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Pabaltijo tautų memorandu 
mas prezidentui Trumanui 

New York. — Birželio
17 d. masiniame Pabalti
jo tautų mitinge, kuria
me dalyvavo apie pusant
ro tūkstančio žmonių, bu
vo priimtos rezoliucijos, 
pasiųstos prezi d e n t u i 
Trumanui, valstybės se
kretoriui Dean Acheso- 
nui, saugumo sekretorįui 
Louis Johnsonui ir Kon
greso nariams. Rezoliuci
jose prašoma JAV imtis 
žygių, kad Sovietų Rusi-

ja būtų priversta ati
traukti savo kariuomenę 
iš Baltijos valstybių, 
liautųsi persekioti ir 
tremti vietos gyventojus 
ir grąžintų pavergtoms 
lietuvių, latvių ir estų 
tautoms laisvę. Taip pat 
prašoma paskubinti rati
fikuoti genocido konven
ciją ir sustiprinti trans
liaciją žinių į Baltijos 
kraštus per “Voice of 
America” radijo stotis.

PASITARIMAI TOLIMŲJŲ RY 
TŲ GYNYBOS KLAUSIMAIS 
Tokio, Japonija. — Šią 

savaitę pas Japonijos val
dytoją McArthur atvyko 
gen. Omar Bradley, sau
gumo sekretorius Louis 
Johnson ir šen. Forst 
Dulles. Jie čia susirinko 
aptarti Japonijos, For
mozos, Korėjos ir Pacifi- 
ko padėtį. Surinkta me
džiaga bus patiekta Kon
gresui su atitinkamais 
pasiūlymais. Tarp jų nu
matoma siūlyti pasirašy
ti taikos sutartį, su Japo
nija, be Sovietų Rusijos,

Gen. Omar Bradley šia 
proga susipažins su Pači* 
fiko gynybos sistema.

. Vakarę VaUetija Įstoja 
| Empts Taryto*

Bonn, Vokietija — Va
karų Vokietijos parla
mentas 220 balsų prieš 
152 nutarė pasiųsti savo 
atstovus į Europos Tary
bą. Tai pirmas kartas 
nuo Hitlerio laikų (1933), 
kad vokiečiai vėl ima da
lyvauti tarptautiniuose 
politiniuose pasitarimuo-
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Atominė energija taftos 
ar karo tarnyboje?

Berlynas.
lankąs žymus JAV fizi
kas ir atominės energijos 
specialistas Dr. Arthur 
H. Compton pareiškė, 
kad bolševikų skleidžia
ma propaganda, jog jie 
atominę energiją naudoja 
kalnams sprogdinti ir ka
nalams pravesti, yra gry
nas melas. Galimas daik
tas, jis pareiškė,, kad 
Turkestane bolševikams 
bandant atominę bombą 
ir buvo atsitiktinai su
sprogdintas koks kalno 
šlaitas, bet tai padaryti 
galima buvo daug pa
prasčiau ir pigiau su di
namitu. Nėra abejonės, 
kad rusai atominę energi
ją kinko karo tikslams.

Berlyną

Valui pmlyžiiB (polio) 
liga plinta 

Washington, D. C. — 
Viešoji sveikatos tarnyba 
praneša, kad praėjusią 
savaitę vaikų paralyžium 
susirgo 206 asmens. Prieš 
tai tebuvo tik 132 susir
gimai.

LIE ESĄS RAUDONŲJŲ ĮRANKIS
Washington, D. C. — 

Du respublikonai senato
riai, Bridges iš New 
Hampshire ir Knowland 
iš Kalifornijos, pasmer

Saugumo tarybą. Jie pa
siūlė, kad Jung. Valsty
bės panaudotu veto teisę, 
jeigu Lie pasiūlymas bū
tų svarsto

BRITAI PRIIMA PASIŪLYMĄ
Londonas. — Britų am

basadoriams Washing- 
tone ir Paryžiuje buvo 
įsakyta pranešti, kad D. 
Britanija numato tuojau 
prisidėti prie R. Schuma
no pasiūlyto Europos 
anglies ir plieno plano, 
kai tik paaiškės jo veiki
mo detalės.

-Šis pajudėjimas įvyko 
po premiero Clement At
tlee konferencijos su už
sienių ministerių Ernestu 
Bevinu ligoninėje, kur jis 
sveiksta po operacijos. D. 
Britanijęs konservato
riai ir Europos socialistai 
smarkiai puolė britų dar
biečių nutarimą, kuriuo 
jie buvo atmetę Prancū-

zijos užsienių ministerio 
R. Schumano pasiūlymą. 
Partija buvo priešinga 
įsteigimui Centrai i n ė s 
Europos valdžios, kuri 
spręstų jos ekonominius 
reikalus. Cl. Attlee pa
reiškė, kad partijos nusi
statymas šiuo reikalu ne
atstovauja vyriausybės 
nuomonės.

Tautų sėkMtBHų," ūf pa 
taikavimą Rusijai. Jį pa 
vadino komunistų įran
kiu, jei jis dar nėra jų 
tikrasis sąjungininkas.

Senatoriai reikalauja, 
kad jis būtų pašalintas iš 
sekretoriaus pareigų, jei 
jis neatsiims savo pasiū
lymo, kad kiniečių komu
nistų atstovas būtų pri
imtas į Jungtinių Tautų

4 

“Lie yra tos nuomonės, 
kad Rusijai nepriimant 
Jungtinių Tautų kurių 
nors nuostatų, jie turi 
būti pakeisti. Jis laikosi 
tokios pat klastingos tak
tikos, kaip ir patys ko
munistai, tad mažų ma
žiausiai yra jų įrankis, 
jeigu dar ne tikras sąjun
gininkas”.

Abu senatoriai labai 
dažnai kritikuoja valsty
bės departamentą, bet šį 
kartą jie remia valstybės 
sekretoriaus Acheson nu- 
sistatyMą; kad Lae pasiū
lymas būtų atmestas.

Sliekas stabdė
York — The New 

York World - Telegram 
ir Sun redakcijos ir ko
mercijos departamento 
darbininkai sustreikavo. 
Laikraščių leidėjai bandė 
be jų išleisti laikraščius, 
bet iš to nieko neišėjo.

Ukraščius

{spėjo vokiečius nevaidinti 
nekaltų avinėlių

Bonn, Vokietija. —Pra
ėjusią savaitę aukštasis 
JAV komisaras Vokieti
jai McCloy kalbėjo viena
me susirinkime, kurį su
kvietė vokiečių - prancū
zų susiartinimo draugija. 
McCloy kalbėjo apie 
Schumano planą sujungti 
Europos plieno ir anglies 
pramonę ir lenkti ją tai
kai. Susirinkime dalyva
vo daug vokiečių stam
biųjų pramoninkų, kurie 
po McCloy kalbos ėmė 
daryti įvairių priekaištų 
nusiskųsdami okupacija, 
mokesčiais, nedarbu, su
varžymais prekiauti su 
Rytų valstybėmis ir, aps
kritai, vokiečių gyvenimo 
kontrole.

McCloy atsakydamas 
nurodė, kad vokiečiai už
miršta, jog visi tie ir kiti 
sunkumai pasauliui yra 
užkrauti jų pačių sukelto 
karo. Vokiečiai pamiršta, 
kad ir amerikiečiai moka 
didesnius mokesčius, kaip 
tik dėl tos vokiečių kal
tės. Vokiečiai taip pat ne
nori prisiminti, kokia yra 
buvusi jų pačių okupaci
ja kituose kraštuose ir 
kaip jie elgėsi su kitomis 
tautomis. “Galimas daik
tas, — kalbėjo McCloy,— 
kad čia susirinkusieji ir 
nėra tiesioginiai kalti dėl 
karo ir jo atnešto vargo, 
bet visa tai subrendo ir 
išaugo vokiškoje žemėje, 
kuri nori pamiršti, kad 
yra gelbėjama Maršalo 
plano”.

Po šių tiesos žodžių, at
virai ir griežtai pasaky
tų, susirinkime pradžioje 
buvo mirtina tyla, paskui 
papliupo plojimai. Kiek 
jie buvo nuoširdūs, kitas 
reikalas. Vokietis gerai 
mato savo sunkumus ir 
tariamas skriaudas, bet 
greitai užmiršta, kaip jis 
vis skriaudė ir kėsinosi į* 
kitų laisvę ir turtą. Ne 
pro šalį tai dažniau pri
minti.

Nori uždrausti kariškus 
vaiky ž

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos parla
mente įneštas krikščionių 
demokratų partijos pa
siūlymas uždrausti ga
minti kariškus vaikų 
žaislus, kaip karo bombo
nešius, karo laivus, po
vandeninius laivus, tan
kus, artilerijos pabūklus 
ir k. Praėjusią žiemą jie 
buvo labai populiarūs ir 
mirgėte ‘ mirgėjo žaislų 
krautuvėse.

Vakarų Vokietijos kan
cleris Konradas Adenaue- 
ris taip pat kreipėsi į 
aukštąjį JAV komisarą 
Vokietijoje, kad jis už- 
gintų užsieniečiams -ka- ’K> 
reiviams panašius žaislus 
dalyti vokiečių vaikams.

Reikėtų pasekti ir ki
tiems kraštams, ir mesti 
vaikus žaloti “karo žais
mais”, taip pat “kovbo- 
jiškais žaidimais”.
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Maršalas John Šmote, buvęs 
ilgametis Piety Afrikos pre
mjeras, sulaukęs 80 metų, 
sunkiai susirgo.

Prancūzijos sodoHstoi 
prieš darbiečtas

Paryžius. — Prancūzi
jos socialistų partijos 
vykdomasis komit etas 
apgailestavo, kad jų ko
legos, D. Britanijos dar- 
biečiai, priėmė rezoliuci
ją prieš R. Schumano pla
ną. Nežiūrint į tai, Pran
cūzijos socialistai daly
vavo tarptautinėje socia
listų konferencijoje Lon
done. Jie buvo įsitikinę, 
kad reikia atvirai ir nuo
širdžiai išsiaiškinti* nuo
monių skirtumus. Įtikinė
jo darbiečius, kad D. Bri
tanija turi prisidėti prie 
Schumano plano, kas ma
tyti ir paveikė Anglijos 
darbiečių vyriausybę pa
keisti savojnusistatymą.

Clruhac rf>rhir Imiiai JKUim MDC mMMI 

vertas
Viena, Ausrija. — Iš 

Austrijos pran e š a m a, 
kad kaimyninėje Vengri
joje kilo didelis susirū
pinimas užsienio ekspor
tu. Bolševikai, mat, įvedė 
rekordinį darbą, vadina
mą stachanovizmą, kad 
daugiau iš žmonių iš
spaustų. Vėliau pasirodė, 
kad skubiai pagamintos 
prekės skubiai gražina
mos ir atgal. Pavyzdžiui, 
Danija, gavusi užsakytas 
emalio prekes iš Vengri
jos, tuojau grąžino pra
nešusi, kad “tai buvo ne 
kas jaugiau kaip laužas”. 
Vengrijos komun i s t a i 
kaltina darbininkus sabo
tažu. Pamiršta tik pakal
tinti savo bolševikinius 
metodus.

VĖL AREŠTAVO ŠNIPĄ

VALST. DEPARTAMENTO UŽUOJAUTA
Valstybės departamentas pasiuntė užuojautą 

Lietuvos ministeriui Washingtone Pov. Žadeikiui dėl 
buv. Lietuvos prezidento dr. K. Griniaus mirties.

Pratęsė Kuomę kontrolę
WMhington, D. C. — 

Jung. Valstybių atstovų 
rūmai 202 balsais prieš 
163 nubalsavo pratęsti 
nuomų kontrolę iki vasa
rio 1 d., 1051 m. Bilius 
perduotas Senatui.

Washington, D. C. — 
FBI areštavo chemiką in
žinierių Alfredą Slack, 44 
metų, gyv. Syracuse, N. 
Y. Jis kaltinamas šnipi- 
nėjęs Sovietų Rusijai ato
minių įmonių įrengimus 
ir išdavęs kai kurių 
sprogstamų medžiagų pa- 
sleptis. Jis yra turėjęs 
ryšių su neseniai suimtu 
šnipu Harry Gold iš Phi- 
ladelphijos.

Tyrinėjant Harry Gold 
bylą, paaiškėjo ir du So
vietų Rusijos diplomati
niai agentai, kurie perim
davo šnipinėjimo medžia
gą. Vienas buvo Amtorgo 
tarnautojas Semen S. M. 
Semenov, išvykęs iš JAV 
1944 m., o antras buvo 
Anatoli A. Yakovlev, So-

PENKIOS ARABŲ VALSTYBES 
SUDARĖ SĄJUNGĄ

Alexandria, Egiptas. — 
Birželio mėn. 17 d. pen
kios arabų valstybės iš 
septynių sudarė savitar
pinės pagalbos karinę su
tartį. Jos sutarė kartu 
stoti į karą, jei viena iš 
jų būtų kieno nors užpul
ta. Prie šios sąjungos ne
sutiko prisidėti tiktai

Irako ir Jordano arabų 
valstybės.

Atsistotydtoo
Florence, Italija — Dr. 

Jaime Torres Bodet įtei
kė atsistatydinimo raštą 
iš Jungtinių Tautų Švie
timo, Mokslo ir Kultūros 
organizacijos.

vietų vicekonsulas New 
Yorke, atšauktas 1926 m.

DariMnkai u valstybinį 
apdraudimę

Boston. — 18 Massa- 
shusetts CIO ir AFL dar
bininkų organizacijų vyk
domasis komitetas savo 
bendrame posėdyje griež
tai pasmerkė naują šal
pos ligoje planą, įteiktą 
kongresui, pagal kurį 
darbininkus draustų val
stybė ir apdraudos ben
drovės kartu. Darbininkų 
organizacijos nori ir sie
kia, kad tik valstybė tu
rėtų šalpos fondą, bet to
kį planą, anksčiau įteik
tą, kongreso komisija at
metė.

raGKKjO MITŲ MSpOfTaS
Londonas, — Anglijos 

eksporto bendrovės pra
neša, kad gegužės mėn. į 
JAV valstybes išvežta 
prekių už 57,700,000 dole
rių. Praėjusiais metais tą 
patį mėnesį suma siekė 
$4,300,000. Eksportas pa
didėjo dėl svaro nuverti
nimo. Anksčiau svaras 
buvo lygus $4,03, o dabar 
$2.80.

A Prezidentas Trumanas sugrįžo iš vienas savai
tės kelionės, kurią jis atliko jachta Williamsburg į 
Potomack upės žemupį. Birželio 16 d. Baltuosiuose 
Rūmuose pasirašė naująjį D.P. įstatymą, pagal kurį 
galės įvažiuoti 341,000 išvietintų asmenų, įskaitant į 

A Gen. Huebner, U.S. sausumos kariuomenės va
das Europoje, palieka savo būstinę Heidelberge, Vo
kietijoje, ir grįžta Amerikon. Jo įpėdinis tuo tarpu 
nežinomas.

A Vakarų Vokietijoje svarbiausieji keliai ir tiltai 
yra paruošiami greitam sprogdinimui sovietų puoli
mo atveju. Tas pats daroma ir kituose vakarų Euro
pos kraštuose.
šį skaičių jau įvažiavusius.

A Paul G. Hoffman, Marshalo plano administrato
rius nenori skiriamų pinigų Europos kraštų atsista
tymui naudoti Šiaurės Atlanto sutarties tautų gin
klavimui.

A Bethlehem Plieno bendrovės (Johnstown, Pa.) 
800 darbininkų sustreikavo. Dėl šio streiko dar 800 
darbininkų neteko darbo.

A Harry Bridges, jūrininkų unijos vadąs, nuteis
tas už kreivą priesaiką, jam rūpinantis pilietybės do
kumentais, kai jis sakė nesąs ir niekad nėra buvęs 
komunistas, nustojo pilietybės. Bridges gimęs Aus
tralijoj. Jis turi grįžti į Australiją. Tačiau abejotina, 
kad Australijos valdžia jį įsileistų. Reikės glaustis pas 
melagystės1 meisterį — “Kremliaus tėvelį”.

A čiankaišekas, kiniečių .nacionalistų vadas, pa
tvirtino mirties bausmę buvusiam gen. Chen Yl, ku
ris buvo nuteistas už sąmokslą su komunistais, kada 
jis buvo pirmasis Formozos gubernatorius.

A Iranas nutraukė diplomatinius santykius su 
Lenkija... dėl lėšų stokos. Neoficialūs sluoksniai įta
ria, kad lenkų pasiuntinybė Irane, kaip ir kitur, So
vietų naudojama šnipinėjimui.
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JAV TYLI KOVA DĖL 
VATIKANO

Kad Trumano asmeninis stebėtojas prie Vatika
no Tayloris, dar Roosevelto paskirtas, paskutiniu 
metu buvo atšauktas iš Romos, aiškinama tuo, kad 
JV stiprėjanti protestantų įtaka. Jie spyrę Trumaną, 
kad jis savo stebėtoją iš Vatikano atšauktų. Kad 
protestantai laimi vis daugiau įtakos, nurodomas 
Dulles paskyrimas Achesono patarėju. Dulles yra 
buvęs JV protestantinių tikėjimų galva. Nors dabar 
jis iš tų pareigų pasitraukęs, bet moraliai tebevado
vaująs JV protestantizmui. Dabar eina tyli kova 
tarp JV katalikų ir protestantų dėl naujo JV atstovo 
paskyrimo prie Vatikano. Protestantai ir katalikai 
rašo Trumanui. laiškus. Vieni prieš, kiti už skyrimą. 
“Christian Century” savaitraštis skelbia, kad kiek
vienam 300 protestantų laiškų atsako 10,000 katalikų 
laiškų.

Evangelikų sąjunga Kanadoje taip pat pasisakė 
prieš Kanados atstovo skyrimą prie Vatikano. Tyli 
protestantų kova prieš Vatikaną naujajame pasauly
je reiškiasi tokia pat kaip Vokietijoje protestantų 
Niemoellerio ar Dibelijaus. Kita vertus, protestantai 
daug kalba apie bendradarbiavimą su katalikais,

* stengdamies įrodyti, kad tarp katalikų ir protestantų 
nesą skirtumo.'Tam reikalui organizuoja net filmas.

Galimas daiktas, kad šitai pagyvėjusiai protes
tantų kovai prieš Vatikaną vadovauja masonai. Švei
carų “Die Tat” rašo apie lig-šiolines masonų pastan
gas bendradarbiauti su Vatikanu. To siekę JV, Pran
cūzijos ir Italijos masonai. Ypatingai priešingumų 
tarp Vatikano ir masonų buvęs susirūpinęs Truma
nas, aukšto rango ložės brolis, kaip ir jo pirmatakas 
masonas Rooseveltas, yra sykiu bendradarbiavimo 
su Vatikanu šalininkas. Jis tikėjęs sudaryti bendrą 
“vieningą Vatikano ir masonų frontą” prieš komu
nistus”. Vatikano organe “Osservatore Romano” bu
vo paskelbtas prelato Cordovani straipsnis apie Baž
nyčią ir masonus. Straipsnyje pakartoti visi lig
šioliniai pasmerkimai masonams. Ypačiai stipriai 
pasisakyta prieš “katalikiškus masonus”, kurie esą

* tokia pat nesąmonė kaip kad ir “katalikiški komunis
tai”. Po šio straipsnio masonai įsitikino, kad Bažny
čiai nepakeliui su masonerija. Tatai atsiliepia ir JV 
santykiams su Vatikanu.

Nauju kolctecąsistefM
Chmicova*, Ukraina.— 

Kitados buvusi viena iš 
derlingiausių žemių Eu
ropoje, Ukraina, vis dar 
negali duoti to derliaus, 
kuris buvo gaunamas 
baltojo caro laikais. Rau
donojo caro įvesti kol
chozai marina žmones 
badu. Kad iš suvargusių 
žmonių būtų galima dar 
daugiau išspausti, “So
vietų Ukrainos Respubli
kos prezidentas” Chruš- 
čovaa iškėlė mintį steigti 
milžiniškus kolohozus, ne 
mažesnius kaip po 1000 
šeimynų. Vedama plati 
agitacija ir kitose “res
publikose" steigti tokius 
pat kolchozus. Vėliau, 

būt, visa “respubli
ka” sudarys tik vieną 
kolchozą. Bus krūva ant 
krūvos, o po ta krūva — 
badu miršta žmonės.

Mūsų kalbos
J. Kuzmickis

Spaudos puslapiuose
2

Kaip Sovietų Rusijoje žmonių ’ 
ištikimybė tiriama?

na-

liepė atnešti saldainių. Še, imk, 
valgyk. O kodėl ši lėlė tokia 
geltona ir žalia? O su raudona 
medžiaga, ką tėvas padarė? 
Atsimeni praeitą vasarą, kur 
kabojo vėliavutė, tokia gelto
ną, žalia ir raudona, ar ne čia? 
— parodė pirštu į vietą tarp 
langų.

Marytė priprato prie sveti
mų veidų. Nebijojo svetimų. 
Ramiai stovėjo su pilnomis 
ąaldainių rankutėmis.
'•— Aš bėgsiu mamutei paro
dyti saldainius... **
— Mamutė tuoj ateis. Pa

lauk, dar ką gausi... O kur gi 
ta vėliavutė kabėjo? Tuoj pa- 
kabinsim kitą, didesnę, gra
žesnę, pasakyk!
— Oia nekabėjo. Mus išvarė

SULAUŽĖ TAFT - HARTLEY 
ĮSTATYMĄ

Hashington, D. C. — 
Tautinė darbo santykių 
taryba vienbalsiai pripa
žino, kad angliakasių uni
jos pareigūnai sulaužė 
Taft - Hartley įstatymą 
kurstydami kr a u t v ė s 
Harlon County, Ky., dar
bininkus ir prievarta .vers
dami pasirašyti narių 
blankas ir užsimokėti 
unijai mokesnius.

Taryba kaltina anglia
kasių unijos narius už 
naudojimą ‘fizinės jėgos’ 
ir grasinimus, jei krautu-

vės darbininkai nesutik
ėtų įstoti į uniją.

Tai in Saviety hrijaj?
Londonas.

mėn. 15 d. britų komunis
tų laikraštis “Daily Wor- 
ker” negalėjo būti išsiun
tinėtas. Penkiolika sunk
vežimių vairuotojų, kurie 
tą laikraštį išvežioja, su
streikavo protestuodami 
prie naujo “boso” pasky
rimą.

Birželio

APSINUODIJO 140 KARININKŲ
Londonas, Anglija — 

Praeitą šeštadienį, birže
lio 17 d., Burtonwood oro 
bazėje vakarieniaudami 
apsinuodijo maistu 140 
JAV karininkų. Visi bu
vo nuvežti ligoninėn: 26 
iš jų pasiliko, o kiti buvo 
paleisti į namus. Stovyk
los komendantas įsakė 
pravesti tardymą maisto 
sandelyje.

New York — Praeitą 
savaitę atvažiavo iš Vo
kietijos Aleksander Woz- 
gren, 40 metų amžiaus.

Tremtyje gyveno 5 me
tus. Atvažiavęs į didmies
tį, jis praeitą šeštadienį 
išėjo apžiūrėti miesto. 
Važiuodamas požemy j, 
pasiklydo. Sutikęs nepa
žįstamą žmogų, norėjo jo 
paklausti kelio. Nesuspė
jęs pasakyti nepažįsta
majam “Please one mo- 
ment”, kaip iš jo susilau
kė šūvio į veidą. Nepa
žįstamasis, sužeidęs trem
tinį, pabėgo. “Aš manau, 

Tad jis pamanė, kad aš 
esu policininkas arba po
litinis agentas”, tremti
nys pareiškė ligoninėje.

Melskimės lietuviškai!
L

2.

3.

DMjrsb Ramybės teUteria. Surinko ir išleido Kun. 
P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusi., kaina $4.00

Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M. 
Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00 • Į

Atlaidų Šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu
cinas. Trečioji laida, didclfiaju raidėmis, odos 
apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

"DARBnmnuur
B W. *Koadw«y» Se. Bžrtf 77, Noks.

“ŽODIS ne žvirblis, — 
nepagausi!” ■ 
sų tautos išmin 
ir žvirblį pagauti netaip 
lengva: jis turi sparnus, 
skrenda, kur nori. .

Žodis, tačiau, dar grei
tesnis ir eiklesnis už 
paukštį. Vienąkart ištar
tas, jis skrenda iš namų 
į namus, kaip paukštis, 
ir jokiu būdu jo nepagau
si nes beskraidydamas 
jis dauginasi, auga.

— sako mū- 
nintiš. O juk

Pagalvė pūkai
PASAKOJAMA, kad 

vienas pamokslininkas 
gavęs r I tokį isWmtttaą 
palyginimą. Pale i s t a s 
gandas — kaip pagalvėje 
sudėti pūkai, kurie palei
džiami ant vėjų, 
nelakstysi, kaip 
stengsi, — vistiek 
pūkų nesurasi ir 
rinksi.

Tačiau nevienas 
ta draskyti pagalvę ir 
leisti laukan pūkus. La
bai nekalta forma tai pa
sakė vieno laiško rašyto
jas: “Ilgi, nuobodūs va
karai... Susirenkam ke
liese ir pliotkavojame, 
dulkiname pažįstamų ir 
nepažį štamų plunks
nas...”

Žmonėms viskas nusi
bosta: ir politika, ir kny
gos, ir lošimai. Tačiau 
niekad jiems nenusibosta 
tuščios kalbos apie ki
tus: ana, jis taip pasa
kęs va, šis apie tave taip 
atsiliepė; saugokis ano, 
jis didelis plepys...

Nevienam, kuris mėgs
ta vadžioti po kitų gyve
nimo užkulisius, verta 
labai rimtai pasakyti: 
“Brolau, žiūrėk savo rei
kalų. Nesirk kitų Ilgo- 
mis...

Kaip 
nesi- 
visų 

nesu-

mėgs-

Jei dar neturite geros 
IBetuviškos maldaknygės, 

užeikite Į DARBININKO ad- 
miuistrad ją arba krripkttCs 

rašte užpildydami U 
rašte!: '

šiuo siunčiu $...................  ir
prašau prisiųsti man 

maldaknygę ............ ...............

pavard*

adresas

ir

Lūpos kalba iš širdies 
gausumo 

NENUGINCYJAMA 
net Šv. Rašte pažymėta
tiesa sako, kad lūpos 
kalba iš širdies gausumo. 
Kitaip tariant, kas kuo 
gyvena, apie ką nuolat 
mąsto, — apie tai daž
niausiai fr kalba.

Žmonės, kurie nemėgs
ta skaityti nei knygų 
nei laikraščių, kurie ten
kinasi tik įvairiomis kal
bomis ir gandais, — be 
abejo, nekažin ką gero ir 
įdomaus pasakys. Jų kal
bos temomis bus — ką 
1_ subiro, ką kur išgir
do ir pan? Juk niekam nė
ra paslaptis, kad nei šo
kių salėse, nei miestų 
gatvėse ko ypatingo ne
išgirsi, ko rimto nesuži
nosi.

Geros, gilios mintys 
reikalingos, kaip švelnūs 
augalai,,gerų sąlygų: rei
kalingos namų tylos, su
sitelkimo, apsvarstymo. 
Tada, kai širdis persipil- 
do, kai joje susirenka 
gilių ir brandžių minčių, 
— kiekvienas sutiktasis, 
kiekvienas ir atsitiktinis 
svečias turi progos iš
girsti gražiai kalbančių 
lūpų gilų širdies turinį.

bos temop 
kur aut

Vakaro valandos
VAKARAIS, jei nenu

einama kur į pobūvius ar 
sueigas, paprastai sėdi
ma namuose.

Mūsų gilusis filosofas 
prof. St. Šalkauskis va
karais kartu su savo 
žmona skaitydavo kny
gas. Kartu skaitydavo, 
kartu svarstydavo ir 
vertindavo.

Ir paprastų žmonių tar
pe pasitaiko tokių, kurie 
vakarais kartu su visa 
šeima skaito naują laik
raštį ar knygą.

Skaitomas laikraštis ar 
knyga paprastai sukelia 
naujų minčių. Vienas at
kreipia dėmesį į vieną, 
kitas į kitą smulkmeną. 
Pasidalina įspūdžiais, pa
gilina mintis, panagrinė
ja jas. Juk, kaip prof. 
Pr. Dovydaitis pasakė, ir 
išmintingiausias žmogus 
kokio rašytojo ar pa
prasto kalbėtojo mintyse 
visuomet . suranda ką 
nors ^>ujo.

Mokytis, prūsintis 
niekuomet nevėlu. Žinija 
kasdien atidengia ką 
nors naujo, nepaprasto, 
įdomaus. Kai susidomina 
rimtais dalykais, — ne
lieka laiko* ir prasmės 
“dulkinti pažįstamų ir 
nepažįstamų plunksnas”.

Revizuokime save!
JEIGU kalbiam žmogui 

neužtenka paprasto žo
džio, jis kartais nusitve
ria ir plunksną. Jau šian
dien nevienas stebisi ir 
atvirai pasisako prieš 
įvairius ‘puolimus’ spau
doje.

Kodėl ne, . _ ________
kalbėti <įr 'rašyti. Tačiau 
reikia kalbėti savo vardu 
ir nebijoti savo šešėlio. 
Būtų labai paprasta, jei, 
rašant apie vardinį žmo
gų, būtų drąsiai ir po ra
šiniu, pasirašoma. Slapy- 
vardės tai lyg krūmų 
priedanga, iš po kurių 
leidžiami akmenėliai.

Žodis — rašytas ir pa-, 
sakytas — visuomet ver
tas apgalvoti: ar tai duos 
kokios naudos, ar tik su
kiršins.

Netgi klaidas keliant 
reikalingas tam tikras 
taktas, kad būtų aišku, 
jog svarbiausia rūpi tie
sa, ne žmogaus pažemini
mas.

Šiandien galime pasa
kyti: pasakyk, ką tu 
mąstai ir ką kalbi ar ra
šai, — pasakysiu, kas tu 
esi. Jeigu visur ieškai 
deimančiukų, jei moki 
jais pasidžiaugti, — šau
nus esi; priešingai, — jei 
ieškai šešėlių, jei įdo- 
maujiesi gandais, — dar 
turi pasistiebti.

Kaip kiekvienas, deda 
pastangų geriau išsila
vinti savo profesijoje ir 
taiso savo klaidas, taip 
reikia stengtis revizuoti, 
peržiūrėti savo kalbas ir 
taisyti tai, kas negera.

« « *

gi

galima

“Draugas” š. m. birželio 14 
d. numeryje (136) atspausdi
no vertą dėmesio pranešimą, 
prisiųsta A. Rupeikos iš Lie
tuvos pasienio. Be kitų daly
kų, apie "super - kolchozus” 
(kolchozus milžinus) ir “litpo- 
pus” (kacapiškus “lietuvius"), 
minėtas pranešėjas nurodo, 
kokie yra su žmonėmis veda
mi “pasikalbėjimai":

“Vilniaus ir Kauno agitato
rių mokyklos kasmet apmoko 
šimtus agitatorių. Tie polit- 
darbininkai yra ne tik agita
toriai, bet kartu ir “seksotai” 
— slapti MVD agentai - šni
pai. Jų tikslas agituoti ir šni
pinėti žmones. Visur jų pilna: 
mokyklose, kolchozuose, įstai
gose. Jie lanko žmones
muose, dalina propogandinę iš namelių, mes gyvenom vien- 
literatūrą ir veda “draugiškus 
pasikalbėjimus — ragovorčik”.

Gauta iš pirmos rankos ži
nių, kaip išrodo toks “razgo- 
vorčikas”. Pavidalcių kolcho
zo, Maišiogalos valse., vieną 
pirmadienį Martynas Kelmutis 
gavo “predsiedatelio” draugo 
“litpopo" Ivano Ivanyčo' Byč- 
kovo įsakymą nuvežti į Vil
niaus “Glavmoloko” kolchozo 
pieną. Namie paliko žmona ir 
trijų metų dukra, Marytė. 
"Predsiedatelis” liepė , Marty
nų žmonai eiti ravėti kolchozo 
daržus, pirkioje paliko tik ma
žutė Marytė.

Marytė sėdi ant grindų ir 
žaidžia su lėle, kurią pagami
no mamutė iš geltonų ir žalių 
skudurėlių.

/
Atsidaro pirkios durys. Įei

na žmogus, dairosi po pirkią, 
kepurės nenuima.
— La bary t, kur tėvai?
— Tėtužis nuvažiavo į Vilnių, 

mamutė darže...
— 0 tu lėle žaidi? Skaityti 

nemoki? O kas čia, pasakyk?
Ištraukė iš kišenės “Blok- 

not Agitatora” numerį ir pa
kišo Marytei didelę Stalino fo
tografiją.
— Va koks ūsočius? — pra

tarė Marytė.
Agitatorius pasidairė po sie

nas. Ištraukė paišelį, ką ten 
sau užsirašė.
— Tai tau tėvai nerodė tėve

lio Stalino, a? Žiūrėk, jis tau

Lietuviai skautai daly
vaus Valley Forge 

Jamboreej
Antroje Tautinėje Jamboree, 

Valley Forge, Pa., birželio 29 
— liepos 6 d. vyks stovyklauti 
ir lietuvių skiltis, vadovauja
ma skautininko M. Jurkšo. Ją 
sudarys skautai iš Baltimorės, 
Bostono, Hartfordo ir Roches- 
terio lietuvių skautų vienetų.

Be to, tuo pačiu metu netoli 
Valley Forge Phfladelphia lie
tuvių skautų yra rengiama 
stovykla vyresnio amžiaus 
skautams— skautams vyčiams 
bei vadovams.

Į šią Jamboree per Tarptau
tinį Skautų Biurą Londone yra 
pakviesta dalyvauti 42-jų tau
tų skautai, jų tarpe ir lietu
viai. Teko nugirsti, kad Bos
tono lietuvių skautų bičiuliai 
žada apie birželio 24 d. su
rengti išleistuves į Jamboree 
vykstantiems skautams. Skau
tams prijaučiantieji kviečiami 
atsilankyti į tą pobūvį ir pa
remti lietuvių skautų dalyva
vimą Jamboreej.

kiemy už dvaro. Ten. sekly
čioje vėliavutė ir kabėjo...
— Cha, cha, cha, — kraipė 

galvą ir juokėsi agitatorius, 
skubiai rašinėdamas.
— Sakai, kabojo seklyčioje, 

kabojo, a? Še, imk knygą, 
kiek čia gražią paveikslėliu! 
Ar pas jus nėra jokiu kny
gų? Mamutė su tėvu neskai
to? Jokių “gazietų” neturite?
— Gazietas tėtė atneša, ma

chorką rūko. Mamutė skaito 
knygeles su šventaisiais...
— O, sakai, “gazietas” rū

ko? Skaito su šventaisiais7 
Puikiai, gražiai — vis rašo ir 
rašo.
— O kaip tavo vardas? — 

Marytė? puiku, gražu, Mary
tė... Na, eik pas savo mamutę, 
aš ateisiu rytoj, atnešiu tau 
vėliavėlę ir naują lėlę... O ku
nigėlis ar davė tau saldainių? 
Vot tau, nedavė... Ir dvi “ne- 
dieliai** 'mamutė nebuvo pas 
kunigėli, kodėl ? Negerai, ne
gerai... Sekmadienį eisite su 
mama ir Agota į Maišiogalą?

• Sekmadienį nei Marytė, nei 
tėtė, nei mamutė nelankė ku
nigėlio Maišiogaloje... Tėvui 
Martynui pavyko ištrūkti iš 
MVD daboklės, pabėgo į miš
kus... Mamutė su mažute Ma
ryte ilgai, ilgai važiavo, gal du 
mėnesius, gal ilgiau... Išmetė 
jas Bamaule, Vakarų Sibire, į 
Kazachų “posiolką”. Balan
džio mėnesį mamutė mirė: ne
sirgo, nyko, nevalgė, verkė; 
vieną rytą Kazachas, kuris 
mamutę varė darban, rado ją 
negyvą... Marytė paliko. Nuve
žė ją į Almą Atą “prijutan”. 
Jei nemirs, bus “komsomol- 
ka”.

O žmonijos sąžinė, kada pra
busi!

«

Graikijos ministeris pirmi
ninkas Ir užs. reikalą mhiiste- 
ris Kvyksią K Paryžiaus, Jaani

— BROLAU, išgelbėjai 
mane! — ne kartą pasa
ko teisiamasis jį apgynu
siam liudininkui.

Mūsų kalbos arba tei
sina, arba kaltina. Daž
nai teisina nekaltą, daž
nai kaltina teisų. Gra
žiausia atestacija žmo
gui, jei apie jį galima
pasakyti: “Jis apie kitus profesionelų-dirbinmkų buvo dalyvavo Europos Tarybos pene 
blogai nekalba...” v didesnis trūkumas. sėdžiutne. >tcX

• Pus* milijono baigusiųjų 
kolegijas ieėko darbo savo 
specialybėje, tačiau kurį laiką 
dauguma turės pasitenkinti 
paprastu darbu ir mažesnėmis 
algomis negu anksčiau, kol
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Ar U. N. likviduotina?
Po didelių karų ir pasaulinių sukrėtimų mėginta 

organizuoti tam tikros tarptautinio masto atsparos, 
kurios tvarkytų tautų bei valstybių reikalus taikiu bū
du. Po ilgo laikotarpio kruvinų Napoleono karų Vie
nos Kongrese dar 1815 m. “buv įsteigta taip vadina
ma Šventoji Sąjunga, kuri turėjo atnešti Europai am
žiną taiką. Tačiau ta “amžinoji” taika buvo nutrauk
ta vos praslinkus dvylikai metų, kai Rusija pradėjo 
karą su Persija ir su Turkija. Paskui įvyko lenkų 
prieš Rusiją sukilimas 1830-31 m. ir vengrų prieš 
Austriją 1859 m.). Po to greitai sekė Krymo karas 
(1854 - 55 m.), Prancūzijos su Italija (1859 m.), Aus
trijos su Vokietija (1866 m.), Vokietijos su Prancūzi
ja (1870-71 m.) ir Rusijos su Turkija (1877-78 m.). 
Tuo būdu XIX amžius buvo pažymėta nuolatiniais 
dideliais karais, neskaitant mažesniųjų karų Azijoj ir 
Afrikoj įvykusių. Tad Šventoji Sąjunga, rodos, dau
giau suerzino negu nuramino Europos tautas. Paga
liau, visi greit ją pamiršo.

Veteran* dukrytfa siuva žvaigždėtas vėliavėles (New 
York City).

KAZOKUS PRISIMINUS

Baisūs nuostoliai, kuriuos padarė pirmasis pa
saulinis karas, vertė tautų vadus vėl padaryti drau
gingo tautų santykiavimo bandymą. Sudaryta Tautų 
Sąjunga, kuri taip pat labai greit parodė savo silpny
bę. Ją sulaužė Mussolini, paskui Hitleris, o vėliau tik 
tas nelaužė, kas nenorėjo. Tautų Sąjunga ramiai pasi
mirė.

Antram pasauliniam kare demokratija iškėlė šū
kį: “karas prieš karą". Reiškia, šis karas būsiąs pas
kutinis, nes bus sudaryta tokia tautų sutartis, kuri 
vieningu visų nusistatymu niekam neleis kariauti ir 
viską išspręs taikos keliu. Ta įstaiga vadinasi Jung-* 
tinių Tautų Organizacija (UN).

Visi žinome, kokia bejėgiška tos įstaigos veikla. 
Užtenka turėt vieną blogos valios narį — Rusiją, kad 
visų geros valios narių pastangos nueitų niekais. Di
džiausia to priežastis, kad U. N. organizatoriai neap
sidraudę su tokia pavojinga priemone, kaip laisvas 
“veto”. Tą neigimo ir ardymo įnagį reikėjo kaip apri
boti. to nepadaryta, ir Rusija jį vartoja visur, kur 
tik numato, kad daroma pastangos kokiam naudin
gam užsimojimui, ypač ryšiumi su įvykdimu teisin
gos pastovios taikos. Kitais žodžiais, Rusija tramdo 
ir paraližuoja pasaulio taiką, pažangą ir gerovę. U. 
N. nepajėgia tos kliūties likviduoti. Nenuostabu, kad 
girdisi balsų, reikalaujančių U. N. likviduotės.

Kazokas — įprasta va
dinti valkata, bastūnas, 
klajoklis. Iš tikrųjų yra 
kiek kitaip. 16 amžiuje 
Dniepro žemupyje, kur 
dabar visur aplink Uk
raina (daininga, linksma, 
darbšti ir laisvę mėgstan
ti ukrainų, arba ukrainie
čių, tauta, keliais badme
čiais ir eile deportacijų 
bolševikų nepaprastai iš
retinta), buvo dar žmo
nių kaip ir negyventa, o 
gyvenamosios sodybos 
baigėsi kiek tiek žemiau 
Kievo, stovinčio ant 
Dniepro. Sunkiaus i o j e 
Dniepro susisiekimo vie
toje, kur tą susisiekimą 
trukdantys yra garsieji 
upės slenksčiai, susidarė
Ukrainos kazokų Zaporo
žės Sic. Kai nuo 16 a. ant-

rosios pusės Dniepro 
slenksčiuose ėmė įsigy
venti kazokai organizuo
čiau, dešiniajame Dniep
ro krante prie upės slenk
sčių lenkai pastatydino 
Kodako tvirtovę, o netoli 
Dniepro žiočių turkai pa
statydino Očakovo tvir
tovę. Tarp jų turėjo tilpti 
apsupti kazokai.

Į tas tuščias sritis seno
vėje rinkdavosi visokie 
pabėgėliai —pelitiniai ir 
nepolitiniai: iš dvarponių 
letenos ištrūkę baudžiau
ninkai, kitaip nusikaltu- 
sieji ir, žinoma, kartu ir 
avantiurininkai. Tie pa
bėgėliai nuo seno ir yra 
sudarę čia savo bendruo
menes. Jų butinė Pa- 
dnieprėje vadinosi Sičė 
(rus. sėčj), o jie patys —

kazokais, besivertusiais 
medžiokle stepėse, kar
tais plėšikavimais ir ka
rais. Tuo metu labai ne
ramūs buvo mongoloidų 
kraujo Mahometo tikėji
mo (daugiausia) totoriai 
su savo eikliaisiais žir
gais, kaip ir to pat krau
jo ir tikėjimo turkai. Ir 
kazokai buvo nepapras
tai žvalūs raiteliai. Tad 
kazokai puldinėdavo ir 
totorius, iš rytų pasiro
džiusius ir net turkų 
Konstantinopolio (Bizan
tijos) Dardane 1 i u o s e 
priemiesčius, nuplaukda
mi per Juodąją jūrą, nu
siaubdavo. Mat, kazokai 
save laikė priešakiniais 
(avangardiniais) krikš
čioniškojo pasaulio sar
gais. Kazokija dažnai pa
laikydavo Lietuvos pu
sę: kazokams rūpėjo sa
va laisvė ir nepasidavi- 
mas Maskvos kunigaikš
tijai bei mongolų pasau
liui.

Rusijos carai galop pa
vergė kazokus, ir jie bu
vo paversti atskiros ka
riuomenės dalies karei
viais - raiteliais, ypač 
nukreiptais prieš Rusijos 
užgrobtuosius kraštus. 
Prisiminkime Kražių 
skerdynes, 1905 metų ka
zokų su patrankomis 
siautėjimą Lietuvoje ir 
1-jo pas. karo kazokų na- 
gaikas vienmarškinio lie
tuvio pečiams, pvz. kad 
ir karo rekvizicijų reika
laujant

T. Rusijoje pradžioje 
kazokai buvo žiauriai iš
naikinti Ukrainoje. Da
bar, esą, vėl kazokai su
organizuoti panašiems, 
kaip ir carų, tikslams.

A Žiemena.

RAUDONOJI LETENA 
VIRŠUM AFRIKOS

Tačiau yra nuomonių, nežiūrint savo bejėgišku
mo, U. N. vis dėl to turi tą pliusą, kad ištraukia aikš
tėn tikrąjį Rusijos tikslą. Per dažnai kartodama veto, 
Rusija parodo pasauliui savo imperialistinį groboniš- 
kumą, norą pavergti vis daugiau tautų ir boikotuoti 
taiką, gerbūvį ir progresą. Meška yra priversta at
skleisti savo nekultūringą ašmenį ir paneigt veidmai
ningą propagandą, esą vien taika jai terūpinti. Ant
ra vertus, U. N. vis dėlto suburia civilizuotas tau
tas į bendrą frontą. Tai rimtas pliusas. K.

■b Vatikano valstybė pa
didėjo. Dabartinė Vati
kano radio stotis paly
ginti silpna. Dėl sovieti
nių trukdymų ir lietuviš
kos Vatikano radio 
transliacijos kartais veik 
negirdimos. Dabar supla

nuota pastatyti nauja 
Vatikano radio stotis. Jai 
statyti iš Italijos Vatika
no valstybei priskirtas 
apie 10 ha žemės plotas.

Paryžinė “New York Herald Tribūne” laida pa
skelbė sensacingą medžiagą apie bolševikų organi
zacijos tinklą Afrikoje. Belgų Konge yra dideli ura- 
nijaus rūdos ištekliai. Čia bolševikai yra išvystę di
džiausią agitacijos ir šnipinėjimo veiklą. Belgų tu
rimais daviniais, sovietai turi tris taškus, pro ku
riuos vyksta jų žmonės, propaganda ir visa kita Af
rikai prieš europiečius nuteikti: 1) Sovietų Sąjun
gos konsulatas Brazaville, 2) Sovietų Sąjungos kon
sulatas Pretorijoj ir* 3) Sovietų Sąjungos atstovybė 
Adis Abeboj. Visa Afrika apjuosta specialiais trum
pų bangų bolševikinės propagandos siųstuvais. Pa
rinkti negrai Sovietų Sąjungoje išeina ideologinį ir 
technikinį parengimą ir vėliau grąžinami kaip ra
distai, technikai ir sykiu agentai. Kai kurie jų suim
ti ir tardomi parodė, kad Sovietų Sąjunga negrams 
yra pažadėjusi padėti išvyti iš Afrikos baltuosius ir 
Afriką padaryti afrikiečių... Bolševikinei veikiai sek
ti britai, po įvykusių neramumų Urgandoj ir Nige
rijoje, pasiuntė į Afriką geriausius savo Secret Ser- 
vice žmones. Praėjusį vasarį Akkroj buvo teisiamas 
negrų giminės vadas Kwame Nkrumah su 12 savo 
bendrininkų. Jis teisme prisipažino, kad jo suorga
nizuotos “Tautinės liaudies partijos” tikslas yra su
daryti sovietinę vakarų Afrikos respubliką...

Ir prancūzų* valdomoj vakarinėj pusiaujo Afri
koje reiškiasi stiprus revoliucinis judėjimas, pasiva
dinęs “Rassemblement Democratiųue Africain”. Jo 
tikslas — nusikratyt prancūzų globa. Jo ženklas — 
kūjis ir pjautuvas. Sov. S-gą jis garbina, kaip “pa
vergtųjų tautų draugą”. Šis promaskvinis sąjūdis pa
laiko glaudžius ryšius su Tuniso arabų nepriklauso
mybės siekiančiu sąjūdžiu “Destour”. Šio viso judėji
mo dvasinis vadas, atrodo, yra dabar Kaire gyvenąs 
garsusis Maroko tautinis vadas Adb ei Krimas, kuris 
nedviprasmiškai yra pasisakęs už Sovietų Sąjungos 
intervenciją Afrikai išlaisvinti. “Jei mums neduos 
nepriklausomybės, mes pakartosime Kinijos ir Indo- 
kinijos įvykius, — grasina Abd ei Krimas.

Neramu ir ispanų Marokke. Kai Franco kariuo
menė po kruvinų aukų pagaliau numalšino vietinių 
sukilimą Jebala kalnuose, tai pas sukilėlius rado la
bai daug moderniškų ginklų čekoslovakiškos gamy
bos. Jie Marokko pasiekė pro Triestą - Tangerą. Su
prantama, kad Čekoslovakija be Maskvos įsakymo 
marokiečių nebūt ginklavusi.

Tas viskas prikišamai rodo, kad tuo pačiu metu, 
kai pasaulio dėmesys daugiausia sukasi apie Tol. Ry
tus, kaip neuralginius tarptautinės padėties taškus, 
Afrikoje vyksta intensyvus pasirengimas pakartoti 
Kinijos įvykius... P. B.P. B.

— — — •

ATIDAROMA STOVYKLA
Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, nuo liepos 1 d. iki 

rugpiūčio 5 d. atidaro berniukams vasaros stovyklą. Priimami 
beturi* vaikai nuo 8 iki 16 m. Tam tikslui yra įrengtos gražios 
patalpos, paruošta įvairi dienotvarkė. Numatoma beturi* k. pra
tybos. Vaikai bus pranciškonų kunigų ir klierikų priežiūroje. 
Atlyginimas savaitei tik $15. Lietuviai, kurie norėtų kad jų vai
kai atostogas praleistų tikrai betuviškoje dvasioje, rašykite 
tuojau T.T. Pranciškonams:
FRANCISCAN MONASTERY, KENNEBUNK PORT, ME.

SUSITIKIMAS
[20]
— Jonas Gailius -------------

— Jūs manęs nepažįstate? — paklausia 
skambančiu balsu.

— Ne, neatsimenu, — atsako Indrė ir žiū
ri į jį, rausdamasi savo atmintyje.

— Ir jūs nepažįstate? — nepažįstamasis 
kreipiasi į Karolį.

— Balsas kažinkur girdėtas... Bet kada ir 
kur, — negaliu atsiminti... — atsako Karolis 
ir taipgi žiūri į jo veidą, aukštą kaktą, pele
ninius plaukus, plačią krūtinę.

— Pasikeitėte ir judu, — truputį nusišyp
so nepažįstamasis. — Na, bet ir nenuostabu: 
ketveri metai — ir dar tremtyje — geras 
laiko tarpas. O Ilgų Juozapienės nepamiršo
te?

— Betgi ji Lietuvoje pasiliko! — atsako 
Karolis.

— Taip, pasiliko. O aš pažįstu ir šitą... 
Alvydą! — priėjęs pakelia nuo staliuko nuo
trauką.

— Rūstas! Dieve mano! Iš Lietuvos! — 
staiga atsikvoši Indrė ir puola nepažįstamam 
i

— Rūstas! Mano draugas! Iš Lietuvos! — 
sušunka Karolis ir taipgi apsikabina. — Man 
taip ir rodėsi, tik negalėjau tikėti, kad miru
sieji galėtų prisikelti.

— Jei jau pažįstami, palieku jus vienus, 
— atsiliepia Kamaitis. — Atsiminkite, kad 
jis čia in cognito, — prideda išeidamas.

Rūstas vos bepastovi Indrės ir Kąroliaus 
myluojamas. Kai jis pamato ašaras, kaska
domis riedančias Indrės veidu, kai pastebi 
Karoliaus susijaudinimą, — susigraudina ir 

jis ir spaudžia abu prie krūtinės.
— Rūstas!.. Brangusis Rūstas!.. Iš Lietu

vos... Dieve, tu gyvas! — be pertraukos kar
toja Indrė ir Karolis.

Staiga Indrė kažinką atsimena, stipriai 
nutveria jį už rankos ir sako:

— Rūstai, o ar negirdėjai ką nors apie 
Alvydą?

Paklausia ir gyvomis akimis seka kiek
vieną jo bluostų mirksnį, mažiausią veido 
virptelėjimą.

Rūstas nusišypso, prispaudžia ją prie 
krūtinės ir sako:

— Ar tau manęs vieno neužtenka, Indre?
— Bet jis mano sužieduotinis, Rūstai! 

Negi nežinojai?! — pasipurto mergaitė.
— Alvydas... sužieduotinis?! — Rūsto 

veidas nustebęs ir beveik išsigandęs. — O 
jis man nieko nesakė...

— Kur jis? Kur mano Alvydas? — neri
mauja Indrė. — Ar gyvas jis?

— Gyvas, Indre! — rimtu balsu atsako 
Rūstas, ir Indrė jo balso rimtume jaučia ka
žin kokią grėsmę. — Tu jį dar pamatysi.

— Tai gal jis kartu atėjo? — Indrės vei
das nukaitęs, akys dega. — Bet ne, netikiu! 
Jis negalėjo iš Sibiro grįžti...

— O vis dėlto grįžo ir kartu į vakarus 
prasiveržė! — kirste kerta Rūstas, bet jo 
balse tas pats grėsmės atšešėlis.

— Alvydas čia, Vokietijoje?! — apsika
bina Rūstą Indrė.

— Alvydas čia? — nesusivaldo nė Karo
lis.

— Taip, čia, Vokietijoje! Bet ne šioje sto
vykloje.

— Tai kur? Kur mano Alvydas? Kur ma
no brangusis Vydas? — Indrė juokiasi ir 
ašaroja ir spaudžia rankomis Rūstą, tartum 
norėtų jėga iš jo visa ištraukti.

Pakeliui į šią stovyklą... Už poros sa
vaičių, o gal truputį vėliau atvyks... Tikrai 
atvyks, Indre!

Rūsto veidas visą laiką rimtas ir įtemp
tas, tartum kovos lauke. Iš akių netrykšta 
pergalės džiaugsmas; priešingai — ir jo vei
de, ir žvilgsnyje suakmenėjusi neįmanoma 
mįslė. Atrodo, jis turi kažin kokią nemielą, 
bet neatšaukiamą tikrovę, kurios negali ir 
nenori pasakyti.

Indrės veidu, kaip balta ekrano drobule, 
žaibo greitumu skrieja įvairios mintys. Dide
lis džiaugsmas jai įlieja tiek jėgų ir svaigu
lio, kad ji nežino nė ką daryti: spaudžia Rūs
to ranką, pribėga prie Alvydo nuotraukos, 
priglaudžia prie veido, myluoja, paskum 
vėl grįžta prie Rūsto ir glaudžiasi į jį.

— Mielas Rūstai, jūs nebijokite ir visą 
tiesą pasakykite! — glosto jo pečius. — Aš 
visa pakelsiu, visa panešiu.

Kol Rūstas, įsmeigęs į Alvydo nuotrauką 
akis, vis tebemąsto, Indrė pati pradeda spė
lioti:

— O gal jis jau kitą turi, kad nieko apie 
mane neminėjo?

Karolis neramiu žvilgsniu stebi Rūsto 
veidą. Jis visą laiką stovi prie lango ir nera
mus seka Rūstą ir Indrę.

— Ne, jis nemylėjo nė vienos mergaitės, 
— atsako Rūstas. — Juk jis karys, jis — 
partizanas: jis moka tylėti ir be reikalo ne
kalba. O, Alvydas — didvyris! Jis nepagau
tas atšovė į Lietuvą, jis vadovavo visam 
partizanų daliniui arba apygardai, kaip mes 
dabar vadiname, jis šimtams lietuvių gyvy
bes išgelbėjo!

'Karolis nuleidžia galvą, susimąsto ir, ro- 
dds, visai užsimiršta. Nepasakytum, jog ži
nia apie Alvydą jį džiugina. Tyli ir nesako 
nė vieno žodžio.

— Tai kur jis dabar yra? — net papurto 
Indrė Rūstą. — Tu kažin ką slepi nuo manęs, 
Rūstai. Bijai pasakyti. Gal jis pasienyje su
imtas, gal kur kalėjime vargsta?

Rūstas atsisėda kėdėje, uždeda rankas 
ant stalo ir tvirtu balsu sako:

— Esu partizanas ir sakau tiktai tiesą: 
Alvydui negresia jokie pavojai, nors kelionė
je jie tykojo mus, kaip medžiotojai miško 
žvėrelius. Iš Lietuvos išvykome šeši, o vaka
rus pasiekėme tik du — Alvydas ir aš! Kiti 
susidūrimuose žuvo.

Jis valandėlę susimąsto ir jo veidas apsi
traukia, tartum, švinine oda; pilkos akys 
prigesta, lyg matytų kovos draugų užmigu
sius veidus.

— Alvydas — gali tikėti — liko tau išti
kimas, — po valandėlės tęsia toliau. — Ma
tau, — pažvelgia į nuotrauką ir Karolį, — 
kad ir tu išsaugojai jį savo širdyje. Taip, 
dabar ir aš sutinku: sužieduotinė turi žinoti 
apie savo mylimąjį... Juk jau tiek laiko — 
be jokios žinios — be artimųjų. Indre, — pa
ima ją geležinėmis rankomis už alkūnių, — 
mes, partizanai, nieko nebijome, net mirties. 
Mus įkvepia kenčiančios tėvynės meilė. Ant 
jos aukuro sudedame viską iki -paskutinio 
atsikvėpimo: ir širdį, ir protą, ir svajas, ir 
jaunystę, ir, pagaliau, gyvybę. Alvydas yra 
sužeistas. Štai, ką turi žinoti!

— Alvydas sužeistas, — pakartoja Ka
rolis ir dar labiau apsiniaukia.

— Ar labai sužeistas? — klausia Indrė. 
— Pavojingai?

— Sakiau jau: visi pavojai praėjo, — at
sako Rūstas. — Jis jau gyja.

(Bus daugiau).
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ORGANEZUOKIMES NUTIKTI
NAUJUS BANDYMO LAIKUS
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Pijus
Artėja, tur būt, lemiamas 

ne tik gamtos jėgų, bet ir pa
ties žmogaus atsipalaidojimo 
amžius. Civilizaeijos istorija 
liudija, kad gausėjant iš gam
tos išgaunamoms jėgoms, stip
rėja ir žmonių pastangos nu
sikratyti bet kokios vergijos, 
atviros ar pasalūniškos.

Kai dar vandenys 
malūnus suko

Tuo metu, kada aukštumų 
vandens ir vėjai buvo moder
nios jėgos mašinoms sukti, 
tada ir visą žmonių gyvenimą 
atstovavo tik didžiūnai. O visi 
kiti žmonės turėjo vandenų ir 
vėjų teikiamų jėgų išteklius 
papildyti savo raumenimis. 
Kada buvo išmoksta panaudo
ti vanduo garo varikliams, iš
skirti degamieji skysčiai, tada 
ir žmonių dar gausesni sluoks
niai pasirodė asmens laisvės 
kelyje. Maždaug tuo pačiu lai
ku, kada gauta elektros jėgų, 
pajudėjo gausiausias žmonių, 
tai darbininkų, sluoksnis, se
niau vadinama liaudis. Argi 
tat ne nuoseklu su dideliu rū
pestingumu laukti visuotinio 
žmonijos atsiliepimo ir į nau
jų, atominių, tokių milžiniškų 
jėgų šaltinių atpalaidojimą.

Nauiioda
keli milijonai gyvybių. Šian
dien jos nuostoliai, įskaitant 
pastarojo karo aukas, yra pa
kilę dešimteriopai. Bet kiek 
toji revoliucija atnešė kūno ir 
dvasios kančių komunistų 
kontroliuojamuose kraštuose 
600-ams milijonų žmonių, įvai
rių tautybių? Kenčia 200 mili
jonų pačios Rusijos, 8 milijo
nai pagrobtų Baltijos kraštų, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
36 — Lenkijos, 40 — Rytų 
Vokietijos, 12 — Čekijos, 7 — 
Bulgarijos, 9 — Vengrijos, 16 
— Rumunijos, 15 — Jugosla
vijos ir pastaruoju metu be
veik visos Kinijos 400 milijo
nų žmonių.

Kokios gi priežastys tokios 
nelaimės?

Raudonasis žmonijos 
vulkanas

Spalių mėn. revoliucija Rusi
joje žmonijos gyvenime yra 
sunkesnis sukrėtimas, kaip 
žemės drebėjimas ir ugnikal
nio išsiveržimas Sumatroje 
1883 m. Tą rugpjūtį, kai tas 
žemės skaudulys trūko, jo pū
liai, tos medžiagos, išlėkė į 
aukštį iki 20 kilometrų. Už 
tūkstanties mylių krito uolų 
gabalai, o smulkiosios dulkelės 
du kartu apskriejo visą žemės 
rutulį ir per dvejus metus 
šiurpiomis spalvomis dažė 
saulėlydžius ir saulėtekius vi
soje žemėje. Šiandien šiurpio
mis spalvomis dažo visą žmo
nijos gyvenimą imperijalistiš- 
kasis rusų komunizmas. Jo 
“dulkelės” keliauja aplink visą 
žemę taip pat ir nuodija žmo
nių, ypač darbininkų, dvasią 
pavydu, neapykanta ir kerštu, 
visur susirasdamas sau aukų.

Spalių revoliucijos 
duobe

Spalių revoliucija žmonijoje 
išmušė tokią kapų duobę, ku
rioje iš karto buvo palaidota

vieni jan- 
Be tikė- 
tvarkos, 
Ypatin-

Plėšrieji instinktai
Pasarųjų amžių civilizacija 

su savo materializmu, techni
ka, iškraipyta viešąja nuomo
ne, žmogaus darbo biržomis 
slopino žmogaus dvasią, varžė 
žmogaus asmenybės plėtojimą
si, o skatino jo instinktus. 
Instinktai darosi baisūs, kada 
jų nebekontroliuo  ja dvasia; 
kada pati žmogaus dvasia pa
klysta, pasimeta nuo Amži
nojo švyturio, viską 
čios Tiesos, Kristaus, 
jimo žmogus nustoja 
darnumo ir pilnumo,
gai baisu, kai žmogus pats 
save ima galutiniu savo gyve
nimo tikslu ir prasme. Iš tik
rųjų žmogus tada pats save 
paverčia nieku. O niekam tik
rai tvarkos nereikia. Tada 
žmonės, instinktų pagauti, iš
eina vieni iš kitų gėrybių 
grobstyti, kaip šiaurės pengvi- 
nai gūžtoms akmenėlius. Kar
tais jie plėšia baisiau už Kari- 
lų jūros ryklius. Bet iš tikrų
jų, ką darys pengvinas pajūrio 
tuštumoje, kur jau nurinkti 
visi akmenėliai, o jam gūžtos 
būtinai reikia, nes reikia vai
kai perėti? Ką turi daryti ne- 
plėšusi tokia didžiulė toninė 
žuvis, ryklys, jeigu ji alkana?

•

žmogus kaip šarka
Tačiau instinktams parsida

vęs žmogus dar keistesnis. 
Keistas kaip ta šarka, kuri 
velka - traukia į savo gūžtą 
ne tik statybinę medžiagą, 
maistą, bet ir visokius blizgu
čius: žiedus, auskarus, veid
rodėlių šukeles. Kiek yra bu-

i

K ■ •

K Rl
K ♦ M

■
M

‘ -1

K

f \ ' i*. ■
■ ri -d

jį* : j

KJ

■' ■"«

f

K
Uj

I ' J

šešerius metus vedžiojęs akląjį darbininką Al. Hender- 
son, San Bernardino, CaL, iš Vokietijos gautos šuva pato 
dėl senumo apanka. Hendersoa ieško nanja šunea vadovo, 
kurto vėduotų abudu akluosius.

Iv. Jurgio Bet. par. fMduantol

darbininkas
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Pupils of St George’* Parochial School who were graduaud from the *i<hth 
pictured above. Front row (from left): Joaa Mazimonia, lterhara F 
Gregas. Second row: Joseph RomanuaU, Rotoert YanaJavago, Jotmm 
(curate;) Rev. Joaeph A. Karalius (paator;) Rev. J. S. Lukiys (cuntej 
Charlea Valetske. Third row: Anthony Matalavage, James Abiciunaa, Da Povėli,
Robert Ogrodnick. Joaeph Dopkin, Daniel Kolavage. Eugene Raibeck. Joaeph Shirvinaky, Rcpald 
Karpovich. Fourth rov: Kathryn Glabis. Charlotte Belesky, Doloraa Rutkauakaa. Mary Bootick, 
joanne Nielubovicz, Mary Louise Pacenta, Bernadine Banonia, Ana Tbareaa Gvaiadfivaki, GeiaŠtih* 
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vę atsitikimų Lietuvoje, kad 
jaunamartė mazgojosi rankas 
prie tvenkinio, valandėlei pa
miršo žiedą ant akmens, — po 
metų kelių jos pačios vaikai jį 
rado šarkos gūžtoje. Dievaži, 
mes to klausimo daugelis ne
mokame atsakyti, kodėl ji, 
šarka, tokia naivi. Bet kiek
vienas aiškiai suprantame, kad 
tai jos instinktų darbas, ir 
kad mes, žmones, dažnai pasi
darome panašūs į šarkas, kai 
tik pasiduodame savo instink
tams. Ir tada pasalūniškai ar 
atvirai traukiame iš savo arti
mo jo darbą, jo jėgas, jo tur
tą, jo teises į asmens laisvę. 
Traukiame pavieniui, susitarę, 
kompanijomis, o tų gėrybių 

nepakanka, kaip girtuok- 
degtinės.

vis 
liui

iš-

masiškai, 
tvarkos, 
tada su- 
kultūrož, 
ir išeina

Išnaudotojai ir 
išnaudojamieji 

Žmonės taip ir Suskyla į 
naudotojus ir išnaudojamus.
O skriauda nuskriaustiesiems 
yra be galo galinga skatinto
ja susibausti ir sukilti, besą- 
ligiškai, gaivališkai, 
nebesilaikant jokias 
Kerštingas pavydas 
kyla griauti naikinti 
švietimo ir mokslą
manifestuoti savo nusistaty
mo prieš privatinę nuosavybę 
ar kurią kitą dvasinę ar mate- 
ripalinę žmogaus asmens lais
vės laidoto ją. Kodėl?

Dėlto, kad ateina laikas val
dantiesiems ir turtingiesiems, 
šarkos broliams, mokėti sąs
kaitas už savo artimo išnau
dojimą, paniekinimą, “už ver
giją ar baudžiavą”, viešą ar 
pasalūnišką. •

Tat ko reikia žmonėms bijo
tis? Ar savo artimo laisvės?

STUDIJAVIMO GALIMUMAI 
JUNG. ĄMER. VALSTYBĖSE

Ii pasitaikyti lietuvis jaunuo
lis, kuris vaiky būdamas Bos
tono gatvėse laikraščius par
davinėjo. Toks be rezervų gali 
kandidatuoti į ‘Newsboy Scho- 
ląrship’ Harvardo universite
te, Arba štai, jei Jūsų tėvas 
dirbo prie “Pennsylvania ge
ležinkelio, tai Jūs galite tikėtis 
gauti vieną iš kelių stipendijų 
Princenton ir Pennsylvanįa 
universitetuose. Jeigu nevąr- 
tpjate svaiginamųjų gėralų, 
galite kandidatuoti atitinka
mai stipendijai Dartmouth 
College, New Hampshire vals
tybėje; jeigu esate profeso
riaus duktė, galite kandida
tuoti stipendijai garsiojoj 
mergaičių Vasšar College.

Toliau įvairios religinės sek
tos, organizacijos bei klubai 
turi sudarę įvairiausius fon
dus stipendijoms, kaip, pavyz
džiui, Eikš National Founda- 
tion ir kitos.

taip 
tie, 
gali

Pirmame pranešime bendrai 
bruožais pasistengėme supa
žindinti su mokyklų santvar
ka J. A. Valstybėse. Šio pra
nešimo tikslas duoti suprati
mą apie materiales lengvatas 
siekiant mokslo.

Lėšų šaltinius galima 
sugrupuoti: Pirmiausia
kurių tėvai ar globėjai
ketveris - penkeris metus pa
rūpinti bent po pusantro tūks
tančio dolerių kasmet. Antro
je vietoje eina tie, kurie gau
na pilną ar daliną stipendiją, 
ir trečioje vietoje tie, kurie 
užsidirba patys mokslapini- 
giąms ir pragyvenimui. Pir
mai grupei priklausantys stu
dentai materialiniu atžvilgiu 
problemos nesudaro. Didesnio 
nagrinėjimo reikalauja antrai 
ir trečiai grupei priklausantie
ji, būtent, stipendininkai ir už
darbiaujantys studentai.

STIPENDIJOS
Amerikoniškose kolegijose 

bei universitetuose studentai 
neretai juokauja, kad stipendi
jos (scholarships) auga ant 
medžių, tik tereikia atitinka
mą medį susirasti ir pagei
daujamą stipendiją nusirašky
ti. Nepasiturintiems tenka su
sirasti tą medį, ant kurio sti
pendijos auga, kas nėra leng
va, bet įmanoma tvirtai moks
lo siekti nusistačiusiam jau
nuoliui ar jaunuolei. Neimant 
dėmesin veteranų apytikriai 
80,000 kolegijų studentų J. A. 
Valstybėse gauna stipendijas, 
kurių dydis įvairus, prade
dant vienu 
ir baigiant 
metams.

The National Studento’ Coor- 
dinating Council, 20 Best 40 
Street, New York, N. Y.» kuri 
pagelbsti sudaryti galimumus 
baigti studijas tokiems trem
tiniams studentams, kuriems 
iki studijų galo liko nedaugiau 
kaip dveji metai. Su aukščiau 
minėta organizacija kooperuo
ja “The National Studente’ 
Association, The Hillel Foun- 
dation, The National Federa- 
tion of Catholic College Stu
dente, U'orld’s Studente Chris- 
tian Federation, The United 
Studente Chrįstian Council, į 
kurį įeina YMCA ir YWCA, ir 
The Committee on Friendly 
Relations Among Foreign Stu
dente. Sienkiantis pagalbos 
mokslui nepadarys klaidos 
kreipdamasis į vieną ar ir ke
lias tų organizacijų. Tos orga
nizacijos jei ne kuo kitu, tai 
galį pagelbėti surasti tą mišką 
kur medžiai su stipendijomis 
auga...

Šiaip žinios apie stipendijas 
gaunamos iš tų kolegijų ar 
universitetų, į kurias besiinte
resuojantis studentas - kandi
datas kreipsis. Normaliai uni
versitetai ir kolegijos *kasmet 
išleidžia atitinkamas brošiūrė
les, kuriose suteikiamos visos 
žinios apie toje institucijoje 
teikiamas stipendijas bei sąly
gas joms gauti

Pirmamečiams gauti stipen
dijas būna sunkiausia, todėl 
yra daug lengviau, jei norintis 
stipendiją gauti turi pakanka
mai lėšų bent pirmajam me
tui kolegijoje. Daugelis kolegi
jų beį universitetų pageidauja 
turėti vieną kitą studentą iš 
užsienių su tuo išskaičiavimu, 
kad tas auklėjančiai veikia ki
tus studentus. Patys universi
tetai taipgi nesitenkina arti
miausios 
o vilioja 
tybių ir 
lumbijos
Yorke sutiksite daug studen
tų iš Kalifornijos, o Kaliforni
jos universitetuose — iš New 
Yorko. Nuo didžiųjų centrų 
tolimesniuose universitetuose 
bei kolegijose tremtiniui stu
dentui rodoma daug palanku
mo stipendijų ir kitokių privi
legijų atžvilgiu, todėd stipen
dijos ieškančiam tremtiniui 
patartina ieškoti progų to
liau nuo New Yorko, Čikagos 
ir panašių didžiųjų centrų.

LIETUVIAI BELGIJOJE
-i * 1

— Kiek lietuvių Belgijoje? 
Surinkus apie Belgijos lietu
vius statistines žinias, rasta, 
kad Belgijoje yra 830 lietuvių. 
Hainaut provincijoje gyvena 

iš kurių 65 šei- 
75 vato

47 šei-
43 vai-

įmokėjo 
frankų.

išdirbęs 
kasyklo-

žmo-

Žmogaus laisvė 
neužgniaužama

Kristus pats paskelbė 
gaus teises į asmens laisvę, ir
pats Išganymo Auka pradėjo 
jų istoriją. Ir jau dvidęšimtas 
šimtmetis kaip žmogus tų tei
sių kad ir pasiblaškydamas 
siekia ir sieks. Ir niekas nebe- 
sustabdys, nes nereikia stab
dyti. Tik laukiant naujų ato
miškųjų gamtos jėgų antplū
džio, reikia organizuotai budė
ti, kad darbininkų masėse ne
susitvenktų skriaudi« dėl jų 
asmens , paniekinimo, dėl jų 
darbo nuvertinimo į biržos 
prekę. Reikia nusikratyti bet 
kokio falšyvumo socijaliniuo- 
se santykiuose, nenuilstamai 
siekti krikščioniškojo idealo: 
“Mylėsi savo artimą, kaip pats 
save” ir būtinai išsirūpinti, 
kad būtų pakankamos sąlygos 
kultūrinio gyvenimo reikalavi
mams tenkinti. Šiuo atžvilgiu 
ląimingi esame mes, Amerikos 
lietuviai. Mes tik daug turime 
matelijalinių išteklių. Tik ua>

kitu šimtu dolerių 
pora tūkstančių

kad amerikoniškųĮdomu, 
stipendijų davimas dažniausia 
nebazuojamas ant pažangumo 
moksle, o priklauso nuo įvai
rių kitokių aplinkybių, todėl 
stipendijos siekėjas nebūtinai 
turi būti gimnaziją baigęs pen
kiukėmis, amerikoniškai ta
riant, “A" laipsniais. Pavyz
džiui, Anderson, Borden, 
Bright, Downer, Haven ir 
Murphy pavardes nešiojančius 
studentus laukia riebokos sti
pendijos pačiam garsiausiam 
Amerikos universitete —Har
varde. Deja, lietuvių vargiai 
pasitaikys kurie galėtų į jas 
pretenduoti. Na, bet už tat ga-

apylinkės studentais, 
juos ii visų 48 vals- 
Alaskos. Todėl Co- 

univeraitete New

Didžiosios bendrovės, kaip 
General Motors, The Benms 
Watch Companv, The Josten 
Company, Grumman Aireraft 
Engineering Co., Pepsi Cola, 
Westinghouse, ir visa eilė kitų 
bendrovių turi vienokius ar 
kitokius stipendijų fondus. 
Pavyzdžiui, General Moters 
Fisher Body Division duoda 
aštuonias gana riebias stipen
dijas laimėjusiems automobilių
modelavimų konkurse. Visas « mokyklos Jung. Amer. Valsty- 
sąlygas ir būdus tų stipendijų 
teikimo būtų sunku surašyti, 
bet jomis besiinteresuojantis 
visuomet suras per savo mo
kyklą ar per kolegiją, kurioje 
mano studijuoti.

Sekamuose pranešimuose 
bus nagrinėjama galimumai 
uždarbiauti universitetuose ir 
kame bei kokios svarbesnės

bėse.
Lietuvos Gen. Konsulatas.

Visa eilė organizacijų be kit
ko turi dar ir specialius sky
rius tremtiniams studentams 
pagelbėti, iš kurių paminėtina

Kas neturi širdies savo arti
mui, negali turėti nuoširdaus* 
jausmo nei žmonijai.

Fr. Foerster.

Praradusi žemę, tauta anks
čiau ar vėliau išnyksta.

Fr. Ratzel

1 1 v— 
tinka- 
ir ge- 
su pa

latai

340 asmenų, 
mos, 130 viengungių, 
kai; Limburgo provincijoje 
yra 250 ašmenų — 47 šeimos, 
98 viengungiai, 58 vaikai; Lie- 
ge yra 190 asmenų - 
mos, 67 viengungiai,
kai; Bruxelles - Anvers gyve
ną 53 asmens — 15 šeimų, 14 
viengungių ir 9 vaikai Apie 
400 žmonių dirba anglių kasy
klose. Lietuvių skaičius mažė
ja: vieni išemigruoja, kur pa
sitaiko, kiti bėga atgal Vokie
ti jon.
— Kun. Jh. Dėdinas atvykęs į 

Mons kareivinių stovyklą, pa
rodė stop - filmų. Iš Mons ka
reivinių stovyklos išbėgus Vo
kietijon pas savo vyrus p.p. 
Raubįenei, Rukšnienei, Br. 
Raubai ir Ryzlerytei, stovyk
loje liko viena šeimą, 1 vien
gungis ir 3 išbėgusiųjų žmo
nos, kurie neturi pinigų kelio
nei.
— Belgijos lietuviai per Pa

saulio Lietuvių Bendr. Belgi
jos Centro valdybą 
Tautęs Fondui 3,400

— K. Matukevičius 
dvejetą metų anglių
ae ir metus cinko pramonėje, 
susitaupė kiek pinigų. Pažįsta
mų padedamas, išvyko Vene- 
euelon.
— Dvi lietuvaitės — naujos 

vienuolės, kurios Landenė at
tikusios naujokyną, padare 
laikinuosius įžadus. Šios dvi 
seselės yra Bernadeta ir Rita, 
kurios prieš pora metų atvy
ko iš Danijos Belgijon. Toje ' 
pačioje kongregacijoje yra dar 
viena seselė lietuvė Marcelė, 
kuri jau 16 met gyvena Bel- 
®ijo>

— Limburgo lietuviai per 
šeštines dalyvavo su savo vė
liava Op-Glabbeko miestelyje 
darbininkų katalikų organiza
cijų šventėje. Kalbėtojai pa
brėžė savo broliškumo jaus
mą žmonėms, kurie yra at
skirti nuo savo tėvynės.

K

— Charieroi apylinkėje gy
vena 150 lietuvių, bet jie taip 
išsklaidyti, kad priklauso 35 
parapijoms. Vienintelis jų lie
tuviškas susibūrimas — tai 
lietuviškos pamaldos, kurios 
būna laikomos Charleroi vie
nuolyno koplyčioje. Gegužės 
7 d. šventė čia Motinos Dieną. 
§v. Mišias atlaikė atvykęs iš 
Liuveno kun. J. Dėdinas ir 
skaitė turiningą paskaitą, pa
mokslą pasakė tėv. P. Rabi
kauskas. Dalyvius labai pa
veikė įspūdingos lietuviškos 
gegužinės pamaldos.

lUmkite tiiM pr*fe»i)Malin Ma- 
nleriiN, kuri* M*» rpmie
"Darbininką”.

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

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

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

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. Kl. žala lis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Baltinį'’ prašome užpildyti šį kiųioną:kėkime jais pasinaudoti 

mai savo tautos garbei 
rovei. Kad kiti taip pat 
garba ir pasigėrėjimu
įvertintų ir mūsų tautinėje 
bendruomenėje neieškotų savo 
tautai trąšų, o pavyzdžių ir 
impulsų ,kaip atlaikyti didieji 
Šnjoįyjos tautų bandymai.

DARBININKO Administracijai
366 W. Broadvay, 8o. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDI BALTINĮ”.

Vardas ir pavardė —.............................. ....................-..........................
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Uranijaus kasyklos rytų
Vokietijoje

Vakarų Vokietijos social
demokratų partija išleido 
memorandumą apie padėtį 
Vokietijos sovietinės zonos 
kasyklose. -Faktai, išdėstyti 
per 86 pslp., yra kaltinimas 
sovietams, kurie vien tik 
Vokietijos sovietinėje zono
je kalina 150,000 vokiečių 
vergų sąlygomis. Čia duo
dame to memorandumo iš
traukas.

Dar prieš rusų atominės 
bombos sprogimą Urale, Sile
zijos rūdos kasyklose krito 
pirmosios — netiesioginės — 
šitos bombos aukos. Neįsivaiz
duojamai primityviais įran
kiais, nelyginant žilos senovės 
vergai, — prievarta sugaudy
ti vokiečių darbininkai knisosi 
į žemę, ieškodami uranijaus, 
brangiausios rūdos mūsų die
nomis. Masės užgriuvusių, už
muštų, prigėrusių, sudegusių 
vergų — štai padariniai siste
mos, kuriai žmogus yra nie
kis, o rūda — viskas. Vargiai 
bet kurioj ‘‘kapitalistinėj” ša
ly rasim kasyklas, kuriose bū
tų taip maža, tikriau sakant 
visai nebūtų, saugumo priemo
nių, kaip Vokietijos sovietinėje 
zonoje Aus kasyklose. Kad 
gaunamas tose kasyklose ura
nijaus kiekis yra juokingai 
mažas, palyginus su žmonių 
aukomis, — tai sovietam ma
žiausiai apeina. Ir nenuostabu: 
rusų Bismuto bendrovė direk
tyvas gauna tiesiog iš Mas
kvos ir, nesivaržydama nei su 
priemonėmis, nei su pinigais, 
vykdė savo baisųjį 'uždavinį 
Silezijos kalnuose.

1945 m. vėlybą vasarą ru» 
aai suėmė vieną gydytoją gar
siajam Obarmhirms kurorte, 
kuris buvo žinomas savo ra- 
diumiaiaią kaltiniais.

— Ką jūs žinote apie urani
jaus reiškinius? — pora mė
nesių tardė gydytoją Maskvo
je, iki galų gale, paskyrė’ jį 
kasyklų statybos vedėju (gy
dytoją?!), atgabeno atgal Vo
kietijon. 1946 m. prasidėjo 
gręžimai. Kurortu buvo leista 
naudotis tik rusų karininkams 
ir tai neilgai: nemokšiški 
sprogdinimai užgriovė gydo
mųjų versmių gyslas.

Vokiečių Centrinio Statisti
kos Biuro pranešimu 1948 m. 
uranijaus kasyklose dirbo 
apie 80,000 žmonių. Šiandien 
dirba dvigubai tiek — 160,000

vergų 150 šachtų. Kad niekas 
nepabėgtų ir kad apie tikrąją 
kasyklų padėtį nesužinotų, 
kam nereikia, visa kasyklų 
sritis aklinai atskirta nuo li
kusio pasaulio. Maždaug 5000 
vyrų specialus NKVD dalinys, 
kurio Nr. 27304B, rūpinasi 
šitąja izoliacija. Kad nesusi
gyventų su darbininkais, NK
VD pareigūnai dažnai keičia
mi. Kiekvieną šachtą saugo 2 
enkavedistai. Sashtos aptver
tos 2 metrų aukščio spygliuo
tos vielos tvora. Kampuose 
pastatyti sargybos bokštai su 
kulkosvydžiais. Įėjimas į šach
tą atidaromas tik darbą pra
dedant ir jį baigus. Greta NK
VD uranijaus sritį saugo ka
riuomenės dalinys, ginkluotas 
net sunkiaisiais “Stalino tan
kais”.

Darbininkams atimti asmens 
dokumentai, išduoti specialūs 
šachtų pažymėjimai rusų kal
ba. Tatai apsunkina pabėgi
mą. Rusams būdinga šnipų ir 
sabotažo baimė. Kiekvienas 
nelaimingas atsitikimas, kiek
vienas mašinos sugedimas ar 
lyno trūkimas NKVD nuomo
ne yra sabotažo reiškinys. To
kiu atveju neišvengiamas “at
pirkimo ožys”. Darbininkai 
jau nesistebi, kai po kiekvie
nos nelaimės keli žmonės 
dingsta be žinios. “Von Feind- 
farht nicht zuruckgekehrt” — 
jie lakoniškai nusprendžia... ‘ 

Potvarkis, pagal kurį ver
buojami kasykloms per “Ar- 
beitsamtus” darbininkai, yra 
eilinis sovietinis farsas. Ligo
tas 50 metų senis, kuris jį ap
žiūrinčiam gydytojui sako, 
jog gydytojui turi būt aišku, 
kiek jis “tinkamas” kasyklų 
darbui, išginta tokį paaiški
nimą: “O ką jūs darytumėt 
mano vietoj? Turiu griežtą 
įsakymą tiek ir tiek darbinin
kų kiekvieną dieną priimti. 
Neišpildęs “normos”, būsiu 
apkaltintas sabotažu”.

Apie 30% kasyklose dirban
čiųjų sudaro moterys, kurios 
tarp 18 ir 45 metų beveik iki 
vienos buvo surinktos iš apy
linkių. Kiek jos kenčia nuo ru
sų karių agresijos, sunku įsi
vaizduoti. Daugumas jų nėš
čios, bet tik 6 savaitės prieš 
gimdymą paleidžiamos iš ka
syklų atostogų. Naujagimiai 
tuoj pat atiduodami į prie
glaudas, kad motinos vėl ga
lėtų dirbti.

Yukio Ozaki, 92 metų, Japonijos parlamento narys, lydi
mas sūnaus ir dukters, atvyko į Washingtoną, D. C. Jis čia 
raško vaisių nuo vyšnios kurią prisiuntė Amerikai prieš 45 
metus po Rusų - Japonų karo, dėkodamas už tarpininkavi
mą taikos derybose.

Da mihi animas, cetera lolle")
Penkeri metai nuo Kun. Pr. Jom Puišio mirties

Grūste prigrūstose patalpose 
moralinė aplinka biauriausia. 
Žmonės tiek atbukę, kad visai 
nereaguoja, kai visų akivaiz
doj kaimyninėje lovoje santy
kiaujama. Moralei atbukinti 
rusai tyčia duoda daug degti
nės. Kasyklų rusiškos direk
torijos atstovas nekartą yra 
pasakęs: “Aue yra Rusijos 
gabalėlis, ir aš jus išauklėsiu 
taip, kaip Rusijoj įprasta...”

Kelias iš stovyklų į kasyklas 
ir atgal su valgymo pertrau
kom trunka neretai 16 valan
dų. Zvickau mieste tūkstan
čiai darbininkų sugrūsti buv. 
kareivinėse. Kurie darbą pra
deda 6 vai., turi keltis 2 vai. 
Kelionė trunka 2-3 valandas. 
Nors darbas pradedamas 6 
vai., bet jau 5 vąl. reikalau- 
.jama būt vietoj. Nuo 6 iki 14 
vai. dirbama be pertraukos.

Dažniausias susirgimas — 
plaučių džiova ir apsinuodiji
mas. Susirgimus didina van
dentiekio trūkumas ir sausas

gręžimas. Be to šachtose nėra 
jokio nusausinimo ir veik vi
sas 8 vai. darbininkai iki kelių 
mirksta vandenyje. Nelaimin
gi atsitikimai — kasdieninis 
reiškinys. 1949 m. gegužės m. 
įgriuvo šachta po Filz’o prūdu 
palaidodama 180 darbininkų. 
Ir ta nelaimė buvo pagal “tra
diciją” priskirta sabotažui, 
nors yra faktas, kad šachta 
buvo tik 8 metrai po prūdu.

Į šachtas leidžiamasi pačiu 
prmityviausiu būdu — kopė
čiom 70 - 150 mtr. gilumon. 
Jei kopėčių viršuj darbininkui 
išsprūsta jo įrankis, tai iš to
kio aukščio krisdamas neretai 
užmuša arba sužeidžia jau 
esančius apačioje. Po 1949. 9. 
11. nelaimės, pareikalavusios 
27 aukų, darbininkai buvo 
priversti pasirašyti, kad ty
lės... Viena didžiausių katas
trofų atsitiko 1949 m. rugpiū
čio 23 d. Tada žuvo keli šimtai 
darbininkų.

Didelis jaunimo auklėtojas 
kun. Dr. Jonas Puišys yra gi
męs Antkalniškių k., Skirstne- 
munės parapijoj 1904 m. bir
želio mėn. 6 d. Baigęs Jurbar
ko “Saulės” Dr-jos progimna
zijos 4 klases, išvyko į Itali
ją, ir įstojo į Saleziečių vie
nuolyną.

Vasaromis parvažiuodamas 
Lietuvon ir vėl grįsdamas, be
veik kasmet nulydėdavo nau
jus kandidatus į saleziečių 
vienuolyną. Tuo būdu lietuvių 
būrelis vis labiau augo. Be to, 
atostogų metu su kitais sale
ziečių auklėtiniais lankė Ispa
niją, Portugaliją. Prancūziją 
ir k. Išėjęs filosofijos ir teo
logijos mokslus, 1932 m. įsi
šventino kunigu.

Primicijas laikė Skirsnemu
nės par. bažnyčioje. Grįžo dar 
į Italiją, įsigijo daktaro laips
nį. Įsigijęs šį mokslo laipsnį, 
visai subrendęs ir tinkamai 
pasiruošęs savo pašaukimui, 
gyvena Saleziečių Centre, Vy- 
tėnuose (prie Nemuno) Bet 
kun. Joną vis traukė eiti į tar
pą tų jaunųjų, kurie valkiojo
si gatvėse, vaginėjo, užkabinė
jo praeivius.

Netrukus Šv. Trejybės pa
rapijos bažnyčią tvarkyti ir 
parapija rūpintis pavedama 
saleziečiams. Čia kun. Jonas

siems padėti ko daugiausia. 
Į jį kreipiasi kasdien daug 
žmonių: pernakvoti, darbo
gauti, pašalpos ir k. Ir visiems 
kuo galėdamas padeda, nežiūri 
pažiūrų, įsitikinimų — visiems 
jo įstaigos durys yra atviros.

Gavęs vėliau paramos — 
talkininkų, jis savo bičiulius 
kunigus aprūpina pastoraciniu 
darbu lietuvių tarpe.

Pieną ir naktį 1944/45 m. 
bombarduojamas Berlynas. 
Porą kartų kun. Jono kam
barį kliudo bomba. Jis vis iš
lieka gyvas. Paskutinį kartą 
1945 m. vasario mėn. 3 d. 
kliudo ir įstaigą. Šis tas išlie
ka ir darbas tęsiamas toliau. 
Nuolatiniuose pavojuose dirba 
beveik vienas iki priartėja 
frontas.

Išgyvenęs keletą savaičių 
rusų pusėj ,kun. Jonas nutaria 
bėgti į vakarus. Rusai pake
liui, iškrėtę jį ir pasakę, kad 
kunigui “nieko žemiška nerei
kia”, paleidžia. Kun. Jonas, 
išvargęs, perplaukęs |>er upę 
sų ryšulėliu rankoj, atsiduria 
Vakarų sąjungininkų pusėj. 
Čia susitikęs su savo tautie
čiais,, nenurimdamas toliau 
tęsia savo darbą. Apvažinėjęs 
gerą dalį vidurinė Vokietijos 
pasuka į Bavariją— į Regens-

burgą pas lietuvių vyskupus 
atiduoti nuveiktųjų darbų 
apyskaitos. Pakelėj, netoli 
Schweinfurt’o, motociklas su
siduria su amerikiečių mašina. 
Nulaužiama koja. Schwein- 
furt'o ligoninėj, tikėdamasis 
greit pasveikt, miršta ir birž. 
mėn. 19 d. Schweinfurto kapi
nėse palaidojamas.

Taip baigė gyventi tas dide
lis jaunimo auklėtojas, daug 
nusipelnęs saviesiems Tėvynė
je ir svetimame krašte.

Atsiskiria su šiuo pasauliu, 
toli nuo savo brangiosios Tė
vynės ir namiškių. Artimųjų 
dėka metinių proga pastato
mas ir pašventinamas lietuviš
ko stiliaus balto marmuro pa
minklas — kryžius.

Jo kapo paminkle yra šitoks 
įrašas:

A. a. Kun. Dr. Jonas Puišys, S.S.
• 1904. VI. 6. v 1945. VI. 14.

Ilsėkis Viešpatyje
Dėkingi Lietuviai.

Sacerdos Salesianus — Pas- 
tor animarum pro Lithuanis 
in Germanis. D.

*’) “Duok man sielas, o ki
tą pasiimk” — Šv. Jono 
Boscos, seleziečių steigė
jo, gyvenimo šūkis.

MONGOLAI SARGYBINIAIS
Kari Lerbs

Jąmes Booseveit, vyriausias buvusio pre- 
zideato sūnus, demokratų partijos, laimėjo 
nominacijos rinkimus į Kalifornijos guber-

Bolševikai, būdavo, giriasi, 
kad ištikimesnių ir pigesnių 
kareivių nereikia, kaip kad 
yra mongoliškoji rasė. Nei jie 
nusišypsos, nei ko.

Pastatyti sargyboje, tik ir 
žvalgosi, ar valgę, ar nevalgę. 
Po mėnesio Lietuvoje ir mūsų 
kalėjimą sutvirtina: aplink 
kalėjimą einančią mūro sieną 
iš abiejų pusių aptvėrė trimis 
spygliuotų vielų tvoromis — 
žema, augėlesnė ir augščiau- 
sia; visuose keturiuose mūro 
sienos kampuose ir dar per 
kiekvienos sienos vidurį pa
statė po medinį bokštelį, tai iš 
viso 8 bokšteliai; kiekviename 
bokštelyje amžinai stovėdavo 
po mongolišką kareivį; po 
kiemą vaikščiodavo ehkave- 
distiški kariai; kalėjimo lan
gus dviem trečdaliai užmūrijo 
— ir saugu, ir tamsu; už ka
lėjimo aplink vaikščiodavo 
bolševikų detektyvai su šuni
mis; gatve ties kalėjimu retai 
kas praeidavo, nes bijodavosi.

Nuo gatvės pusės stovin
čiuose bokšteliuose nakčia 
dažnai girdėdavai klaikiu ne- 
rusišku akcentu, bet rusiškai 
surinkant: “Stoj! stoj! stoji”, 
arba: “Kto idiot? stoj!” (kas 
eina? stoki), arba: “Stojjj! 
būdu strėliat!” (sustok! šau
siu!). Visas tūkstantinis kalė
jimas prabusdavo. Ir taip jau 
po tardymus ir torturas iš
tampyti dirgsniai daugiau ne- 
beleisdavo kaliniui užmigti. O

to miego, klausit? Kas antra 
trečia naktis dvivalandinės 
kratos, kartais nutrunkančios 
lig 1-2 vai. nakties, o keltis 
švilpukas jau pusė penkių. 
Tai, matot, tiek to ir poilsio.

Įmetė į kalėjimą, ir žinokis. 
Daugiau saulės šviesos nema
tysi: bent į kiemą kad ir ke
liolikai minučių pasivaikščioti 
neišleis. Bolševikinėje san
tvarkoje žmogus privalo būti 
malte sumaltas.

Bet kartais ir mes kaliniai 
stebėdavom vieną kalėjimo 
pusę, kur matėsi trys bokšte
liai ir trys mongolai juose. 
Vieną keli kaliniai, būdavo, 
pakelia ligi neužmūrytos lan
go dalies. Kiti stoviniuoja ties 
kameros durų skylute, kad 
sargybinis to “nelegalaus dar
bo” nepastebėtų. Tas pakelta
sis ir dairosi, o paskui nuleis
tas žemyn ir pasakoja visiem 
ką matęs kieme. Ir, žinot, 
kiekvienas visados pradėdavo 
ir baigdavo pasakoti apie tuos 
juokingai rimtus ir nuostabiai 
jautriai budrius mongoliškus 
sargybinius. Kalinių gi kieme 
nėra. Langai užmūryti, šešios 
eilės spygliuotų tvorų, o jų 
vidury dar ir aukšta mūro 
siena. Ko tie mongolai tiek 
budrūs — būdavo sunku su
prasti. Spręsdavom, kad jie ir 
savo šešėlio bijosi. Tiek vis
kas Stalino ir kompartijos še
šėlių išbaigštinta! A. 2.

galvotrūkčiais ima rinkti įvai
riausius padaužas vaikus į sa
vo globą — oratoriją. Sutvar
ko pradžiai šiokią tokią salę 
ir aikštę ir įtraukia į darbą 
visą savo patyrimą: juos ma- 
ko, su jais žaidžia, pakliuvusį 
į tą būrį jaunuolį lyg burte 
užburia. Oratorija vis didėja. 
Daug žmonių, anksčiau turėję 
vąrgo su savo vaikais, kun. 
Jonui nuoširdžiai dėkoja. Ne
bodamas nuovargio, jis vis ju
da, kruta jaunųjų tarpe. To
kios jis buvo prigimties — su
kasi kaip vijurkas; jaunųjų 
tarpe jis, rodos, liete su jais 
susilieja.

Bolševikmetis ir karas su
trukdo tą jo darbą. 1941 m. 
jis išvyksta į Vokietiją padėti 
vargstantiems ir po visą šalį 
išskiadytiems tautiečiams — 
išvyksta pastoracijos darbo 
dirbti. Susižino su Vokietijos 
bažnytine vyresnybe ir važinė
ja po darbininkų kolonijas, 
kur yra savų tautiečių. O tų 
savųjų diena po dienos vis 
gausėja, darbas vis didėja ir 
sunkėja.

Lietuvių sielos reikalams 
įsteigiama pastovesnė vieta 
Berlyne. Vėliau susilaukiama 
pagelbos, kai 1944 m. dauge
lis tautiečių apleidžia savo Tė
vynę.

Kun. Jonas Berlyne susidaro 
plačių pažinčių. Suranda, jo 
dėka, daug bėglių kur prisi - 
glausti. Jis moka, kad ir stro
piai svetimųjų sekamas, savie-

AMŽINOJI MOTINA
Atrodė mirusi. Tuo metu atė
jo iš girios lazda pasiremda
ma sena sena pavargėlė, kuri 
su savim nešėsi sunkų šakų 
rišulį. Savo maloniu žvilgsniu, 
ji greit suprato kas įvyko. 
Padėjo jinai savo našulį ant 
žemės, atsiklaupė šalia kūdi-

vidaus trio motinos, atsegė jai krūtį-

Ankstyvą 1818 metų rude
nį, netoli Rocroi vietovės Ar
dėnuose, išėjo viena moteris 
kūdikiu nešina į pievas savo 
dviejų karvių melsti. Nuvyku
si į vietą, padėjo kūdikį au
gančių krūmų pavėsyje, pie
vos pakraštyje. Kada ji, vė
liau, įspėta nežinomo
balso pažvelgė j vietą, kur 
gulėjo jos kūdikis, didžiai nu
sigando, nes pamatė, kad vil
kas artinasi prie jo. Negalvo
dama apie pavojų sau, klyk
dama puolė jinai laukinį žvėrį. 
Tą akimirksnį vilkas paliko 
vaiką ir puolė jo motiną.

Įtempusi visas jėgas, stvėrė 
jinai vilkui už gerklės, bet po 
kelių sekundžių iš daugelio jos 
kūne vilko padarytų žaizdų iš
siliejo kraujas. Moteris būtų 
jau parkritusi, jei tą akimirks
nį ne žirklės, kurias turėjo 
prie savęs virvele priristas. 
Dar sekundė ir ji suvarė žirk
les giliai vilkui į vidurius. Vil
kas staugdamas pasviro, pali
ko ją ir pabėgo į artimiausius 
krūmus, o neilgai laukus ir 
galą gavo. Moteris krito čia 
pat prie savo kūdikio apalpu
si, visai nežinodama kas su ja 
atsitiko.

Kaimynystėje esą ūkininkai, 
išgirdę baisų riksmą ir atbėgę 
į vietą, rado moterį be gyvy
bės ženklų. Visos jų pastan
gos ją atgaivinti buvo veltui.

nę ir tarė: “Duokit man jos 
kūdikį”. Kada padavė jai kū
dikį. ji padėjo jį motinai ant 
krūtinės. Įtemptai, bet vis klū
pėdama stebėjo jinai nykstan
čias žaizdas. Pagaliau gulin
čios moters krūtinė sujudėjo, 
suvirpėjo akių vokai, ji pa
žvelgė į gulintį ant savo krū
tinės kūdikį ir atsisėdo. Ji bu
vo vėl gyva.

Susirinkę ūkininkai šiuo įvy
kiu labai stebėjosi. Jie artino
si prie pavargėlės - senelės ir 
reiškė padėką. Pavargėlė atsi
kėlė nuo žemės sunkiai kvė
puodama ir tarė: “Perriškite 
jai žaizdas ir namo parveski
te". Užsidėjo ant pečių šakų 
rišulį ir siekė lazdos, žvelgda
ma dar kartą į susirinkusius, 
o jos žvilgsnis buvo švelnus ir 
veidas spindėjo nežemiška 
šviesa...

“Nesistebėkite”, — tarė Ji. 
“Aš taip pat vieną kartą bu
vau motina”.

Iš vokiečių k. vertė
Ad. Maslauskas.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS J

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 1 
ŠIMKAUS solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki- I 

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo- I 
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido | 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir- i 
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., į 

labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- j 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00. į 

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS , ,
366 Wcst Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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Tiktai tikėjimas trupina šaudykles ir laužo ginklus
Brockton, Mass.

Pamaldos ir protesto mitingas Lietuvos pavergimo istorinius 
š. m. birželio mėn. 15 d., 7 įvykius. Toliau trumpą žodį 

vai. vakare Sv. Roko bažny- pasakė vikaras kun. A. Kli-

ŽIDINIUOSE

• BALF skyrius, Keamy, N. 
J., nelaukdamas BALF Centro 
paskatinimo, neseniai įvykdė 
piniginę rinkliavą. Buvo aplan
kyta apie 320 asmenų ir su
rinkta $564.50. Pinigai skiria
mi tremtiniams, kurie dėl li
gos ar kitų priežasčių niekur 
negalės iš Vokietijos išvykti.
• Chicago lietuviai šeštadie

nį, birželio 10 d., paminėjo 
tragiškuosius 1941 m. birželio 
mėn. įvykius Lietuvoje — ma
sinius užkaltuose vagonuose 
lietuvių trėmimus į Rusijos 
kankinimo vietas. Minėjimą 
organizavo Chicagos Liet. Ta
ryba. Atitinkamas kalbas pa
sakė konsulas dr. Daudžvardis 
ir Politinis kalinys Meč. Mac
kevičius.
• Argentinos lietuvaitės, da

lys ir Angelą Gervelytės atvy
ko Chicagon. Jos yra gimusios 
Anglijoje, dabar gyvena Ar
gentinoje, bet nei vieno nei 
antro krašto pilietybės nėra 
įsigijusios ir save laiko Lietu
vos pilietėmis.

• Agr. Alf. Indreika, buvęs 
žemės ūkio vedėjėas Kupišky
je, iš Waterbury, Conn. persi
kėlė gyventi Chicagon.
• Juzė Daužvardienė nese

niai skaitė paskaitą apie Lie
tuvą amerikiečių moterų orga
nizacijoje, žinomoje vardu 
“Amerikos revoliucijos Dukte
rys”.
• Dr. Agota Šidlauskaitė T

šiais mokslo metais dirbo Min- 
nescotos universitete. Atei
nančiais metais skaitys pa
skaitas Nebraskos universitete 
Omahos mieste.
• Prof. G. Galvanauskas bir

želio 16 d. kalbėjo Ciceroje, 
III., apie bolševikų lietuvių 
tautos naikinimą ir apie ko
munizmo pavojų kitoms pa
saulio tautoms, taip pat ir 
Amerikai.
• Waterburio lietuviai statys 

lietuvišką kryžių prie šv. Juo- 
zipo parapijos bažnyčios. Tuo 
Amerikos lietuviai prisidės 
prie Šventųjų Metų pagerbi
mo, o naujakuriai — dar ir 
prie padėkos įamžinimo Ame
rikos lietuviams.
• šv. Kazimiero akademijos 

naujų rūmų statybai žemės 
prakasimo iškilmės įvyko š. m. 
birželio 11 d. Iškilmėms vado
vavo Šv. Jurgio parapijos kle
bonas prel. B. Urba. Dalyvavo 
C ūcagos miesto meras Ken- 
nellv, dr. Daužvardis, L. Ši-

čioje susirinko arti 1000 
Brocktono lietuvių paminėti 
dešimties metų Lietuvos lais
vės netekimo sukakčiai. Kleb. 
kun. Pr. Strakauskas pasakė 
pamokslą, ypač pabrėždamas, 
kad pasauliui taiką tegali at
nešti tikėjimas. Tiktai Dievas 
gali sutrupinti šaudykles, su
laužyti ginklus ir skyduę su
deginti ugnimi, kaip sako psal
mė.

Po pamokslo dalyvavusieji 
susijungė maldoj už kenčian
čią Lietuvą ir prieš 9 metus 
ištremtuosius lietuvius per 
baisiąsias birželio 14-15 d.d.

Po pamaldų visi demonstra
tyviai nužygiavo į Tukio vardo 
aikštę, kur surengta viešas 
protesto mitingas. Pradžioje 
kalbėjo Jonas Kumpa, Katali
kų Fedracijos Brocktone sk. 
pirmininkas, nušvies damas

mas, Brocktono miesto meras 
Mr. Clifford ir miesto tarybos 
narys Svirskis. Plačiau kalbė
jo P. Vičšinis, tremtinių komi
teto Brocktone pirmininkas, 
nusakydamas mūsų uždavi
nius pavergtai Lietuvai ir 
ypač užakcentuodamas mate
rialinės paramos reikalingumą 
Lietuvos išlaisvinimui vado
vaujantiems veiksmams.

Mitingas užbaigtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Vete
ranų karių būrys paleido šū
vių salvę. Trimituojant nuleis
tos vėliavos.

Minėjimas buvo surengtas 
bendrai visų lietuviškų organi
zacijų. Bažnyčioje ir mitinge 
dalyvavo organizacijų vėlia
vos, o visų Montello lietuvių 
vardu prie veteranų paminklo 
buvo padėtas vainikas už lais
vę žuvusių priminimui. A

Radvilaitė, Marija 
Helena Cibulskienė,

ATEJTINiNKŲ SĄJUNGOS 
AMERIKOJE SUVAŽIAVIMAS

_ t

Centro Valdybos nutarimu 
Lietuvių Katalikų Ateitininkų 
Sąjungos Amerikoje metinis 
suvažiavimas įvyks š* m. i-ug- 
sėjo 30 d. — spalių 1 d. Pittj- 
burgh, Pa.

F.ugsėjo 30 d. 
suvažiavimo 
rengimo 
Pats
spalių 1 
ryte šv. 
me bus 
40 metų

Visos

Paminęti liūdniej
Dayton, Ohio

Birželio mėn. 11 d. daytonie- 
čiai paminėjo skaudžiuosius 
mūsų tautai birželio įvykius. 
Pamaldų metu kun. V. Katars- 
kis pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą, išryškindamas 
bolševikų žiaurumus už geleži
nės uždangos. Vakare parapi
jos calėje įvyko paminėjimas, 
kurio programoje buvo Dr. R. 
Gineičio paskaita, po jos sekė 
meninė programėlė. Abu vie
tos dienraščiai: “Journal He- 
rald” ir “Dayton Daily News” 
buvo įdėję ilgokus L. Valiuko 
laiškus, kuriuose buvo iškeltas 
komunistų teroras Lietuvoje 
ir grėsmė visam pasauliui, jei 
tik nebus imtasi iš vakariečių 
pusės skubių žygių sunaikinti 
bolševizmą. Ne vienas iš da
lyvių reiškė nepasitenkinimą, 
kodėl nebuvo parinkta aukų 
Lietuvos vadavimo reikalams.
— Birželio mėn. 4 d. lietu

viai turėjo pirmą pikniką. 
Nors tą dieną toj pačioj mies
to daly be lietuvių buvo dar 
pora kitataučių piknikų, ta
čiau lietuvių piknikas susilau
kė daugiausiai dalyvių. Pikni
ką rengė Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos komitetas. Šokiams 
griežė Pakšto kapela.
— B. Pakšto kapela birželio 

3 d. baigė septynių mėnesių 
sutartį “Twilicht Inn” nakti
niame klube. Vasara žada pa
ilsėti. o ant rudens tikisi, kad 
vėl kas nors pakvies groti šo
kiams.

i birželio Įvykiai
narni tik leidyklos “Patria” 
leidiniai. Leidėjai, suinteresuo
ti savo leidinius paskleisti ir 
daytoniečių tarpe, kreipiasi su 
pasiūlymais šiuo adresu: L. 
Valiukas, 177 Rita St., Dayton 
4, Ohio.

— Birželio mėn. 24 d. į Day- 
toną atvyksta B. Gaidžiūnas, 
kuris pasakys kalbą ir paro
dys filmą ii tremtinių gyveni
mo Vokietijoje. Visa toji pro
grama įvyks minėtą dieną pa
rapijos salėje, vakare. Balys 
Gaidžiūnas kalbės tema: “Kas 
dabar dedasi komunistų oku
puotoje Lietuvoje”. L. R.

LOS ANGELES, CALIF.

— ALT skyriaus pastango
mis birželio 18 d. parapijos 
salėje buvo surengtas birželio 
liūdnų įvykių minėjimas. 11 
vai. buvo atlaikytos Šv. Mišios 
už nukankintus lietuvius. Mi
šių metu giedojo Lietuvos ope
ros solistas VI. Baltrušaitis.

Paminėjime kalbėjo gen. St. 
Raštikis, prof. M. Biržiška, dr. 
J. J. Bielskis ir k. Programą 
paįvairino Šv. Kazimiero pa
rapijos choras ir solistė Flo
rencija Korsakaitė.
— Šv. Kazimiero parapijos 

sekmadienio mokyklos vaiku
čiai birželio 25 d. rengia už
baigimo šventę su įvairia pro
grama; montažu “Tėvynės 
Garsai”, tautiniais šokiais bei 
plastika, baletu “Drugeliai 
Gėlėse”, deklamacijomis ir k.

Gražiai pasirodė lidu/ial 
su daina 

Bridgeport, Conn.
Birželio 11 d., mūsų t ieste 

buvo surengtas "Fcslival of 
Natrius” tautą šventė, kuria
me dpie dvidešimties tautų 
tarpe dalyvavo lietuviai. Tai 
buvo parapijos choro grupė, 
vad.* A Stanišausko. Grupė 
gražiai pasirodė su dainomis 
ir lietuviškais kostiumais. An
trą dieną anglų lalkiaštis 
“Bridgeport Teiegram” įsidė
jo choro grupės pa veik Ją su 

■vedėju pirmame puskapyje, o 
“Bridgeport Post ’ antrame 
puslapyje.

Grupėj dalyvavo šie asme
nys: Ona 
Diselaitė,
Linda Meškelytė, Biruta Kuk- 
lerienė, Ona Grudzinskaitė, 
Helena Kukliauskaitė, V. Bril- 
vičius, J. Bamotas, N. Gašlū
nas, J. Juškevičius, R. Jurk- 
šaitis, Alb. Jurkšaitis, F. Cesi- 
kas. Ši graži jaunimo choro 
grupė daro garbę ne tik Brid- 
geporto lietuviams, bet ir apy
linkių. Praeitais metais ji pa
sirodė su lietuviškais tautiš
kais šokiais, o šį metą su lie
tuviškomis liaudies dainomis, 
kurių klausė 10 tūkstančių 
klausytojų. Visi gėrėjosi dai
nomis ir kostiumais. Visą lai
ką su jaunimo grupe dalyvavo 
ir parapijos vikaras kun. V. 
Pranskietis, kuris visuomet 
kuo galėdamas gelbsti jauni
mą. Koresp.

to norės, Pittsburgh’o ateiti
ninkų kuopa mėgins gauti pas 
savo bičiulius nakvynes. Apie 
tai praneština Rengimo Komi
sijos sekretoriui A. Kaaiulai- 
čiui, 2211 Sarah Street, Pitts- 
burgh, Pa.

Visi ateitininkų suvažiavimo 
dalyviai taip pat kviečiami 
rugsėjo nlėn. 30 d. dalyvauti 
A. L. K. Federacijos Kongre
so iiosėdžiuose.

Kun. Pranas M. Juras,
Dvasios Vadas

Prel. Jonas Balkūnas,
Fondo Globėjas

Juozas B. Laučka,
Pirmininkas

Dr. Kazys Ambrazaitis,
. Vice-pirmininkas 

Pranas Naujokaitis,
Sekretorius

Dr. Zenonas Prūsas,
Iždininkast

PAIEŠKOJIMAI
Mikalauskas, Jurgis ir jo sū

nus Jurgis, gyveno Detroit, 
Mich.

Narbužas, Jurgis.
Pauliukonis, Juozapas ir 

Stasys, iš Varžgalių km., Tau
jėnų (vėliau Deltuvos) vai., 
Ukmergės ap.

Petravičius, Ignas ir Stanis
lovas ir sesuo Vincenta, iš 
Kristeniškių km., Raseinių ap.

Remeikienė - Bružaitė, . Ma
rijona, iš Pamėžių km., Gau
rės vL, Tauragės ap.

Savickas, Jurgis ir Petras, 
kil. iš Žaliosios vi., Vilkaviš
kio ap., Mierčių km.

Stecki, Kazimiera.
Stefanavičius, Juozas, kilęs 

iš Kėdainių, ar jo dukterys 
Elena* ir Jadvyga.

Tamošaitis, Vincas, iš Šiau- 
lekaičių km., Žaliosios vL, Vil
kaviškio ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

vakare bus 
programos pa

komisijų posėdžiai, 
suvažiavimas prasidės 

d., sekmadienį, 8 vai. 
Mišiomis. Suvažiavi- 
pamlnėta Ateitininkų 
sukaktis.
ateitininkų kuopos

(sendraugių, studentų ir 
moksleivių) prašomos jau da
bar rūpintis suvažiavimo pa
sisekimu. Jis bus užtikrintas, 
jei visos kuopos ne tik atsius 
savo atstovus, bet ir aprūpins 
juos kūrybiniais veiklos plė
timo sumanymais.

Visiems atstovams, kurie tik

GAUSIA AUKA PARĖMĖ VARGDIENIŲ
SESERIS

statyti testamento keliu paliko Consulate General of Lithuania 
$3,000. — Auka jau gauta. Se- 
selės nuoširdžiai dėkoja ir M____  —
meldžiasi už savo geradarius. **9**Y*>
Jų atmintis bus įamžinta. poezija. Parašė J. Aistis. Išleido 

Vykstančio vajaus proga vi- Lietuvos Pranciškonai. 78 pusi- 
si Dievą ir Tėvynę mylintieji $1
prašomi prisidėti prie šios pa
minklinės šventovės pastaty- DARBININKAS
mo. So. Borto* 27, Hfa*.

mutis, J. Brenza. A. Olis ir — Nuo birželio pradžios Lie- Vaikučius parengė p. O. Razu- 
kiti. Statyba jau pradėta, ku- tuvių Klube galima įsigyti lie- tienė ir seselė Alfonsą. Jėji- 
rią tikimasi baigti šį rudenį. tuviškų knygų. Kol kas plati- mas laisvas ir nemokamas.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

GLASGOI, ŠKOTIJA
Metinis šk. L. K. šv. Kazimie
ro parap. dr-jos išvažiavimas 

Škotijos lietuviai katalikai 
nori išlaikyti savo lietuvį ku
nigą, kuris aprūpintų jų dva
sinius reikalu. Tam tikslui yra 
sutverta “Škotijos Lietuvių 
Katalikų Parapijinė Šv. Kazi
miero Dr-ja”, kurioje yra apie 
700 narių visoje šaly. Draugi
jos nariai moka tam tikslui 
mokesčius, tačiau toli gražu jų 
nepakanka. Atvykus iš trem
ties į šį kraštą ir antram lie
tuviui kunigui, L. Groniui, iš
laidos dar padidėjo. Tad šalia 
nario mokesčio dr-ja ruošia ir 
įvairias pramogas: vakarėlius, 
koncertais, lioterijas ir tt. Šį
met, gegužės 28 d. draugija 
suruošė bendrą metinį išva
žiavimą į Prestavick miestelį, 
Ayrahire Provincijos pajūryje. 
Prestwick miestelis yra gar
sus tuo, kad jame yra didžiau
sias visoje Škotijoje civilinis 
aerodromas, į kurį atskrenda 
iš įvairių vietų, ne tik šio 
krašto ,bet ir kitų, keleiviniai 
ir prekių transporto lėktuvai. 
Iš čia skrenda transatlantiniai 
keleiviniai lėktuvai į Kanadą 
ir Ameriką.

Nors išvažiavimas dėl pasi
taikiusio prasto oro buvo ir 
nevisai sėkmingas, bet vis tik 
parapijai siek tiek pelno buvo 
ir žmonės turėjo keletą valan
dų pabuvoti tyrame pajūrio 
ore.

Škotijos lietuviai katalikai 
kruta, kiek galėdami darbuo
jasi, stengdamiesi išlikti savo 
tėvų tikėjime.

J. Butkevičius.

Putnam, Conn.
Kun. J. BAKŠYS, Rochester, 

N. Y., didžiai vertindamas N. 
P. Seserų darbus ir jų pasiry
žimą pastatyti Šventųjų Metų 
paminklą, koplyčią Marijos 
garbei jų Vienuolyne, Putnam, 
Conn., išprašė iš Prano Skir
manto šiam tikslui gausią au
ką. Pr. Skirmantas koplyčiai
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DARBININKAS

366 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną. 
______ _________ ___________________ .!__  pavardė 

________________   adresas

Sukūrė lietuvišku šeimą
Philadelphia, Pa.

Naujakurė panelė Eugenija *$* 
Bartkaitė, neseniai atvykusi 
su savo seseria Aurelija Ame- 
rikon, Chicago, III. sukūrė su X 
savo tautiečiu, Antanu Veid- 
manu lietuvišką šeimą. Jung- «£• 
tuvės įvyko birželio 18 d. Visų A* 
šventųjų bažnyčioje. Jungtu- y 
vių bankietas — 10512 
Indiana avė., Chicago, 
Sveikina ir linki laimingo 
dybinio gyvenimo.

So.
III.
ve-

•> 

■į ’.«• • 

f

DIENOTVARKft:
11:00 vai. ryte Iškilmingos Šv. Mišios.

Dalyvauja Brooklyno Apreiškimo Parapijos choras vad. p. P. Sako. 
Amateur Hour — Duffy’s Clam Bake—šokiai.—Bob Zinkus orkestrą. 
PREMIJOS BUS DUODAMOS — DOOR PRIZE.

r

.-t

Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par- 
ką, kur įvyksta tradicijinė Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos organizuoki* 
tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir t.t. Pikniko 
rengimo Komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

J ’
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> ŠACHMATAI'
— veda K Merkto —

□ MeMraako rtaktteė įveikė 
Bostoną. Sekmadienį, birželio 
18 d. Boston šachmatininkai 
po stiprios kovos buvo įveikti 
Montrealio rinktinės, santykiu 
4:3. Rungtynės įvyko Monte- 
pieler mieste, Vermont valsty
bėje. Kanadiečių kelionė truko 
iš Montrealio į Montpelier 3 
vai., o bostoniečiams — 7 vai. 
Nuovargis veikė ir į rungtynių 
pasekmes. Šios rungtynės bu
vo iš rikio JAV - Kanados 
3000 mylių parubežio varžybų. 
Pirmoj lentoj Bostono meiste
ris Tautvaiša susitiko su Ka
nados meisteriu M. Foz’u. Bu
vo išvystyta kieta ir gera par
tija, kurioje Tautvaiša įkliuvo 
į ceitnotą (per 2 vai. reikėjo 
padaryti 50 ėjimų) ir turėjo 
atiduoti tašką. Antroj lentoj 
lošę* K. Škėma įgavo persva
ros jau partijos pradžioje ir 
jos nebeišleido, gražiai įveik
damas Montrealio pirmenybių 
3-čio# vietos laimėtoją Wil- 
liams’ą- Tolimesnės pasekmės 
tokios: Kagan - Rauch 0-1, 
Merkis - Guze 0-1, Under- 
wood - Geroho 1-0, Waters - 
Gravel 0-1 ir Travers - Mrs. 
Stevens 1-0.

NAUJAI ATVYKO i i

□ JAV . Ka—dm 3000 mylių 
parubežio rungtynės laukia
ma, kad sutrauks dvigubai da
lyvių, negu praeitų metų. Ka
nadiečiai tikisi laimėjimo. Per- 
nai laimėjo JAV santykiu 
116‘/j - 86 !ą. Rungtynėms nu
matyta 10 susitikimo miestų.

□ Montreal - Boston tarp
miestinės rungtynės, kurioms 
susitikimas numatytas Monte- 
pieles, Vermont, taip pat bus 
įskaitytos 
rungtynes.

Bostono 
Tautvaiša,
Merkis, VVaters ir Travers. 
Adamso ir Daly dalyvavimas 
su klaustuku.

į JAV - Kanados

rinktinėj dalyvaus: 
Škėma, Kagan,

□ Pirmoji auka Tautvaišos 
kelionei į JAV pirmenybes 
Detroit, Mich. įplaukė iš LR
KSA 94 kuopos, kuri paskyrė 
tam reikalui $15. Ačiū už gra
žią paramą! Norisi tikėti, kad 
lietuvių organizacijos, ar pa
vieni asmens uoliai parems 
Bostono meisterio kelionę į 
JAV pirmenybes, kuriose tu
rime pagrindo tikėtis gražaus 
reprezentavimo lietuvių vardo.

□ JAV šachmatų Federaci
ja su JAV pirmenybėmis Det
roit šaukia JAV šachmatų 
51-mą metinį kongresą,

□ Lietuvių šachmatininkai 
susilaukia įvertinimo. CHESS 
LIFE (birž. 5) per daugel vie
tų savo žiniose rašo apie lietu
vius:

“...Toronto area sutraukė 
per 50 lietuvių ir ukrainiečių 
šachmatininkų vadov y b ė j e 
Dr. P. Hutzulak. Jie dalyvaus 
JAV - Kanados rungtynėse.

...Algirdas Nasvytis, lietuvis 
DP, laimėjęs 3 v. Clevalando 
p-bėse panord dalyvauti ne 
Bufalo bet Niagara
FTjls, Ont- 
rūpino JAV teamo vadovai.

...J. Žalys former Lithuanian 
expert, laimėjo Montrealio 
p-bes ir Napoleono Courte- 
manche taurę.

...Povilas Vaitonis former 
Lithuanian master captured 
the Ontario Speed 
shampionship”.

Be to randame jog 
alio meisteris Žalys 
lygiomis su L. Richard, Otta- 
wa.

Kanadiečiai apgailestavo, 
kad negalėjo atsivežti Montre- 
alio meisterio J. Žalio, nes 
įstatymas buv. DP taiko su
varžymus sienai peržengti.
□ Romanas Ariamkas persi

kėlė iš Adelaidės į Goodwood 
(S. Australia) ir vietos ško
tams davė simultaną, laimėda
mas 17-1.

š. m. birželio 15 d. laivu 
“General Hersey” į New Yor
ką šie lietuviai tremtiniai:

Augulis, Vytelis, Tamara, 
Tautvydas į Middletown, Ohio.

Balandis, Verneris į Lawn- 
dale, N. C.

Biliūnas, Vytautas į Chica
go. UI.

Burba, Jonas į Kennebunk- 
port, Maine.

Butkevičius, Vytautas į Ra- 
cine, VVisc.

Chomskas, Balys į Chicago, 
Illinois.

Dambrauskas, Salomėja, Ed
vardas į Omaha, Nebr.

Dambrauskienė, Uršulė į 
Chicago, III.

Gražys, Albinas į Mattapan, 
Mass.

Guzalaitis, Juozas, Elena į 
Chicago, Illinois.

Holcvegaitė, Fryda į VVater- 
ford, Mass.

Idzelis, Antanas, Adelė į E. 
Chicago, Ind.

Ivanauskas, Adakris į Det
roit, Mich.

Jasaitis, Elena, Valerijus į 
Chicago, III.

Jonkus, Petras, Vladislava į 
Philadelphia, Pa.

Josmantas, Juozas į Chica
go, III.

Kamaitis, Minolia į Chicago, 
Illinois.

Kaminskaitė, Adelė į Brook
lyn, N. Y.

Kazickas, Alfonsas, Ona, Al
girdas. Stefanija 
phia, Pa.

Kiela, Juozas į 
R. I.

Kniura, Vincas, 
Detroit, Mich.

Krinickas, Anupras, Malia- 
nija, Regina, Kęstutis, Anas
tazija į New York, N. Y.

Kulrišinskas, Jonas į E. St. 
Louis, III.

Liaupsinąs, Andrius į E.

Frankas į Water-
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Vytautas į Chica>

Kostas į Chicago,

4- 
4"
4-
4-
4-
4-
4>
4-

į Philadel-

Providence,

Hildegars j

(žaibo)

•>

Montre- 
sužaidė

□ Mswrlwsrtts Mlnor Tour- 
■amente, Petras Kontautas 
surinko 50% taškų 3-3. Lai
mėtoju išėjo W. Waters su 5-1 
taškų.

RALF sandėlyje gauti 
drabužiai ir kiti daiktai 
1950 m., gegužės mėn. 

svarais
Connecticut — New Britain, 

ftv. Andriejaus parapija 592.
‘ Indiana-*- SL Mary o<-the 

Woods, H. Adzelevičius 35.
Kentucky — Onensboro, J. 

Ūsienė.
Maine — Millinocket, W. 

Makauskas.
Massachusetts— Cambridge, 

BALF 60 skyrius 445; Law- 
rence, BALF 49 skyrius 22; 
So. Boston, BALF 17 skyrius 
546; viso — 1,013.

New Jersey — Bayonne, J. 
Jodzevich 8; Linden, BALF • 
132 skyrius 825; Newark, šv. 
Trejybės parapija 116; viso—
IFtly,

New York — Brooklyn: A- 
delė Cergdis 10; Ona Buro- 
kienė 11; Marija Penikienė 10; 
Mrs. Brusokienė 15; A. Jonai-

Liepinaitis, onas į Brook
lyn, N. Y.

Lukošiūnas, Jonas į 
cester, N. Y.

Maciulevičius, Kostas, 
Genė, Janina, Antanas į 
peth, L. I., N. Y.

Martinas, Kostas į Cleve- 
land, Ohio.

Mačiulaitinnė, Ona, Aušra į

Wor-

Ona, 
Mas-

WE CAKKY A COMPLETE LINE OF

FARM NEĖDS

į Philadel-

Petronė į

Ona,

Zuza-

Jo-

Ol-

CADILLAC' . PONTIAC
WM. H. BASSETT CO

1782 Main St.
Brockton, mass.

33 Main St
BRIDGEWATER, MASS. |

f

tienė 16; Anna Zailsky 31; 
BALF 101 skyrius 10; N.N. 
25; S. Smilskis 25; Ona Ter- 
cionienė 36; Adelė Verselienė 
6; O. Valaitienė 70; Dr. A. 
Šliupaitė 6; T. Šlapėys 115; J. 
Bobtnas 4; A. Vaitekūnas 12; 
Cazenoyią, J, K. Bubelis 30; 
New York, Mrs. Kuhlman 2; 
M. Valušienė 9. Viso — 442.

Ohio — Steubenville, B. 
Stančikas 24.

Pennsyivania — Philadel
phia, Sv. Jurgio parapija 470; 
Patton, F. Vengrauskas 60; 
Peely, J. Višniauskas 16. Viso 
546.

Canada— Kapuskasiny, Ont. 
T. Žilys 26.

Viso labo — 3,653.
BALF vadovybė nuoširdžiai 

visiems aukotojams dėkoja už 
prisiųstas į BALF sandėlį 
daiktines dovanas.

Savo aukas siųskite šiuo 
adresu:

United Lithuanian Rdief Fund

NARIŲ MOKESČIAI:
BALF 4 skyrius, Chicago, 

m. 12.00; BALF 5 skyrius, 
Chicago, III. 40.00; BALF 14 
skyrius, Cicero, JJ1. 9.00; 
BALF 46 skyrius, Hudson, N. 
Y. — 40.00; BALF 74 skyr., 
MinersviUe, Pa.— 4.00; BALF 
118 skyr., Sheboygan, Wis. — 
31.00; BALF 132 skyr., Lin
den, N. J. — 7.00. Viso 143.00.

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Erooklyu 11, N. Y.

PIGIAI PARDUODAMA —
įvairaus antrarankio medžio.--i 

Pasirinkimas didelis. Galite - 
statyti stubukę ar garadžių. - 
Taipgi parduodu pigiai vaną^ 
Atsišaukite: Thomas J akavo*-; 
nis 194 Athens St., So. Bos
ton, Mass. ’
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Farmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.

*

▼
♦ 
t

♦ 
$ 

'., BROCKTON, MASS. *

♦ Teis. 6385 — 8-0771 t

4-
4-
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A. J. NAMAKS>
Real Estate * 

Insurance

~ *

£

Philadelphia, Pa.
Matusevičius, Marta į Broad 

Brook, Conn.
Mieli ulis, 

būry, Conn.
Miniotas, 

go, m.
Motušius, 

Illinois.
Olendra, Juoeas 

phia, Pa.
Pauliukeviėiūtė.

Chicago, III.
Paškevičius, Mečys, 

Konradas į Chicago, III.
Petrauskas, Adomas,

na, Bronius į Chicago, III.
Pilybas, Izidorius į Chicago, 

Illinois.
Rotkienė, Olga į Ebenezer, 

N. Y.
Rovinskas, Oreginas į Chi

cago, III.
Ruzgys, Antanas, Ona, 

nas į Detroit, Mich.
ftaulinskas, Aleksandras, 

ga į Chicago, III.
Šimaitis, Feliksas - Antanas 

į VVorcester, Mass.
Sinas, Julius į Mariboro, 

Mass.
Skepenaitis,, Jurgis, Stanis

lava, Rosėmarie, Anna, Moni
ka į Detroit, Mich.

Šluota, Czeslawa į Chicago, 
Illinois.

Spiridavičius, Ceslavas, Alek
sandra, Eugenija į VVorcester, 
Mass.

Skudzinskas, Jadvyga, An
tanas, Dalia, Antanas į Rox- 
bury, Mass.

Stočkus, Albertas į Chicago, 
Illinois.

Tvirbutas, Liucija, Andrius 
į Hartford, Conn.

Urbonavičius, Borisas, Sta
se, Alfredas į Chicago, III.

Vartašius, Vytautas į Phi
ladelphia, Penn.

Vilčiauskas, Adolfas į Brook
lyn, N. Y.

Zutkus, Jonas į Maspeth, L.
l. , N. Y.

Š. m. birželio 15 d. laivu 
“General Howze” atvyko į 
New Yorką:

Augustinaitis, Vytautas į 
Chicago, III.

Baltrušaitis, Justinas į Dar- 
by, Penn.

Carniukas, Viktoras, Adol
fas, Julia į VVorcester, Mass.

Gandrimas, Kazys į Brook
lyn, N. Y.

Gryžas, Juozas, Elena į Ga- 
ry, Ind.

Jakštys, Juozas, Ida, Algir
das, Vytautas, Irena į Chica
go, m.

Manelis, Pranas į San Fran- 
cisco, Calif.

Meškauskas. Julijona, Tere
sė į Elizabeth, N. J.

Mariukas, Jadvyga į Dor
chester, Mass.

Steseraitė, Magdalena į 
Clares Green, Maine.

Strungys, Sominas, Magdė į 
VVaterbury, Conn.

Vaitkūnas, Jonas, Ona, Te
resė, Juozas į Detroit, Mich.

Valys, Albertas į Dorches
ter, Mass.

Vįrpša, Jonas į Scranton, Pa. 
Valinčius, Eugenija į Phi

ladelphia, Pa.
Vyšniauskas, Kazimieras, 

Magdalena, Jonas į Omaha, 
Nebr.

Zujus, Juozas į VVaterbury. 
Conn.

Markevičius, Martynas į 
Lawrence, Mass.

Laivu “General Howze” š.
m. birželio mėn. 20 0d. atvyko 
į New Orleane:

Kanaporius. Vincas, Morta, 
Algirdas į Paris, Texas.

Leokairis, Vladas. Magdale
na į Lee’s Summit, Mo.

Renkauskas. Jonas, Meilutė, 
Algirdas į Hollywood, Calif.

Zubrickas. Kęstutis į Los 
Angeles, Calif.
BMF taigrMijDb Itauitete*.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-B
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[ dės turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ji

x

Pristatome Alų ir Tonikų

į ioniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
! r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Jei nori gerai išmokti 
anglų kalbos, įsigyk 
angliškai - lietuvišką
v

English - Lithuanian 
Dictionary 

Patogaus formato (6x4), 
kietais audeklo -apdarais, 

400 pusi. 
Papiginta kaina $3.00

Užsakymus siųskite su pini
gais ar čekiais: 
Darbininkas 

366 W. Broaduay, 
Šiuomi siunčiu $_____  ir

prašau prisiųsti Angliškai - 
Lietuvišką Žodyną. 
Vardas __________________
Adresas__________________

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

UIS W. Broadnuj
SO BOSTON MAS> 

><«lc» Vėl BOutb Sosto. «-<>• ■ 

Ret». 37 Oriole Strw
West Roxbury Ma.

TEL FA—T-1Z3S w

Tel. AV 2-402*

J. Repshis, MJ)
Lietuvis Gydytoja.-
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner
Dorchester, Mass.

Otteo Valandoa: 2—4 ir 6—8 I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPri BARASEVIČIUS 
Laidotuvių. Direktorius 

notXry public

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

AVenue 2-2484
y
H 
r

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

Begaline Šaknimigydydavosi
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti 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*8
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

į

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nake 
Kopiyria Aarmenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
muarai Home

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dienų tr Nakt 
Koplyčia Šermenims Dyka< 

Vai. Brockton 8-1580

i

W A I TT
FUNERAL HOMt

30 Emerson Avė 
Brockton, Maas.

-----i |cawara j. wnn
(Waitekūnas) 

caldotuvlų Direktorius «• 
Balsamuotojas 

r*atarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dyka' 

Tel. Brockton 3368

1
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VAITKUS 
uNERAl MO**

197 Webster Avė.
Cambridge, Mass 

PRANAS WAITRUS 
faldotavių Direktorių* • 

Rahamuotoja-
* Puhb z

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS BVC.
Pirmininkė — Eva MarksienB,

•25 E. 8th 8L, So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medonls. 
Tel. SOuth Boston 8-1288. I ' _ -

Vlce-Plrmininkė—B. Gailifiniei*.
• WtafteM BL, So. Boston, Mase.

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

2*_Gk>uĮd SL, W. RoKhury, ’ Man.
*

•V. JONO E V. «L. PAlALPINt* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Finansų Rašt. — B. COnienft, - • " ~ -- *----- “ “
TeL Parkvay — 1864-W 

Odininką — Ona Šiauria,
SI Tampa SL, Mattapaa. Mase 

Tvarkdarė — M. Matejo&kienė,
886 E. 5th St, So. Boston, Mase. 

Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnyte,
110 H St, So. Boston, Mase.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
▼skara. Parapijos salėje, 492 E. 
Beventh St, So. Mass.

Visais draugijos kreipkitės

I 21 Sanger SL, So. Boston, Maaa. 
Vice-Plrm. — Vincas Stakutia, 

684 Sixth SL, So. Boston. Maas
Protokolų Ra5L — Kazys Rusteika 

206 L St., So. Boston, Mass.
Fln. Rait. — Aleksandras Ivalka. 

440 E. Sixth SL, So. Boston, Maw
IZdininkas—Stasys K. Gripanavičius, 

699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Baikis,

787 Broadway, So. Boston. Maas
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th 8L, So. Boston, Mase 
Visais draugijos reikalais kreipki-

eataraavimaa Peną u o&kl 
Nauja moderniška koplyčia 4er 
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge tr Bostono kolonija. ** 
minusiomis kainomis

Kalno* me pačio* » mu» 
mieetua

Reikale ta ūkite, Tel TR-6-8434 I 
J
<

ZALETSKAS
FUNERAL HOMt

564 Emrt BroadwBy
SOUTH BOSTON, MAS>

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletake*
Graboriai Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia termonlmo Dykai

NOTARY PUBLIC
ToL BO B-OB15 

•Outh Boston 8-2B0B

1

i



Ajjtradienis, Rrteiio 20, 19ov bARBININltAS

BOSTONO ŽINIOS
Daug veikiama

Šv. Petro parapijos bažny
čioje 12 vai. įvyko pamaldos 
už kenčiančią Lietuvą, 8 vai. 
ryto šv. Vardo draugijos tėvų 
šventė, 2 vai. p.p. masinis mi
tingas Municipal Building, 
daug bostoniečių buvo išvykę 
į Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
jubiliejų Brocktonan.

Kitą sekmadienį irgi bus ne
mažiau progų. Ateitininkai 
minės 40 met. atajtininkijos 
sąjūdžio sukaktį, o diena prieš, 
tai yra šeštadienį 2 vai. p.p. 
parapijos salės kieme (492 
East 7th St.) aikštės pobūvis 
(Lawn party).
9

Grįžo iš rekolekcijų
Geg. 26-28 d.d. buvo išvykęs 

iš So. Bostono in Brocktono 
gražus būrelis • Šv. Vardo 
Draugijos vyrų pas tėvais 
pranciškonus, Kennebunk 
Port, Maine atlikti rekolekci
joms. Tėvas Klemensas Žala- 
lis, Šv. Rašto profesorius iš 
Montreal, vedė rekolekcijas. 
Jauni ir senesnieji rimtai atli
ko rekolekcijas ir grįžo pail
sėję fiziniai ir atsinaujinę dva
siniai. Rekolekcijų dalyviai šir
dingai dėkoja tėvams pranciš
konams už malonų priėmimą 
ir tikisi vėl atsilankyti per 
tėvų pranciškonų pikniką Ken
nebunk Port, rugp. 13 d.

Pranešimas
Lituanistikos mokyklos 

mokslo metų pabaigtuvės bus 
š. m. biržęįio 24 d. 11 v. r. pa
rapijos svetainėje. Kviečiame 
tėvus, lietuvių kultūros rėmė
jus ir šiaip sVečius; atsiveski
te vaikus.

Tarsimės apie Lituanistikos 
Mokyklos darbą vasaros metu.

Vedėjas.
Vyčių piknikas

Sekmadienį, birželio 25 d. 
Jimmie Condon’s Bernice Clair 
ūkyje, North Easton, Mass., 
įvyks Lietuvos Vyčių 17 kuo
pos metinis piknikas. Rengimo 
komisijos pirmininku yra Jo
nas Četkauskas, o jam padeda 
Jonas Contons ir Viktoras An- 
čiukaitis.

Bernice Clair ūkio paveiks
lus galite pamatyti L Street 
Delicatessen lange kampas L 
ir E. 8th Street, So. Bostone, 
per visą šią savaitę.

Vestuvės
Birž. 17 d., kun. Vladas Bra

zauskas, MIC. sujungė Mote
rystės ryšiu savo brolį Juozą 
su Albertina Kučinskaite, gyv. 
471 Columbia Road, Dorches
ter. Jaunavedžiai 
išklausė šv. Mišių 
Sakramentų.

Tą pačią dieną
Stanislovas Mažeika su Milda 
Bražiukaite, gyv. 703 E. 6th 
Street

Mesto nftimps 
Cambddgs

Lietuvos pavergimo dešimt
mečiui sukankant Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija 
Cambridge š. m. birželio mėn. 
17 dieną sušaukė lietuvių ka
talikų organizuotos visuome
nės m.tingą tikslu užprotes
tuoti prieš bolševikų Lietuvoj 
vykdomą tautžūdystę.

s
Pranešimus apie padėtį Lie

tuvoj padarė . J. Danisevičius, 
A. Juknevičius ir kun. Juškai- 
tis. Po to buvo priimta protes
to rezoliucija:

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Cambridge su
šauktas š. m. birželio mėn. 17 
dieną lietuvių katalikų organi
zuotas visuomenės susirinki
mas, išklausęs pranešimų apie 
Lietuvos dešimtmečio kančias 
bolševikų okupacijoj ir kons
tatavęs, kad lietuvių tauta 
žiauriausiais būdais bolševikų 
kankinama ir žudoma, —griež
čiausiai protestuoja prieš So
vietų Sąjungos Lietuvoje vyk
domą genocidą ir prašė visą 
laisvąjį pasaulį užtarti ir gel
bėti mūsų žūdomą tautą, o vi
sus Amerikos lietuvius kviečia 
įsijungti 
atkaklion
kovon už mūsų tautos gyvybę 
ir mūsų senosios tėvynės Lie
tuvos išlaisvinimą.

visomis išgalėmis 
ir nesiliaujančion

ir giminės 
ir ėjo prie

susituokė

m. 
pra- 

Bostono,

Ateitininkų šventė
Šiais metais sueina 40 

nuo ateitininkų sąjūdžio 
džios. Ta proga
Brocktono ir Lawrence ateiti
ninkai birželio 25 d. So. Bos
tone rengia iškilmingą minėji
mą Šv. Petro parapijos bažny
čioje ir salėje.

10 vai. bus iškilmingos pa
maldos ir bendra šv. Komuni
ja, 12 vai. — posėdis ir 5 vai. 
p.p. užkandžiai. Posėdy ir už
kandžiuose dalyvauja nariai ir 
kviesti svečiai. Kitame “Dar
bininko” numery plačiau pa
minėsime šią sukaktį.

i

Atvyko 771 tremtinys 
į Jung. Valstybes

Pirmadienio rytą įplaukė 
Commonwealth uostą, So. Bos
ton. laivas gen. Ballou su 1271 
tremtinių iš Vokietijos, iš ku
rių 771 tremtinys pasiliko 
Jung. Valstybėse, o 500 vyks
ta į Kanadą. Šiuo laivu atvyko 
52 lietuviai. Sąrašas tilps kita
me “Darbininko” numeryj. Į 
So. Bostoną atvyko tik viena 
šeima: Krutulis Jonas ir Ma
rija (236#Bolton St.).

Mirė
Birž. 13 d., atsiskyrė su šiuo 

pasauliu Stasys Visgaitis, 80 
metų, gyv. Hazleton, Pa.,. tė
velis sesers Ritos viršininkės 
So. Bostono lietuvių seselių 
vienuolgno ir šešto skyriaus 
mokytojas.

Šis mokyklos skyrius užpra- 
•šė šv. Mišias ir jų išklausė su 
kitais mokyklos vaikučiais 
birž. 16 d., 9 v. r. Šv. Mišias 
atlaikė kun. Virmauskis.

Kitas šv. Mišias su egzekvi
jomis už a. a. Stanislovo sielą 
atgiedos kun. Virmauskis bir
želio 22 d., 8 v; r.

Birž. 18 d. mirė Camey li
goninėje ilgai sirgusi Juzefina 
Parinskienė, 75 metų, gyv. 26 
Thomas park. Paliko tris duk
teris. Pašarvota pas laidotuvių 
direktorių Juozapą Kasparą, 
187 Dorchester St. Laidojama 
iš šv. Petro par. bažnyčios, 
birž. 21 d. 9 v. r.

Įšventino 19 Jėzuitų 
šeštadienio rytą, birželio 17, 

Weston, Mass., Kolegijos kop
lyčioje J. E. arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D. įšven
tino 19 jėzuitų į kunigus.

LAWN PARTY i
I

S

Visi į Lawn Party!
f

I

Šeštadienį, Birželio (June) 24 
Sekmadienį, Birželio 25-tą 

PRIE 7-tos GATVES SALES,

ir j
Į

|

492 East 7th St.,
nuo 2 P.M. iki vakaro.

Muzikos, valgių, gėrimų, įvairių laimėjimų 
$5000 Traukimas Sekmadienio vakare.

Pelnas Bažnyčios taisymui.

VISI I LAWN PARTY!
ta-

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ 
PAVERGĖJUS

Sekmadienį birželio mėn. 18 
d. 12 vai. šv. Petro bažnyčioje 

»įvyko gedulingos fiamaldoe už 
bolševikų nukankintus lietu
vius. Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Šv. Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė Tėv.A. Jurge
laitis, O. P. Kalbėjo susijau
dinęs, giliai prasmingais žo
džiais, išreikšdamas piktų 
žmonių nuoskaudą, daromą 
lietuvių tautai, ir kreipdamas 
visų mintis ir prašymus į Die
vą, kad Jis savo gailestinga 
ranka gelbėtų nekaltą mūsų 
tautą. Nors T. Jurgelaitis O.P. 
yra Amerikoje gimęs ir čia į 
kunigus ir vienuolius išėjęs, 
jo žodis buvo grynas lietuviš
kas, skaidrus ir smigęs tiesiai 
į širdį.

Masinis susirinkimas 
Municipal auditorium *

Bostono lietuviai 2 vai. po 
pietų gausiai rinkosi į Munici
pal Building So. Boston, Mass. 
pareikšti protesto prieš lietu
vių tautos pavergėjus ir žudi
kus.

Buvo pakrikštyta
Danielis Antanas, sūnus An

tano ir Rhodos Ramanauskų, 
gyv. 13 Evereth St., Dorches- 
ter, Mass.

Barbora Maria, duktė Juo
zapo ir Kazimieros Gumbakių, 
gyv. 32 Juliette St., Dorches- 
ter, Mass.

Užbaigė mokslus
Birželio 12 dieną Edvardas 

Kaunelis, sūnus Antano ir E- 
milijos Kaunelių, gyv. Roxbu- 
ry, Mass., užbaigė aukštuosius 
mokytojų mokslus Boston 
Teachers College ir gavo Ma
gistro laipsnį.

Graduanto Edvardo tėveliai 
šiomis dienomis šventė savo 
35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Antanas ir Emilija 
Kauneliai yra ilgamečiai LDS 
nariai ir “Darbininko” skaity
tojai.

Alfredas Vincas Vojegis,
sūnus Juozo ir Paulinos Vo- 

jegių, gyv. Mattapan, Mass., 
šiomis dienomis užbaigė Bos
tono Kolegiją.

%

Mitingas buvo ] 
Amerikos bei Lietuvos him
nais ir ALT Bostono skyriaus 
pirmininko Kasmausko kalba. 
Toliau mitingui vadovavo An
drius Keturakis. Į mitingą 
specialiai iš Washingtono at
vyko kongresmano McCor- 
rnack siųstas atstovas, kuris 
pasakė daug nuoširdžių ir pa
drąsinančių lįętuviams žodžių. 
Kalbėjo Detroito universiteto 
prof. dr. Pr. Padalskis ir buv. 
Lietuvos seimų atstovas K. 
Bielinis.

Kalbėtojai palietė bolševikų 
vergiją Lietuvoje ir iki šiolei 
žiauriai tebevykdomą genoci-

Pranas ir Ona Tuleikiai,
gyv. So. Bostone, šventė sa

vo 36 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Tuleikiai yra ilga
mečiai LDS nariai ir “Darbi
ninko” skaitytojai. Jie išaugi
no tris dukteris: Oną, Mari
joną ir Pauliną. Pirmosios dvi 
yra ištekėjusios už Roland Bi- 
shop ir Jurgio Sinkevičiaus. 
Augina tris dukreles.

Teko užrašyti dainų 
Lawrence

Š. m. birželio 11 d. netikėtai 
patekus į pikniką, teko užra
šyti su fonografu nemažą įdo
mių lietuvių liaudies dainų. 
Daugiausia dainavo Haverhill 
lietuvės.

Visoms dainininkėms tariu 
nuoširdų ačiū. Juozas žiegela.

Užuojauta
Lietuvos Skautų Brolijos J. 

A. V-bių Rajono Vadeivos pa- 
skautininkio Liūto 
brangiajam tėveliui 
Lietuvos Prezidentui 
ziui Griniui mirus,
atjaučiame jo skausmą ir kar
tu liūdime ,

Bostono Lietuviai Skautai.

Griniaus 
ir buv. 
Dr. Ka- 
broliŠkai

dą. Daug gyvų liudininkų iš 
1941 m. sėdėjo čia pat salėje. 
Tai yra naujakuriai, kurie ma
tė savo akimis tuos klaikius 
1941 m. birželio 14-15 d.d. ma
sinių lietuvių trėmimų vaiz
dus. £oiįį tarė ir Latvijos at
stovas past. Blumits.

Priimta rezaliucija
Po kalbų ponia Cleveiand 

perskaitė angliškai, o Jodka 
lietuviškai A. Liet. Tarybos 
Bostono skyr. paruoštą Jung. 
Valst. aukščiausios valdžios 
institucijoms rezoliuciją, ku
rioje primenama beatodairiš
kai vykdomas Lietuvoje geno
cidas ir prašoma Jung. Vals
tybes imtis priemonių, kad bū
tų atitraukta iš Lietuvos rusų 
okupacinė kariuomenė ir poli
cija. Rezoliucija buvo vienbal
siai priimta.

Meninė programa
Meninėje dalyje padainavo 

porą pritaikintų momentui 
giesmių estė, konservatorijos 
studentė, Rita Keskula ir ke
letą giesmių Lietuvos operos 
solistas St. Liepas, akompa-J

pradėtas nuojant Amelijai Tataronytei. 
Henrikas Kačinskas deklama
vo Lietuvos okupaciją liečian
čius eilėraščius. Latvių vyrų 
oktetas 'Tėvija” padainavo 
latvių dainų.

Visą širdis spaudė liūdesys
Susirinkusiųjų miAtailrflg 

gaubė gilus gedulas, nes be
veik kiekvienas * Amerikos lie
tuvis turi ką nors iš savo gi
minių Lietuvoje per šį dešimt
metį komunistų nužudytą, ka
lėjime, ištremtą į Sibirą ar 
apiplėštą.

Bažnyčioje ir salėje buvo 
vykdoma Lietuvos išlaisvinimo 
kovai rinkliava. Rep.

MUMS RUPI LIETUVOS
LIKIMAS

Visi esame pasiilgę savosios 
tėvynės, nors svietur būtume 
ir giedriausioj padangėj prisi
glaudę. Tūkstančiai tėvynėje 
pavergti trokšta iš jos į laisvę 
pabėgti ar geriau klajoklio 
dalią laisvėje pasirinkti. O Si
biro tremtiniai mielai pasi
rinktų klajoklio gyvenimą 
laisvėje, jei tik galėtų iš ten 
pasprukti Tai be galo graudu. 
Kaip norėtųsi ištiesti pagal
bos ranką savo broliams ken
čiantiems Sibire, jei tik įma
noma būtų. ’ 
NEPRIKLAUSOMYBE —

J

BŪTINA TAUTAI 
KLESTĖTI SĄLYGA

Bet ar dėl to tiems kanki
niams tremtiniams lietuviams 
pasidarytų lengviau, ar jie at
sipalaiduotų nuo savo tėvynės 
ilgesio? Be abejo, ne. Kiekvie
nu atveju vistiek trūktų tų 
sąlygų, kuriose tauta gyvena 
ir tarpsta.

Tos sąlygos yra nepriklau
somos tautos gyvenimas. Dėl 
to niekas neabejoja, kad Lie
tuvos nepriklausomybė yra 
būtiniausia sąlyga lietuviams 
tarpti ne tik savoje žemėje, 
bet ir išeivijoje. Kur būtų lie
tuvių tauta šimtmečius užsi
grūdinusi, išugdžiusi savo 
charakterį ir didvyrius, savo 
kultūrą išugdžiusi, jei nebūtų 
buvę Lietuvos?

Geri žmonės”
V Viena tremtinių šeima — vyras, žmona ir 8 metų berniu

kas — perplaukė per Atlantą ir atsidūrė dideliame, kaip ma
rios, šio krašto mieste. Dideliame mieste yra ir daug žmonių — 
visokių žmonių, gerų ir blogų. Ana šeima pateko pas “gerus 
žmones”. Viename laiške ji rašo: “Po ilgo ir sunkaus ieškojimo 
susiradome tik kambarėlį palėpėje pas lietuvę moterį, kuri leis 
ir virtuve pasinaudoti. Žmona, atrodo, gera. Mokėsime 40 do
lerių į mėnesį”.

Tikrai, nuostabiai “gera širdis”, kurios reikėtų su žiburiu 
dar paieškoti: priglaudžia bepastogius, išvargintus ir iškankin
tus žmones, visko netekusius, kurie turi pradėti naują gyveni
mą nuo siūlo galo, ir paima už palėpės kambarėlį tik... 40 dole
rių. Galimas daiktas, ta palėpės gūžta yra auksu “pentyta” ir 
dar su televizija ir “refridžeitorium” ? Kaip gi kitaip žmonėms 
lupsi skūrą, jau kelis kartus nuluptą?!... Tikrai, “gera žmona”.

V Antra šeima žymiai didesnė — penkių asmenų ir antrus 
metus čia gyvenanti. Ji džiaugiasi, kad pagaliau baigia mokėti 
riebią “rendą” — po 80 dol. į mėnesį. “Sudėjome visą, ką už
dirbdavome, dar ir pabadaudami. Nuoma už 4 kambarius nedi
delė — 35 dol. mėnesiui, bet turėjome išpirkti “fomičią” už 800 
dol. Reikėjo imti, Negi gatvėje mėtysies. Permokėjome mažiau
sia 500 dol. Tą “forničią” galima buvo supirkti iš “antros ran
kos” už 200-300 dolerių. Buvo gerų žmonių, kurie ir veltui siū
lė, net palaikytą “refridžeitorių”, bet kur jį dėti? Jame negy
vensi. Užteko, kad Vokietijoje būdose prisigyvenome”.

▼ Taigi, vieni viskuo padeda, o kiti naudojasi ir aplupa. Pir
muosius tremtiniai mini ir visada minės su meile ir gražiu žo
džiu, kol gyvi bus. Antrieji atsiėmė savo užmokesnį su kaupu, 
ir jiems nieko daugiau nepriklauso, kaip tik išmokėtas pinigas. 
Bet pabandyk pasakyti, kad nepadarė “gero darbo” — matysi, 
kaip užsigaus. “O kas juos būtų priėmęs, kur jie būtų pasi
dėję? Ant “stryto” policmonas nebūtų leidęs vaikams košės 
virti. O tas mano pečius (jau 20 metų kaip gerai kepa. Ar jis 
nevertas 50 dolerių?”

▼ Daiktas ir žmogus yra vertas tiek, kiek jis geras. Daiktą 
dar galima šiaip - taip pinigu įvertinti, bet žmogus neperkamas 
ir pinigu nevertinamas. Tačiau visi tie žmonės, ir kartais dar 
“dievoti”, kurie bėdoje kitus aplupa, save tik pinigu vertina. 
Jie ir verti tik tiek, kiek paima. Gali ta suma pakilti ir ligi 
50,000 dolerių, bet ji nepadarys to žmogaus vertingesnių už tą, 
kuris ir nedaug turėdamas, duoda nepalyginti daugiau'iš savo 
tikrai geros ir teisingos širdies. Prieš tuos teisingus ir gerus 
žmones, tikrus krikščionis, tremtiniai lenkia savo galvą su di
džia pagarba ir jų šviesų vardą visada nešios savo širdyje. S.

tremia, žudo mūsų brolius ir 
seses, tik vien už tai, kad jie 
laisvi ir nepriklausomi nori 
gyventi, žmonijos sąžinė dėl 
to kaista, bet nieko nesiryžta. 
Mes, čia būdami, negalime 
greta Lietuvos partizanų ki
taip atsistoti, kaip tik protes
tuodami prieš Maskvos barba*, 
riją, vieningai skelbdami pa
sauliui, kad mes esame gyvi ir 
verti savo tautos vardo.

KAS YRA MUMS LIETU
VYBE B KUO JI PASU '■ 

REHKIA? - 
r

Lietuvybė yra mūsų tauti
nės grupės gyvybės ir asmens 
laisvės žymė, mūsų įsiparei
gojimas, kyląs iš praeities, 
vienas mūsų bendruomeninio 
gyvenimo ryšių. Lietuvišką 
turinį išreiškiame savo liau
dies Šokiais, kurių, kaipo bū
dingų mums, mielai žiūri ir 
kitos tautos. Kaip daug pasa
ko mūsų senosios lietuviškos 
liaudies dainos? Mes turime 
būdingą liaudies muziką, jos 
instrumentų; taip pat turime 
savo seną, gražią, skambią 
kalbą ; savo turtingą tautosa
ką ir literatūrą; savo senka
pius, rūpintojėlius. Turime 
kovos istoriją dėl savo krašto 
asmens, 
laisvės, 
brangius
agentai Lietuvoje naikina, plė
šia.

Tad. kaip mes galėtume būti 
nejautrūs ar abejingi dėl šių 
idealų čia, J. A. V-se, kur lie
tuvybė ne tik netrukdoma, 
bet net jai pagarbos reiškia
ma, ką esame girdėję iš sve
timtaučių, progomis, kai jiems 
teko lietuvius vertinti, kaip 
J. A. V-bių piliečius.

Nebijokime, kur. reikia tė
vynei aukos . savo turto, ar 
darbais. Tėvynės laisvės ki
taip-nebus galima iškovoti, 
kaipį? pasiaukojimu, išsiža
dant dalies savo asmeniško 
patogumo ir laisvės Lietuvos 
labui. >

žmogaus gyvybė yra bran
gi Kūrijo suteikta dovana 
šioj. žemėje, tačiau jis ją au
koja. dėl savo tėvynės laisvės 
ir atlieka kilnų darbą, kuris 
įamžinamas istorijos lapuose. 
Tie, kurie išduoda savo tėvy
nę, yra amžiais jos su panie
ka minimi.

Prisiminkime kard. Mind- 
szenty pasakytus žodžius:

“Man rūpi Vęngrijos likimas”. 
Panašiai ir mes dažnai sako
me, prisimindami savo naiki
namą tautą ir kankinamus, 
tremiamus jos žmones: — 
“Mums rūpi Lietuvos liki
mas“. G. Taitis.

♦ 
Susprogdino Curiey seifą 

Praeitą penktadienį, birželio 
16 d., vakare ar šeštadienio 
rytą vagišiai įsibriovė į buvu
sio Bostono mayoro namus 
(Jamaica Plain, Mass.), su
sprogdino dinamitu mažą sei
fą, nuo sienų nukabino pa
veikslus, ieškodami kito seifo 
sienose, ir bendrai iškrėtė visą 
namą. Tačiau mažai ką laimė
jo.

Policija rado ant susprog
dinto seifo, baldų ir paveikslų 
devynias pirštų nuospaudas. 
Tikisi, kad vagilius pavyks* su
rasti.

Buvęs mayoras James M. 
Curiey su žmona šiuo metu 
yra Europoje.

tikėjimo ir kalbos 
Dabar tuos mūsų 

turtus Maskvos

KAIP GAUME SAVO 
TAUTAI PADĖTI?

Daug kartų priešai kėsinosi 
į jos nepriklausomybę. Lietu
viai nuo užpuolikų atsiginda
vę, juos sunaikindami jų pa
čių žemėse. Kartais ir paverg
ta kuri laiką kentėdavo bet ir 
vėl iš vergijos išsivadavo. Ir tūkstančiai 
vėl jau dešimts 
okuparita/ trypia

NEGI GAUME BŪTI 
ABEJINGI

Caristinės rusų okupacijos 
laikais mūsų tautiečiai lietu
vybę gindami daug 
Dabar Lietuvoje už 
lietuviai gyvybes 
_________ l geriau

žišflę: žadėjo savo tautos* • laisvės.

iškentėjo, 
lietuvybę 

aukoja, 
pasirinko 

kaip tremties gyvenimą, negu ątsi-

?r
Jimmy ĮRordano, 2 metų. Los Angele*, CaL, žaisdamas 

su saltaižo vamzdžio Bedu, užsimovė ant galvos, ir dabar 
gaisrininkui reUda vaduoti <ą smalsuolį iš “nelaisvės”.
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