksandro II (nu
žudytas lietuvio Hrine- 
veckio) skirtasis general
gubernatorius Muravjo- 
avs, Koriku pramintasis. 
Nors dėl to sukilimo bau
džiavos panaiki n i m a s 
Lietuvoje buvo greičiau 
įvykdytas negu Rusijoje, 
bet visos kitos Rusijos 
reformos arba visai ne
buvo Lietuvai pritaikin
tos, kaip pvz. žemietijos 
(zemstva), ar taikintos 
tik specialiai Lietuvai iš
kreiptu pavidalu ir nuo
stolingu Lietuvių tautai. 
Viskas buvo paremta 
Lietuvai kuo greičiausiai 
surusinti. Ir nuostabu, 
kad po 80 metų — per 
tiek laiko rusai niekuo 
nepasikeitė: tokie reakci-

{ J t H

ninkai jie buvo ano lietu
vių sukilimo metu, tokie 
reakcininkai pasiliko ir 
dabar bolševikmečiu, ko- 
munistmečiu. Pažvelkim, 
kaip vienodi jų keliai ir 
vienodos priemonės tada 
ir dabar Lietuvai, taip 
pat ir kitoms tautoms 
sunaikinti.

Tada buvo konfiskuo
tos buvusių sukilėlių že
mės, o dabar — Lietuvos 
patriotų, partizanų, trem
tinių ir apskritai nebol- 
ševikų irgi konfiskuotos.

Tada tos konfiskuoto
sios žemės buvo kolnizuo- 
,ts rusams atėjūnams, o 
dabar — visokiems kol- 
chozininkams, raud. ar
mijos apicieriams, iš Ru
sijos gilumos masėmis

Jonas Gailius --------------
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ją — laisvais rinkimais, kito krašto okupacija — sa
vanorišku prisijungimu prie Sovietų Sąjungos, pa
čių sovietų įkurstytą Korėjoje invaziją — J.A.V. ag
resija ir tt. Visi šie išversti komunizmo kailiniai turi 
dar ir savo apverstą numerį: kur jų yra du ar trys, 
ten skaitomi šimtai ir tūkstančiai; ir kur balsuoja 
bent 7%, išeina 97.71%. Ar tai nėra banditizmas? 
Banditai juk ir savinasi tai, kas jiems nepriklauso.

Yra dar viena šito banditizmo apraiška, ir pati 
ryškiausia. Visų šalių “proletarai”, kartais riebiai 
apmokami, yra suverti ant vienos bolševikines virvės. 
Kokiame krašte jie begyventų, vienam tiktai kraš
tui tarnauja —r Sovietų Sąjungai. Jie imasi įvairiau
sių destruktyvinių priemonių parlamentuose, valsty
bės įstaigose, darbininkų unijose, spaudoje, draugi
jose, ar sueidami su paskirais žmonėmis, kad ardytų, 
griautų ir terštų to krašto tvarką, kurio įstatymais 
patys dengiasi. Ar tai nėra banditizmas? .

Komunistai visa gerkle ima šaukti, kai partija 
uždaroma ar rengiamasi uždaryti. O tuo pačiu metu 
jie rengiasi įvesti Stalino diktatūrą, kuri visas parti
jas nušluoja. Komunistai demokratinėje visuomenė
je naudojasi visomis jos laisvėmis, bet ir visą laiką 
dirba tik tam, kad palaidotų tą pačią demokratiją ir 

. laisvę. Komunistai dengiasi laisvų piliečių teisėmis, 
o dirba griaunamąjį darbą tam savo kraštui ir vals
tybei išduoti.

Tai nėra tik ideologija — tai yra banditizmas. 
Banditai panašiai daro: jie kartais apsivelka polici
jos ar banko tarnautojų rūbais, kad apiplėštų tą pa
čią policiją arba banką. Jie labai norėtų, kad niekas 
nekliudytų. Ir komunistai norėtų, kad juos tiktai 
glostytų per Stalino pateptą makaulę ir leistų laisvai 
vykdyti jo įsakymus.

Laimei žmonių akys jau yra plačiai atsivėrusios. 
Jos gerai pažįsta išverstus banditų kailinius. Juo 
greičiau iš jų išrengs, juo žmonėms bus saugiau gy
venti. St. Žv-as.
»

prisiųstiems ir tebesiun- 
čiamiems, tepaliekant ra- 1 
mybėje jau senas rusų i 
kolonijas Lietuvoje, nes . 
rusai kolonistai daugu
moje labai pasitarnavo 
pačiai Rusijai, kad ir jos 
dabartinis vardas Tary
bų Rusija ar SSSR.

Buvo palaikoma ir kurs
toma lietuvių išeivystė į 
Rusiją, kartais į Rusiją 
tremiant ir ištisus kai
mus stačiai prievartiš- 
kai, o dabar tai daroma 
maždaug kas pusmetis, 
ir tremiama iškart šim
tais tūkstančių be jokio 
kaltumo ir pasiaiškini
mo, net taip, kaip stovi.

Buvo rusinamas visas 
administracinis aparatas, 
o dabar lygiai tas pats ir 
dar net mokyklų vedė
jais, mokytojais, kolcho
zų viršininkais, redakto
riais, bibliotekininkais, 
net prievartos vedybinin- 
kais rusai ir rusės visur 
skiriami; lietuviai net 
per rinkimus rusų atsto
vus verčiami rinkti, o jei 
kas nerinktų — būtų iš
tremtas ar čia pat kalėji
me pribaigtas.

Buvo sudaromas grynai 
rusiškų pradžios mokyk
lų tinklas ir slaptosios 
lietuviškos mokyklos per
sekiojamos, o dabar slap
tųjų lietuviškų mokyklų 
nebegali būti, nes nėra to 
kšmpo Lietuvoje, kur vis 
apsčiai rusų (akių ir uos
lės!!) nebūtų, o visos vie
šosios mokyklos, pradžios 
ar kitokios, pagrindine 
kalba teturi rusų kalbą, 
visi vadovėliai rusiški ir 
bolševikinio raugo bei 
kurpalio, visur pilna pri- 
gabenta rusų mokytojų 
ir net mokyklų vedėjų, 
paveikslai tik rusams te
tarnauja, dainos rusiš
kos, šokiai rusiški, net 
mokiniai jau verčiami 
rusiškomis rubaškomis 
vilkėti; Lietuvos istorija 
iškraipyta, Rusų istorija, 
net juodašimtiškoji, pla
čiausiai praeinama, o ru
sų kultūra prievartos ke- 
lui verčiama girti.

Tada 40 metų buvo lie
tuviams liet u v i š k o j i 
spauda uždrausta. Dabar 
ji nėra uždrausta, bet jo
je lietuviška mintis, lietu
viškas galvojimas ir lie
tuviškas nusiteikimas už
gintas bausmėmis: viskas 
pajungta rusifikacijai ir 
bolševizacijai. Tada bent 
slaptomis iš Prūsų ėjo į 
Lietuvą kontrafakcinė 
spauda ir gaivino lietuvį, 
o dabar “plieno siena” to
kia baisi, kad joks lais
vesnis žodis, lietuviška 
mintis į ten jau nebegali 
prasiskverbti, žodžiu, da
bar Lietuvoje pačios tam
siausios dienos.

Tada buvo visiškai 
varžyti visi viešojo 
venimo reiškiniai, o 
bar jie ne tik suvaržyti, 
bet ir galutinai pribaigti: 
dar likęs lietuvis susigū
žęs savo kiaute dairosi 
ir laukia nesulaukia die
nos švintant. Teroras, te
roras ir teroras pakibęs 
ant lietuvio galvos.

Tada buvo uždrausta 
vietos gyventojams pirk
ti žemę ,o dabar jiems vi
sa žemė atimta, ne tik 
žemė — ir turtas, ne tik 
turtas — bet dažnai ir 
paskutinė karvė ar dar
želis, ne tik taip — bet 
ir patys lietuviai ištre
miami.

Tada buvo konfiskuota 
ir pravoslaviškomis pa
versta eilė katalikų baž
nyčių ir vienuolynų ir vi
siškai suvaržyti katali
kiškos bažnyčios gyveni
mo reiškiniai, tuo pačiu 
metu palaikant ir ple
čiant pravoslavų bažny
čią ir jos teises Lietuvo
je, o dabar kone visos 
bažnyčios panaikintos, 
vienuolynų nebėra, liku
sios bažnyčios nepakelia
mais valstybiniais mo
kesčiais apkrautos, 
kunigai beveik išnaikinti, 
mokslai cenzūruojami, 
visur šnipais apstatyta 
ir joks tikybinis gyveni
mas nebeįmanomas. Bet
gi, atmintina, kad subol- 
ševikėjusios rusiškosios

su- 
gy- 
da-

... 3
• a • • ■ a •

pravoslavijos laisvė Lie
tuvoje, kaip ir kituose 
okupuotuose kraštuose 
nežabotai duodama.

Pats trėmimas į Sibirą 
ir žudymas vis; akty
viausių Lietuvos viešojo 
gyvenimo dalyvių tada 
truko 1863 - 1865 metus, 
o dabar tas niekšiškas 
darbas varomas dieną 
naktį (ypač naktimis!) 
jau apsčiai metų ,o ir jo
kio galo tam nematyti.

Čia duoti 2 sugretinimai 
iš vienodos srities ir iš 
Lietuvos gyvenimo po 
rusų vyža. Jie vienodo 
plauko ir vienodų inten
cijų, tik dabartinis rusiš
kasis bolševizmas murav- 
jovinį nihilizmą viršite 
viršija visais galais ir vi
sais frontais. Galutinė 
pastabėlė: korikas Mu
ravjovas dabartinio ru
siško bolševizmo garbi
namas kaip herojus, ir 
ten lietuviams uždrausta 
iš to koriko Muravjovo 
tyčiotis, nes korikas Mu
ravjovas laikytas ir tebe
laikomas rusiškuoju did
vyriu, arba, kaip bolševi
kai vadina, herojum.

A. Žiemena.

• Prie “Europos Sąjū
džio” organizacijos vei
kia “Centro ir Rytų Eu
ropos Kraštų Sekcija.” 
Šioje sekcijoje atstovau
jami yra ir Pabaltijo 
kraštai. Gegužės 8 d. Pa
ryžiuje įvyko šios sekci
jos posėdis vadovauja
mas anglo MacMillan. Iš 
lietuvių pusės jame daly
vavo Dr. S. Bačkis ir 
Prof. Baltrušaitis. Birže
lio 13 d. įvyko antras po
sėdis, skirtas parengti 
atatinka m i e m s rapor
tams, kurie bus įteikti 
Strasburge Europos Ta
rybos organams. Ir šiame 
posėdyje lietuviai buvo 
atstovaujami.

■ Prie Notre Dame de 
Banneux šventovės 1942 
metais imta organizuoti 
Marijos biblioteka, kurio
je jau yra 7000 tomų vi
sos apie Dievo Motiną. 
Tai yra vienintelė tokios 
rūšies biblioteka.

v •

Nenusiminkim, broli! — Kamaiti pa
žadina tvirta Rūsto ranka. — Žinau, visiems 
skaudu! Skausmas ir mano lūpomis prabilo. 
Tačiau kiekvienas pralaimėjimas turi dar 
labiau sužadinti visų jėgas būsimiems laimė
jimams! Tesekime!

— Tesėsime, Rūstai! — Kamaičio veidas 
nušvinta. — Tesėsime su jumis, kovotojai!

Ir abu pasibučiuoja.
7.

Apypilniame traukinio vagone sėdi susi
mąstęs Rūstas. Šviesaus apsiausto apykaklė 
dengia jo kaklą ir smakrą, o gyvos akys žyb
si iš po nuleistos skrybėlės.

Žįūri pro traukinio langą į greitai skrie- 
jančkis telefono stulpus, apgriuvusias tvo
ras, tvarkingai išdėstytas ūkių pastatus.

Rūstas, matyt, kažin ką giliai mąsto ir jo 
žvilgsnis nesustoja nė prie vieno daiktelio. 
Tik retkarčiais, lyk ką tai atsiminęs, atsisu
ka ir pažvelgia į Indrę.

Mergaitė, apsisiautusi rausvu apsiaustė
liu, atrodo, gyvena džiugiais atsiminimais ir 
piųą saulėtų svajonių tinklą: jos veidas nu
švitęs/ lūpose klydinėja jautri šypsena, tam
sios skys primerktos. Juodų plaukų sruogos 
supąafant pečių ir, rodos, tyliai šnibžda apie 
grįžtantį* džiaugsmą.

Kartkartėmis Indrės ir Rūsto akys susi
durtą. Tada mergaitė prigesina šypseną ir 
atydžiai žiūri į jo akių nesuprantamas gel
mes;;

-r- Jūs apie kažin ką giliai galvojate. Rūs
tai — patylučiais pasako Indrė, vėl susiga- 
vusi jo nebylų žvilgsnį.

Numoja ranka Rustas ir vėl žiūri pro lan
gą. Gal jam, plačių miškų valdovui, nyku sė
dėti traukinyje ir nedegti kovos ugnimi: sa
kalai paprastai erdvės ir aukštybių ilgisi

Jis vėl pažvelgia į Indrę. Šį kartą dar aty- 
džiau ir giliau. Jo žvilgsnis sustoja ne tik 
prie tamsių mergaitės akių, bet ir prie raus
vo veido, papurusių lūpų, baltutėlių rankų ir 
nejučiom praslenka jos kojomis.

— Kodėl jūs taip žiūrite į mane? — pa
klausia Indrė. — Gal pas mane kas netvar
koje? — ir ranka pataiso buinias garbanas.

— Priešingai, — viskas parengtyje, kaip 
pasakytų mūsų draugas Liūtas, — lyg neno
rom atsako Rūstas. — O taip, viskas tvar
koje! — pakartoja.

— Tai jums, turbūt, nesuprantama mano 
būsena? Tiesa?— neatleidžia Indrė. — Jums, 
be abejo, nieko panašaus neteko pergyventi. 
Juk šįvakar aš esu kaip paukštė, sulaukusi 
naujo pavasario! Širdyje tiek daug, tiek ne
paprastai daug džiaugsmo, kad pati nežinau, 
kaip dar galiu ramiai išsėdėti... Ak, juk tuoj 
matysiu Alvydą, savo pasiilgtą, brangų Al
vydą!

Ir Indrė sudeda rankas, stipriai suspau
džia delnus ir prideda prie degančio veido.

— O žinote ką, Indre? — atsiliepia Rūs
tas, tebežiūrėdamas pro langą. — Man atro
do, tartum mudu į lemiamą mūšį važiuotu- 
va!

— Į mūšį?! — nustemba Indrė. — Ak, 
Rūstai, jūs visur karys, visuomet karys! Su
žieduotinę pas mylimąjį vežate, o mąstote 
apie mūšį! — nusijuokia.

Rūstas atsisuka. Tačiau jo veidas rimtas 
ir žvilgsnis geležinis.

— Argi jūs nepagalvojate, kad laikas ir 
vargai keičia žmones? — sako. — Kada pas
kutinį kartą matėtės, buvo kiti laikai! Tada

ir jūs, ir Alvydas buvote romantikai, svajo
tojai, o šiandien — gyvenimo užgrūdinti 
žmonės.

— Meilei, Rūstai, tikrai meilei niekas ne
kliudo — nei gyvenimo aštrūs ratai, nei laiko 
šiurkštūs pirštai, nei ligos, nei sužalojimai...

Rustas staiga atsisuka ir žvilgteri į jos 
veidą.

— Kodėl jūs man tai sakote? — nekan
triai paklausia.

— Kodėl? Ogi dėl to, kad žinotumėte, jog 
mano džiaugsmo niekas negali sudrumsti. Aš 
visą laiką jaučiu — jūs kažin ką slepiate nuo 
manęs, nenorite pasakyti. Bet ir nereikia: aš 
nekeliauju į loteriją, — aš važiuoju pas savo 
brangiausiąjį, kuris man yra viskas. Ak kaip 
greitai jau jį matysiu!

Rusto veidas truputį pragiedrėja. Paga
liau, jam pavyksta, rodos, atsiplėšti nuo sun
kios, visą kelią varginusios minties.

— Aš jums tik tiek galiu pasakyti, Indre: 
— sako žymiai švelnesniu balsu, 
truputį abejojo, kad jūs tokia būtumėte...

net šūkteli

Alvydas

— Tai jis manimi netiki? 
mergaitė.

— Man rodos, tiki. Kitaip gal nebūtų taip 
skubėjęs pasimatyti. O, Alvydas — mūsų pa
sididžiavimas, Indre! Jis vertas tokios mer
gaitės, kaip jūs! Tikrai vertas! Tai visuomet 
atsiminkite!

— Aš ne apie tai, Rūstai, — atsako nu
raudusi Indrė. — Galbūt, jis sutiko ir ver
tesnių. Kas gi aš? Paprasta tremtinė mer
gaitė... Kas kita jis: tėvynės didvyris, parti
zanas! Bet mano širdyje toks tylus ir skais
tus džiaugsmas, kad mudu galiva įrodyti, jog 
meilė — ne sentimentas, kuris užgesta aud
rai užėjus, bet kažin kas amžina, dieviška!

— Puiku, Indre! Meilė — ar tėvynės, ar

Dievo, ar žmogaus — iš esmės yra amžina. 
Gal dėl to ji ir dieviška!

Indrė nušvitusiu veidu žiūri į sutemomis 
besiklostančius laukus. Juo toliau, juo jos 
nerimas auga, didėja. Ji nesąmoningai tai 
pasitaiso plaukus, tai sulygina apsiaustuką, 
tai rankas apžiūri.

— Aš jau pradedu nekantrauti, Rūstai!— 
sako. — Neseniai, rodos, važiuojame, o jau 
taip prailgo.

— Tuojau būsime vietoje, — žvilgterėjęs 
pro langą, atsako Rūstas. — Tiktai vienas 
prašymas: Alvydui apie Krukonį tuo tarpu 
nieko nesakykite. Gerai?

Indrės veidas apsiniaukia. Ji, matyt, buvo 
pamiršusi visa ir gyveno tiktai susitikimo 
džiaugsmu.

— O kodėl, Rūstai?
— Iš karto perdaug! Va ,kas. Juk jis dar 

nevisai sveikas.
— Gerai, Rūstai, — tyliai sutinka Indrė 

ir nuleidžia galvą.
Pirmą kart kelionės metu jos veidu per

bėga tamsus šešėlis ir susilaiko ant kaktos 
ir paaukiuose. Ji sėdi paskendusi savo min
tyse ir tyli.

Nieko nesako nė Rūstas.
Pagaliau traukinys pradeda lėtinti savo 

eismą, o po ratais ima lyg žvyrius tratėti.
Rūstas pakyla ir siekia ryšulėlio.

Jau atvažiavome? — tartum iš sapno 
pabudusi, paklausia Indrė.

— Jau! Galime rengtis!
Indrė pasiima savo lagaminėlį, bet jis 

tuojau iškrinta jai iš rankų.
— Jūs drebate, Indre? Gal blogai jaučia

tės? — klausia Rūstas, pakeldamas lagami
ną.

Indrė parausta ir vėl pasitaiso plaukus. 
(Bus daugiau).
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GAILA MAN MINIOS
Kristaus žodžiai “Gaila man minios“ taip stipriai nuaidi 

šio sekmadienio Evangelijoj, kad visa ta Viešpaties diena gau
na užuojautos sekmadienio vardą. “Gaila man minios” aidėjo 
ir aido per tūkstančius metų, jie davė ir duoda įkvėpimą vie
nuoliams ir atsiskyrėliams, jie yra pagrindu socialinius klausi
mus besprendžiant.

Minia, kuri alkana vaikščioja paskui Kristų, labai panaši 
mūsų laikų alkanoms minioms. Tik jos rečiau telkiasi apie Die
viškąjį Mokytoją; dažnai Jo nekenčia. “Alkana minia“ galėtu
me vadinti visus mūsų laikų žmones, nes retam iš mūsų ko 
nors netrūksta. Senai jau vieni pamokslininkai įrodinėjo, kad 
pasaulis yra ligoninė; kiti tvirtino, kad pasaulis yra kalėjimas; 
kiti beprotnamiu ar teatru vadino. Galima sutikti, kad pasaulis 
yra tartum alkana minia, kurios nėra kam pasigailėti.

Dievas nenorėjo ir'nenori, kad jo sutvertos minios badau
tų. Duonos ir dar prie duonos pasaulyje yra tiek daug, kad jos 
užteks žmonėms dar milijonus metų. Visa bėda, kad reikia 
ta diena dalintis. Tada prasideda peštynės, kurios dažnąį sunai
kina ir pačią duoną. Rūpintis skriaudas lyginti, alkanus valgy
dinti, ligonis slaugyti esame pašaukti visi, ir ypač krikščionys. 
Šitas darbas yra socialinio teisingumo darbas.

Lygybė, brolybė ir meilė yra pagrindiniai krikščioniškojo 
gyvenimo dėsniai. Bažnyčia nuo pat savo gyvenimo pradžios 
aukojasi socialiniam teisingumui įgyvendinti. Jos pirmieji 
diakonai Kristaus pavyzdžiu dalino alkaniems duoną, kurią bu
vo surinkę iš labiau pasiturinčiųjų. Bažnyčia'kovojo ir įveikė 
vergijos įstatymus, aukštai iškėlė moterystės šventumą, mo
ters lygybę, darbo garbingumą; ji rūpinosi ligoniais, statė pir
mąsias mokyklas, prieglaudas. Bažnyčia rėmė mokslą, meną, 
muziką. “Gaila man minios“, tie Kristaus žodžiai, K Bažnyčią 
skatino ir tebeskatina į didį socialinį darbą.

Ginčas tarp darbo ir kapitalo, socialinės negerovės ir k. 
prasidėjo tada, kai Bažnyčia imta slėgti, pradėta net persekioti, 
kada vietoje meilės ir pasigailėjimo įsigalėjo šėtoniškoji jėgos 
formulė: kieno jėga, to ir valia.

Šį sekmadienį Bažnyčia visose Mišiose, ir mes kartu su ja, 
prašysime, kad Viešpats lenktų mus į gerą ir padėtų mums 
visu rūpestingumu išlaikyti, kas gero sukurta.

K.Cu J.

LIETUVOS ŪKIO ATSTATYMO STŪMIŲ KOMISIJA
Vliko — Vykdomosios Tary

bos Krašto Ūkio Atstatymo 
Tarnybos Vadovavo prof. J. 
Kaminsko pastangomis J.A.V. 
suorganizuota LIE T U V O S 
ŪKIO ATSTATYMO STUDI
JŲ KOMISIJA.

Šiai komisijai pavesta tęsti 
darbą, kuris tremtyje Vokieti
joj, buvo dirbamas KRAŠTO 
ŪKIO ATSTATYMO PLANA
VIMO KOMISIJOS.

Šioji “Planavimo Komisija” 
|>er eilę metų Vokietijoj buvo 
sušaukusi net dvi EKONOMI
NES KONFERENCIJAS, — 
1946 m. sausio 30-31 d. Augs
burge ir 1948 m. rugsėjo 9-11 
d. Schwaebisch Gmuend.

Pirmojoj konferencijoj buvo 
sudaryti metmenys, o antrojoj 
buvo pateikta visais ūkio klau
simais gana gausios medžia
gos. Toji medžiaga jau at
spausta atskiru leidiniu, pava
dintu “Išlaisvintos - Lietuvos 
Ūkis”.

Knygos kaina 1.50 dol. Ją 
galima gauti pas dipl. inž. 
Jurgį Valaitį gyv. 1132 Halsey 
Street, Brooklyn. N. Y. Be to, 
didesnėse lietuvių kolonijose 
yra paskirti knygos platinto

jai, kurie .parodys atitinkamos 
iniciatyvos.

Kai “Planavimo Komisijos“ 
nariai ir bendradarbiai išvaži
nėjo į visus pasaulio kontinen
tus, kolektyvus darbas lyg ir 
buvo sustojęs. Dabar jis vėl 
tęsiamas toliau.

Ne tik buvo “Planavimo 
Komisijos” nariai ir bendra
darbiai, bet ir visi kiti tautie
čiai, gyvendami naujose šaly
se ir naujose sąlygose, pama
žu įsigys daug naujų žinių ir 
įgaus naujo patyrimo, _ kuris 
bus labai svarbus ir reikalin
gas, atstatant bolševikų su
griautą Lietuvos ūkį.

Todėl mums visiems, besi
rūpinant kaip galima greičiau, 
tiksliau ir efektingiau atstaty
ti visą ekonominį gyvenimą, 
kai Lietuva vėl bus laisva, da
bar tenka dvigubai daugiau 
įsipareigoti ir dviguba energi
ja padirbėti. Visų pirma mums 
tenka gerokai pastudijuoti ūkį 
ir jo organizaciją tuose kraš
tuose | kurį kiekvienas iš mū
sų patekome, o antra, tas ži
nias ir studijas sutrauktai mė
ginti pasiūlyti, kad jomis galė
tų pasinaudoti tie, kuriems

teks Lietuvos sugriautą ūk) 
atstatyti.

Į šio didelio darbo talką 
kviečiame ne tik buv. tremti
nius, bet lygiai ir visus kitus 
lietuvius išeivius jau daugelį 
metų kitur gyvenančius ir tu
rinčios didelio patyrimo biz
niuose ,o lygiai ir visus mūsų 
studentus einančius mokslus 
bet kurio krašto aukštosiose 
mokyklose. Mums yra svarbu 
ne tik studijos ir iš jų išplau
ktą planai, bet ir kiekvienas 
naudingas sumanymas ar pa
siūlymas.

Atminkime gerai, kad bolše
vikų okupacija mūsų krašto 
ekonominį gyvenimą ne tik 
laužo į naujas ir mūsų tautai 
visai nepriimtinas formas, bet 
negailestingai naikina ir visas 
ūkiškas gėrybes: baigiami iš
kirst miškai, perkilnojamos ir 
naikinamos kaimų sodybos, 
išdraskomi fabrikai, naikinami 
gyvuliai ir kitas žemės ūkio 
inventorius, žalojama žmogaus 
prigimtinė teisė — atimant iš 
jo bet kokią nuosavybę ir t.t. 
Mums gi teks Lietuvos ūkis 
atstatyti taip, kaip jis yra 
tvarkomas laisvame demokra
tiniame pasaulyje ir panaikin
ti visa tai, kas yra įvesta bol
ševikiškos vergijos.

Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos branduolys 
yra sudarytas Boston, Mass. 
JAV. Kai kurie ’ komisijos na
riai gyvena' kitur.

Žemiau paduodamas komi
sijos sąstatas, nurodant, kuris 
komisijos narys kuriai ūkio 
šakai vadovauja.

1. Dipl. E3con. Juozas Audė
nas, Komisijos Pirmidinkas, 
gyv. 14 Towsend St. Boston- 
Roxbury, Mass. vadovauja 
“Prekybos (plačia prasme) ir 
kooperacijos” atstatymo stu
dijoms.

2. Dipl. Inž. Juozas Dačins- 
kas, Komisijos Vicepirminin
kus ir iždininkas, gyv. 701 
Fifth St., So. Boston, Mass. 
vadovauja “Statybos (miestų 
ir kaimų) atstatymo studi
joms.

3. Dipl. Inžin. Jurgis Oku- 
nis, Komisijos Sekretorius, 
gyv. 595 E. Broadway, Boston 
27, Mass. vadovauja “Urba
nistikos” atstatymo studijoms.

4. Prof. Juozas Paltarokas, 
gyv. 153 Lawrence Street, 
Hartford, Conn. vadovauja 
“Žemės ūkio atstatymo” studi
joms.

5. Dipl. Inž. Kazys Rimkus, 
gyv. 57 S. New Street, Dover, 
Dėl. vadovauja “Energijos 
ūkio atstatymo” studijoms.

6. Dipl. Inž. Kazys Germa
nas, gyv. 107 Statė Avė., St. 
Charles, III. vadovauja “Su
sisiekimo ir transporto atsta
tymo” studijoms.

*7. Prof. Antanas Vasiliaus-

NUO NEMUNO IKI MISSOURI
Kan. M. Sandanavičiaus

25 metų kunigystės sukaktis
Pasiekęęs Amerikos krantus, 

kan. M. Sandanavičius atsidū
rė pačiame šio kontinento vi
duryje — Kansas City prie 
Missouri upės. Galima būtų 
plaukti atgalios neliečiant že
mės, ir po ilgos kelionės išlipti 
Nemuno krante prie Vilkijos. 
Kelionė būtų tikrai ilga, bet ji 
vis dėlto neužtruktų 25 me
tus, kurie kan. M. Sandanavi- 
čiui prabėgo tarp primicijų ir 
pirmosios Mišių aukos Ameri
kos žemyne. Kas gali žinoti, 
kur Dievas stato savo altorių, 
kad pakvietus lietuvį kunigą 
kitoj žemės pusėj atkalbėti 
“Orate fratres!” Melskitės 
broliai, kurie dar gyvi išlikote 
nuo raudonojo tvano.

Pirmąjį bolševikinį tvaną 
kan. M. Sandanavičius atlaikė 
Lietuvoje. Antroji banga nu
stūmė į Vakarus. “Nėra ko 
minėti, — skaitome viename 
jo pranešime, — kad teko su
griautų namų plytas nešioti ir

tvarkyti”. Iš tikrųjų, nėra ko 
minėti, kpd griūvant žmogaus 
dvasiai griūna ir namai. Na
mus gali ir mūrininkai atsta
tyti, bet be kunigo rankų, be 
jo “Absolvo te a peccatis 
tuis” apgriuvę žmogaus dva
sios rūmai neatstatomi. Deja, 

-žmonės dažnai daugiau rūpi
nasi plytomis, kurias bombo
mis sujaukia, o ne savo nuo
dėmėmis. * Kas tai primena, 
verčiamas akmenis dėlioti, jei 
dar nenukerta jam galvos. 
Taip darė naciai Vokietijoje ir 
taip daro bolševikai visuose 
kraštuose.

Kai jie lėtėjo pirmą kartą į 
Lietuvą, kan. M. Sandanavičių 
rado Kauno Arkivyskupo kan
celiarijoje ir Kunigų Seminari
joje. Kanceliarijoje jis ėjo 
įvairias pareigas nuo 1927 m., 
o Seminarijoje profesoriavo 
nuo 1930 metų. Bolševikams 
užėjus, Seminarija buvo iš <sa-

vo rūmų išvyta, klerikai iš
sklaidyti. Jie gyveno išsisklai
dę tarp žmonių, o paskaitoms 
rinkdavosi į bažnyčias. Darbas 
buvo sunkus, kliudomas ir 
nuolat sekamas. Arkivyskupo 
kanceliarija taip pat buvo ap
tuštinta : archyvai atimtų su
jaukti ir sukišti vienų konfis
kuotų namų palėpėse. Tai va
dinosi “valstybinis archyvas”. 
Kartu su kitų įstaigų' doku
mentais buvo naudojamas iš
vežamųjų sąrašams sudarinėti.

Taigi, po 14 metų kruopš
taus darbo, kuriam buvo skirti 
patys gražieji jaunystės me
tai, tvarkant bažnytinės nuo
savybės, dvasinio tribunolo ir 
kurijos archyvo reikalus, auk
lėjant būsimus kunigus ir 
Evangelijos žodžiu šviečiant 
Lietuvos karius, užėjo dum- 
sus metas, kuris visa tai grio
vė, naikino ir niekino. Metai 
buvo sunkūs kaip akmenys su
griautų namų — sugriauto gy
venimo ir nepriklausomybės. 
Kan. M. Sandanavičiui, kaip ir 
daugumai kitų lietuvių, suso
pusia širdimi reikėjo palikti ir 
mieląjį Kaimo senamiestį, kur 
tiek daug dirbta, ir gimtuo
sius Nemuno krantus prie Vil
kijos.

Kan. M. Sandanavičius yra 
gimęs 1900 m. lapkričio mėn. 
18 d. Jaučakių kaime, Vilkijos 
parap., Kauno apskr. Pradžio
je dirbo tėvo ūkyje ir mokėsi 
dar prieš pirmąjį karą. Po ka
ro įstojo į Kauno Kunigų Se
minariją, kurią baigė ir kuni
gu įsišventino 1925 m. birželio 
mėn. 14 d. Po to dvejus metus 
dar studijavo kanonų teis^ 
Kauno Universitete. Studijas 
baigė licenciato laipsniu. Tais 
pačiais metais pradėjo dirbti 
Kauno Arkivyskupijos Kurijo
je ir 1930 m. Kunigų Semina
rijoje. Šias pareigas ėjo iki 
1944 m., kai buvo priverstas 
palikti Lietuvą. Vokietijoje na
cių laikais teko išgyventi sun
kių dienų. Amerikiečiams užė
jus, kapelionavo įvairiose DP 
stovyklose britų zonoje, Vo
kietijoje. Amerikon atvyko 
1950 m. balandžio 26 d. Dabar 
gyvena Kansas City prie Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
(nelietuvių).

Linkime Kanauninkui ištver
mės ir laimės grįžti prie Ne
muno krantų, kur vieną kartą 
grįž normalus gyvenimas ir 
visais atstatytų bažnyčių var
pais suskambės “Te Deum 
laudamus.” Scriba.

Heiicopteris leidžiasi su slidėmis vietoje ratų. Jos tinka 
tūpti minkštoje ar drėgnoje vietoje (Bufffalo, N. Y.).

Pasaulio Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba 
rengia moksleiviams ateitininkams septynių dienų

STOVYKLA
nuo š. m. rugpiūčio 29 d. iki rugsėjo 4 d. netoli Ctevetond, Ohio. 

Stovykla rengiama puikioje vietoje, 15 mytių už miesto. 
Paruošta įdomi programa.

Informacijos reikalais kreiptis į PMAS C. VnMybą^adresu: 
J. Baužiaskas, 21 Bridge SL, Brooidyn 1, N. Y.

Pasaulio Moksleivių Ateitininkų 
Centro Valdyba
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Michael McSherry išskėstomis rankomis pasitinka savu 
dukrelę Mlriam? kuri po polio Hgua daro pirmus žingsnius 
Kennj klinikoje, Jwsej Cityr, N. J.

kas, gyv. 6 Lea Street, Law- 
rence, Mass. vadovauja “Miš
kų ūkio ir miškų pramonės 
atstatymo” studijoms.

8. Dipl. Ekon. Stasys Lūšys, 
gyv. 157 H Street, So. Boston, 
Mass. vadovauja “Finansų ir 
kredito atstatymo" studijoms.

9. Dr. Petras Kaladė, gyv. 
665 E. Seventh St., So. Bos
ton, Mass. vadovauja “Pramo
nės ir maisto pramonės atsta
tymo" studijoms.

10. Kipras Bielinis, gyv. 636 
Broadway, Sp. Boston. Mass., 
vadovauja “Socialinės politi
kos” studijoms.

Visi buvę “Planavimo Komi
sijos" bendradarbiai prašomi 
tuojau atsiliepti, susirišant su 
atitinkamos ūkio šakos vado
vu. nes daugelio adresų netu
rime. Kas jaū turi užbaigtus 
referatus irgi prisiųskite tuo
jau. nes numatome atspausti 
tolimesniuose leidiniuose.

Visi į didžiąją talką!
Lietuvos Ckk> Atstatymo 

Stadijų
Komisijos PraMtamas

$3000.00 peUMmas IMvAį MpK retatens
Prieš kurį laiką uolus lietu

vių šalpos reikalų rėmėjas 
kun. Jonas Bakšys prisiuntė 
BALF’ui $3.000.00 lietuvių 
šalpos reikalams. Minėtą su
mą, tarpininkaujant kun. J. 
Bakšiui, paliko savo testamen
te senas Amerikos lietuvis, 
ročestenetis, velionis Pranas 
Skirmontas. Kun. Jonas Bak
šys, velionies testamento vyk
dytojas. jau nuo pat BALF 
įsikūrimo labai nuoširdžiai rė
mė Bendrąjį Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondą ne tik mora
liai, bet ir materialiai. Savo 
laiku tarpininkaujant jam, Ro- 
chesterio lietuviai surengė di
delę “Tag Day” .kurios metu 
buvo surinkta per 10,000 do
lerių. Tas įvyko tais laikais, 
kai lietuviams tremtiniams 
Europoje materiale pagalba 
buvo ypatingai reikalinga. Ta 
Rochesterio lietuvių auka 
BALF’ui buvo didelė pagalba

lietuviams tremtiniams. Ne
gana to, kun. Jonas Bakšys 
aktyviai dalyvavo visoje 
BALF veikioje, panaudoda
mas savo darbą, energiją ir 
plačią įtaką šalpos veiklai 
plėsti ir didinti. Jo nenuilsta
mo darbo dėka Rochesterio 
lietuviai visuomet gražiai pasi
žymėjo lietuvių šalpos darbe.

Už tokį pasiaukojimą lietu
vių šalpos reikalams visa 
BALF vadovybė ir, aišku, 
tremtyje esantieji lietuviai la
bai širdingai dėkoja klebonui 
kun. Jonai Bakšiui, nenuilsta
mam lietuvių Šalpos reikalų 
gynėjui ir nelaimingųjų užta
rėjui. Turime vilties, kad kun. 
J. Bakšys ir ateityje, nors ir 
labai užimtas įvairiais savo 
tiesioginių pareigų darbais, 
neužmirš ir tų lietuvių, kurie 
dar reikalingi mūsų Amerikos 
beturiu pagalbos ir užtarimo.

BALF Centras.
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New iasida design

ZMnv ųfam CoM Merpne Trey 
ocid-r»*i»tog Percelain 

i Mito

Z’N«w mora powerhd 
Mirer

f CvrOtlrOi

vTto* toor M«l

V N»w rust-rMisting shelvvs

N«w larger Super-Fr«ez«r
K' N«w toep Hydrafor

N»w Muhl-PurpoM Tray

Look outslde! Look instdel 
You can’t mateh a FRIGIDAIRE

KETVIRTIS & CO.
H ATCHES - JEtfELRY - DIAMONDS - TELEVIS1ON 

ELECHUCAL APPUANCKS

379 West Broathvay
South Boston, Mass. Tel. South Boston 4649



Penktadienis, Liepos 7 d., 1950 DARBININKAS

Darbininkų "Rojuje"
Kaip apie darbininku "rojy" pasakoja buvęs jo gy

ventojas. — Darbininkui ten niekuomet nesiseka. — 
Uždarbio nepakanka pragyvenimui. — Nei batų, nei 
muilo, nei malkų, o parazitų ir ligų į valias. — Rusijoje 
galima tik mirti.

PASAULIO PROLETARAI, 
PERSKAITYKITE ŠIUOS 
TIESOS ŽODŽIUS APIE 
KRAŠTĄ, KUR| VALDO 
ŽMONES, SKELBIĄ, KAD 
TARNAUJA PROLETARŲ 
ROJAUS SUKŪRIMO IDĖ
JAI, KAD VALDO KRAŠTĄ, 
KUR VIEŠPATAUJA “PRO- 
LETARIJATO DIKTATŪRA” 
IR “KUR TAIP LAISVAI 
KVĖPUOJA ŽMOGUS”...

Šitokie nepaprasti žodžiai 
pažymėti F. Gonczynski’o kny
gos apie “Proletarų Rojų” pa
čioje pradžioje.

Autorius pats gyveno ir dir
bo Sovietų Rusijoje ir ką jis 
tvirtina, — viską pagrindžia. 
Verta tad susipažinti su kai 
kuriais jo įspūdžiais iš ano 
darbininkų “rojaus”.

Visuomet blogai sekasi
Darbininkai sudaro kiekvie

nos valstybės pagrindą: jie 
kelia gimtojo krašto ekonomi
nį ūkį, patiekia vidaus ir už
sienio rinkai reikalingiausių
gėrybių.

Darbininkas, dirbdamas 
kiaurą dieną, stengiasi ir pats 
sau bei savo šeimai sukurti 
įmanomą gyvenimą. Pirmiau- 

• šia jis taupo pinigus, paskum 
perka namus ar mašiną ir rū
pinasi, kad jam geriau sektų
si. Jei darbdaviai ar valstybė 
nepakankamai jam atlygina, 
jis streikuoja ir niekas už tai

Visai kitaip yra darbininkų 
“rojuje”:
— Mačiau darbininkų dalią 

“proletarijato rojaus” krašte, 
kuris yra darbo žmonių nuo
savybe...
— Žmogui, kuris gyvena iš 

savo paties darbo, kartais se
kasi geriau, kartais blogiau. 
Tiktai viename krašte jam vi
suomet blogai sekasi. Tas 
kraštas yra Sovietai.
— “Sekasi” — tai netikslus 

žodis; darbininkui Sovietuose 
visuomet yra blogai. Jam yra 
taip blogai, kaip net įsi
vaizduoti negali darbininkas, 
gyvenąs kiekviename kitame 
žemės rutulio krašte. Jam yra 
blogai fizine ir psichine pras
me. Fizine prasme jam yra 
blogai, nes visuomet yra alka
nas, nešvarus, liguistas, daž
nai peršalęs. Jam yra blogai 
psichine prasme, nes bejėgis 
ir bevalis, prislėgtas savo ne
laimės ir beribio liūdesio ma- 
sės, apglušęs nuo amžinos švarumų gauname niežų. Fati-

Chase Going Woodhouse, iš Connecticut, motina, ir jos 
duktė Margaret dirba kartu Capitol’yje ir aptaria moterų 
darbo dienos programą kongrese.

baimės ir išgąsčio. Jam yra 
blogai visų pirma dėlto, jog 
neturi jokios vilties, kad jam 
kada nors būtų geriau.*

Uždarbio maistui 
neužtenka

Jeigu Amerikos, Anglijos ar 
kito laisvo krašto darbininkas 
sunkiai dirba, — jis ir gerai 
pavalgo, ir apsirengia, ir į 
banką šiek tiek santaupų pa
deda.

Kitaip yra darbininkų “roju
je”:
— Darbą pradėjome suvalgy- 

dami pietus, kuriuos sudarė 
silkė ir dvi ar trys bulvės...

O koks gi visos dienos už
darbis?
— “Pranešėjas” apskaičiavo, 

kad per aštuonias darbo va
landas dirbusieji uždirbo 
tiktai bukinės sriubos. Pri
kalbinėjo Kaniaką, kad dirb
tume iki ryto, kad atidirbtume 
suvalgytą silkę ir tas keturias 
bulvių puses. Jeigu dirbtume, 
įsipareigojo prie to pridėti 
dar po vieną porciją bulvinės 
sriubos.

Taip vargsta * ne tik darbi
ninkai. Kolchozninkai, norėda
mi įsigyti reikalingiausių daly
kų, turi rinkoje parduoti savo 
uždarbio natūrą:
— Kad galėtų įsigyti dalykų, 

reikalingų gyvenimui, kaip 
druska, žibalas ir pan., kol- 
chozninkai turi išpardavinėti 
jų disppzicijoje paliktus kol
chozo produktus.

Autorius, taisydamas kelius, 
gaudavo už vieną darbo dieną 
13 rublių. Maistas kainavo 
8.28 rublius. O kur butas? Kur 
drabužiai ?

Gyvenimo sąlygos
Žemiau patiekiamos ištrau

kos suteikia vaizdą, kokios 
yra gyvenimo sąlygos tame 
darbininkų “rojuje”:

— Sekančios dienos rytą, dar 
prieš pirmąjį skambutį, 
(prof.) Bagdonas nuėjo į raš
tinę pamatyti fabriko direkto
rių mano beviltiškų batelių 
reikalu. Direktorius pareiškė 
neturįs batų, bet galįs liepti 
pataisyti senus.
— Fatima šiandien neišvirė 

bulvių, nes pristigo kuro, ku
rio iš mūsų reikalavo. Bagdo
nas nuėjo pas direktorių ir 
gavo leidimą pasirinkti fabri
ko kieme smulkių medžio nuo
birų.

— Trūkstant muilo, nuo ne

Tėvų Pranciškonų sodyba Maine žalumoje

»
mos kieme nėra šulinio. Vei
dus prausiamės vandentiekio 
stotyje. Blogiau su skalbimu. 
Tiesa, fabriko kieme yra pir
tis, bet kaip čia nusiprausti 
be muilo, kurio niekur negali
ma nusipirkti. Neturime nė 
atsarginių baltinių, kad galė
tume persirfengti. Kiekvieną 
vakarą, slėpdamiesi nuo Fati- 
mos, mušame utėles, o nakti
mis kasomės iki kraujo.
— Kojose turiu reumatizmą. 

Jei ne Bagdono masažai, ne
žinau, kas su manimi būtų. 
Mus visus pribaigia taipgi 
pūslės liga ir būtinas reikalas 
nakties • metu nuolat bėgti su 
palaidais viduriais.

Eilinio darbininko dalia
Autorius, gerai susipažinęs 

su sovietų eilinio darbininko 
gyvenimo sąlygomis, sako:
— Komunizmas turėjo atneš

ti darbininkui gerbūvį, tuo 
tarpu atnešė jam badą, kalėji
mus ir stovyklas. Rusų tauta 
liko apkaustyta baisiais, bar
bariškais potvarkiais:
— už pasivėlavimą į darbą— 

išsiuntimas į priverčiamus 
darbus;

— naujo darbo prašyti neva
lia — tai vadinama kontrevo- 
iiucija;

— darbovietės keisti negali
ma — tai sukilimo apraiška;
— gyvenimas vietos keisti 

negalima — tai nepasitenkini
mo apraiška;

— kalbėti negalima — tai 
kontrpropaganda;

— sirgti negalima, nes kas 
stovės eilėje dėl duonos.
— Sovietų Rusijoje galima 

mirti,, bet ne iš karto, o pama
žu... ir taip pamažu merdi vi
sa Rusija.
— Rusai mato, kad yra blo

gai, bet pasiduoda tam tero
rui... nes yra nuolat alkani.
— Supratau, kas tai yra ba

das Sovietų Rusijoje ir kokia 
didelė yra duonos galia. Duo
na komunistų rankose yra 
ginklas, duona padaro žmo
nes nuoląidžius, paperkamus, 
palinksmina veidus ir liepia 
vėl gyventi. Duona, gudriai 
padalinama, duoda valdžią ir 
jėgą, duoda viską. Duonos 
trūkumas verčia iš kojų di
džiausius galiūnus.

Ar daug komunistų?
Šitas klausimas labai aktua

lus dar šiandien. Jeigū komu
nistų Rusijoje nedaug. — ir 
karo atveju pasipriešinimas 
nebūtų stiprus.

Autorius įdomių žinių patie
kia iš vieno pasikalbėjimo su 
vietos gyventoja apie fabriko 
darbininkus:

Žaliuojančių girių pavėsy
Nėra amerikiečio, kuris va

saros laike nepagalvotų apie 
Maine valstybę. Tiesa, žiemą 
ji daugelį gąsdina savo giliu 
sniegu ir tariamais šalčiais, 
nors jie, neskaitant šiaurinės 
šio krašto dalies, nedaug kuo 
skiriasi nuo kitų Naujosios 
Anglijos vietų. Bet atėjus va
sarai, kai dideliuose ir mažuo
se miesteliuose troškina karš
čiai, Maine valstybėje, ypač 
prie Atlanto vandenyno ir eže
rų. yra gana vėsu. Čia ir ža
liuojančios girios, kurios api
ma didžiąją krašto dalį, malo
nų pavėsį teikia. Todėl vasa
ros metu iš visos Amerikos į 
šią valstybę suvažiuoja daugy
bė turistų, vedamų vienintelio 
troškimo — pailsėti.

Šventovė ošianti 
paslaptingą giesmę

Maine valstybę aplanko ne-

įstaigų. Iš šios vietos juk yra 
išsiuutinėjamas kultūros žur
nalas “Aidai” ir religinio turi
nio mėnesinis laikraštis “Šv. 
Pranciškaus Varpelis". Ne vie
nam skaitytojui yra įdomu pa
matyti, kaip visa tai tvarko
ma. Čia šį pavasarį buvo 
įrengta graži šv. Antano gar
bei šventovė, kurioje kiekvie
nam lietuviui malonu pasi
melsti. Vasarą gi lankytoją 
traukia ir platusis Atlanto 
vandenynas, be poilsio ošiąs 
savo paslaptingą giesmę. Kiek 
čia saulės, vėjo, žuvėdrų.'.. 
Kiek čia ramybės bei rimties, 
dieną ir vakarui atėjus!..

V aikai kaip žuvėdros 
Atlanto pakrašty

Prie pat Atlanto vandenyno 
aukštų medžių paūnksmėje 
stovi ir patsai vienuolynas. 
Šią vasarą ypač daug apie jį

mažai ir lietuvių. Nėra abejo
nės, kad čia atvykstančių va
sarą mūsų tautiečių skaičius 
žymiai pakilo įsikūrus Tėvams 
Pranciškonams. Šie, lietuviams 
nuo seno žinomi vienuoliai 
Maine valstybėje turi du na
mus: vieną Greene, o antrą 
Kennebunk Porte, nepertoliau- 
siai nuo Bostono. Šis paskuti
nysis yra jų centras, iš kurio 
diriguojama visa pranciškonų 
religinė ir kultūrinė veikla 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Į Kennebunk Portą vi
sais metų laikais atvyksta ne
mažai lietuvių atlikti rekolek
cijų arba apžiūrėti čia įrengtų

— Kalbančioji paaiškino, kad 
visi yra komunizmo priešai, 
tiktai direktoriaus pavaduoto
jas žydas yra įtariamas komu
nizmu. J komunizmą tiki tik
tai jaunimas, kuriam negalima 
pasakyti tiesos, nes už tai gre
sia kalėjimas.
— Močiutė pridėjo, kad Ru

sijoje žmonės tiki į Dievą, bet 
turi su tuo slėptis, nes už ti
kėjimą gresia kalėjimas.

•
Taip prabėgomis atrodo dar

bininko gyvenimas sovietų 
krašte. Be abejo. Rusija — 
paslapčių kraštas ir vakarai 
apie jį mažai ką žino. Tačiau 
jau ir vakaruose yra geras 
pulkas žmonių, kurie gali liu
dyti apie nelaisvę “laisvės” 
krašte.

O daina tyčiojasi: “Kur taip 
laisvai kvėpuoja žmogus..."

J. Kuzmickis

Vasara Maine Valstybėje

KAIP BOBA APGAVO STALINĄ
Sovietų Rusijoj yra toks 

paprotys, sakytumei, nerašy
tas įstatymas, kad Kremliui 
keičiant politikos liniją, senie
ji politikai turi eiti į kapus. 
Kartkartėmis mus pasiekia ži
nios, kaip garsūs bolševikai 
staiga miršta, nors niekada 
nesiskundė bloga sveikata. Ki
ti žūna katastrofose, kiti 

dingsta tykiai, bet amžinai. Ki
tiems kartais suruošiami iškil
mingi teismai už nukrypimą 
nuo linijos, kuriuose kaltinin
kai prisipažįsta ir prašosi mir
ties bausmės “iš pasigailėji
mo”.

Nebuvo taip su garsiuoju 
SSSR diplomatu Litvinovu, 
nors jis turėjo pergyventi vie
ną iš didžiausių politinių lū
žių Rusijos politikoje. Maksi
mas Litvinovas iki šiol tebėra 
gyvas, gyvena netoli Maskvos 
ir džiaugiasi galėsiąs sulaukti 
ilgos senatvės, nes jo gy
vybe rūpinasi pats tėvas Sta
linas.

O įvyko štai kas.

Litvinovas buvo užsienio 
komisaras. Po to jis atstovavo 
sovietus Amerikoje kaip am
basadorius iki 1943 metų. Gy
veno puikiai ir ištaigingai Va
šingtone. Staiga gavo iš Stali
no įsakymą grįžti atgal į Mas
kvą. Mat. ruskiai apskaičiavo, 
kad jau jie karą prieš vokie
čius išloš. Taigi bičiulystė su 
Amerika nebėra reikalinga. 

gyvumo. Mat, netoli jo esan
čiame name įrengta vaikų sto
vykla, kurioje praleidžia jie 
vienuolių priežiūroje dieną, 
mokydamiesi lietuviškai kalbė
ti, žaizdami maudydamiesi 
pajūryje... Miela konstatuoti, 
kad lietuviai tėvai nesibijojo 
savo vaikų atiduoti vienuolių 
priežiūrom būdami tikri, kad 
jų sūnūs iš čia sugrįš geresni. 
Pažiūrėję į stovyklaujančius 
vaikučius, pamatytume, kad 
Tėvų Pranciškonų stovykloje 
jų esama iš visur, net iš toli
miausių lietuviškų kolonijų, 
fdomu, jog žymią dalį sudaro 
tremtinių vaikai.

Kur daug svečių 
suvažiuoja

Tame pačiame name įtaisyti 
kambariai ir suaugusiems, ku
rie čia atvyksta pailsėti. Taip 
pat yra atskiras valgomasis ir

Priešingai, jau 1943 metais, 
dar karui nebeliepsnojant. bol
ševikai pradėjo planuoti, kaip 
sutriuškinti priešą Nr. 1 — 
Ameriką. Bolševikai planuoti 
labai mėgsta. Tam tikslui vi
sai netiko Litvinovas. gerai iš
auklėtas užsieniuose, vedęs 
anglę, apsukrią žmonelę. Sta
linas jau buvo nuvijęs puikią 
virvę Litvinovo kartuvėms, 
bet Litvinovas, dėka savo ap
sukrios žmonelės, liko gyvas 
ir dar ilgai gyvens.

Litvinovienė gudri, pasirodo, 
moteris. Ji revoliucionierė. Ji 
jiažino patį Leniną, su juo 
kartu dirbo. Ji bendravo su 
Trockiu. Nuo 1905 iki pat 
1917 metų nei vienas didesnis 
pasaulio revoliucijos bruzdėji
mas neapsėjo be Litvinovie- 
nės. Visus savo pergyvenimus 
ji surašė į 1000 psl. storumo
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virtuvė, šią vasarą itin daug 
suvažiavo svečių. Bet daugiau
siai jų užplūsta "Lietuvių Die
nos”* arba pikniko proga, ku
ris šiais metais įvyksta rug
piūčio mėn. 13 d. Šiai iškilmei, 
sutraukusiai praėjusiais me
tais minias žmonių, yra ruo
šiamasi su dideliu atsidėjimu. 
Jau dabar vienuolyne rūpina
masi nakvynėmis, nes atėjo 
žinių, kad iš aplinkinių lietu
viškų kolonijų ir net iš tolimų 
yietų organizuojamos ekskur
sijos autobusais. Visi, mat, 
nori pamatyti šią grynai lietu
višką įstaigą, iškilusią išeivi
joje pačios visuomenės auko
mis. O pamatyti ir atsilankyti 
tikrai yra malonu, nes kiek
vienas svečias Pranciškonų 
vienuolyne yra gražiai priima
mas ir nuoširdžiai pavaišina
mas. K. R.

memuarus. Juose yra labai 
daug blogų dalykų apie Stali
ną. Kai reikėjo grįžti iš Ame
rikos į Rusiją 1943 metais 
(gali būti tiesiai į kartuves), 
Litvinovai apsisprendė grįžti. 
“Dėl visko” savo garsiuosius 
memuarus padėjo vienam New 
York’o banke, geležinėje spin
toje. Užrašė paskutinę savo 
valią: memuarus išimti ir pa
skelbti tik Įx> abiejų Litvinovu 
mirties.

Stalinas visa tai žino, bet 
prieiti prie Litvinovienijp me
muarų negali. Todėl jis ne tik 
negali nieko Litvinovui pada
ryti. bet stengsis pirma pats 
mirti, negu pamatyti nemalo
nius memuarus spaudoje.

Taip boba apgavo Staliną, 
kurio įveikti nepasiseka ir 
gudriausiems diplomatams. 
Priešingai. Stalinas kol kas vi
sus vedžioja už nosies ne tik 
Rusijoj, bet ir užsieniuose.

• Dublino arkivyskupas ne
trukus pradės beatifikacijos 
bylą 1925 metais mirusio dar
bininko Mato Talbot.
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nas, kurios klausytojams labai 
patiko, nes jie gausiai plojo.

• Birželio 24 d. ryte į Romą 
atvyko J. E. vyskupas V. Briz- 
gys ir Kan. J.. Končius, BALF 
pirmininkas ir įžymus lietuvių 
veikėjas Š. Amerikoje. Kanau
ninkas Dr. Končius aplankė 
jau visą eilę Europos kraštų, 
tirdamas lietuvių padėtį ir rū
pindamasis jiems padėti.
• Tėvas Dr. Leonardas An- 

driekus, “Šv. Pranciš
kaus Varpelis” redaktorius, š. 
m. birželio mėn. 29 d. minėjo 
10 metų kunigystės. Kunigu bu
vo įšventintas praėjusio karo 
metu Milane, Italijoje. Diserta
cijų apgynė Romoje — Anto- 
nianum Kolegijoje.

• Dr. A. šerkšnas, buv. “A- 
merikos” redaktorius, šiomis 
dienomis yra pakviestas dės
tyti psichologiją Anhurst, Ct., 1 
kolegijoje. Jis yra mūsų gar
saus mokslininko prof. St. Šal- ' 
kausko mokinys.
’ • Prof. Tomas Žiūraitis, O.PM 1 
atostogų proga buvo atvykęs 1 
Chicagon aplankyti savo bro
lį. Tėvas Žiūraitis dėsto vokie
čių ir prancūzų kalbas Provi
dence kolegijoje.
• Kun. M. Sandanavičius ap

sigyveno Kansas City, Mo. ka
talikų katedros klebonijoje.
• J. Budrys, Lietuvos kon

sulas New Yorke, jau antri 
metai yra New Yorke rezi
duojančių konsulų dekanas. 
New Yorke yra apie 66 įvairių 
kraštų konsulai.
• Dr. Ant. Jasevičius su šei

ma apsigyveno Columbus,

Naujos Anglijos LDS Sąskridis pavyko
Laurence, Mass.

Sekmadienį, liepos 2 d. labai 
gražus giedras rytas. Tąja 
proga dauguma pasinaudojo 
ir išvyko į LDS N. A. sąskridį 
Palangon. Dalyvių daugiausia 
buvo iš vietinių, tačiau Na
shua, N. H. lietuviai reprezen
tavo neblogai. Muz. Jonas Ta- 
mulonis atsivežė įvairių plokš
telių ir garsiakalbį, kuris buvo 
įrengtas salėje ir lauke. Grojo 
iki vėlaus vakaro ir muzikos 
garsai sklido į tolimus Palan
gos plotus ir maloniai kuteno 
kiekvieno dalyvio ausį. Tik 
gaila, kad neperdaugiausiai 
dalyvių buvo atsilankę iš kitų 
miestų. Matėsi garbės pirm, 
kun. J. Bernatonis ir trumpam 
laikui buvo atvykę kun. P. M. 
Juras, LDS Centro pirm., ir 
kun. J. Švagždys.

Kurie dalyvavo sąskridyj, 
buvo labai patenkinti. Rengi
mo komisiją sudarė: g. pirm, 
kun. J. Bernatonis, 
Svenčionienė, F. A. 
čius. Kad sąskridis būtų pa
sekmingas, uoliai darbavosi L. 
Svenčionienė, kaipo vyr. šeimi
ninkė, J. Šaukimienė, O. Aks- 
tinienė, jos pagelbininkės, S. 
Rimaitė, O. Švenčionytė, L. 
Venčienė, S. Laycock, M. Le- 
sinskienė, P. Raznauskas, p. 
A. Lesinskas ir p. V. Paulaus
kas, LDS N. A. Apskr. pirm, 
iš Lowell, Mass., A. Kazlaus
kas, J. Zenevičius, E. Bilą, F. 
Vencius ir A. Turonis. Muz. J. 
Tamulionis su savo vyrų cho
ru palinksmino dalyvius, su
dainuodami net aštuonias dai-

Trečią vai. p.p. įvyko žaidi
mas (soft bąli) Šv. Vardo 
draugijų So. Boston ir Law- 
rence, Mass. ratelių. Bostonie
čių ratelyje žaidė vadovaujant 
J. Leščinskui, A. Medonis, M. 
Marklis, D. Butler, G. Hill, V. 
Markelionis, W. Hill, J. 011- 
vick, E. Bratenas, L. Keysis ir 
V. Jakmow. Lawrence’o rate
lyje, žaidė vadovaujant Mar
tinui Blaževičiui, O. Kosmach, 
J. Novicki, A. Lanouette, A. 
Dion, P. De’Lucas, J. Stane- 
vich, F. Skusevich, J. Griske- 
vich, L. Palaimo, R. Jarackas.

GR.ADLANT6 CTM LAIDE

Angelą M. Kneižytė,

PAIEŠKOJIMAI
Urbonas, Rapolas, ir Urbo

naitė, Pranusė, iš Žvirblių 
km., Ramygalos vi., Panevė
žio ap.

Urbonienė - Makutenaitė, 
Uršulė, ir brolis Makutenas, 
Juozas, iš Vabolių km., Kama
jų vi., Rokiškio ap.

Urka, Jonas ir Stasys, iš
Gudelių, Marijampolės ap.

Valaitytė, Juzė, duktė Pra
no, iš Vaišvilų km., Bublelių
vi., Šakių ap.

Vaškevičius
Konstantinas,
Vaškevičiūtė,
Gineitų km., Kėdainių ap.

Žilevičius, Adolfas, Bruno ir
Paulius, iš Gargždų vi., Kre
tingos ap.

Zimon (Žygas?), Artūras,
sūnus Vilhelmo, iš Gargždų
vi., Kretingos ap. • . . .... • < : .' < >

Consulate General of Lithuania <
’ J

pirm. L.
Krancevi-

Abu rateliai grūmėsi kietai 
ir jau atrodė, kad laimės law- 
renciečiai, tačiau įvyko kitaip: 
bostoniečiai laimėjo 5 taškus 
prieš lawrenciečių 4. Lawren- 
ciečiai nenusimena, nes tikisi 
netolimoje ateityje susiremti 
su bostoniečiais ir suduoti 
jiems smūgį.

Rengimo komisija taria nuo
širdų lietuvišką ačiū visiems, 
kurie atsilankė į LDS N. A. 
sąskridį ir savo atsilankymu 
prisidėjo prie jo pasisekimo. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvių Radio valandos vedė
jui p. A. Kneižiui už garsini
mus per radiją, Pr. Brūzguliui 
ir Pr. Williams už prisidėjimą 
aukomis, muz. Jonui Tamulio- 
niui ir jo grupei už koncerti
nės programos išpildymą, šei
mininkėms ir visiems, kurie 
pasidarbavo šio sąskridžio la
bui. .... F.A.K.

(ar Vaškys), 
ir Pilipavičienė- 
Anielė abu iš

Piro Pirksiant Katą, 

AUiiaakyk Pas Mm. 

Atidaryta Vakarais.

į CADILUC ' PONTIAC

WM. H. BASSETT CO

Ohio. Čia dr. Irena Jasevičienė 
gavo darbą pas ausų - nosies 
ir gerklės ligų specialistą dak
tarą, Dan. G. Sanorjo.
• Lietuvos vyčiai, Lewistone, 

Maine, birželio 18 d. suruošė 
pikniką, kuriuo pagerbė visus 
tėvus.
• Kun. V. Andriuška, MIC., 

išvyko kapeliono pareigoms į 
vieną Infantery Regimente 
prie Illinois National Guard ir 
pakeliamas į kapitono laipsnį.
• Daytone, palyginant nedi

delėje lietuvių kolonijoje, yra 
50 naujakurių lietuvių. Visi 
turi pakenčiamus fizinius dar
bus.
• Kun. dr. Manelis, buvęs 

Kun. Seminarijos rektorius 
Vokietijoje, neseniai atvyko ir 
Philade!phijoje, Pa., 'aplankė 
savo giminaitę žinoma katali
kų veikėją, Oną Unguraitę, ki
tus savo gimines St. Clair, Pa., 
ir seseles vienuoles Vilią Jo
seph Marie, Pa. Išvyksta į sa
vo paskyrimo vietą Kaliforni- 
jon.

Pasventino lietuvišką kryžiŲ
Waterbury, Conn.

Birželio 17 d., vakare mo
kyklos darželyje buvo pašven
tintas lietuviško stiliaus kry
žius, kurį savo lėšomis bei 
darbu padarė ir pastatė Juo
zas Ambrozaitis. Šventimo ap
eigas atliko kun. J. J. Valan- 
tiejus.

Lietuvos liūdnųjų birželio 
mėn. sukaktuvių proga Lietu
vos išlaisvinimo reikalams au
kavo: Šmulkščių šeima $25.00, 
J. Taruška ir šeima $12.00. 
Po $10.00: Tomas ir Aida Ma
tai, J. ir S. Bajorinai; po 
$8.00: A. ir O. Saulaičiai, J. 
Valaitis su šeima, ir A. Pesys 
su šeima, A. J. Aleks:s. V. 
Kuzmickas, P. Jokubauskas, 
J. Paliulis, P. Valantiejus, Dr. 
V. Jasaitis, V. Valiulis, J. Ba- 
jalis, E. ir V. Liaukai, A. Ma
lakauskas, E. Vaitkus ir Dr. 
M. J. Colney — $4.00; Ambra
zaičių šeima — $2.00. Kiti po 
mažiau. Viso labo su įžanga
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surinkta per $200.00. Visiems 
aukotojams Waterburio Lietu
vių Tarybos vadovybė nuošir
džiai dėkoja.

Visi kviečiami į pobūvį
Sekmadienį, liepos 9 d., 2:00 

vai. po pietų įvyks Waterbu- 
rio Lietuvių Tarybos linksmas 
piknikas, Linden Parke, Union 
City, Naugatuck, Conn. Čia 
bus galima griežiant smagiai 
orkestrai, pasilinksminti, dai
nų pasiklausyti, skanių valgių 
ir gėrimų paragauti, su arti
mais draugais maloniai laiką 
praleisti ir savo atsilankymu 
Lietuvos išlaisvinimo reikalus 
paremti.

Waterburio Lietuvių Taryba.

Iš svetimtaučių 
spaudos 

Philaddphia, Pa.
Vietinis lenkų laikraštis 

“Gwiazda” birželio 22 d. laido
je patalpino savo puslapiuose 
eilėraštį, parašytą prof. Myko
lui Biržiškai pagerbti. Tame 
laikraštyje tilpo ir dr. Januš
kevičiaus korespondencija apie 
lietuvių minėjimą bolševikų 
Lietuvos užpuolimo.

Vietiniame lenkų laikraštyje 
“Patryota” birželio 29 d. lai
doje tilpo prof. Mykolo Biržiš
kos atvaizdas ir straipsnelis 
apie jo kūrybą. XXX.

77 tas Brocktono Jomarkas
77-ta8 Brocktono jomarkas 

(fair) bus 8 dienas — rugsė
jo 9 d. ir iki rugsėjo 16 d. Šį 
jomarką rengia Brocktono 
Agrikultūros draugija.

Brockton Fair parke yra ir 
lietuvių bakūžė, kur kasmet 
įvyksta Lietuvių Diena su gra
žia programa.

duktė Antano ir Alenos 
Kneižių, gyv. 50 Cottage St., 
š. m. birželio 1 d. baigė šv. 
Juozapo Kolegiją, Emmits- 
burg, Md., ir įgijo Dachelor of 
Arts (cum Įaudė) laipsnį. Ji 
studijavo lingvistiką (kalbas) 
ir žurnalistiką. Mokydamosi 
Šv. Juozapo Kolegijoje, buvo 
Sodalicijos ir Kolegijos Kon
ferencijos pirmininkė. Jos va
dovybėje buvo visų Kolegijos 
klubų pirmininkės. Trečiai
siais savo studijų metais buvo 
Tarptautinių Santykių klubo 
sekretorė. Ji taip pat dalyva
vo radijo, dramos ir Glee klu
buose ir Kolegijos laikraščio 
“Valley Echo” redakcijos šta
be. Pastaraisiais metais Ange
lė Kneižytė buvo išrinkta į 
Tautinę Katalikių Moterų Gar
bės draugiją, Kappa Gamma 
Pi. Tai aukščiausias pažymis, 
kokį Kolegija gali suteikti sa
vo graduantėms. Ji yra taip 
pat įtraukta į “Who’s Who 
Among Students in American 
Colleges and Universities” 
1950 m. leidinį.

A. Kneižytė yra baigusi šv. 
Kotrynos pradinę i 
Norwoode ir
Akademiją Rozbury. Per pra
ėjusias tris vasaras ji buvo 
Norsvoodo Rekreacijos vado 
pagelbininkė. Rudenį ji yra 
pakviesta mokytojauti dve
juose miesteliuose, iš kurių 
tik vieno tegalės apsirinkti.

1782 Main St 33 Main St.
BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

41 West 82nd Street, 
New York 24, N .Y.

D8MESIO
Third Street Cafe, Ine., 

naujieji savininkai — K. Šid
lauskas ir St. Griganavičius, 
praneša, kad visiems atsilan- 
kusiems jų užeigoje teikia
mas saitais ir karštais gėri
mais patarnavimas.

Trečiadieniais nuo 8 iki 
11:30 vai. vakare groja puiki 
Havajų orkestrą. Savininkai 
nuoširdžiai kviečia visus vy
rus ir ponias atsilankyti —

Third Street Cafe Jbc. 
58-58 Dorchester St., 

So. Boston, Mass.

ttT f t tTf
f
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iTTtXiNORWOOD, MASS.
Sodaliečių pusryčiai

Sekmadienį, birželio 25 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
Merginų Sodalicijos narės ben
drai išklausė šv. Mišių, priėmė 
šv. Komuniją ir turėjo ben
drus pusryčius. Pusryčiauta 
parapijos svetainėje. Vienas 
stalas buvo papuoštas Sal
džiausios Širdies paveikslu ir 
rožėmis. Pusryčius pagamino £♦ 
ir patarnavo moterys sodalie- V 
tės: J. Glebauskienė, J. Šapa- ’ 
liauskienė, B. Kudirkienė ir O. $ 
Cervokienė. Įžanginę kalbą pa- 1 
sakė sodalietė Jennie Babel. Jk 
Kun. Al. Janiūnas, dvasios va- X 
das, kalbėjo apie sodaliečių A 
veikimą vasaros metu ir apie 
būsimas rekolekcijas rugsėjo 
mėn. Brocktone. Viešnia kai- V 
bėtoja sodalietė Angelė M. Y 
Kneižytė, ragino sodalietės Y 
daugiau melstis šiais Šventai
siais Metais, nes tik malda ga
li pakeisti dabartinio pasaulio Y 
padėtį. Ona Pazniokaitė, buvu- X 
si Sodalicijos prefektė, pade- X 
kojo rengėjoms už pusryčius, X 
o kun. Alb. Janiūnas kiekvie- A 
nai nariai įteikė po Sodalicijos 
Biuletenį. Pusryčių programą 
suplanavo ir paruošė- Lilliana V 
Kasauskaitė, Jennie Babel, E- Y 
leonora Navickaitė, Eleonora J 
Novikaitė, Ogenija Kavolinai- Y 
tė, Angelą Pazniokaitė ir Zita 
Zarankaitė. X

Merginų Sodalicijos valdybą 
1950 m. sudaro: Jennie Babel, 
prefektė; Lilliana Kasauskai- 
tė, viceprefektė; Genė Vitaity- 
tė, raštininkė; Alena Sustavi- 
čiūtė, iždininkė; Ona Paznio- 
kaitė, programos vadovė.

Užsisakykite Toaiko Pas Mus 

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.
t ’ *

Myoįna Club Beverage Co.
Grafton AveM Islington, Maso.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Nam* TeL Dedham 1304-B

m. I

Visi keliai į Putnam#, Conn. X

PROGRA- 
įVAIRIOS

RENGĖJAI
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Prie statybos fondo prisidėjo sekantieji geradariai: 

So. Bostono Rėmėjų Draugija ......................................
Lawrence Rėmėjų Draugija —................... .................
Brocktono Rėmėjų Draugija ..... ...................................
N. N., So. Boston, Mass...................... ................. ...........

Po $1000
Kunigas M. Daumantas, Girardville, Pa.

Po $100.00
P. ir E. Kleponis ir šeima, So. Bostoną Mass., Ona Griga

liūnienė, So. Boston, Mass.
Po $10.00

Vilimas Zinkevičius, Brockton, Mass., B. Paplauskas, Me- 
thuen, Mass., A. Baltunis, Argo, III., V. Malinskienė, Broklyn, 
N. Y.

11130.00 
.. 111.85 
.. 159.00 
... 500.00

K. Rimdeika, Phila., 
Rožė Šimelis, Nutley, N. 
Maokevičienė, Pittsburgh,

■ RAMULIFKAg
NAUJAI ATVYKO

Illinois.
Savickas, Vytautas į Balti- 

more, Md.
Ščeponavičius. Bronius į Chi

cago, III.
Silimaitis, Pranas. Liudvika, 

Juozas į Brockton, Mass.
Slivinskas, Teofilė, Algi

mantas į Brooklyn, N. Y.
Skališius, Bernardas į Chi

cago, m.
Slabokas, Juozas į Chicago, 

Illipois.
Suckelis, Vilhelmina, Irene 

Cleveland, Ohio.
Vakšelis, Leonas. Sofija, Le

onas, Paulis, Marija, Aleksan
dra į Brooklyn, N. Y.

Vinča, Juozas į Detroit, Mi- 
chigan.

Zakarauskas. Veclovas į 
Chicago, Ui.

Žukovas, Petras į Great 
Neck, L. I., N. Y.

Mt. Hope Florist
formerly Jacob’s, 

the Florist

73 Battles Street
Brockton, Mase.

TeL Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages 
a Specialty

| Ams-

į Wor-
I
Irena,

7

Po $6.00
Dr. A. J. Germanas, Brockton, Mass., J. G. Venis, So. Bos

ton, Masa., Stakučių šeima, So. Boston, Mass., Eva Magnus, 
Wilmington, Dėl., J. Balčiūnas, New Britain, Conn., Pranas Ku
ras, Nonvood, Mass., Paulina Urbonienė, Chicago, IU., K. Kar- 
bauskienė, Ansonia, Conn., Kazimiera Stašaitis, Rochester, N. 
Y.; J. Pranei-, Newsrk, N. J.; K. Grigai, Brockton, Mass.

Po $2.00
Penna., M. Mekara, Bedford, Ohio, 
J., A. Vanauskas, tfestvUle, IU., O. 
Penna.
Po $1.00

Walter Rodutsky, Springfield, IU., Ona Siaurienė, Matta 
pan, Mass., Ona Aztin, Worcester, Mass., V. Žukauskienė, New 
Haven, Conn., U. Baranauskienė, Rockford, HL, Amelia Bar
šauskas, Allston, Mass., Mrs. Waznonis, Chicago, H1-, Vladas 
Gucevičius, Brockton, Mass., P. Yakienė, New Britain, Conn., 
V. Kųpcikas, Pittsburgh, Penn.; S. Jegelewicz, Briston, Conn.; 
J. Batliamaitis, Auburn, Mass.

Vizieau aukotojams ir aukotojoms nuoširdžiausiai dėko
jame. Lai Dievulis atlygina visiems .J—

s

J
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų vardu,

Metisą Ligorija,
Viehttoiyno Viršininkė.

(Bus daugiau)

WE CAKBY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
♦ 
♦

X 
J * 
i

Farmall Tractors
McCormiek - Deering Farm Machtaes 
Internattonal Trucks, Parta & Service 

Refrigerators & Home Freežefs 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machtnėry

* * » * * * ♦ * * ♦
* »

J 
i

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY ž
1740 MAIN 8T., BROCKTON, MASS. g

Teis. 6385 — 8-0771 S

'Z < 
>z< 
• z<

X X

BROTHERHOOD OIL CO. i
Poetams ir šildymai aliejus.

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

574 N#. Moiitells St, Brockton, Mm. \
TelSlM 

5jBBnjSDaswsssscsssBoaswsssBaoaas«K3WMa8sss»twtssst«ss^^

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

Parduodame
i Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius į

Į MOCKtON KZiCOALCO.
| 27 Lawrence SL, Brockton, Mass.
Į Tel. 189

z

’Z

birželio 30 d. laivu “General 
Black” į New Yorką šie lietu
viai tremtiniai:

Bagdonas, Stasys į Wauke- 
gan, IU.

Bakūnas, Ona, Janina, Irena 
į Gary, Ind.

Benešios, Pptras į Woroee- 
ter, Mam.

Butkus, Jurgis . į Detroit, 
Mich.

Današas, Aleksandras į 
Spotsvood, N. J.

Dūda, Titas į Eiiaaheth, N.J.
Egdesmanienė, Jadvyga- į 

Chicago, IU.
Franckevičius, Otta, Jadvy

ga, Erika, Renata, Kerta, Ot- 
to, Jadvyga į Ronedale, Miss.

Gaidys, Uršulė, Regina į 
Waterbury, Conn.

Giedrys, Feliksas, Vanda, 
Felicija į Dover, N. H.

Grakauskas, Alfonsas, Ma
rija į Ozone Park, N. Y.

Grakauskienė, Ona į Ozone 
Park, N. Y.

Grigaitis, Antanas 
terdam, N. Y.

Jakulevičius, Paulis 
cester, Mass.

Jankūnas, Simonas,
Leonardas, Angelą į Brooklyn, 
N. Y.

Jasaitis, Jonas, Elena, Elvy
ra į E. Chicago, Ind.

Jodauga, Rita į Dover, N. H.
Jurgilas, Petras j Philadel- 

phia, Pa.
. Jurgilas, Antanas į Philadel- 

phia, Pa.
Jurgutis, Vytautas į Kenne

bunk Port, Maine.
Kapturauskas, Rimantas į 

Dover, N. H.
Kaunas, Gediminas į Man- 

chester, Conn.
Kolosovas, Borisas, Elena, 

Igor į Chicago, UI.
KųotmU, Juzefą Yonkers, 

N. ir
Lopeta, Aleksas į Nonvood, 

Mass.
Mackevičius, Vaclovas į E. 

St. Louis, III.
Matulevičius, Pijus į Roch- 

dale, Mass.
Meškauskas, Juozas, Marija, 

Jonas į K. St. Louis, III.
Mikalauskas, Stepas, Jadvy

ga, Aušrelė į Worcester, Mass.
Mockus, Henrikas, Emilija, 

Vytautas į Chicago, UI.
Musteikis, Pranas į Hart

ford, Conn.
Orantas, Stasys, Juze, Jūra

tė, Dalia - Maria į Cleveland, 
Ohio. \

Paulauskas, Antanai, Alek
na, Richardas į Lansing, Mich.

Peleckas, Vladas į Philadel- 
phia, Pa.

Penkauskas, Veronika į Clin- 
ton, Ind.

Kačinskas, Stanislavas į 
Kennebunk Port, Maine.

Rėklys, Eduardas, Emilija, 
Vytautas, Vidas į Detroit, Mi- 
chigan.

Ririeris, Sofija į Chicago, UI. 
Rupeika, Stasys į Chicago,

1

PARAMMMT CLEAJOSILAMMRERS
Vieninteliai BrMktoM Dty Cleaaen su Methprtmfiftg 

Patarnavimu .
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per^J ftiėnfesius)
. . Marškiniai gražiai išplaunanti
1 iveltui paimame ir pristatome

Offisas ir Plant Krautuvė
800 -<♦ » 
Tel. 736 — hBDCKTON, MASS. —''V V

i!

i!
P
r

K&mpu Grove st. 1

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 at vyrutę 
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.

-------------  - ■ -'Jg ■
A. J. NAMAKSY .1

Real Estate & 
Insurance

409 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

OffkM Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 

TEL. PA—7-1233 W
I

Tel. A V 2-4026Re*. 80 8-3729 SO 8-4618

Uthaonian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

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

Apie 1950 m. liepos 8 d. 
laivu “General Greely” į New 
Orleaną ir tuo pačiu laivu apie 
š. m. liepos 12 d. į New Yor
ką atvyksta šie lietuviai trem
tiniai:

Braun, Julian, Filina, Leo- 
pold į Melville, Louisiana.

Pupelis, Vytautas, Dzidra, 
Sinta į Millon, Georgia.

Amauskas, Stasys, Bronė, 
Irena, Sigitas į Edwards, III.

Aukštakalnis, Vytautas, Ele
onora, Violeta į Buckland, Ct.

Bertulis, Josef, Eugenia, 
Irena, Alexanders.

Bironas, Jonas, Elena, Nijo
lė, Zita, Rita į Detroit, Mich.

Bruošaitytė, Emilija į Mil- 
waukee, Wisc.

Budvilas, Boleslavas į Nau- 
gatuck, Conn.

Burbulis, Konstantas, Jonas, 
Edmundas į Coleman, Mich.

Gedvilą, Izidorius į North 
Great Falls, Montana.

Hajeris, Evaldas ,Ona, Zel- 
ma, Edginas, Olga, Valteris, 
Eugenia, Gerhardas, Elma į 
Dolgeville, N. Y.

Janulevičienė, Marija, Mari
ja, Juozas I.- į New Britain, 
Conn.

Jaruševičius,
ja, Kęstutis 
Mass.

Kalavinskas,
Ona, Algirdas, 
Detroit, Mich.

K&siulynas, Zigmas į Spring- 
field, UI.

Katauskas, Valerija, Alber
tas, Rita, Laimutė į So. Bos
ton, Mass.

Kiukys Vaclovas į Matta- 
pan, Mass.

Kniukšta, Pilppas, Elena, 
Eugenius į Chicago, IU.

Končius, Alfonsas, Marija, 
Lojolą, Stefanija, Alfonsas A., 
Maria D. į Yonkers, N. Y.

Kriaučiūnas, Rožė, Elvyra, 
Vitalija, Romualdas į Cicero, 
Illinois.

O8L PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pae 

Gate City Hsnument Co.
GRANITE MEMORIAL8

821 W. HoHis SL, 
Nashua, N. H.

Norintieji pae mu» atvykti, telefonue- 
kite Nashua 4261. Traneportacija 

*ykai, nežiūrint, kad nepirktumOte.

FOR SALE — So. Boston
G St Near Broaduay

10 room single — 6 rooms 
completely furnished 
Automatic oil heat 

Price right for quick sale 
Phone ovner for appointment 
SO 8-0682 6—8 P.M.

PIGIAI PARDUODAMA
įvairaus antrarankio medžio. 

Pasirinkimas didelis. Galite 
statyti stubukę ar garadžių. 
Taipgi parduodu pigiai vaną. 
Atsišaukite: Thomas Jakavo- 
nis 194 Athens St., So. Bos
ton, Mass.

BEGALINE ŠAKNIS

K

DAKTARAI

Tel. 80 8-2805

Dr. J. L Fankamis
DR. AMEUA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. Seynuur
LANDŽIUS

Lietuvi* gydytoja* ir chirurgą*. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 

South Boston, Mass.
Valandos: 2 iki 4 ir 7 Iki 8.

Pranas, Emili- 
Blackstone,i

Nikodemas, 
Kunigunda į

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

Begaline Šaknimi

J. Repshfc, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Colunibia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—

GRABORIAI

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniška* Patarnavimas1 

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter xo52

Namų: PI. 6286

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME'

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Na.ktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
8Outh Boeton 8-3960

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

ALEXANDER’S
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

I

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarai* Nuo 7 Iki 9-tal 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BU1LDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Masa.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

—~ ' ' =

nukelta į 8-tą pusi.

MODERNUS
Casper's Grožio Salonas

Rytmečiais tari nupiginimų 

art permanent wave.

Kurion ateis iki 10 valandos 

ryte, tos gaus $10. vertės

permanent ui $8-

PritaMM ir teapuMffiMte.
Atidarą Ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vakarais.

Casper's Beauty Saloti Casper's Beauty Salon
788 E. BroMtray 1947 Dorchester Avė.,

e

Toniką ji
ties turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir į i 

ii 
i! 
i' 
i!

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

BOB1S BEVERAGE CO.
1. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

l»O GLOBA MOTINOS 8VC.
HrmininkS — Kva Msrksieflė,

•rt K. Sth BL, Bo. Bartos, Mass. 
T*L SOuth B**toa 8-12M.

Vtov-Rmtfninka—B. GaiMOntenS.
• Wtafleld SL, Be. Bastos, Mass. 

Prtt Rašt — Stela Overkienė,
5M K. 6th SL, So. Boston, Mass. 

nnaaaų Rašt. — B. COniene,
19 Oould SL, W. Rosbury, Mass. 

T*L Parkvay — 1884-W 
IMtninM — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Mas*. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienč.

868 E. 5th St., So. Boston. Mass.
Kaso* OI —Elzbieta AuMtikalnytš, 

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

antaą antradlenj menesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos saHj*, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visai* draugijos reikaųrtf kreipkite* 
pM protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PASALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger SL, So. Boston, Mas*. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth SL, So. Boston, Masa. 

Protokolų RašL — Kazys Rusteika
206 L SL, So. Boston. Mass.

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sbcth SL, So Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, M*sa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvay, So. Boston, Ma**. 

Draugija laiko susirinkimu* k*S tre-__ ------- ------- TBfcsrin.,
PMmrtjo* Mirt 
io. Boston. Ma**

etą sekmaUtanj Ml<
2492alEP7til»L, So.Boston.-------

Visai* draugijos reikalai* kreipki
te* pas protokolų raštininką.

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt ■
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WATKUS
Funeral Home

197 H'ebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kibtis 
miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadu ay
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir nokt). 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-M15

SOuth Boston 8-2609



Penktadienis, Liepos 7 i, 1950

BOSTONO ŽINIOS
Pradėtos vaikams ben

dros atostogos
Liepos 5 d., 9 v. r., parapijos 

paminklinėje mokykloje, vado
vaujant kun. dr. Antoniui Jur
gelaičiui, 0. P. prasidėjo ben
dros vaikams atostogos, vie
ton paprastos vasarinės mo
kyklos. Vaikučių suėjo apie 
šimtas. Dauguma jų naujaku
riai. Vieni ir antri labai gerai 
nusiteikę. Žino, kad turės pro
gų pažaisti, pasilinksminti ir 
pasimokyti lietuviškai kalbėti, 
rašyti, skaityti ir dainuoti. Tė
vai ir gi patenkinti šiomis vai
kų bendromis atostogomis.

Reikia pabrėžti, kad ši vai
kams vasarinė programa bei 
atostogos yra visiems So. Bos
tono lietuvių vaikams. Visi, 
kaip naujakuriai taip ir čia gi
musieji yra kviečiami atsilan
kyti.

Vaikai bus priimami iki pir
madienio liepos 10 d. Vėliau 
Vaikai naujai nebus priimami.

Anglų pamokos 
vaikučiams

Naujakurių vąikai, kurie no
ri pasimokyti angliškai, vasa
ros metu, gali tai parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., kiekvie
ną rytą, 9 vai., nuo antradie
nio iki penktadienio. Seselės 
mokytojos parengs juos moks
lo metams.

Povilas Keršianskas, 
liepos 3. dieną mirė miesto 
ligoninėje, ilgokai pasirgęs, 65 
metų amž., gyv. 188 Bolton St. 
Jis buvo kilęs iš Subačiaus. 
Amerikoje pragyveno 44 m. 
Paliko žmoną Oną (Petrukai- 
čiūtę) sūnus Juozą, ir Bronių, 
ir dukterį Anelę. Buvo iškil
mingai palaidotas liepos 6 d., 

-10 v. r., iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapinėse. Melskimės už miru
sius.

Mirė Juozapas 
Strakauskas

brolis kun. Pr. Strakausko, 
51 metų, gyv. 22 Pleasant St., 
Dorchester, Mass. liepos 3 d. 
Juozapas yra gimęs ir augęs 
So. Bostone. Daug yra dirbęs 
Šv. Petro parapijos naudai, 
ypač prie scenos veikalų pa
sta tymo. Jis buvo muzikantas, 
elektros mechanikas ir maši
nistas. Jau trys metai buvo 
suparaližuotas ir buvo ligoni
nėje. Paliko žmoną Marijoną 
(Duobaitę), sūnų Juozapą, 
dukterį Prancišką, motinėlę 
Agotą ir brolį kunigą Praną 
Montellos lietuvių kleboną. Bu
vo iškilmingai palaidotas iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios 
liepos 6 d., 9 v. r., šv. Bene
dikto kapinėse.

Kun. Pr. Strakauskas gavo 
užuojautos laišką iš arkiv. Ri
chard J. Cushing ir daugumos 
pažįstamų.

Mirus Juozui Strakauskui, gyv. 22 Pleasant St., Dor- 
chester, Mass., reiškiame gilią užuojautą jo broliui kun. 
Pranciškui V. Strakauskui, Šv. Roko lietuvių parapijos kle
bonui. Brockton. Mass., ir LDS Garbės nariui, ir taip pat 
jų mamytei Agotai Strakauskienei, velionies žmonai Marijo
nai ir jos šeimai.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija ir Administracija.

Buv. Lietuvos Prezidentui
Dr. KAZIUI GRINIUI

mirus, jo giminėms ir artimiesiems reiškia 
užuojautą

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąąjungos
Bostono Skyrius.

Krikštynos
Liepos 1 d., buvo pakrikšty

ta Ona - Teresė, duktė Anta
no ir Vinafredos Kasparavičių, 
gyv. 188 Gold St.; liepos 2 d., 
Dijana - Maria, duktė Tado ir 
Birutės (Averkaitės) Orzec- 
kovvskių, gyv. 119 King St., 
Dorchester, Mass. ir Joana, 
duktė Juozo ir Florencijos Kli
mų, gyv. 258 Broadvvay.

Tėvas VI. Jaskevičius, S.J.
yra gavęs stipendiją iš Ful- 

bright Govemment Schoolar- 
ship ir š. m. rugsėjo mėn. iš-

vyksta į Paryžių (Prancūziją) 
studijų tęsti. Ligi to laiko dar 
tikisi užbaigti daktarato egza
minus Philadelphijos univer
sitete, kur jis dvejus metus 
yra turėjęs George Lie Harri- 
son stipendiją baltų ■- slavų 
kalbomis gilintis.

VI. Jaskevičius, S. J. yra gi
męs ir augęs So. Bostone. Jo 
tėveliai Juozas ir Marijona 
Jeskevičiai, dabar gyvena 92 
Sawyer Avė., Dorchester, 
Mass.

Dr. Jonas Balys,
buvęs Lietuvių Tautosakos 

Archyvo vedėjas Kaune ir 
Vilniuje, dabar profesoriaująs 
Bloomington universitete, Ind., 
vasaros atostogų metu važinė
ja po lietuvių kolonijas ir ren
ka tautosaką. Šiomis dieno
mis buvo So. Bostone. Ta pro
ga aplankė “Darbininko” re
dakciją.

Taip pat aplankė savo seną 
bendradarbį Juozą Būgą, kuris 
renka tautosaką Bostone ir 
apylinkėse. “Jis dirba svarbų 
darbą ir visi turėtų jį parem
ti: kas moka — dainomis ir 
pasakomis, kas jų nemoka — 
kitu kuriuo būdu palengvinti 
šį svarbų ir nelengvą darbą 
dirbti,” pasakė Dr. Balys.

Vytautas Gurka,
prieš porą metų atvykęs iš 

Vokietijos į So. Bostoną ir per 
tą visą laiką dirbęs “Darbinin
ko” spaustuvėj, šiomis dieno
mis persikėlė į Detroit, Michi
gan, kur mano pastoviai apsi
gyventi. Jis iš Detroito prane
ša, kad jau turįs gerą darbą ir 
susiradęs šeimai butą.

Vestuvės
Liepos 2 d., susituokė Alber

tas F. Pašakamis su Maryte 
Rodonyte, gyv. 81 Barry St., 
Dorchester, Mass.

Liepos 4 d., 10 v. r., šv. Pet
ro bažnyčioje, kun. Jonas Ska- 
landis, Lowell lietuvių klebo
nas, sujungė moterystės ry
šiu savo sesers dukterį Dara
tą Daugėnaitę su Laurynu 
Rooney, kurio dėdė taip pat 
kunigas atgiedojo šv. Mišias 
naujavedžių intencija.

Jonas Alfonsas Laurinaitis, 
gyv. 181 Gold St., So. Bostone 
yra kviečiamas darbams į Ka- 
lifomią. Kadangi jis yra susi
žadėjęs su panele Ona Razge- 
vičiūte, gyv. 53 Silver St., So. 
Boston, tai jiedu sumanė apsi
vesti ir tik tada išvažiuoti.

Vestuvės įvyksta, šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, liepos 8 
d., 9 v. r.

Marijona Kiburienė 
lėktuvu buvo išskridusi Chi- 

cagon. Kelionės tikslas buvo 
aplankyti dukters Alenutės — 
Sesers Salvatoros kapą. Skri
do ir jos sūnus daktaras Al
bertas Kiburis su žmona. Jie 
laimingai grįžo liepos 5 d.

f i tyli'*
Pranas Razvadauskas,
International kavinės, 315

W. Broadway, So. Boston, sa
vininkas, praeitą savaitę, su 
savo šiema buvo nuvykęs į 
Thomton, N. H. aplankyti se
sers ir švogerio, Albino ir 
Onos Nevierų ir apžiūrėti jų 
vasarnamių (Red Top Camps 
ir Tea Room, prie vieškelio 
Route 3). Viešnagėje praleido 
porą dienų.

Lietuvis skautas vado
vauja amerikiečiams

Po Joninių Bostono vietinin- 
kijos jaunesn. skautų-čių “Ba
lio Sruogos” draugovės adju
tantas skiltin. Vytautas Stro
lia išvyko į amerikiečių skautų 
“Camp Child” nuolatinę vasa
ros stovyklą. Tenai jisai vado
vauja stovyklinei draugovei, 
instruktuodamas skautus prak
tiškame skautavime gamtoje.
Ši stovykla yra gražiame pu
šyne prie ežero (Buzzards 
Bay, Mass.) netoli Plymou- 
th’o. Nuolat stovyklauja apie 
200 berniukų, kurie kas dvi 
savaitės keičiasi. V. Strolia 
stovyklaujančių skautų yra 
mėgiamas. Jis juos pamoko 
gražių pasirodymų ir dainų 
vakarais prie laužo.

Dėmesio
Primenama, kad panelė Ali

cija Plevokaitė tebemoko va
saros metu naujakurius anglų 
kalbos antradieniais 7:30 vai.
vak., Šv. Petro parapijos mo- tragiką. Toliau seka Alfonso nio gyvenimo ir politikos, 
kyklos kambariuose. Nykos Niliūno eilėraščiai Iliustracijos V. Petravičiaus

PA R BININ K A S

Didžiulis Susiartinimo piknikas
Jeigu eiliniai paskirų organi

zacijų piknikai sutraukia ne
maža svečių iš arti ir iš toli, 
tai nepaprastas jungtinės or
ganizacijos BALFo piknikas 
liepos 16 d. Romuvos parke 
(Brockton, Mass.) bus di
džiausias ir įdomiausias Bos
tono ir Brocktono lietuvių pik
nikas. Laukiama daug svečių 
iš visos’ Naujosios Anglijos 
kolonijų.

Kur gi kitur galima tiek 
daug seniai matytų giminių, 
draugų ir pažįstamų sutikti, 
jei ne dideliame piknike. Ma
lonu vykti į tokį pikniką, ku
rio pelnas skiriamas labdarin
giems reikalams, šis BALFo 
piknikas yra vienintėiė proga 
Bostono, Brocktono ir kaimy
ninių kolonijų seniems ir nau
jiems ateiviams lietuviams 
pasilinksminti susiartinimo 
dvasioj toli nuo miesto triukš
mo ir atiduoti savo duoklę 
tremtinių ūkininkų kelionės 
išlaidoms nuo laivo į Michiga- 
no valstiją padengti. Kitos ko
lonijos tą jau atliko.

Jau pati pikniko programa 
visus vilioja į garsųjį Romu
vos parką. Lietuvos baleto so
listai Babuškinaitė ir Liepinas, 
akomponuojant muzikei Levic
kienei, Bostono skautų ir 
skaučių laužas, rašytojas A. 
Gustaitis, menedžeris J. Vasi
liauskas ir garsi Al. Stevenso 
lietuvių kapela — tai kaž kas 
nepaprasto piknike.

Po gražios Naujosios Angli
jos lietuvių dienos liepos 4 d. 
Marianapolyj, Thompson, Ct., 
ir prieš vėliau įvyksiančią N. 
A. liet, dieną pas pranciškonus 
Maine, liepos 16 d. Romuvos 
parke BALFo piknikas bus 
antroji Nauj. Anglijos lietuvių 
diena. Bostono lietuviai trem
tiniai skaitlingai lanko pikni
kus, kad ir neturi savo “carų”. 
Gi į BALFo pikniką jie vyks

Naujos knygos ir žurnalai
AIDAI

1950 metai Birželio mėnuo 
Nr. 6(32)

Su šiuo numeriu “Aidai” yra 
jau baigę pusmetį Amerikos 
žemėje. Kiekvienas numeris 
vis įvairesnis, o viršelis žaidžia 
visomis spektro spalvomis. 
Birželinis žaruoja ugnies lieps
nomis, sakytume, vasaros 
karščiu, ar įkaistančiu karu— 
pasaulio tragiką.

Birželio “Aidai” prasideda 
A. Maceinos straipsniu apie 
“Šeimos laimę ir tragiką”, ku
rioje dažnai slypi ir pasaulio 

visokiom susisiekimo priemo
nėm kaitų »su savo gerada
riais senaisiais ateiviais, ka
dangi atskiro tremtinių pikni
ko šią vasarą nenumatoma.

Naujas biznierius

Lietuvių visuomenei plačiai 
žinomi patrijotai ir daug nusi
pelnę lietuvių vardui svetim
taučių tarpe, Aleksandras ir 
Ona Ivaškai, nupirko didelę 
baldų krautuvę — LITHUA- 
NIA^l FURNITURE CO., 326- 
328 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

P-nas Ivaška yra nuolatinis 
“Darbininko” bendradarbis, o 
p-nia Ona Ivaškienė yra tau
tiškų šokių mokytoja. Jos gru
pė daug sykių yra pasirodžiusi 
ir svetimtaučių tarpe. Linkime 
p.p. Ivaškams geriausio pasi
sekimo biznyje.

Valentinas Vakauzas,
gyv. 14 Springer St., South 

Bostone, tapo pilnateisiu 
Jung. Valstybių piliečiu. Liu
dininkais (kai kas sako ‘krikš
to tėvais’) jam buvo Pranas 
Razvadauskas ir Vytautas 
Santackas. Valentinas Vakau
zas iš profesijos yra mokyto
jas. Jo žmona yra gimusi 
Amerikoje.

“Miegančio vėjarodžio simfo
nija” ; Balio Sruęgos “Apie 
dramaturgijos pradžiodalas”, 
straipsnis rašytas Stutthofeno 
koncentracijos lageryje 1944 
m.; G. Tulauskaitės “Aš tavęs 
ieškojau” (eil.); Henriko Nagio 
strp. apie Friedrichą Holder- 
lin ir jo eilėraščių vertimai: 
Alb. M. Katliškio “Vasaros
naktys”; Pr. Kazulio “Papras
ti pojūčiai” (eil.); Kun. Dr. K. 
Širvaičio “Tremtiniai ir lietu
viškųjų papročių ir tradicijų 
palaikymas”. Plati apžvalga 
kūrybos pasaulio, visuomeni-

■ — ■ ą. ........... au ,| j

^Dabarties (Pastabos

Senu, bet vis nauju reikalu
▼ Visi žino, kad tremtiniai išgyveno daugiau negu metus po 

rusų jungu: matė jų tvarką ir juos pačius, girdėjo jų pažadus, 
pažino jų darbus. Daug kas buvo persekiojamas: vieni sėdėjo 
kalėjimuose, kiti slapstėsi miškuose. Vienas kitas išliko nesu- 
šaudytas Cervenkoje ar Pravenišky. Daug ko teko prisiklausyti 
iš pačių rusų Lietuvoje ir Vokietijoje, kai naciai privežė jų dar
bams. Taigi, yra gyvų liudytojų komunistų skelbiamojo “ro
jaus”.

Sovietai žinojd, kad visi tie liudininkai už “geležinės už
dangos” netylės. Už tat jie pasistengė užbėgti už akių: vienur 
paskelbė, kad jie naciai, kitur — karo nusikaltėliai. Vadinasi, 
ką tik sakys apie sovietų vergiją, kad jiems netikėtų, to, 
bolševikai siuntė į Europą šnipų ir triukšmadarių, kurie trem
tinių vardu vogė, girtavo, triukšmavo. UNRRA ir IRO įkalbė
jo daryti screaningus, ieškoti tariamųjų karo nusikaltėlių.

V Kai tremtiniai ėmė važiuoti į Ameriką, kur jie bolše
vikams galėjo daug pakenkti, tarp Jungtinių Amerikos Valsty
bės lietuvių buvo paleistas, rodos, nekaltas, bet labai nuodin
gas šūkis: “Išsiaiškinkime!” Kam? Kuriuo tikslu? Priešas ži
nojo, kad nevisi mokės švelniai savo mintis reikšti. Vienas ki
tas statesnis tiesos žodis — tuoj nesusipratimai. Žiūrėk, kokie 
jie! Jie nori mus mokyti! Ko čia atvažiavot?

Kas kenčia ar gali nekentėti? Gi lietuviai, ir tai daugiau
sia tie, kurie nieko blogo nepadarė. Apie juos galima ir reikia 
sakyti: “tai kūnas iš mūsų kūno ir kaulas iš mūsų kaulo”. Juk 
jie patys arba jų giminės buvo ir knygnešių eilėse, ir Lietuvos 
Nepriklausomybės savanoriai, ir įvairias okupacijas kentė, ir 
slaptus laikraščius leido. Jie buvo bombarduojami, badą ir alkį 
kentė.

Komunistų agentai džiaugiasi, kai nesusipratimai kyla ir 
gelbėjimo akcija silpnėja. Gaila, kai to pikto komunistų darbo 
nesupranta ne tik pavieni asmenys, bet ir garbingų susivieni
jimų vadovybės. Negaliu nepaminėti, kaip š. m. vasario mėn. 
viename suvąžiavime kartu buvo klausytis pašaipos naujaku
rių adresu.

V Išvada savaime aiški. Kiekvienas, kurs sąmoningai daro
plyšį tarp senesniųjų ir naujai atvykusiųjų, yra ir sąmoningas 
komagentas: gauna nurodymus, pagyrimus arba net atlygini
mą iš vietinių komjačeikų. Tat ir kviečiu visus, kurių krūtinėje 
tikrai lietuviška širdis plaka, nebūti vėju raudonajam malūnui. 
Vietoje 'barnių ieškokime, ką gero ir gražaus galėtume patiekti 
vieni kitiems, ir kiek dar galėtume žmonių išgelbėti iš vargo ir 
komunistinių žabaigų. • M-i-K.

(viršelyje), V. Van Gogh, A. 
Galdiko, A. Bechtold, E. Do- 
cienės, Pablo Pleasso, Tel. Va
liaus (viršelių ir skyrių vin
jetės). Vyr. redaktorius rašy
tojas A. Vaičiulaitis. Leidėjas 
Lietuvos Pranciškonai, Ken
nebunk Port, Me.

LAIŠKAI LIETUVIAMS
1950 m. birželio mėn. Nr. 5.
Yra praskynę jau platų ke

lią į skaitytojus ir pasipuošę 
naujomis vinjetėmis. Turinys 
taip pat įvairus ir teikiąs dva
siai daug giedros. Šiame nu
meryje randame: Mūsų laikų 
herojė (Assunta Goretti); Gy
vybės šaltinių' išniekinimas 
(Kun. Jonas); Nenusimink (J. 
Kubilius, S. J.) apie europie
čius studentus Amerikoje); 
Lietuvių jaunimo Globėjas 
(arkiv. J. Skvirecko laiškas 
apie šv, Kazimierą); Pasaulie
čio laiškas pamokslininkui 
(Pranys Alšėnas); Kur yra 
laimė (VI. Mikalauskas, S. J. 
apie, gyvenimo laimę ir nelai
mę); Kam tas eikvojimas? 
arba, kam Dievas tiek daug 
žvaigždžių pritvėrė); Bažnyčia 
ir higiena (kas labiau apkre- 
čia: bučiuoti kpyžių ar dažyti 
lūpas?). Redakcija prašo atsi
lyginti dar nesumokėjusius 
prenumeratos, pakalbinti ki
tus užsisakyti ir pareikšti savo 
pageidavimus dėl “Laiškų” 
turinio. Leidžia Tėvai Jėzuitai. 
Adresas: 8101 Champlain
Avė., Chicago 19, III. Kaina 
metams 1 dol.

1

NAUJAI ATVYKSTA
atkelta iŠ 7-to pusi.

Liaucys, Steponas į Wau- 
kegan, I1L

Markauskas, Jonas į Detroit, 
Mich.

Martinkus, Albertas į Phi
ladelphia, Pa.

Matulevičiūtė, Albina į Wor- 
cester, Mass.

Melbardis, Veronika į Grand*- 
ville, Mich.

Modzeliauskas, Stasys, Olga 
į New York, N. Y.

Mokriak, Marija, Makšys, 
Diana, Arstikaitis Arūnas, 
Leonardas į Detroit, Mich.

Nikolskis, Povilas, Ona, Ire
na, Liucija į So. Boston, Mass.

Pabrėža, Aleksa, Aleksan
dra, Stefanija, Teresė; Vytau
tas į Chicago, III.

Povilaitis, Pranas į Bran- 
ford, Conn.

Pilypas, Antanas į Naza- 
reth, Kentucky.

Radomskis, Antanas į So. 
Boston, Mass.

Ropius, Norbertas į Cleve
land, Ohio.

Rugys, Antanas į So. Bos
ton, MS88.

Ruibys, Pranas į Chicago, 
Illinois.

Simanavičius, Vacys į Ro- 
chester, N. Y.

Skobeika, Stepas, Valerija į 
Birdgevster, Mass.

Vaitkevičius, Petras, Marija, 
Juozas, Antanas, Johann į 
Athol, Mass.

BALF Imigracijos Komitetas.

Kai valstybės sekretorius Dean Acheson dalyvavo Harvardo universiteto iškilmėse 
(kairėje su cilinderiu), komunistai j| piketavo (dešinėje). Dean Acheson Bostone buvo 
birželio mėn. 22 d. Harvardo universitetas jam suteikė garbės daktaro laipsnį.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kflocydes, Salėm, Mara.

šeštadien., liepos 8 (L, 1:15 vai. po pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 Weat Broadway 8euth Boston 27, Mass.

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




