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Gen. MacArthur Korėjoje
Jung. Valstybių lakūnai 

nušovė aštuonius šiaurės 
korėjiečių lėktuvus ir su
daužė šešius didžiuosius 
Rusijos tankus. Ameri- 

kluotu lėktuvu nulėkė į kos lėktuvai įr laivai pa- 
pietinę Korėją ir nusilei
do “arti Seoui”, kad pats 
ištirtų padėtį. Išbus dvi 
dienas. Galimas dalykas, 
kad gen. MacArthur, iš
tyręs padėtį, jeigu bus 
reikalas, pašius Ameri
kos kareivius korėjie
čiams į pagalbą. Ameri
kos kareiviai Japonijoj 
yra pasiruošę kiekvienu 
momentu stoti į kauty
nes.

Tokio, Japonija — Gen. 
Douglas MacArthur, A- 
merikos karinių pajėgų 
vadas Tolimuose Rytuo
se, savo asmeniniu negin-

AchesMK Ivb 

pMnraam 

Waahlagtan, D. C. — 
Senatorius Taft, respu
blikonas, reikalauja, kad 
Dean Acheson atsistaty
dintų. Jis kaltina sekre
torių ir prezidentą 1 Tru- 
maną dėl susidariusios 
krizės Korėjoje. Senato
rius Lucas, demokratų 
vądas, .labai sarkastiškai 
atsakė Taftui.

deda pietų korėjiečiams 
gintis nuo užpuolikų. A- 
merikos sausumos ka
riuomenė nedalyvauja. 
Aviacijos veiksmus labai 
trukdą lietų perijodas, 
kurį komunistai specia
liai pasirinko. Jie puola 
daugiau sunkiąja artile
rija ir sovietiškais tan
kais.

MidMvfftejTakb
Tokio, Japonija — Gen. 

MacArhtur, kuris buvo 
nuvykęs savo neginkluo
tu lėktuvu į Korėją, kad 
pats ištirtų padėtį, grįžo 
iš kautynių fronto. Grįž
tant raudonųjų lėktuvas 
buvo sudaręs jam pavo
jų, tačiau amerikiečių 
lėktuvai užpuoliką atmu
šė. Buvo numatyta, kad 
gen. MacArthur iš bus 
avi dienas Korėjoje, bet 
jam užteko trumpesnio 
laiko padėčiai ištirti. Audra pajūryje *—
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Karine parama Korėjai
Prezidentas Trumanas įsake JAV oro ir laivyno kari- 

n’ns pajegc ns padėti užpultajai Pietų Korėjai. - Įsakyta 
taip pat ginti Foimozę ir Indo • Kiniją, jei komunistai ir 
ten veržtųsi.

Washington, D. C. —
Po svarbių pasitarimų 
Baltuose Rūmuose birže
lio mėn. 26 d. vėlų vakarą 
prezidentas Trum anas 
birželio mėn. 27 d. rytą 
padarė šį pareiškimą:

“Aš esu įsakęs JAV oro 
ir jūros karinėms pajė
goms teikti Korėjos vy
riausybei oriedangą ir 
paramą... Aš taip pat įsa
kiau Septintajam Laivy
nui pridengti nuo atakos 
Formozą... Aš taip pat 
daviau įsakymą, kad 
JAV karinės pajėgos bū
tų sustiprintos Filipinuo
se ir Filipinų vyriausybei 
parama būtų paskubin
ta... Aš dar įsakiau, kad 
būtų paskubinta karinė 
pagalba prancūzams ir jų 
sąjungininkams Indo - 
Kinijoje”.

Tuo būdu, kaip prezi
dentas Trumanas paste
bėjo, tarptautiniuose san
tykiuose teko pereiti prie 
jėgos, bet tai nėra kaltė 
JAV, kurios ir toliau 
tvirtai laikysis įstatymų 
ir sieks taikos. Manoma.

kad tas kaip tik padės 
taikai išlaikyti.

Prezidento nusistatymą 
teikti karinę paramą už
pultąją! Korėjai sutarti
nai palaiko abiejų Kon
greso partijų lyderiai, jo 
patarėjai, karo vadai ir 
diplomatai.

JAV griežtas nusistaty
mas pasipriešinti komu
nistų agresijai jėga visa
me pasaulyje sutiktas su 
dideliu pasitenkinimu, iš
skyrus tiktai Sovietų Ru
siją ir bolševikinius kraš
tus. Komunistų pusėje 
yra daugiau tylos, negu 
komentarų. Visi laukia,

kokia bus Sovietų Rusi
jos reakcija. Jei ji atvirai 
stotų Korėjos pusėje, tre
tysis karas būtų neišven
giamas.

Uždraudė eksportu 
į Siaurės Korėja 

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybes sulaikė 
visą eksportą į Šiaurės 
Korėją nuo birželio 28 d. 
Tai padaryta laikantis 
Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybos nutarimo. 
Taryba kreipėsi į visus 
Jungtinių Tautų narius, 
kad jie neduotų jokios 
pagelbos Šiaurės Korėjai.

SOVIETŲ RUSIJA DĖL KINIJOS 
GALI IŠEITI J KARĄ

Kiniją.
Kas tie agresoriai, de

monstrantai gerai žino, 
bet šūkauja, kaip įsaky
ta.
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š. Korėjai nepaklausius 
Saugumo Tarybos nuta
rimo atitraukti kariuo
menę iš P. Korėjos ir pa-

riam saugumo tarybos 
nariui nedalyvaujant, jos 
darbas negali sustoti.

UN sekretoriatas vra

ir lokalizuoti konfliktą. 
UN gen. sekr. Trygve Lię 
tariasi su atstovais ąt-

dėti ginklus, buvo su
kviestas naujas saugumo 
tarybos posėdis, kuriame 
JAV atstovas Warren 
Austin pareikalavo, kad

Refabuja uzdmsti būtų pritaikytos statutu
, MHMnntą pariją jrt - - — —

Mflwaukee, Wis.
talikų veteranų konferen- Už rezoliuciją 
cijoje priimta rezoliucija, ’ ‘ 
reikalaujanti uždrausti 
komunistų partiją JAV. 
Taip pat griežtai pasisa
kyta prieš komunistinės 
Kinijos pripažinimą. Ji 
turėtų būti patraukta į 
Tarptautinį teismą už žu-

numatytos san k c i j o s. 
JAV pasiūlyta rezoliucija 

. Ka- priimta 7 balsais prieš 1. 
' ‘ į balsavo 

JAV, Britanija, Prancū
zija, Kinija; Kuba, Nor
vegija ir Ekvadoras. 
Prieš balsavo Jugoslavi
ja. Sovietų Rusijos atsto
vas nedalyvavo Sovietų 
Rusija dėl to Saugumo 
Tarybos sprendimą laiko 

dymą nekaltų Žmonių ir negaliojančiu. JAV į tai 
dvasiškių. atsako, kad vienam ku-

sekretoriatas yra 
jau išsiuntinėjęs ragini
mą visiems šios organiza
cijos 59 nariams, tarp jų 
ir Sovietų Rusijai, imtis 
sankcijų prieš Š. Korėją

At
skirų valstybių, kuo jos 
galėtų padėti. Jis turėjo 
pasitarimą ir su Sovietų 
Rusijos atstovu Maliku, 
bet, atrodo, kad priimta 
rezoliueija nebuvo palies
ta.

PRATESE KONSKRIPCIJOS

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Atstovų 
Rūmai 315 balsų prieš 4 
ir Senatas visais 76 bal
sais nutarė pratęsti jau
nuolių (nuo 18 iki 26 m. 
amž.) surašymo ir ėmimo 
kariuomenėn įstatymą iki 
1951 m. liepos 9 d.

ĮSTATYMĄ
Pratęstas 

duoda prezidentui Tru- 
manui pilną galią šaukti 
vyrus karo tarnybon, ne
atsiklausus Kongreso, ka
da tik matys reikalą. Jis 
gali šaukti armijon taip 
pat valstijų miliciją ir at
sarginius vyrus, pagal 
reikalą ir savo nuožiūrą.

i

įstatymas

JAV įtekė Sodely 
taiįiiNli 

Washington, D. C. — 
JAV ambasadorius Mas
kvoje adm. Alan G. Kirk 
įteikė Sovietų vyriausy
bei notą, kurioje reika
laujama paveikti Š. Korė
jos komunistinę vyriau
sybę, kad ji nutrauktų 
pradėtą karą. Kremlius į 
šią notą dar nieko neat
sakė.
KomMistai paniškai bijo

Amerikos radjt
Ve

Washington, D. C. —
Valstybės departamento 
vicesekretorius Edward 
W’ Borret, grįžęs iš Eu
ropos, pranešė, kad jo 
patirtomis žiniomis, ko
munistai už geležinės sie
nos paniškai bijo Ameri
kos radijo (Voice of 
America) transliacijų. 
Klausantieji šių praneši
mų yra smerkiami ir bau
džiami. Neleidžiama jų 
klausyti net uždaruose 
komunistų susirinkimuo- 

. se grynai informacijos 
tikslu. Įsakoma klausyti 
tiktai Maskvos komenta
rų, o patiems neliesti tos 
“kapitalistų smarvės”.

Matyti, ta “smarvė” 
yra grynesnė už Krem
liaus “kvepėjimą.”, kad 
net komunistus ji trau
kia.

Maskva, — “Pravda”, 
komunistų partijos laik
raštis, smerkia Jung. 
Valstybių paramą Korė
jai ir nusistatymą ginti 
Formozą. Sovietų Rusi
ja, kaip žinoma, su komu- 

’» matine Kinija yra pasira
šiusi 30 metų draugišku
mo ir savitarpinės pagel
bos sutartį. Sutartyje įra-

Sekantis “Darbininko” nu
meris išeis tiktai liepos mėn. 7 
d. — penktadienį.

šyta, kad vieną šalį kam 
nors puolant, kita turi 
stoti į pagelbą. Ta sutar
timi komunistinė Kinija 
gali įtraukti Rusiją į ka
rą prieš Jung. Valstybes.

< MWwNtfąsm23 
Wws Jung. Yalstvbi 
Londonas — Britanijos 

valdžia pavedė savo 23 
laivus, kurie randasi To
limuose Rytuose, Jung. 
Valstybėms naudotis Ko
rėjoje.

Suglaustos žinios

PO8EDI8 SAUGVriO TARYBOJE
JAV ambasadorius Warren Austin skaito pareiškimą, kuriuo reikalauja, kad bfitą nutarta visus UN narius įpa

reigoti teikti užpultai Korėjai visokeriopą pagalbą, kokios bus reikalinga. Resoliucija priimta 7 balsais prieš 1 (Jugo-
■išvijo*). Ii kairio | dešinę: Britanijos ateteva* Sir Tereace Shoa, Warren Austin, Jugostavijos atet Dr. AJoto Beb- 
kr ir Korėjas stot. Dr. Joks Chaag. Pačioje kairije laisvo vieta Sovietą Rusijos atstovo.

♦ *

A Kardinolas Spellmanas paragino visus New Yor
ko katalikus liepos mėn. 2 d., sekmadienį, pasimelsti 
už nelaimingus Korėjos gyventojus.

A Respublikonų senatoriai reikalauja visų komu
nistų partijos narių ir organizacijos vadų registraci
jos biliaus.

A Robert Menzies, Australijos premieras, birželio 
29 d. pareiškė, kad Australijos vyriausybė nutarė 
suteikti laivyno pagalbą Jung. Valstybėms Korėjos 
konflikte Japonijos vandenyse.

A Prancūzijos užsienių reikalų ministerijos oficia
lus pranešėjas abejoja, ar Prancūzija šiandien galėtų 
suteikti materialę pagalbą Amerikai Pietų Korėjos 
reikale.

A Kanada atsisakė nuo sutarties su Jung. Valsty
bėmis, kuri jai draudė sprogstamą atominę medžia
gą siųsti Britanijai. Kanada jos jau nemažai pasiun
tė į Britanijos atomų įstaigas.

A Rusija liepos mėnesį rengiasi dideliems maniev- 
rams Jugoslavijos pasienyje, Vengrijoje. Manev
rams parengiami ir vengriški karo daliniai.

A Maskvos laikraščiai, kurie pasiekia Švediją, ra
šo, kad korupcija ir biurokratija* sudaro rimtą pa
vojų Sovietų Rusijai. “Pravdoje” kaltinami kolchozų 
ūkininkai, kad nesilaiko įstatymų, pardavinėja ko
lektyvių ūkių žemę privatiems asmenims ir daro ki
tokias suktybes.

A Lenkija sukomunistino skautus. Iš priesaikos 
išbraukė Dievo vardą ir įrašė: “Skautai myli Liau
dies Lenkiją... ir kovoja prieš tuos, kurie bando ją 
pažeisti”. Statute nurodytos ir lenkų skautų pažiū
ros į Sovietų Rusiją: “Skautas turi stiprinti mūsų 
draugiškumo ryšius su Sovietų sąjunga. Jis yra jau
nųjų pionierių brolis”.

A Prancūzijos vyskupai pasisakė prieš atominę 
bombą. Ji sudaranti baisią grėsmę žmonių giminei.

A Anglijos katalikai šiemet mini LQQ metų sukak
tį, kai buvo atkurta bažnytinė hierarcmja.“Per tą lai- 
ką katalikų skaičius padidėjo 2 milijonais.

A Edvardas Struckus iš Worcester, Mass., Spring- 
fieldo kolegijos alumnas, įstojo į Little House, Dor- 
z-»V« lrnilAz-s tvirko

■* Federalinis statisti
kos biuras praneša, kad 
1950 metais gauna val
džios pašalpas daugiau 
kaip 27 milijonai žmonių, 
kas sudaro 20 procentų 
visų gyventojų. I šį skai
čių neįeina farmeriai ir _ _ . _ _ __
šelpiamųjų artimieji. chester, štabą kaipo programos direktrius.



Penktadienis, Birželio 30. 1950
■

Smarkios kautynės 
vyksta prie Suwon. šiau
rės komunistai Rusijoj 
gamintais tankais, lėktu
vais ir artilerija veržiasi į 
priekį. Pietinės Korėjos 
vyriausybė iš Seoul persi
kėlė į Taejon. šiaurės 
raudonieji, užėmę Seoul, 
stumiasi toliau į pietus— 
| Taegue. Prancūzų žinių 
agentūra kartoja raudo
nųjų pranešimus, kad 
šiaurės Korėjoje yra re- 
servines pajėgos, “pasta
tytos jų dispozicijai”. 
Spėjama, kad Rusijos ka
reiviai padeda šiaurie
čiams. Raudonieji tvirti
na, kad jie lėktuvais nu
vežė savo kareivius ir 
ginklus arti Pohangdog, 
rytinėje srityje, kur pra
dėtas puolimas iŠ rytų į 
vakarus.

Grįžęs iš Jung. Valsty
bių P. Korėjos armijos 
štabo viršininkas, brig.

gen. Chung II Kwun, ir 
atvykęs į Tokio pareiškė: 
“Jeigu mes galėsime išsi
laikyti dtr mėnesį, tai 
didysis pavojus bus praė
jęs”.

Šiaurės raudonųjų už
frontėje Jung. Valstybių 
lėktuvai bombardavo tan
kus, kariuomenę ir gele
žinkelio mazgą Munsane.

JAV Laivyno pajėgos 
keliese vietose Korėjos 
pajūryje puolė raudonuo
sius įsiveržėlius. Armijos 
pranešimu, maži a u s i a 
trys, gal Būt šeši ameri
kiečiai užmušti ir 12 din
go. Amerikiečių lėktu
vams padedant, P. Korė
jos pajėgos atstūmė rau- 
dobusius ir atsiėmė Kim- 
po aerodromą. Gen. Mac- 
Arthur karininkai pagal
bininkai esą įsitikinę, kad 
P. Korėjos gynėjai atsi
laikys.

/

SEPTINTOJO LAIVYNO KREISERIS “V ALE Y FORGE”
■griadiahp laivą, kuriems įsakyta ginti Formozą, jei Kinijos komunistai kėsintųsi ją pulti. 
Mktavą. Kampe matome vieeadmi rotas Artbur D. Struble.

mfnfosiMMrai 
štate

Vatikanas, Roma. — ii 
Vatikano gautomis ži
niomis, birželio mėn. 9 d. 
Vengrijos katalikams bu
vo pati šiurpiausia diena 
po kardinolo Minduenty 
teismo. Naktį i birželio 9 
d. prie Jugoslavijos sie
nos buvo užpultas mote
rų vienuolynas: įsilaužta 
pro langus, išverstos du
rys, ištrauktos iš lovų 
vienuolės. Po pusvalan
džio 600 vienuolių ir apy
linkėse suimtų apie 300 
kunig-ų įšvežta į koncen
tracijos lagerius.

Vienuolės ir kunigai 
kaltihami, kad jie turėjo 
slaptus ryšius su... Tito, 
kuris neseniai 3 kunigus 
vėl nuteisė kalėjimu iki 
gyvos galvos.

KM kbrit kftrš 
icflMTuM

Loveli, Maaa. — Birže- 
lio 24 d. 30-tame metinia
me valstybės Karo Vete
ranų suvažiavime vienin
gai buvo reikalaujama 
priimti vyriausybei rezo
liuciją, kad būtų nedel
siant pilnai atstatyta 
pašto patarnavimai.

Taip pat delegatai rei
kalavo, kad kongresas 
nedelsdamas imtųsi veik-

IRANAS BIJO BOLŠEVIKŲ 
INVAZIJOS

griežtas komunistų prie
šas gen. Ali Razmura. 
Vakariečių diplomatai vis 
dėlto abejoja, kad pats 
vienas Iranas galėtų at
laikyti Sovietų spaudimą, los aprūpinti Juhg. Vatet. 
Dėl nedarbo krašte yra mažiausia 70-čia orinių 
stipriai padidėjusi po
grindinė komunistų par
tija (Tudeh) — penktoji 
bolševikų kolona.

IShemnsa. — Korėjos 
keras stipriai įbaugino 
Iraną, kuris turi bendrą 
sieną su Sovietų Rusija. 
Tuojau atsistatydino mi
nisteris pirmininkas Ali 
Mansoor, kuris jau seniai 
buvo kaltinamas dėl savo 
neryžtumo kovoti su ne
darbu ir komunistų pro
paganda. Jo vietą užėmė

KOMUNISTAMS DARBININKŲ 
REIKALAI NERŪPI

rte», JAV itafeon, Phi- 
lip M. Kaišo*, komunis
tams apleidus posėdį, pa
reiškė: “Tai yra grynai 
politinė priemonė, kuri 
rodo, kad tų kraštų vy
riausybės sočiai i n i u s 
klausimus supina su poli
tiniais. Tas griežtai prieš
tarauja jų pareiškimams, 
jog jos rūpinasi pasaulio 
darbininkų, vyrų ir mo
terų, geresne padėtimi ir 
darbo sąlygoms. Jei tas 
joms tikrai rūpėtų, tai 
nelaužytų parlamentari
nės tvarkos ir drauge su 
kitais padėtų ieškoti 
priemonių darbi ninku 
gerbūviui pakelti”.

• fcriigijte korėjiečiai 
laikosi KonfuBijatis 
(Kuftg Tste), kinų filoso
fo, gyvenusio VI amžiuje 
prieš Kristų. Jis mokė 
geisti savo protėvius, bū
ti doriems, atlaidfems, 
kan t r 1 e m s, gailestin
giems. Taigi, pabrėžė 
daugiau natūralines do
rybes. Krikščionių yra 
tik kokie 2%.

Gaaeva. — švuted^joje 
šią savaitę prasftNjo 33- 
ji tarptautinė darbo kon
ferencija. Dalyvauja 43 
valstybės iš 60, priklau
sančių UN. JAV delega
cijai vadovauja darbo se
kretorius Maurice J. To
bin.

Konferencijai prasidė
jus, iš jos demonstraty
viai išėjo Lenkijos, Čeko
slovakijos ir Vengrijos 
atstovai. Jie pareiškė, 
kad nesutinka posėdžiau
ti drauge su nacionalisti
ne Kinija. Komunistai kr 
čia pritaikė boikotą-, hės 
Tarptautinė Darbo Orga
nizacija yra UN žinioje. 
Ji buvo įkurta dar po 
ano karo Tautų Sąjun
gos. Jos būstinė yra 
Šveicarija, kur nuolat 
veikia ir Tarptautinis 
Darbo Biuras. Komunis
tai yra pasitraukę ir iš 
20 šio Biuro sudarytų ko
misijų darbo ir darbinin
kų reikalams tvarkyti.

Tarptautinės Darbo Or
ganizacijos virė sekreto-

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
Atholio Žmones

virš 100 metų • ilOflIpSOįĮ 
465 Main St., Athol, Mass.

TEL. 304

pajėgų grupių ir lėktuv
nešiais.

Tarp kitų dalykų suva
žiavimo dalyviai reikala
vo, kad valst. departa
mentas ir prez. Trumanas 
tuojau imtųsi baigti rei
kalą su D. Britanija dėl 
Iriandijos padalinimo.

n*-
Rhiniaader, Wis. —Šios 

savaitės pradžioje didelė 
ir stipri vėtra (hUrri- 
cane) praūžė pro Wls- 
cobšiho pietines sritis, la
biausia paliesdama Rhin- 
lander ir Berlyn mintus. 
Trys žmonės užmušti ir 
keiiosdešimtys sužeistų. 
Nugriautas vienas pen
kių aukštų namas ir šv. 
Mykolo katalikų bažny
čios bokštas. Berlin mies
te sUšetstas tos bažnyčios 
klebonas kun. F. J. Bie- 
niemki.

' «

VUKO IR VYKDOMOSIOS 
TARYBOS AUDIENCIJA 

VATIKANE
VbHIteMbSb Birželio “nelaiminga kenčianti 

iUs Pijus XII Lietuva”. Baigiantis au- 
.Ungoje au- diencljai, VLIK pirtn. 

prel. Krupavičius papra
šė Apaštališko palaimini
mo. ŠV. Tėvas suteikė 
Apaštališkąjį paftaimihi- 
mą kenčiančiai Lietuvai, 
visiems išvežtiesiems, ka- 
cetuose ir kalėjimuose 
uždarytiems ir išblašky
tiems po pasaulį tremti
niams.

LIETUVIŠKA VALANDĖLE 
ŠVEICARŲ RADIO

ir prirf. 4. Brutalų.
Pasveikinęs delegaciją, 

šv. Tėvas pastebėjo, kad 
žinąs lietuvių tautos ne
laimes ir kančias. Šv. Tė
vas kelis kartus kartojo:

•*
/ * 4

Enrieh — Bono St. Gar
bačiausko iš Zurich’o, 
Šveicarijos, pranešimu, š. 
m. liepos mėn. 2 dieną, 
sekmadięnį, 11 vai. 20 
min. iki 12 vi. 00 min., 
Šveicarijos Radio Bero- 
muetasters Studio Zurich, 
567,1 m. banga ir trum
pomis bangomis stotis 
SchUarzenžutg 48,66 m. 
ir 31,46 m. transliuos 
lietuvišką valandėlę, pa
vadintą: “Verstummte
WelU Bange und Sagen 
dės litauischen Volkes”. 
(“Nutilęs pasaulis, Lietu-

vių tautos dainos 
davimai”).

Tai bus pirmoji po karo 
lietuviška programa švei
carų radio, ir tik po dide
lių pastangų pasisekė 
įvykdyti ir gauti pritari
mą.

ir pa-

MIRĖ KUN. P. ANDZIULAITIS
damas, pasimirė. Pastarieji jo 
gyvenimo metai geležine už
danga buvo uždengti. Kiek ' 
jam teko kentėti, tik vienas 
Dievas težino. '

Tačiau dar prieš įstodamas 
į Vienuolyną, kun. P. Andziu- 

. lis švyturiu nušvito savo kuni
giškoj darbuotėj. Vos įsišven
tinęs, pradėjo sakyti tokius 
pamokslus, kad jo vardas bu
vo visų žmonių lūpose. An
dziulis buvo magiškas žodis, 
kurs traukte traukė minių mi
nias į atlaidus, kur tik kun. 
P. Andziulis sakė pamokslus. 
Vos jaunutėlis kunigas, bet 
jau prityręs vyras, be to, tu
rįs, kaip žmonės suko, “gerą

TIMKEN

OIL HEAT
f

N Iteitk Ine
27 Degiai Parkway, 

Brockton, Mus. 
TeL BfttMMfcB

PREZIDENTO VETO 
ATSTOVŲ ROMAI ATMETĖ 
WaiČdngtoa, D. C. —

Prezidentas Trumanas 
buvo vetavęs įstatymą, 
kuris numatė paštinin
kams — kato veteranams 
pakelti atlyginimą iki Ž50 
dolerių i metus ir pridėti 
100 dolerių unlrormai. 
Tokių tarnautojų yVa 
apie 100,000. Prezidentas 
savo veto motyvuose nu
rodė, kad toks įstatymas

DARBININKAI PRIEŠ STALINO 
IMPERIALIZMU 

Washington, D. C. —
Tarptautinė laisvųjų dar
bininkų sąjunga (Inter- 
national Confederation of 
Free Trade Unions) 
griežtai pasmerkė bolše
vikų pastangas užvaMyti 
Aziją ir visą pasaulį. Pri- 
simihtts Lenino žodžius, 
kad “kelias į Paryžių Ve
da per Peipingą”, ji ėmė
si Šių Žygių: pirina, pa
skyrė savo delėgaciją, 
kttri vyksta į pietinę Ari
ją užmegsti ryšius su Vle-

yra neteisingas kitų tar
nautojų atžvilgiu.

Atstovų Rūmai, antrą 
kartą jį svarstydami, pri
ėmė didesne baisų daugu
ma negu reikalaujami % 
(balsavo 213 prieš 72). 
Jei ir Senatas tą patį pa
darys, įstatymas įsigalios 
be prezidento patvirtini
mo.

tos darbininkų organiza
cijoms ir bendradarbiau
ti su jomis priimant Inte- 
vės gynimui skirtas kari- 
nes siuntas: antra, pa
siųstas grubias pratek 
tas UN •veraiiniam se
kretoriuj • bandančiam į 
saugumu tarybą {susti 
bolševikinės Kinijos at
stovus; trečia, Indijoje 
suaktyvinta darbininkų 
masėse akciją prieš Sta
lino gčūbabniškus tikslus 
Azijoje.

LAK prašo stanfiniti 
iškarpas

LAIC prašo visus 
politine akcija susidomė
jusius lietuvius siuntinė
ti vietos spaudoje ir žur
naluose pastebėtus 
straipsnius apie Lietuvą 
ir lietuvius, lietuvių ir 
baltiečių pastangas ir ko
vas, apie įvykius susiju
sius sU Lietuvos išlaisvi
nimo kova. Persiunčiant 
prašome nurodyti laik
raščio vardą, vietovę, da
tą ir puslapį. Iškarpas 
siųsti šiuo adresu— Lith
uanian American Infor- 
mation Oenter, 233 Broad- 
way, New York 7.matar U.1 ■■

Stasio Šimkaus
H LIAUDIES DAINOS

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

' \ M ny®« Surinko ir parengė spaudai kompo- 
■ altoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 

kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam
binai! pianu neužsivenčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS ,

366 Wcst Br<tadway, So. Boston 27, Masą.
I
I
I

“Draugas” praneša, kad bir
želio 26 d. Marijampolėje pa
simirė Tėvų Marijonų provin
cijolas, kun. Pijus Andziulai
tis ir ten pat palaidotas birže
lio 23 d. Jis buvo gimęs balan
džio 14, 1870 m., taigi susi
laukęs 80 metų. Įšventintas 
kunigu birželio 9 d. 1900 m. ir 
birž. 9 d. minėjo 50 metų ku
nigystės sukaktį. Tad vos 11 
dienų išbuvo auksiniu jubilia
tu.

Rašančiam šiuos žodžius te
ko būt su juo Seinų Seminari
joj. Jis tęn įstojo jau subren
dęs vyras, atitarnavęs, rodos, 
keturis metus rusų kariuome
nėj — artileristu. Seminarijoj
skaitėsi savo kurso “«ųu”.. Mkaitoą ■ ir
Tikslus, prityręs ir geras jis 
buvo “tėvas”. Jaunieji klieri
kai daug iš jo pasimokė. Jie 
dar tik teiraujančiai žvelgė į 
tą nežinomą pasaulį ir beveik 
nieko nematė, tik aklai spėlio
jo apie netikrą, savo ateitį. Jis 
jau buvo pasauly pabuvojęs; 
su visokiais žmonėmis santy
kiavęs, perėjęs kareiviškos 
drausmės varžtus, atėjo į Se
minariją su gerai apgalvotu 
pasiryžimu būti Kristaus tar
nu - kunigu. Jo rimtas nusi
statymas daug ką iš mūs pa-

. drąsino. Jeigu pasaulį pažįs
tąs Andziulis jo išsižada, tai 
reiškia, kad rimtam žmogui 
neteks perdaug pasaulio pasi
gesti. Pagaliau, mes gi ne vie
nuoliai. Ir būdami kunigais, 
pasaulyj darbuosimės.

Tačiau kun. P. Andriuliui 
nebeužteko būti kunigu. Jis 
troško būt vienuoliu ir savo 
troškimą išpildė įstodamas į 
Marijonų Kongregaciją 1918 
m. Pirmuosius įžadus padarė 
1919 m. Vadinasi, išbuvo vie
nuoliu 31 metus ir ilgą laiką 
buvo provincijolu, ir juo bebū-

t
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degte degantį atolų išganymo 
uolumą, kun. P. Andriulis ža
vėjo klausytojus. Bet tas ža
vesys nebuvo vien laikinis me
niškas pasitenkinimas. Jis sie
kė giliai — į sielų gelmes. Jo 
žodis nešė gausius atsivertimo 
vaisius, r

« O jo misijos Amerikos išei
vijoj? Kas tinkamai atpasa
kos kun. P. Andziulio turinin
gų pamokslų grožį ir našumą! 
Skersai ir išilgai jis po kelis 
kartus aplankė erdvius Ame
rikos plotus, visose lietuvių 
kolonijose skelbdamas Dievo 
Žodį tokiu nežemišku uolu
mu, prieš kurį veltui spyrėsi— 
neatsispyrė patys didžiausi il
gamečiai užkietėjėliai. Ir visa 
tai buvo dėstoma tokia aiškia, 
žmonėms prieinama kalba, to
kiu tėvišku supratimu varguo
menės gyvenimo.

Kaip gaila, kad tokiam švie
siam asmenim teko toks niū
rus likimas: stebėti Lietuvos 
nelaimę ir nelaisvę ir nesusi
laukti jos išlaisvinimo! Bet 
juo daugiau kančių,'juo dides
nis atlyginimas.—

I
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liepos Ketvirtoji
Ši švente yra vien* iš didžiųjų Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse. Tai Amerikos Nepriklausomybės 
šventė. Nepriklausomybės akto paskelbėjai 
jau visi yra seniai mirę. Juos amerikiečiai visuomet 
su pagarba prisimena, ypač Nepriklausomybės šven
tėje. Šiemet minima 174-toji Nepriklausomybės su
kaktis. Kai 1826 buvo minima 50-ji Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis, dar buvo gyvi trys pasira
šiusieji 1776 m. tą svarbųjį dokumentą, būtent: John 
Adams, Thomas Jefferson ir Charles Carroll iš 
Carrllton, kurie buvo pakviesti dalyvauti šventėj 
Washingtone. Du iš jų tik pradžią iškilmių tematė: 
liepos 4 d., 1826 m. J. Adams ir Th. Jeffersonas mi
rė. Jųdviejų mirtį skyrė tik dvi valandos.

John Adams, antras iš eilės Amerikos preziden
tas, tada buvo 92 met, amž. Thomas Jefferson, bu v. 
trečiasis prezidentas, 84 m. amž. Charles Carroll iš 
Carrllton — 89 amž. Th. Jeffersonas mirė savo myli
moje gimtinėje Monticellio, Virginijoj ir J. Adams — 
savo namuose. Tokiu būdu 50-toji sukaktis buvo 
liūdna, nes buvo netekta dviejų žymių Amerikos vy
rų patriotų, kurie padėjo pagrindus šiam laisvės 
kraštui. J. Adams yra vienas iš didžiųjų Amerikos 
didvyrių. Thomas Jefferson parašė tą svarbųjį do
kumentą. Sunkiosiomis revoliucijos ir Kontinentinio 
Kongreso dienomis jie buvo artimi politiniai bendra
darbiai ir asmeniškai draugai. Per 1800 met. prezi
dento rinkimus, kuriuose jų kandidatūros konkura
vo, jie kiek nuo vienas antro nutolo. Tuose rinkimuo
se J. Adams gavo 71 balsą, Th. Jefferson — 68, bet 
laimėjo Jeffersonas. Vėliau abu senieji patriotai vėl 
suartėjo ir buvo iki mirties geriausi draugai.

Keliomis dienomis prieš mirtį John Adams, spe- 
ciaUu laišku informavo savo miesto gyventojus, kaip 
minėti nepriklausomybės dieną. Th. Jeffersonas bir
želio 24 d. gavo kvietimą dalyvauti šventės iškilmėse 
Washingtone. Priimdamas kvietimą rašė: “kaip ma
lonu vėl bus sutikti tą mažą būrelį žmonių, kurie 
prieš 50 metų prisidėjo prie mūsų susirinkimo, kada 
turėjome apsispręsti, — pasiduoti ar imti kardą į 
rankas, ir su jais dabar džiaugtis 50-ties metų pati- 
rimo faktu ir kad mūsų broliai įvertina mūsų spren
dimą”. Tai buvo gal paskutinis jo laiškas.

Liepos 4 d. tegul kiekvienas amerikietis pagalvo
ja anie savo teises, .užtikrintas Nepriklausomybės 
Deklaracijoje.

Ligi šiol visiems buvo 
aišku, kad paskutinis ka
ras nepasibaigė taika, o 
tiktai paliaubomis. Su
triuškinto Hitlerio vieto
je atsistojo Stalinas, su 
kuriuo nebegalima dėl 
taikos buvo susikalbėti. 
Pradžioje jis apgaudinė
jo, derėdamasis dėl viso
kių nuolaidų ir pasi- 
glemždamas visą eilę val
stybių ir teritorijų. Pas
kui jis išvystė visame 
pasaulyje “šaltąjį karą“ 
ir boikotą Jungtinių Tau
tų organizacijos, kuri 
kaip tik taikos siekia. 
Pagaliau, uždegė karą 
Korėjoje.

Prezidentas Trumanas, 
davęs įsakymą, Korėją 
“pridengti ir paremti“ 
yra pirmą kartą ir teisin
gai pasakęs: “komuniz
mas jau perėjo į agresiją 
ir karą”. Kol jis, iš Mas
kvos diriguojamas, dar 
tik graužėsi po valstybių 
pamatais, kėlė sąmyšius, 
streikus, sabotažus, išda
vinėjo savo kraštą, nesi- 
griebdamas ginklo, buvo 
vis dar pakenčiama ir 
dažnai nutylima. Bet pra
dėtas karštas karas jau 
negalėjo būti praleistas 
pro pirštus. Jis iššaukė 
JAV paramą užpultai 
pietinei Korėjai. Dabar 
tik nuo Maskvos priklau
so, kas pasaulio laukia. 
Ar tai reiškia, kad Stali
nas po pirmųjų dviejų pe- 
rijodų — apgaudinėjimo 
ir boikoto — yra jau nu
sprendęs įeiti į tretįjį, ir 
visas savo “taikos gies
mes” sugroti bombone
šiais?

Maskvos radijas ir ko
munistinė skauda dar 
bando išsisukinėti: pir
mosioms dienoms labai 
nedrąsiai, o paskui vis 
labiau įsidrąsina. Iš ko
munistinės Berlyno zonos 
šaukiama , kad “Korėją 
užpuolė agresoriai”. Tik
rai, ją užpuolė, bet tie 
agresoriai, kurie stovi už 
to rėksnio nugaros su 
pištaletu rankoje. Mūs

TRUMANAS IŠEINA Iš SPECIALAUS MINISTERIU 
KABINETO POSĖDŽIO. Specialus Ministerty Kabineto po
sėdis buvo sukviestas tuojau po to, kai prezidentas Truma- 
nas davė įsakymą JAV oro ir jūrų karinėms pajėgoms pa
remti Korėją ir ginti Formozą. Po posėdžio jis vyksta į Bal
tuosius Rūmus, lydimas vyr. prokuroro J. Howard McGrath 
(kairėje) ir saugumo sekretoriaus Louis Johnson (dešinė
je). Trumanas šį kartą atrodo rūstus.

komunistinės gazietos 
“Laisvė” ir “Vilnis”, su
ka uodega rašydamos, 
kad dar neaišku, kas pra
dėjo. Girdi, birželio 25 d. 
pirmieji įsiveržė pietie
čiai. šiauriečiai įteikė 
protestą ir išėjo į kontr
ataką.

Keisti tie pietiečiai: 
paerzino šunis, kad eitų 
ir imtų jų sostinę, prie 
kurios komunistai nuos
tabiai greitai atsirado. 
Melas perdaug jau lenda 
iš akių ,kad galima būtų 
jį paslėpti. Istorija galės 
konstatuoti, kad nuo pat 
antrojo karo pabaigos 
Maskvos pusėje viskas 
buvo paremta melu ir ap
gaudinėjimu.

Nėra abejonės, kad ka
ras yra blogvbė. Niekas 
jo nenori, išskyrus dik
tatorius. Šie kariauja vi

šis konfliktas gali turėti.
Jis nebuvo nelauktas ir 

ne pirmutinis. Po antrojo 
karo bolševikai jau daug 
kur kaišiojo savo patran
kas. Kitomis priemonė
mis jie negali pasaulyje 
įsivyrauti. Perdaug jau 
žinomas jų “gerbūvis” ir 
Stalino bizūnas, kad ras
tųsi dar tokių bukapro
čių, kurie tiestų savo nu
garą jo smūgiams.) Kai 
tie smūgiai ima raižyti 
jau per akis ir didžio
sioms valstybėms, kurios 
ligi tol kentė, susidaro 
nebepakenčiama ir pavo
jinga grėsmė. Subręsta 
nusistatymas, kad bandi
tą reikia pagaliau suval
dyti. Prezidentas Truma
nas sukviestam specia
liam ministeriu posėdyje, 
kur buvo priimtas nutari
mas teikti Korėjai karinę 
pagalbą, pareiškė, kad 
reikia pagaliau “užbrėžti 
agresyviam komunizmui 
liniją”. Ar tai bus linija 
bolševikų provokuojamo 
naujo pasaulinio karo, 
netrukus paaiškės. L. Kn.

są laiką ir visomis prie
monėmis. Vad i n a m o s 
“taikos” metų jie žudo 
milijonus pavergtųjų, o 
kiti milijonai, vergiško 
darbo prislėgti, kala gin
klus žudyti ir tiems, ku
rių dar nesiekia jų krūvi, 
na letena. Šitai jie vadina 
“taika”, šaukia kongre
sus ir skelbia protestus 
visiems, kurie yra pasi
ryžę nuo tokios “taikos” 
gintis. į-

Kas nuoširdžiai nori 
taikos, su tuo visada ga
lima susikalbėti. Jis jau 
neturi į kišenes prisikišęs 
akmenų. Maskvos diri
guojami komunistai nie
kada nėra jų padėję į ša
lį. Priešingai, jie aprūpi
nami ginklais ir siundomi 
kitus pulti, kaip tai įvy
ko Korėjoje. Ant jų gal
vos krinta ir visa atsako
mybė už pasekmes, kurių

KŪRĖJA
• Korėja yra pusiasalis 

arčiausiai prieinąs prie 
Japonijos. Geltonoji jūra 
ji skiria nuo Japonijos 
tiktai 120 mylių ruožu. 
Per Visą Korėją eina 
grandinė miškingų kalnų, 
siekiančių iki 2 mylių 
aukščio. Visą Korėjos 
plotą sudaro apie 86,000 
kv. mylių.
■ Gyventojai Korėjoje 

yra mongolų rases, gimi
niškos kitoms Azijos tau
toms. Jie kiek mažesni už 
kinus, taip pat skiriasi 
nuo jų savo kalba, kuri 
daugiau panaši į totorių, 
bet turi daug kiniškų žo
džių. Didesnė dalis gy
ventojų neraštingi.

■ Žemės turtps sudaro 
akmens anglis, grafitas 
(pagamina 30% viso pa
saulio rinkos), varis, švi
nas, magnezija, sidabras, 
auksas. Daugiausia ta
čiau auginama ryžių 
(ketvirtoje vietoje pasau
lyje).

SUSITIKIMAS
[22]

■ 1 ' ' Jonas Gailius -------------
Indre pasilieka savo kambaryje. Pradžio

je ji prieš savo valią nusišypso, paskum iš
bąlą, sudeda rankas ir suakmenėjusi žiūri į 
mažą kryželį.

Laikrodis tyliai tiksi ant staliuko, kur 
taip neseniai stovėjo Alvydo nuotrauka.

6.
Kamaitis sėdi raštinėje už stalo ir rūko 

cigaretę po cigaretės.
Pats nepasakytų, koks jausmas klydinėja 

vidumi. Dabar, kai visa paaiškėjo, kai visi 
siūlai rankoje, kai guli paaiškinimas su Kru- 
konio priešmirtine “išpažintimi” emigraci
jos įstaigoms, — jis nejaučia jokio palengvė
jimo. Priešingai — širdį gniaužo kažin koks 
keistas nusivylimo jausmas. Jokiu būdu iš jo 
atminties neišdyla Krukonio drebančia ran
ka parašyti žodžiai:

“Ardydamas kitų gyvenimą, pats pražu
džiau savąjį. Kaltas esu aš, kalta mano kvai
la meilė, bet už vis kalčiausias Motiejūnas. 
Tačiau neieškokite ir nebauskite jo: ir jį nu
baus Dievas, kaip mane...”

Sudeda visus raštus į voką ir užklijuoja. 
Tačiau neskuba nešti į paštą: jam atrodo, 
kad nusikaltimas išpirktas perdaug brangia 
kaina. Skaudžiausia gi ’jam, kad blogis pa
taiko suleisti šaknis net į prastuolėlių širdis 
ir išauga į vos aprėpiamą krūmą.

Į raštinę užeina jaunas vyras ir praneša, 
kad gyvenamajame kambaryje jo kai kas 
laukia.

Kamaitis įėjusį palieka savo vietoje ir 
sunkiais žingsniais išeina į kiemą. Praeida- 
mas pro našto dėžutę, valandėlę pastovi, tar

tum abejodamas, ir pagaliau įmeta laišką. 
Atsidūsta, užsidega naują cigaretę ir pa

traukia tiesiai į kambar..
— O, Rūstas! — pasveikina įėjęs į vidų. 

— Kaip malonu vėl jus matyti!
Tačiau Rūsto veidas apsiniaukęs ir ne

kantrus. Ant kaktos gili raukšlė.
— Ar tiesa, ką girdėjau apie Krukonį? — 

iš karto paklausia. — Ar lietuvis tremtinys, 
laukdamas tėvynės išlaisvinimo, galėjo taip 
elgtis?

Kamaitis susitraukia. Jis pats pasijunta 
kaltas, kaip tremtinių .vadovas, akivaizdoje 
kovojančios Lietuvos partizano.

— Taip, Rūstai, tiesa... — pasako ir nu
leidžia akis. — Krukonis, kartu su mumis 
gyvendamas ,tarnavo okupantams...

Rūstas trenkia kumščiu į stalą, sužaibuo
ja akimis ir, pasibiaurėjimo šiurpo nupurtin- 
tas, išsunkia pro sukąstus dantis:

— Išgama!
— Jis buvo tik įrankis, — mėgina aiškin

ti Kamaitis.
— Kaip nuodingas geluonis gyvatės nas

ruose, — pertraukia Rūsta.
— O kas galėjo tikėti! Buvo tylus ir ne- 

ralinuotas...
— Bet vis dėlto su sąžine. Ir sąžinė jam 

pakišo sprendimą. Nė mūsų, partizanų, ne
reikėjo. O bar gana apie jį, — Rūsto veidas 
vis nešvinta, — nekalbėkime daugiau. Gėda, 
nepakeliama gėda! Aš nedrįsčiau apie jį Lie
tuvoje kalbėti!

Rūstas sėdi kėdėje ir spaudžia sugniauž
tas kumštis. Nė į Kamaitį nežiūri: jo žvilgs
nis klydinėja kažkur toli už lango. Gal da
bar jo mintys Lietuvos miškuose, drėgnuose 
bunkeriuose, gal kalėjimuose, o gal Sibiro 
taigose.

Tyli ir Kamaitis. Jis nežino, ką sakyti ši

tam Lietuvos miškų liūtui, sužeistam laisvo 
lietuvio nupuolimu. Jam atrodo, kad Rūstas 
tuoj pravers lūpas ir mes sunkų kaltinimą vi
siems tremtiniams.

Tebežiūrėdamas į tolumas, Rūstas giliai 
atsikvepia ir papurto galvą.

— Mano broli, — jo žodžiai skausmingi ir 
balsas virpa, — mes atnešėme jums laisvės 
kovų gandą, o išsigandome šito susmulkėji
mo ir nužmogėjimo, kurįį čia pamatėme! Lie
tuvoje taipgi yra vočių, ir mes jas su ginklu 
operuojame, kad negestų visas organizmas. 
Kaip gi operuojate votis jūs?

— Mes ? — paklausia Kamaitis.
Tačiau Rūstas, tartum, negirdi Kamaičio 

ir tęsia toliau:
— Ilgai kalbėjausi su Alvydu... Tiek klau

simų jis man statė! Ir žinai ką, mano broli? 
Alvydas, kuris nepaprastai nudžiugo, išgir
dęs apie Indrę, daug daugiau klausinėjo apie 
visus tremtinius nei apie savo sužieduotinę. 
Dabar aš mąstau: jis, galbūt, Indrės išsiža
dėtų, jei tokia kaina galėtų tremtinių buitį 
įprasminti ir prie atkaklesnės kovos už Lie
tuvos laisvę uždegti!

— Bet gi mes dirbame, Rūstai! Nesvarbu, 
kad vienas kitas palūžta, — atsiliepia Ka
maitis.

Numoja ranka Rūstas ir jo veidu praslen
ka miglotas šešėlis.

— Apie tai spręs kenčianti tauta, broli!— 
atsako. — Ji visa įvertins. Kiekvienas turės 
atsakyti už tėvynės jam pavestą uždavinį. 
Kitaip, — daugelį pati sąžinė užkankintų.

Vėl nutyla.
Kai praeina valandėlė laiko, jis pakelia į 

Kamaitį akis ir sako:
— Pasakyk Indrei, kad šįvakar važiuoja

me pas Alvydą. Pats jai pasakyčiau, bet 
šiandien nenoriu matyti jos džiaugsmo. Jis 

blankus šių dienų gedulo akivaizdoje. '
— Gedulo? — nustemba Kamaitis. — Tai 

Alvydas... mirė?
Rūstas suvirpa ir pasikelia nuo kėdės. 

Graudžia šypsena žiūri Kamaičiui į akis ir 
sako:

— Alvydo mirtis mūsų tautai neatneštų 
to gedulo, kokį anas žmogiūkštis sutaisė. 
Lietuva, kaip alpstanti motina prie sūnaus 
kapo, alpsta dėl kiekvieno savo sūnaus dva
sinės mirties! Man rodos, tai nepaprastai 
aišku!

Sumišęs Kamaitis kažin ką rezga, bet 
Rūstas vėl žiūri pro langą ir nekreipia į jį 
dėmesio.

— Tremties žmonėms reikia senovės kri
vių su daina ir kanklėmis! — sako Rūstas. 
Kitaip, jie nusilps ir apsnūs. Deja, nūn — 
modernūs laikai. Ką seniau galėjo padaryti 
kriviai, šiandien turi atlikti spauda, paskai
tos, chorai, visas menas. Žinau, daug toje 
srityje padarėte. Tai mus ir džiugina. Šian
dien eilinis tremtinys su lietuvišku laikraš
čiu rankoje lygus partizanui su ginklu ant 
peties.

Kamaitis klausosi Rūsto žodžių, o jo min
tyse — visas tremties gyvenimas: laikraš
čiai, knygos, mokyklos, organizacijos, cho
rai, įvairūs meno kūriniai.

Tačiau viršum viso to vaizdo jam vaide
nasi iškeltos Krukonio rankos ir perkreiptas 
veidas su plačiai atmerktomis akimis. Kaip 
kokia pikta lemtis, styri sustingusios ran
kos ir, rodos, akimirksniui sustabdo visą 
jautrų kultūrinės veiklos organizmą. Ak, juk 
laidotuvių dieną negiedojo choras, neskam
bėjo jautrios atsisveikinimo kalbos, o mo
kykloje ir visuose stovyklos kampuose buvo 
slogi ir prislėgta nuotaika.

(Bus daugiau).
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KAIP KOVOJAMA SU 
POLIO LIGA

Sveikatos departamentas, 
gydytojai, ligoninė® ir Tauti
nio Fondo kovai su vaikiškuo
ju paralyžiumi skyriai yra iš
dirbę planą, kaip kovoti su šia 
liga.

SIS TAS APIE POUO

Vaikiškasis paralyžius, pla
čiai žinomas polio vardu, suke
liamas labai mažų kenksmin
gų bakterijų, vadinamų virais. 
Polio virai patenka pro burną 
iš oro į žmogaus organizmą. 
Polio virų paliesti nervai tam
pa neveiklūs ir nustoja vaidy
ti muskulus. Tokiu būdu 
įvyksta raumenų paralyžius. 
Kartais nervai pagyja, ir rau
menų paifclyžius praeina.

Dažniausiai polio liga suser
ga vaikai iki 10 metų, bet ga
li juo susirgti žmogus ir kiek
viename amžiuje. Daugelis 
žmonių kartais jau būna užsi
krėtę polio liga jai išviršiniai 
ilgą laiką nepasireiškiant. Pa
lankiausia dirva polio ligai 
plisti šeimoje tarp jos narių. 
Jeigu vienas šeimos narys ser
ga polio, dažniausiai jau yra 
užsikrėtę šiąja liga ir kiti, 
nors ji išviršiniai pas juos tuo 
tarpu ir nepasireiškia.

Paprastai polio liga pasireiš
kia už 7 iki 14 dienų po ja už
sikrėtimo. Kuomet polio liga 
pasireiškia didesnėje bendruo
menėje, gydytojai mano, kad 
geriau yra kitiems pašalinti 
migdolinės (tonsilines) liau
kas ir, jei galima, adenoidų 
operaciją. Vasarą ir rudenį, 
šiąja liga daugiau žmonių su
serga, negu kitais sezonais.

Daugelis mokslininkų atsi
dėję studijuoja šią ligą ir bū
dus nuo jos apsisaugoti. Tam 
tikslui kasmet skelbiamas "de
šimtukų” vajus, taip vadina
mas “March of dane”, kad 
patikrinus šiam darbui lėšas. 
Dėka šio abipusio visuomenės 
ir gydytojų mokslininkų dar
bo jau yra daug pasiekta gy
dyme gyvybėms išgelbėti ir 
luošumui sumažinti. Dedama 
vilčių, kad bus surastas kebas 
polio ligai sustabdyti

KAIP PASISAUGOTI NUO 
POUO SUSIRGIMU

1. Leisti vaikams bendrauti 
tik su gerai žinomais jų drau
gais, ypač neleisti artimai bū
ti su kitais žmonėmis, kolei 
tikrai apie jų sveikatą neįsiti
kinta. Jau aukščiau buvo mi
nėta, kad daug pasitaiko žmo
nių užsikrėtusių polio liga, ku
ri ilgai pas juos išoriniai ne
pasireiškia.

2. Neleisti pervargti dirbant, 
smarkiai sportuojant ar ke
liaujant. Jeigu jau yra polio 
infekcija (užsikrėtimas) žmo

gaus organizme, pervargimas, 
gali labai šios ligos pasekmes 
bloginti.

3. Saugotis nusišaldyti, ne
simaudyti ir neplaukioti per 
ilgai šaltame vandenyje; grei
tai pašalinti nuo savo kūne 
šlapius drabužius, nes nušali
mas mažina žmogaus organiz
mo atsparumą prieš polio.

4. Užsilaikyti švariai: visuo
met rūpestingai mazgoti ran
kas prieš valgį ir po tualeto. 
Rankomis galima įnešti pro 
burną polio infekciją į orga
nizmą. Laikyti maistą švariai 
ir visuomet uždengtą.

5. Tuojau pastebėti ligos pa
sireiškimus. Polio liga pasi
reiškia įvairiais būdais: gal
vos, gerklės skaudėjimais, 
skilvio suerzinimu, muskulų 
skaudėjimu ar karščio pakili
mu. Žmogus su polio infekci
ja gali jausti nervingumą ar 
svaigulį, kvėpavimo trukdymą. 
Dažnai esant polio infekcijai, 
paraližuojamas kaklas ir nu
garos muskulai.

SUSIRGIMU PASTEBĖJUS

Kuo greičiausiai kreiptis į 
gydytoją. Iki gydytojas at
vyks laikyti ligonį ramiai lo
voje atskirai nuo kitų. Gydy
tojas atvykęs Atrodys, kas to
liau darytina. Paprastai polio 
ligoniai paimami slaugymui 
ligoninėn, bet lengvesnio su
sirgimo atvėju gali būti slau
gomi ir namie.

Pašaukti Vaikiškojo Paraly
žiaus Tautinio Fondo savo 
skyriaus atstovą, jeigu jo pa
galba yra reikalinga. Tokie 
skyriai yra įsteigti kiekviena
me mieste ar apskrityje teikti 
pagalbai palto Bfss atvėju. Po
lio gydymas yna laimi bran
gus, bet nė vienam ligoniui 
neatsakomas. Jis 'moka, kiek 
išgali, ką neišgali — apmoka 
skyrius.

Reikia atminti, kad nėra 
greitai gydančių veistų prieš 
polio nei pnonomų, ktap šiai 
ligai kelią užkirsti. Klastin
gai gydomi dažniausiai fcno- 
nžs išgyja, bet pute gydymas 
reikalauja ilgo laike, rauginu,

išgydoma, taip kad nepalieka 
jokių polio apteošinimo žymių.

Taigi polio ligos atvėju rei
kia veikti greitai: tuojau 
kviesti gydytoją, daryti, ką 
jis įsako , jei yra reikalas, 
šauktis pagalbos Tautinio 
Fondo skyriaus (National 
Foundatiaa Chapter), kuris vi
suomet pasirengęs kiekvienam 
pagelbėti

(Iš The National Founda- 
tion for Infantile Para- 
lysis).

GERB. LIETUVIŲ KALBOS VADOVO 
PRENUMERATORIŲ ŽINIAI

Lietuvių visuomenė savo lai- ti iš LTB Cenero Komiteto, 
ku buvo informuota, kad prof. dabar vadinamos Vokietijos
Pr. Skardžiaus ir jų kolegų 
paruoštą spaudai ‘‘Lietuviu 
Kalbos Vadovą” išleisti buvo
sudaryta iš įtakingų asmenų 
komisija, kuri L. K. V-vo iš
leidimu pradžioje ir rūpinosi.

Lietuvių emigracijai spartė
jant, atėjo laikas išvykti ir 
“Laetuvių Kalbos Vadovo” lei
dimo komisijos nariams. Ko
misijos nariams. Komisija įsi
tikino, kad šio didelio veikalo, 
kuris turi būti spausdinamas 
net 5 atskirais šriftais ir keie- 
riopais kirčiais, taip greit už
baigti spausdinti negalės, to
dėl drauge su prof. Pr. Skar
džiumi kreipėsi į LTB. Centro 
Komitetą ir prašė “L.K.V.” 
leidimą perimti savo žinion.

Lietuvių Bendruomenės Val
dybas (žlunchen 27, Rauchstr. 
20, US Žane, Germany), pini
gus atgal.

Centro Komitetas supranta, 
kad prenumeratos karnos pa
kėlimas nėra malonus, ypač 
mums, vykdant savanoriškai 
ir be jokias mataris tinta nau
dos patarnavimą arimų lietu
viškajai visuomenei Tačiau ti
kimės, kad mieli LKV prenu
meratoriai autaų pastangas ir 
pastaruoju metu pakitėjusias 
sąlygas teisingai supras ir 
mūsų veiksmus pilnai patei
sins.

PLB
Vokietijos Lietuvių
Bendruomenes Valdyba”

PIRMIEJI AMERIKIEČIAI, EVAKUOTI | JAPONIJA
Japonijon, Kyusha miestan, yra jau perkelta 1,97$ Amerikos pMfočiai —- vyrai 

moterys ir vaikai. Tarp jų yra dvi gariestiagosfos seserys ir vieaueM.
LTB Centro Komitetas, kad

ir žinodamas visus sunkumus, 
bet atsižvelgdamas į tai, kad 
“LKV” lietuviškajai visuome
nei, ypač atsidūriusiajai trem
tyje, o drauge ir išlaisvintai 
Lietuvai neabejotinai bus 
naudingas, 1942 m. liepos 7 d. 
"LKV” išleidimą perėmė.

"LKV” leidimo komisija, 
nustatydama prenumeratos 
kainą, nenumatė visų būsimų

N. P. Seserų Vienuolyną Putname

aplinkybių bei sąlygų, būtent:
1) spausdinimo darbą pra

dedant valiutų kurso santykis' 'skelbianti laikraščiuose
buvo žymiai palankesnis. Kiek 
vėliau tas santykis pasikeitė, 
sudarydamas žymių nuostolių;
2) komisijos nariams išvykus, 
po kelių savaičių išvažiavo į 
JAV ir pats veikalo autorius. 
Pradėta ^ausdinti LKV-vą,' 
teko atskirais lankais siunti
nėti oro paštu į užjūrį prof. 
Skardžiui, kuris taisė ne vien 
korektūrą, bet rado būtina 
įrašyti nemaža pataisų ir pa
prašyti nemaža papildymų;
3) darbą pradedant veikalas 
turėjo apie 1060 pusi, rank
raščių; naujų papildymų, dėka 
jis padidėjo iki 1600 puslp., ir 
tas LKV-vą pabrangino; 4) 
LTB Centro Komitetas, siek
damas, kad tasai didžiai ver
tingas kūrinys skaitytojus pa
siektų kiek galint tobulesnis 
ir dailesnis, parinko žymiai 
geresnį popierį, o komisijos

Pasitaikė proga nuvykti su 
kun. Pr. Juru į N. P. Seserų 
vienuolyną, apie kurį daug 
girdėjau ir kurį tikrai norėjosi 
pamatyti. Juk tai vėliausiai 
įsikūrusi Lietuvių Seserų Kon
gregacija Amerikoj, gyvuo
janti vos trečiuosius metus, 

vajų
naujos koplyčios pastatymui 
fondą sudaryti. Pakeliui teko 
patirti iš kun. Pr. Juro, Kop
lyčios Statybos Komiteto Pir
mininko ir seselių globėjo, kad 
vienuolyne šiandien esanti ne
paprasta diena, nes vienuolyno 
vyresnioji sesuo M. Aloyza 
švenčianti savo vardines.

Seselės buvo šventiškoj nuo
taikoj. Su džiaugsmu viską 
rodė ir aiškino. Visur matėsi 
kruopšti ir rūpestinga ranka. 
Žydi medeliai, gėlės, sodas su 
bičių nameliais, lietuviškos or
namentikos kryžius, vešlios 
pievos tikrai priminė lietuviš
ką gamtovaizdį.

Nors ir jauniausioji vienuo
lija, bet su entuziazmu ir pa
sitikėjimu Dievo Apvaizda žiū
rinti į ateitį, nenusimenanti 
dėl sutinkamų sunkenybių ir '

esamų trūkumų. O kad tų 
trūkumų ir didelių sunkeny
bių seselės turi, teko ir pa
čiam įsitikinti. Dėl patalpų 
stokos, pav. ūkvedys su šei
ma, susidedančia iš trijų as
menų, turi pasitenkinti vienu 
kambarėliu. O koplytėlė tokia 
mažytė ir kukli, kad reikia 
paabejoti, ar visos seselės gali 
sutilpti pamaldų metu. Man 
buvo paaiškinta, kad kartais 
seselės turi klūpėti ir už kop
lytėlės durų. Ir tikrai pasidaro 
gaila seselių, negalinčių kaip 
kitos vienuolijos, turėti erd
vių, geresnių1 Dievo namų. Ma
tant tokį vaizdą, pasidaro vi
siškai aišku, kad nauja koply
čia yra būtina, kad seselių 
vykdomas ir skelbiamas vajus 
būsimos koplyčios fondui su
daryti yra toks prasmingas 
šiais Šventaisiais Metais. Kiek
vienas katalikas turėtų laikyti 
savo švenčiausia pareiga pri
sidėti savo aukos įnašu prie 
to kilnaus žygio, kad naujoji 
koplyčia — tas Šventųjų Me
tų paminklas — būtų ko grei
čiausiai įgyvendintas.

Medžių pavėsyj. švelniam

vėjeliui pučiant susirinkusios 
seselės pagerbti vyresniosios 
seselės Aloyzos ir svečių pa
giedojo keletą giesmelių. Dvi 
seselės maloniai nuteikė visus 
padainundamos liaudies moty
vais specialiai tai dienai su
kurtų dainelių, kurios privertė 
šypsotis ir rimtai susimąsčiusį 
jųjų geradarį kun. Pr. Jurą 
ir kontempliacijoj paskendusį 
naująjį kapelioną kun. St Ylą.

Kun. Pr. Juras seselių pra
šomas papasakojo apie savo 
įspūdžius, patirtus Romoj ir 
suteikė seselėms Šventojo Tė
vo jam specialiai perduotą pa
laiminimą. Kun. St Yla, tasai 
neužmirštamų pėdsakų savo 
neišsekančioj veikloj paliekąs 
kunigas, išgyvenęs nacių pra
gariškas kančias kacete, pa
sveikino motinėlę jos vardinių 
proga, prisiminė savo lanky
mąsi prieš porą metų pas šv. 
Tėvą, pasigerėjo lietuvišku ži
diniu, įsikūrusiu gražioj gam- Navjakūriai, kuris rtikalin^i 
tos aplinkumoj ir išreiškė sa- baldų, prašomi kreiptis į BAL-

BALF-o Centro visada pra
šo, kad BALF-o skyriai prisi
dėtų kiek galėdami prie įkur
dinimo darbo,

"*ŽALF-o * 100-ojo skyriaus 
kai kurie nariai, oufetoję pas 
savo pažįstamus kaimynus, 
kad jie turi atliekamų baldų, 
paprašė perleisti tuos baldus 
kuriantiems tremtiniams. Bal
dai buvo atvežti į BALF-o 
Centralmį sandelį, 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N. Y., ir jau 
aprūpinti keli tremtiniai, ku
rie pasirinko sau tinkamus. 
Būtų gera, kad ir kiti skyriai 
pasektų šį pavyzdį ir išnau
dotų kiekvieną progą aprūpi
nant savo atvykusius tautie
čius pirmojo reikalingumu 
daiktais.

Šiuo metu dar yra lovų, 
spintelių, statiškų, kėdžių.

vo džiaugsmą, kad jam Ap- F~° Centrą. 
vaizda lėmė vykdyti kilnią už- —————— 
duotį dirbant Dievui 
meilei pasišventusių 
kųjų širdžių tarpe.

ir artimo 
lietuviš-

Jauki nuotaika, 
mas, lietuviška aplinka, gilus

nuoširdu-

savo kilnios paskirties supra
timas perkelia čia kiekvieną iš 
kasdienybių į aukštesnį gyve
nimą, kuriuo čia tiek skais
čios širdies pasišventusių lie
tuvaičių gyvena. St-as.

Naujos Anglijos Apskričio

L.D5. PIKNIKAS-

\
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Sekmadienį, liepos 2 d.
Palangoje - Lawrence, Mass.

JONO TAMVUONIO MUZIKA 
BAir lošimas t*n» So. Boston ir 

Latvrrnce šv. Vardo Ratelio
Visi nariai ir prieteliai yra kviečiami atsilan

kyti ir linksmai praleisti dieną- maudynės, muzi
ka, laimėjimai, tyras oras, žaidimai, užkandžiai, 
šalti gėrimai.

APSKRIČIO VALDYBA. 
KELRODIS — važiuoti Raute 28 per luureMe iki Metime* 
centro, tada Pelhaai gatvė iki Manta g- ir usidte ženklus.

parinktą paprastą knygos vir
šelį nutarė pakeisti stipresniu 
ir gražesniu atitinkamos dro
bės viršeliu. Tuo būdu “LKV” 
išeis ne tik padidintas pusla
pių skaičiumi, bet ir jam 
spausdinti bei įrišti medžiaga 
yra pagerinta. Visa tai, be 
abejp, rišasi su didesnėmis iš
laidomis; 5) dauguma prenu
meratorių yra jau išvykę į už
jūrius ir jiems knygos per
siuntimas pareikalaus papildo
mų išlaidų.

LTB Centro Komite
tas, apskaičiavęs visas page
rinto LKV-vo išleidimo, drau
ge ir persiuntimo išlaidas, 
nustatė šią galutinę prenume
ratos kainą:

užsiprenumeravusiems iki š. 
m. liepos mėn^ 1 d. Vokietijo
je — 16,—DM; Amerikoje — 
$3.50; Kanadoje $3.50; Angli
joje — 1 £ 10/—; Australijoje 
— 1 £ 15/—į kituose kraštuo
se — $3.50. Visai dar neužsi
prenumeravusiems, Vokietijoje 
20.—DM; Amerikoje — $4.50; 
Kanadoje — $4.50; Anglijoje 
2 £ ; Australijoje 2 sv. str. su 
5/—. Kituose kraštuose $4.50.

Gerb. “L.K.V.55 prenumera
toriai prašomi galimai greites
niu laiku įmokėti mūsų įgalio
tiems platintojams, arba ne- 
tarpiškai LTB Centro Komi
tetui, papildomą prenumeratą, 
kartu nurodant tikslų dabar
tinį savo adresą, kuriuo galė
tume veikalą negaištant iš
siųsti.
kurie reikiamo primokėjimo 
attikti nepanorės, galės atgau-

Tie prenumeratoriai.

Individualiai turi ir gi būti laisvi.

įgyvendinti savo svajones— dirbti te*, ker

Individuale laisvė yra vyriausybės sugriaunama,

Turėti laisvę kaipo TAUTAI, dar asežteaka.

vžsuo kuo... padaryti save geresniu kaip jb nori, 

pasinaudoti Amerikos duodamomis progomis.
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Darbininkas ir nuosavybė
J. Kuzmicki*

Kai nusavinamas darbininko prakaitu įsigytas tur
tas. — Kaip geriau: nusavinti ar palikti privačiu nuosa
vybę. — Leonas XIII apie privačiu nuosavybę. .

“...Yra vigu teisinga, kad darbo vaisiai priklausytų 
tam, ka* tą darbą yra padaręs” —

P. Leoną* XIII

GIRDĖJAU pasakojant tokį 
atsitikimą —

vienas sukomunistėjęs Ame
rikos žmogus (rodos, lietuvis) 
išsijuosęs gyrė komunistinę 
santvarką. Kai jam buvo pri
minta, jog sovietiniame “roju
je” viskas nusavinama ir jis 
tokiu būdu netektų savo puoš
nių namų, neturėdamas nė kur 
pernakvoti, — donkichotiškai 
atsakęs:
— Well, taaa pernakvočiau 

savo kare..,
Šitas atsitikimas ir dalies 

darbininkų simpatizavimas 
komunistinei santvarkai rodo, 
kaip nedaug tenusimanoma 
apie komunizmą. Ana, ėjau 
aną dieną pro didžiulius teks
tilės fabrikus ir ant sienų 
kreida radau užrašyta:
— Balsuokite už komunistus 

ir taiką!
Nieko sau šūkis! Komunisti

niai kraštai ginkluojasi iki 
dantų, nevalgo sviesto, gamin
dami patrankas, o tik gintis 
pasirengusiems Vakarams siū
lo savo “taiką”. Be abejo, bū
tų taika, jei visą pasaulį jie 
vieni valdytų.

KAS DIRBA, TAS NORI 
GYVENTI

KIEKVIENAME krašte, 
kaip ir laisvės laikais Lietuvo
je, yra dvejopų žmonių: ir vie
ni ir antri dirba tą patį dar
bą, abieji tfMk ptffMHteba, btt, 
sakysim, pirmieji gyvena iš
laidžiai ir visą uždarbį tuojau 
praleidžia, o antrieji taupo pi
nigus ir po kiek laiko įsigyja 
ar tai ūkį, ar kokį namą, ar 
įmonę.

Kol tokių žmonių gyvena- 
‘ mas kraštas laisvas, išlaidžių- 

jų ir nieko neturinčių niekas 
neskaito pavyzdingais žmonė
mis. Tačiau visai kitaip reika
lai pasirodo, kai jų kraštą už
ima komunistai. Išlaidžiuosius 
ir nieko neturinčius jie laiko 
proletarais — liaudimi, o ką 
nors už savo santaupas įsigi
jusius — buožėmis, liaudies 
siurbėlėmis ir priešais.

Buvo laikai, kada lietuviai, 
gyvendami DP stovyklose, 
vargo prispirti nesigėdydavo 
pasilenkti ir nuo žemės nuorū
ką pakelti. Šiandien tie trem
tiniai, kurie įsikūrė kad ir Ang
lijoje, šį tą jau turi — ar na

Švedijos karalius Gustavas su savo anūku, princu CarI, 
švenčia 92-trą gimtadienį DnAtotegbaim pilyje StociUjoimc.

mus, ar kokią kitą nuosavybę 
— ir niekad nesidairo į nu
mestas nuorūkas, tuo tarpu 
dažnai gatvėje galima paste
bėti sunykusių anglų, kurie ir 
savam krašte nuorūkas renka. 
Ak, gi ir šiandien į mano buto 
duris beldėsi anglas, prašyda
mas “arbatos puodelio”, nors 
joks lietuvis niekad tokios iš
maldos neprašė...

Taigi, aišku: kas dirba, tas 
nori gyventi ir šiaip ar taip 
gyvena, jeigu savo uždarbio - 
neiššvaisto kokiems nieknie
kiams. Priešingai, joks darbi
ninkas — net kalinys — nesu
interesuotas dirbti, jeigu už 
savo darbą nieko negauna.

AR PANAIKINTINA PRI
VATI NUOSAVYBE

ŠVENTASIS Tėvas Leonas 
XIII “Rerum novarum— Nau
jenybių troškimas” enciklikoje 
rašė:

— Socialistai gi, kurstydami 
neturtingųjų pavydą prieš 
pasiturinčius, mano, kad ...esą 
reikalinga panaikinti privati 
gėrybių nuosavybė, padarius 
jas bendra visų nuosavybe, 
kurią valdytų bendruomenės 
ar valstybės vadovai.

Kaip žinome, komunistiniuo
se kraštuose privačios nuosa
vybės nėra. Ten ne tik fabri
kai, ne tik įmonės ir susisieki
mo priemonės, bet net pati že
mė nusavinama, o ūkininkai 
suvaromi į kolchozus, kad 
dirbtų tik už menkutį maistą.

Ką gi apie privačią nuosavy
bę sako kat. Bažnyčia? Gal ir 
Ji nori iš darbo žmonių atimti 
jų prakaitu įsigytus namus, 
ūkius ir įmones?

Leonas XIII tvirtina, kad
a) pažiūra, jog reikalinga 

panaikinti privati nuosavybė, 
yra labai neteisinga, nes pa
žeidžia teisėtus savininkus, iš
kreipia valstybės pareigas ir 
iš vidaus sukrečia valstybes;

b) tokios pažiūros įgyvendi
nimas pablogina visų darbi
ninkų padėtį, atimant jiems 
viltį ir galimybę padidinti sa
vo išteklius bei jjjes naudingai 
sunaudoti;

c) tokia pažiūra prieštarau
ja teisingumui, nes privačios 
nuosavybės teisė yra suteikta 
žmogui pačios prigimties.

nukelta į 6-tą posL

TĖVAS JUSTINAS VAŠKUS, O.F.M.,
Lietuvos Pranciškonų Amerikoje Provincijolas, dauge
lio vienuolynų įsteigėjas, dideli* lietuviško* spaudos pa
laikytoja*, neHuostantis visuomenininkas, daug nusipel
nę* Bažnyčiai ir Tėvynei, švenčia savo 15-kos metu ku
nigystės jubiliejų birželio mėn. 29 d.

Seneliai prašosi pastogės
Keli žodžiai iš Jėzaus Nukryžiuo

tojo seserų ir jų rėmėjų jubiliejinio 
seimo 25 m. sukaktį švenčiant.

dėti mums išprašyti Dievo 
dauginus pašaukimų į vienuo
lyną. Darbo laukas platus, 
darbininkių maža. Tiek senelių 
prašosi į senelių namus, kad 
ir pastogės jiems trūksta ir 
seserų juos aptarnauti. Pasto
gę, kaip matote, pradėjome di
dinti, bet sustodami: kada lė
šų pritrūksta — darbas su
stoja, kada lėšų kiek gauna
me, tada darbą pastūmėjame 
pirmyn tiek, kiek lėšos lei
džia”.

AUKOS IK MALDOS 
DARBAS

Toliau sekė S. Sužiedėlio pa
skaita apie vienuolių socialinį 
darbą. Paskaita buvo įdomi, 
bet ir ne trumpa; šioje vietoje 
ją atpasakoti užimtų daug vie
tos. Būtų ne pro šalį bent su
trumpintai ją atspausdinti.

Kitą turiningą paskaitą 
skaitė kun. Pr. Strakauskas, 
šv. Roko parapijos Brocktone 
klebonas, apie labdaros ir gai
lestingumo darbą. Jis šv. Raš
to žodžiais priminė, kaip tikė
jimas pasidaro tuščias be ge
rų darbų. Katalikų Bažnyčioje 
vienuoliai visą savo gyvenimą 
tam paskiria. Juos remdami 
atliekame kartu ir gerą dar
bą. Pabaigoje kun. Pr. Stra- 
kauskas pasveikino seseris 
savo ir parapijos vardu.

BROLYBES SEKMADIENIS
Kiekviena*, kur* pyksta ant savo broliu, 

bu* smerktina* teisme.
Iš šv. Mišių evangelijų*.

Šį sekmadienį per šv. Mišias yra skaitoma pirmoji popiežių 
enciklika, tai yra šv. Petro laiškas. Evangelijos turinys — ar
timo meilė. V. Jėzus Kristus kalba apie nuodėmes prieš artimo 
meilę Čia taip ryškiai jos nušviečiamos, kad visas sekmadienis 
daugelio vadinamas artimo meilės, arba brolybės sekmadieniu.

Žmogus iš pat savo prigimties yra savymeilis. Tuo lengva 
įsitikinti, jei kiek atydžiau stebėsime žaidžiančius vaikus. Kris
tus gerai pažino slapčiausius žmogau* sielos kampelius. Jis ži
nojo, kad ten slepiasi daug nedorybės, ypač artimo meilės ten 
trūksta. Todėl nuolat ir nuolat išryškino ir pasmerkė savymei- 
lę. griežtai reikalaudamas artimo meilės.

Artimo meilė yra ne kas kita, kaip religija praktikoje. Ar
timo meilė — tai išpildymas gyvenime dieviškųjų įsakymų ir 
pranašų reikalavimų. Šv. Povilas savo laiške Korintiečiams la
bai daug rašo apie artimo meilę, o šv. Jonas Dievo ir artimo 
meilei, gali sakyti, paskiria visą savo evangeliją.

Senų senovės ir moderniškieji pogon^s (kartais net pa
krikštytieji) giriasi savo etika, kultūringumu. Jie mano, kad 
išorinių mandagumo formų žmonių santykiams visai pakanka. 
Kristus jų klaidas pasmerkė nurodydamas, kad artimo meilei 
nusikalstama ir slaptais širdies troškimais, nepareikštais jaus
mais, net mintimis. Artimo meilė nėra filantropija, mandagu
mas, širdies minkštumas ar silpnumas. Ji yra dorybė, įkvėpta 
žmogui per krikštą, ji turi būti visada atremta į dieviškuosius 
pagrindus. Artimo meilė auga ir sužydi ant Dievo meilės ir pa
reigų: "Patarnaukite vienas kitam, kiekvienas to dovana, ku
ria jis yra gavęs, kaip geri daugeriopos Dievo malonės užvaiz
dai”, sako šv. Petras (I Petr.. IV. 10). *

Krikščionybė pirmoji paskelbė, kad kiekvienas žmogus 
yra Dievo vaikas. Jo rankų tvarinys, Jo krauju atpirktas. Jei 
Dievas yra visų mūsų Tėvas, tai mes esame broliai. Čia mes ir

RETA ŠVENTE

Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
kongregacija ir jos rėmėjai š. 
m. birželio 18 d. vienuolyno 
motiniškuose namuose Brock- 
ton’e, Mass., turėjo retą šven
tę. Įvyko jubiliejinis seimas, 
kongregacijos įsisteigimo 25 
metų sukakčiai paminėti.

Minėjimas vyko rėmėjų dė
ka įrtengtoje salėje, kur anks
čiau buvo paprastas garažas. 
Salė buvo pilnutėlė. Šalia nuo
latinių rėmėjų, seselių ir jų 
globojamų senelių, dalyvavo 
daug ir kitų svečių. Kai kurių 
seselių tėvai atvažiavo net iš 
Pennsylvanijos.

IŠKILMINGOS PAMALDOS

Minėjimas buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis. Šv. 
Mišias laikė kongregacijos Rė
mėjų Draugijos pirmininkas 
kun. Pr. M. Juras. Asistavo: 
kun. M. F. Daumantas, kun. 
St. Yla ir klierikas Edv. Svio- 
kla. Per Mišias giedojo solis
tas J. Nauragis ir seselės Do- 
vydos vadovaujamas seselių 
choras. Gilios minties ir nuo
širdų pamokslą pasakė kan.
K. A. Vasys, Kunigų Vienybės 
Pirmininkas.

Po pamaldų visus jubilieji
nio seimo dalyvius seselės pa
vaišino pietumis. Dar apžiūrė
ję naujai pastatytus du kry
žius ir įpusėjusią statybą būsi
mai moterų senelių prieglau
dai. dalyviai skubėjo į iškil
mingą posėdį.

SEIMO PRADŽIA

Seimo posėdį atidarė ir pir
mininkavo kue. Pr. M. Juras, 
neseniai atvežęs iš Romos Šv. 
Tėvo palaiminimą seserų kon
gregacijai. Garbės prezidiumą 
sudarė: kun. prel. Dr. K. Ur
bonavičius, kun. J. Švagždys. 
kun. M. F. Daumantas, kun. 
Pr. Strakauskas ir S. Sužie
dėlis. Posėdžiui sekretoriavo 
Dr. J. Petronis.

Pirmąją sveikinimo kalbą 
pasakė ponia P. Bailia ii* itienė 
iš Scranton, Pa. — viena iš se
niausių kongregacijos rėmėjų. 

, Priminė tuos sunkius laikus 
prieš 25 metus, kai pirmiau- 

• sioms trims seselėms teko 
kurtis Elmhurst, Pa. Daug 
buvo vargo. Bet rėmėjų, ypa
tingai Pennsylvanijos lietuvių 
parapijų klebonų, dėka ir di
deliu seselių pasišventimu pa
vyko įsikurti Elmhurste.

VIENUOLYNO VIRŠININ
KES PRANEŠIMAS

Motinėlė Li gori ja, kongre
gacijos vyresnioji, pasveikinus 
jubiliejinį seimą, padarė trum
pą apžvalgą kongregacijos 
darbų. Nors pirmieji metai bu
vo labai sunkūs, bet Viešpa
čiui Dievui padedant, kongre
gacija vis stiprėjo, augo. Ir 
visuomeninio darbo yra nema
žai atlikta, o juo toliau vis 
daugiau dirbama. Jau virš 
šimto senelių pasinaudojo se
serų pasišventimu, pagelbėta 
daugeliui našlaičių, daug dir
bama parapijinėse mokyklose 
ir t.t. Brocktono nuosavybės 
įsigijimas sudarė seselėms ge
resnes sąlygas įsigyti reika
lingą mokslą ir ruoštis visuo
meniniam darbui. Visuomeni
nio darbo svarbą gerb. Moti
nėlė štai kaip gražiai pavaiz
davo : *

KETVIRTASIS DIEVO 
{SAKYMAS

“Negaliu užtylėti vieno ma
no didžio džiaugsmo, kurs 
džiugina ne mano vienos širdį, 
bet ir daugelio kitų. Visiems 
žinoma, kaip smarkiai apvyto 
daugumos čia gimusių širdyse 
toji moralė dorybė, kuri iš- 
ketvirtojo Dievo įsakymo. Do
rybė tėvų meilės, jų-kalbos, 
papročių, lietuvių tautinės 
dvasios. Trūko mums tiek ir 
tokių žmonių, kurie tą dory
bę lietuvių tarpe būtų sugebė
ję tinkamai gaivinti ir stip
rinti. Taigi ir į mūsų kongre
gaciją ateidavo ir tebeateina 
viena - kita tokia, kuri ne iš 
savo kaltės nebemoka jau sa
vo tėvų kalbos. Džiugina mus 
tai. kad mūsų kongregacijoje 
seserys nuoširdžiai imasi tą 
dorybę gaivinti ir stiprinti. 
Nemokančios su entuziazmu 
mokinasi savo tėvų kalbos, 
stengiasi susipažinti su savo 
tautos istorija ir nuoširdžiai 
pamilti tą. ką pats Dievas 
įdiegė į žmogaus prigimtį”.

/ (SENELIAI PRAŠOSI 
PASTOGES

O užbaigė gerb. Motinėlė sa
vo kalbą šiuo prašymu:

“Nuoširdžiai prašosi parem
ti mūsų vienuolyno pastangas 
pas Dievą ir pas žmones. Su
daryti mums sąlygas, kuriose 
šioji kongregacija mūsų lietu
vių visuomenei galėtų būti 
daug naudingesnė. Prašau pa-

SVEIKINIMAI

Po paskaitų sekė sveikini
mai ir kongregacijos rėmėjų 
draugijos skyrių atstovų pra
nešimai. Raštu sveikino prel.
Mykolą* Krupavičius iš Vokie
tijos ir • Nekalto Prasidėjimo 
Sesery s iš Putnam, Conn.

Ponia Ciūnienė, So. Bostono 
rėmėjų pirmininkė maloniai 
nustebino seimo dalyvius kai 
įteikė didelę auką ($1160) So. 
Bostono rėmėjų dovaną. Šis 
skyrius yra pats stipriausias.

Iš kitų kongregacijos Rėmė
jų aukas įteikė čia pat seime: 
p. švenčionienė $111.85 iš 
Lavvrence, Mass. ir kun. A.

Klimas $115.00 iš Brocktono.
Prof. kun. St Yla, prieš mė

nesį atvykęs iš Europos, 
džiaugėsi turėdamas progos 
pasveikinti šį gražų jubiliejinį 
seimą. Iškentėjęs tiek ilgai 
nacių koncentracijos stovyklo
je ir daugiau už kitus pažinęs 
žmones, prof. Yla ypatingai 
vertina vienuolių visuomeninį 
darbą.

Girardville, Pa. lietuvių pa
rapijos klebonas kun. M. F. 
Daumantas dėkojo seselėms 
už mokytojų darbą jo parapi
joj ir užtikrino, kad Pennsyl- 
vanijoj kunigai rėmė ir rems 
šią kongregaciją. Seselės dir
ba sunkų darbą parapijų mo
kyklose, tai paramos jos turė
tų susilaukti iš visur. Duoda
mas pavyzdį, kun. M. F. Dau
mantas paaukojo $1000.00. 
Seimo dalyviai sukėlė jam 
ovacijas.

GRAŽIOS DAINOS 
BEKLAUSANT

Meninė programa buvo tik
rai gražiai sudaryta. Visiems 
patiko. Vienas iš garsiųjų lie
tuvių dainininkų, savo metu 
daug svetimų kraštų apvažinė- 
jęs ir “lietuviškuoju šaliapinu” 
pramintas, Lietuvos operos so
listas Ipolitas Nauragis pirmu 
kart pasirodė Brocktone. O jis 
kur tik pasirodo, ten turi pa
sisekimo. Šioje šventėje, 
akompanuojant kompozitoriui 
Jer. Kačinskai, Ip. Nauragis 
išpildė dviejų dalių programą. 
Pirmoje dalyje buvo “Tėve 
mūsų” (K. Galkausko), “Ket
virtas Kristaus Žodis” (iš Th. 
Dubois oratorijos) ir “Malda 
už tėvynę” (J. Dambrausko); 
antroje dalyje — “Kapo ra
mybė” (L. Bethoveno), 
“Skambba varpas” (J. Karo
so). “Augo gilelėj” (J. Dąjn-

pradedame skirtis nuo pagonių. Anie tvirtina, kad reikia mylėti 
draugą, bet galima nekęsti priešo. Kristus gi reikalavo ir priešą 
mylėti, nes sau gerus myli ir gyvuliai. Savo brolybės jausmus 
turime pradėti malda, tęsti kantrume, įgyvendinti krikščioniš
koje meilėje. K. L. J.

brausko) ir “Tamsioj nakte
lėj” (St. Šimkaus). Karštų 
plojimų iškviestas dar sudai
navo pabaigoje “Blusą". 
Skambus jo balsas ir nepritai
kytoj salėj atskleidė visą savo 
dinamiką ir grožį, kuriuo aidė
jo kiekviena daina su įprasta 
Ip. Nauragiui ekspresija ir 
laisvumu. Seimo dalyviams 
buvo ko paklausyti ir pasigro
žėti.

Be to, Šv. Roko parapijos 
choras diriguojamas seselei 
Imeldai sugiedojo dvi religines 
giesmes.

KONGREGACIJOS ISTORI
JA PAVEIKSLUOS

Trečią programos dalį atli
ko mažieji: Bostono šv. Petro. 
Cambridžio Nekalto Prasidėji
mo ir Brocktono šv. Roko pa
rapijos mokiniai. Maži vaiku
čiai, aprengti vienuolėms ir 
seneliais, vaizdavę gyvuosius 
paveikslus, žiūrovus traukte 
pritraukė, Gabios seselės reži- 
sorės turėtų dar kada nors 
pakartoti tą “gyvą istoriją". 
Ji buvo tikrai puiki.

SEIMO UŽBAIGA
Po meninės dalies buvo bai- 

giaaMs, gerokai užtrukęs sei
mo posėdi*. Kalbėjo senas 
mūsų risuomenininka* ir ra
šytoju ka*. preL Dr. K. Ur- 
baansttius. Atpasakojo tuos 
s imi ir mm kelius, kuriais teko 
eiti žios kongregacijos kūrėjui 
a. a. tėv. Alfonsui Marija, C.P. 
— kun. J. Urbanavičiuj. T. 
Alfonsas Marija, C.P. visa sa
vo alsia buvo ateidavęs šiam 
daritei, ir pasiekė savo tikslo. 
Ji* korė vienuolyną kaip doro- 

1 vės Tvirtovę, ir tokiu jis dabar 
yra. Jėzaus Nukryžiuotojo Se
serų vienuolynas visas patrau
kia savo ypatingu jaukumu.

Ko*. J. Švagždy*. Brocktono 
seserų kapelionas, kvietė sei
mo dalyvius įgyvendinti tas 
ramti* ir tuos vaizdus, kurie 
buvo aptarti posėdy ir parody
ti meninėje dalyje. Vienuolių 
dirbamas darbas Katalikų 
Bažnyčiai ir lietuvių tautai yra 
didele ramstimi.

Uždarydamas seimo posėdį 
pirmininkas kun. Pr. M. Juras 
pareiškė gilią padėką visiems 
ąeuno delegatams, meninin

kams ir svečiams, nes tik visų 
dėka taip gražiai ir jaukiai 
buvo paminėta šios kongrega
cijos 25 m. sukaktis.

Stebėjusiam iš šalies kores
pondentui dar tenka nuo sa
vęs pridurti, kad jubiliejinio 
seimo posėdžiai taip sklan
džiai vyko dėlto, kad visur 
jautėsi nuoširdumo dvasia ir 
pavyzdingai juos vedė pirmi
ninkas kun. Pr. M. Juras.

Palinkėkime kongregacijai 
švęsti auksinį jubiliejų čia ir 
Lietuvoje. J. P.

Atsakymas buvo paprastas
Šventasis Tėvas Pius IX vie

ną kartą užklausė savo kardi
nolų: “Kodėl Bažnyčia taip re
komenduoja savo tikintiesiems 
nuolat melstis ir kartoti: 
melskis už mus, šventoji Die
vo Gimdytoja".

Visaip kardinolai suko savo 
žilas galvas, visokias aukštą
sias teologijas jie permąstę ir 
visų jų atsakymai buvo labai 
įvairūs. Šv. Tėvas tada jiems 
atsakė šypsodamasis: “O gi, 
kad taptumėm verti Kristaus 
žadėjimų”. Visi sunkiai atsi
duso.

Pramatė iš anksto
Aukštas britų valdininkas 

Berlyne susitarė su taip pat 
aukštu rusų kariškiu draugiš
kai pavakarieniauti. Stalas lū
žo nuo valgių. Abu gerokai 
nugėrė. Vakarienė draugiškoje 
nuotaikoje nusitęsė gerokai po 
vidurnakčio.

Kitą rytą, kiek išsipagiriojęs 
britas skambina savo ruskiui: 
“Žinai, brolyti, mudu vakar 
priplepėjom* visokių niekų. Jei
gu tai išeitų į viešumą, būtų 
labai nemalonu. Būk geras ir 
užmiršk viską, kas buvo įsigė- 
rus ir dar po vidurnakčio kal
bėta. Jei kas reikalautų pa
kartoti. aš būsiu priverstas iš
siginti”.

“Nesijaudinki, atsakė rusas, 
mes tą jau pramatėme, ir, kad 
nebūtų kokių nors nesusiprati
mų, dar šią naktį sušaudėme 
vertėją”.



• “U.S.A. Gift Parcek”, ku
rie iki šiol buvo siunčiami paš
tu papigintai (6 cent. už sva
rą) Vokietijon, Prancūzijon, 
D. Britanijon, Olandijon ir ki
tur, nuo liepos 1 d. nebebus 
papigintai siunčiami.
• Dail. Adomas Varnas su 

žmona, pakviest! Amerikos 
kurortininko J. Bičiūno, iš
vyksta vasaros poilsio į jo ku
rortą.
• Vladas Ivanauskas, operos 

solistas, ketina atidaryti 
Brooklyne dainavimo studiją.
• Rašytojas V. Alantas, gyv. 

Detroite, kaip praneša dien
raštis “Draugas”, jo šeima 
dabar yra sunkioje materiali
nėje būklėje, nes jis serga.
• Ateitininkai, New Yorko 

jaunimo kuopa, suorganizavo 
Hudson upe garlaiviu ekskur
siją į Bear Mountain. Ekskur
sija priminė laimingųjų laikų 
kelionę tėvynėje Nemunu. Jo
je dalyvavo moksleiviai, stu
dentai, sendraugiai ir jų bičiu
liai.
• Chicagos BALF apskritis 

nutarė ir šiais metais suorga
nizuoti viešą rinkliavą (Tag 
Day) dar likusiems lietuviams 
stovyklose pagelbėti.
• Atgijo Roseland Lietuvos 

vyčių kuopa ir išsirinko naują 
valdybą, kurią sudaro čia gi
mę, augę ir mokslus išėję jau
nuoliai. Susirinkime dalyvavo 
centro valdybos pirmininkas 
J. Juozaitis ir daug svečių.
• Liet. kat. darbininkai buvo 

susirinkę Brooklyne į savo 
mėnesinį susirinkimą, kuriame 
buvo priimta klubo įstatai. 
Nutarta rudens metu suruošti 
eilę paskaitų.
• Laikraštis “Dirva” prane

ša, kad komunistų laikraštis 
“Vilnis” skundžiasi, kad nese
niai į jos redakciją įsibrovė 
vagys, išplėšė seifą ir išsinešė 
pinigus. Laikraštis pastebi, 
kad piktadaris taip pasielgė, 
kaip savo laiku Stalinas Kau
kaze.
• Dr. K. Račkauskas politi

nės filosofijos profesorius 
Fordham universitete, baigęs 
mokslo metus, išvyko vasaros 
atostogų.

Stockholme vaikų darželio vaikučiai, kuriuos čia mo
tinos išeidamos į darbą palieka visai dienai, kalbasi su ponia 
EL Roosev eltiene, kuri juos čia aplankė lankydamos! Šve
dijoje.

Dayton, Ohio
Birželio 24 d. buv. narys 

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Balys Gaidžiūnas apsi- 
lankė Daytone, kur parapijos 
salėje padarė pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje ir parodė fil
mą iš tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje.

Daytoniečiams svečią prista
tė kun. V. Katarskis, pažymė
damas, kad Balys Gaidžiūnas 
yra vienas iš žymiųjų jauno
sios lietuvių kartos veikėjų, 
daug nukentėjęs nuo Lietuvos 
okupantų, dėl lietuvybės porą 
metų kankintas nacių koncen
tracijas stovyklose.

Vienas neseniai iš Lietuvos 
ištrūkęs ir pasiekęs Švedijos 
krantus lietuvis partizanas te
nykščiai spaudai pareiškęs, — 
kalbėjo B. Gaidžiūnas, r- kad 
Lietuvoje dabar toks baisus 
teroras, jog jei tik būtų įma
noma perbristi Baltijos jūrą, 
tai Lietuvoje neliktų nė vieno 
lietuvio. Arti milijono lietuvių 
esą ištremta į Rusijos gilumą 
vergo darbams ir mirčiai. Į 
išvežamųjų vietą atkeliami 
burliokai. Tokių “naujųjų lie
tuvių” vien tik Vilniuje jau

Naujos Anglijos LDS Apskr. didelis
j s 15

Lavvrence, Mass.
Penktadienį, birželio 23 d., 

š. m. buvo sušauktas LDS 70 
kp. susirinkimas, kuriame bu
vo aptarta N. A. apskrities 
pikniko reikalas. Dalyviai pa
tiekė įvairius sumanymus, kad 
sąskridis būtų sėkmingas. Ele
onora Švenčionienė sutiko būti 
šeimininke ir pagaminti įvai
rių skanių valgių. Kas nežino 
p. Švenčionienės gabumų šioje 
srityje ? Ji sugeba pagaminti 
valgius pagal kiekvieno sko
nį, taip kad kiekvienas būna 
patenkintas. Be to, ji turi pa
tyrusių pagelbininkių.

Sąskridis įvyks sekmadienį 
liepos 2 d. Palangos parke.

• Sesuo Eucharista, kazimie- 
rietė, patiekė žinias, kad sese
rų kazimieriečių pradžios mo
kyklose Chicagoje arkidiecezi- 
joje baigę mokslą 265 moki
niai.

vadavimo 
seniesiems lie- 
dideles pastan- 
šalpos ir įkur-

VLIK’o narys apie padėti Lietuvoje 
esą per 100,000, gi Kaune — 
apie 50,000. Nepaprastai daug 
burliokų šiuo metu esą atga
benama į naujai sukurtus ko
lektyvinius ūkius. Viehu žo
džiu, vaizdas Lietuvoje esąs 
pasibaisėtinas. Tauta kryžiuo
jama. Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto vardu kvietė vi
sus, kuo tik kas išgali, prisi
dėti prie Lietuvos 
darbo. Dėkojo 
tuviams už jų 
gas tremtinių 
dinimo darbe.

Apie dvi valandas daytonie- 
čiai atydžiai sekė ekrane vaiz
dus iš lietuvių tremtinių gyve
nimo Vokietijoje bei pasiekus 
J. A. V-bių krantus.

Balys Gaidžiūnas gaminąs 
filmą iš lietuvių gyvenimo čia 
Amerikoje. Kaip tik toji fil
mą būsianti baigta, kun. V. 
Katarskis užkvietė B. Gaidžiū- 
ną vėl aplankyti daytoniečius. 

Ta proga buvo parinkta au
kų Lietuvos vadavimo reika
lams.

Dalyvių buvo pasigėrėtinas 
skaičius. Matėsi svečių net ir 
iš Columbus ir Springfield, 
Ohio. . L. V-kas.

X

Methuen, Mass.Tai puiki vieta, 
prie pat ežero. Bus linksma 
programa, kurią išpildyti at
vyksta muz. Jonas Tamulio- 
nis iš Nashua, N. H. su savo 
grupe. Bostono jaunimas su 
lavrenciečiais žais “soft bąli”. 
Bus proga pamatyti Bostono 
ir Lawrence jaunimo rungty
nes, kurias pasiryžę vieni ir 
antri laimėti.

■■ Šv. Vardo draugijos Esse:: 
County rajono šv. valanda 
įvyko birželio 19 d. Lawrence 
stadijone. Dalyvių buvo virš 
7000. Dalyvavo J. E. ark. Ri- 
chard J. Cushing, D. D., ir 
daug dvasininkų bei vienuolių.

m Kurie turite įsigiję bilie
tus į TT. Marijonų sąskridį, 
kuris įvyks liepos 4 d. Thomp
son, Conn., nesivėlindami susi
rinkite tą dieną 7:00 vai. prie 
Šv. Pranciškaus bažnyčios.

F.A.K.

PRALEISKITE ATOSTOGAS : 
BALTUOSE KALNUOSE į i

Kviečiame draugus ir pažįstamus atvažiuoti j! 
pas mus į kalnuotą New Hampshire valstiją pra- <! 
leisti savo atostogas, ir palaipinti po Baltuosius <! 
kalnus. * •

KELRODIS nuo Bostono reikia imti Route it 8 ir va- ! i 
žinoti iki Thornton, N. H. kur privažiuosite RED TOP j ; 
Camps, kur galėsite ramiai pailsėti. Į [

j Į
Visus kviečiame

Albinas ir Ona Nevierai. f

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį^toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
‘ Kainos prieinamos.

DARBININKAS

Newark, N. J.
Birželio 19 d. sukrito prie 

savo mašinos gatvėje North 
Arlington, New Jersey,' Nu
vežtas Pranas į West Hudson 
ligoninę, bet jau buvo miręs. 
Rytą dar buvo nuvykęs su 
žmona į-darbą, kur darbavosi 
prie nuosavybės.

Velionis gyveno Newark’e, 
15 Hawkins Street, kur turėjo 
nuosavą' namą. Pr. Modelis 
buvo muzikas, ilgametis Sopu
lingosios Dievo Motinos para
pijos, Harrison, N. J. vai goni- 
ninkas. Prireikus, jį kviesda
vosi pagroti vargonais ir Švč. 
Trejybės parap. klebonas prel. 
Kelmelis. Velionis buvo pamė
gęs muziką ir vargonininko 
darbą, bet paskutinius penke
rius metus jau 
susilpnėjusios 
neužsiėmė.

Velionis, Pr.
kilęs iš Lietuvos 
miestelio. Atvyko Amerikon 
1913 m. pas savo brolį į Phi
ladelphia, Pa., vėliau atsikėlė 
į New Jersey Valstybę. Čia 
1933 m. vedė žmoną Juzę Bu- 
garevičiūtę iš Newark, N. J. 
Visą amžių gražiai 
šeimos nepaliko.

Priklausė prie Šv. 
Darb. Sąjungos, buvo 
nis “Darbininko” skaitytojas; 
taip pat priklausė prie Liet. 
Vyčių organizacijos, BALF’o 

šiuo darbu dėl 
sveikatos jau

Modelis, • buvo
Čekiškės

gyveno..

Juozapo 
nuolati-

r
Xskyr., Šv. Vardo Draugijos ir *|*

vargonininkų sąjungos.

Palaidotas birželio 22 d. iš 
Newark Šv. Trejybės liet, baž
nyčios Šv. Kryžiaus kapinėse, 
North Arlington. Iškilmingas 
šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą, iškeldamas jo nuo
pelnus, pasakė prel. Kelmelis. 
Prie šoninių altorių šv. Mišias 
atnašavo kun. P. Bastakys ir 
kun. Totoraitis. Laike Mišių 
giedojo apylinkės vargoninin
kai: J. Gižauskas, S. Suhoddls- 
kis, Pr. Dulkė,? Pr. Dulinskas, 
M. Bernotas ir dainininkai: J. 
Savickas. J. Krakauskas ir P. 
Žilevičius giedojo ir vargonais 
grojo. Žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia. Buvo atvykę gimi
nės iš Philadelphia, Pa. ir iš 
Worcester, Mass. Prie laidotu
vių patarnavo laidotuvių di
rektorius Mykolas Akelis, ku
rio koplyčioje 289 Lafayette 
St., Newark, N. J. velionis bu
vo pašarvotas. Tebūna amži
na ramybė jo sielai.

A. a. velionio draugas.

Pranešimas vykstantiems 
•» j Marianapolj

New Britain, Coua.
t

Šiuomi pranešame, kad au
tobusai išeis nuo šv. Andrie
jaus bažnyčios liepos 4 d. 8 
vai. rytą. Neužsisakiusieji vie
tas malonėkite laiku tuo pasi
rūpinti. Išvažiavimo reikalais 
kreipkitės į B. Mičiūnienę. ■

Parapijos metinis piknikas
įvyks liepos 16 d. Schuetzen 

Park, New Britain gražiame 
priemiestyje. Bus įvairi pikni
ko programa, ir traukimo bū
du išdalinta apie už $300 do
vanų. Patartina parapijiečiams 
iš anksto ruoštis , ir dalyvauti 
piknike. Pelnas skiriamas nau
jų šviesų bažnyčioje įtaisy
mui.

Sekmingai baigė aukštesnę 
mokyklą

Pereitą savaitę baigė su ge
rais požymiais aukštesnę mo
kyklą panelė Leokadija Luko- 
ševičiūtė ir Algimantas Gied
raitis. Šie jaunuoliai su ąąvo 
tėveliais pereitais metais atvy
ko iš tremties ir rudenį įstojo 
į šią mokyklą, kurioj jie pa
rodė daug gabumų ir uolumo. 
Mokytojai jais džiaugėsi. Di
plomų išdavimo dieną vietinė 
anglų spauda pirmame pusla
pyje gražiai aprašė jų čion at
vykimo tikslą, gelbstint savo 
gyvybes nuo raudonojo komu
nizmo.

A
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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.
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DARBININKAS IR 
NUOSAVYBE

atkelta Iš 5-to pust
Leonas XIII net tvirtina, 

kad žmogus savo palinkimu į 
privačią nuosavybę kaip tik 
skiriasi nuo kitų neprotingų 
būtybių, kurios gyvena ins
tinktu gyvybei apsaugoti 
savo rūšiai išlaikyti.

ŽMOGUS PIRMESNIS 
UŽ VALSTYBĘ

“NfiRA jokio pagrindo žmo
gaus aprūpinimą pavesti vals
tybei”, — tvirtina Šv. Tėvas 
Leonas XIII ir prideda: “Žmo
gus juk yra pirmesnis už vals
tybę”.

Žmogus yra vienintelė pro
tinga būtybė žemėje. Protau
damas, jis gerina gyvenimo 
sąlygas, tobulina įrankius, 
mašinas, kelia darbo našumą, 
didelę darbo dalį pavesdamas 
technikos išrastoms mašinoms. 
Jei taip, reikia pripažinti, jog 
žmogus turi turėti teisę ir sa
vo pasigamintas gėrybes su
naudoti, ir net pasilaikyti 
ateičiai.

Tiesa, pats Dievas nei že-

Serga
Šiomis dienomis rimtai su

sirgo p. O. Gudynienė ir S. 
Šilingienė. Abi ligonės yra 
uolios šv. Ražančiaus draugi
jos narės. Reiškiame joms gi
lią užuojautą, ir linkime grei
tai pasveikti. B. M. 

*
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tdš», nei kitų gėrybių atski
riems žmonėms neišakirstė. 
Tačiau, sukūręs protingą bū
tybę žmogų, Jis tuo pačiu'“ar
timesnį privačios nuosavybės 
sutvarkymą yra palikęs pa
tiems žmonėms bei tautų nuo
statams” (Leonas XIII).

Ką nors dirbdamas, žmogus 
į gaminį įdeda tarsi dalelę sa
vo sielos arba, .kaip Leonas 
XIII sako, savo asmens ant
spaudą. Jau vien tai neduoda 
teisės jokiai valstybei tą jo 
gaminį nusavinti, nes jis yra 
tapęs jo paties dalim. Juk dar
bininkas savo darbu visai pa
keičia žemės išvaizdą: “iš 
miškų apaugusios virsta nau
dojama, iš nederlingos — 
ši” (Leonas XIII).

na-

yra

ar 
darbi-

ŽMOGUI nuosavybė 
įgimtas dalykas.

Turėdamas nuosavybę 
galėdamas ją įsigyti, 
ninkas turi daugiau noro dirb
ti, nes jis žiho, kad jo darbo 
vaisiai neša pirmiausia jam 
pačiam naudos.

Gerai tai pailiustruoja nau
jai besikuriančių lietuvių pa
vyzdys: Anglijoje tekstilės va
dovybės juos nepaprastai ver
tina, nes jie pavyzdingai dir
ba ir be reikalo nepraleidžia 
nė vienos dienos. O taip jie 
tvarkosi dėlto, kad nori susi
taupyti pinigų ir žmoniškiau 
įsikurti.
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Grafton Avė., Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

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

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

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

4>*A
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Penktadienis, Birželio 3b, 1950 . DARBININKAS

Prašo sustabdyti žiaurų lietuvių 
i tautos genocidą. Paskelbė kovą 

komunizmui.
Waterbury, Conn. 

fieštadienj, birželio 17 d. Šv. 
Juozapo senosios mokyklos 
salėje, Waterbury, Conn., bu
vo paminėta Lietuvos genoci
do 10 met. sukaktis. Minėji
mas buvo surengtas Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Minėjimą 
atidarė Liet. Politinio klubo 
pirmininkas Th. Matis, jam 
vadovavo komp. J. Aleksis. 
Maldą atkalbėjo kleb. kun. J. 
Valantiejus. Į minėjimą atsi
lankė keturi gyvi Lietuvos 
genocido liudininkai: prof. V. 
Biržiška, Br. Dūda, Vacį. Kuz
mickas ir Jonas Valaitis.

Washingtone. Rezoliucijoje 
prašoma Jung. Valst. vyriau
sybę, kad apsaugotų Lietuvą 
nuo sovietų vykdomo teroro ir 
perseikojimų ir padėtų atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Laiške, kuris bus pasiųstas 
Connecticut kongresmanams 
nurodoma, tūkstančiai ameri
kiečių lietuvių ir draugų, ku
rie žuvo, kaipo aukos sovietų 
teroro.

Šio liūdno minėjimo susirin
kime buvo priimta, Waterbu- 
rio ALT skyriaus paruošta, 
smerkianti Rusijos veiksmus 
Baltijos kraštuose rezoliucija 
pamušti prez. Trumanui, valst.

' sekretoriui, Connecticut sena
toriams ir atstovų Rūmams

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius 

BROCKTON KE1C0ALC0.
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 180

Taip pat buvo nutarta tarpe 
susirinkime paskelbti kovą vi
soms Amerikos lietuvių proko
munistinėms organizacijoms ir 
pavieniams asmenims, remian- 
tiems tų organizacijų veiklą.

Buvo ir meninė dalis, kurią 
išpildė parapijos choras, vado
vaujamas muz. J. Aleksio.

Šį lietuvių paminėjimą pla
čiai aprašė vietinė angių spau
da “Waterbury Republican”

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Andriejauskienė - Mikalaus
kaitė, iš Barstyčių parap.

Beinorienė - Budvytaitė,
Emilija.

Budvytaite-Beinorienė, Emi
lija.

Buteikis, Vladas.
Butkuvienė - Duobaitė, Ona,

iš Ilguvos, Šakių ap., prašo 
atsiliepti gimines ir pažįsta
mus esančius Amerikoje.

Dirvelis, Pranas, iš Kidulių
vi., Šakių ap., Sutikiu km.

Duobaitė - Butkuvienė, Ona,
iš Ilguvo, Šakių ap., prašo at
siliepti gimines ir pažįstamus 
esančius Amerikoje.

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

Gudžinskaitė - Sviderskienė, 
Stasė, iš Paberžių km., Survi
liškio vi., Kėdainių ap., vyras 
Sviderskis, Mykolas ir dukte
rys Regina ir Valė.

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

Jagminaitė, Vinc^ita, iš Er
žvilko, Tauragės ap.

Jakimčikas, Jonas, iš Šakių
km., Pajevonio vi., Vilkaviškio
ap. (seniau buvęs Kaupiškių
vi.).

Kontovstas, Bronislovas, nuo
Kėdainių.

Kropas, Ignas, Kazimieras 
ir Petras, ir Kropaitė - Ny- 
vinskienė, Elzbieta, nuo Kėdai
nių.
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PARAMOUNT CLEAN8BILAUNDERERS
VtentetHhi Brocktono Dry Cleaners m MothprooBng

(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius)
MaiTKiiIiiIą i n I

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME
Offisas ir Plant
M0 Warrek AvcM
Tel. 736 —

Krautuvė
706 Main St.

Kampas Grove St.

Mergaičių stovykla
Putnam, Conn.,

jau perpildyta. Laiškai su 
prašymais priimti į stovyklą 
dar vis plaukia. Labai gaila, 
kad šiais metais daugiau pri
imti nebegalima. Tikimės, kad 
kitiems metams jau būsime 
padidinę patalpas.

ltekaltg Praa. Seserys.

Lokuševičiūtė. Anusė, iš 
Rutgalių km., Vievirženų par., 
Kretingos ap.

Makutėnas, Juozas, iš Vabo
lių km., Kamajų vi., Rokiškio 
ap., ir sesuo Urbonienė, Uršu-, 
lė.

Mičiulis, Juozas, iš Ketur
valakių, Vilkaviškio ap.

Mikalauskaitė - Andriejaus
kienė, iš Barstyčių par.

Nyvinskienė - Kropaitė, Elz
bieta, ir Kropas, Ignas, Kazi
mieras ir Petras, nuo Kėdai
nių.

Pabiržis, Bernardas, iš Rum
šiškių, Kauno ap.

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

Šalnius, Antanas.
Staliūnas, Vladas.
Šule, Vincentas, sūnus Jur

gio ir Kazės, kilęs nuo Kėdai
nių.

Sviderskienė - Gudžinskaitė, 
Stasė, iš Paberžių km., I 
viliškio vi., Kėdainių ap., 
ras Sviderskis, Mykolas, 
dukterys Regina ir Valė.

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

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

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Sur- 
vy- 

, ir

FOR SALE — So. Boston
G St. Near Broaduay

10 room single — 6 rooms 
completeiy furnished 

Automatic oil heat 
Price right for quick sale 

Phone owner for appointment 
SO 8-0682

DtMESIO
Third Street Cafe, Ine., 

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

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

Third Street Cafe ,Inc.
56-58 Dorchester St., 

So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 5 kambarių 

namas su 2 aktarais žemės. Na
mas turi visus inprumentus. 
Taipgi yra ir geras garadžius. 
Parduosiu už: $5,500. Telefo
nuokite: Randolph 6-1169-R.

(2)

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

A. J. NAMAKSY ~
Real Estate &

Insurance
409 W. Broadvray

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Maas. 

TEL. PA—7-123»-W

Res. 80 8-3729 SO 8-4618

lithuanian Fumiture Co.

I

MOVER8 — 
Irisu re d and 

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadsvay
So. Boston, Mass.

Tel. A V 2-4026

J. Repshh, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maaa.

Ofiso Valandas: 2—4 Ir 6—8.

r
»

PAIEŠKAI' I)ARB4 — esu | 
tremtinė su 6 m. vaiku. Noriu < 
gauti namų ruošos darbą. Su
tikčiau dirbti už maistą, kam
barį ir nedidelį atlyginimą. 
Kreipkitės: A. Jukrevičienė, 
47 Green St., Brockton, Mass.

(D

REIKALINGA pirmos klasės 
dešrų darytojas — Sausage 
maker, dėlei smarkiai augan
čios mėsos įmonės New Lon- 
don, Conn. Gera alga priede 
gera ateitis. Rašykite ar šau
kite Louis Levine, 
cy, 325 Statė St., 
don, Connecticut. 
2-4339.

Ins. Agen- 
New Lon- 
Telefonas

(2)

OtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pa«

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis SU
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

DAKTARAI
T«l. 80 8-2805

Dr. J. L Pasakomis
DR. AMELI A E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston, Mass.

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

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

I

i

GRABORIAI

W. J. CHsk
GRABORIUS 

“Asmeniška* Patarnavimas” 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone 
Ofiso: Dexter ±jž52

Namų: PI. 6286

I

/

... PAMATYTI

.. PAJĖGUME

9.i)£A£HfS
-I

I

l-

TaiYraKaiLėlė
Fordas jau antras metas sukelia 

didelių sensacijų, gaudamas New 
Yorko Madų Akademijos dovanų, 1i- 
vaiza pasakys, kodėl jis užkariavo 
Amerikiečių Jirdis-. bet paimk “Tęst 
Deive”, kuris pasakys jums vidaus 
istorija 1950 Fordo Kokybės. ...

Vienas “Tęst Deive” duos jums ga
limybės suprasti Fordo V-8 pajėgu
mą. Vienas pavažiavimas duos pilną 
supratimą apie Fordo 13-kos atvėjų 
stiprumą “Lifeguard“ Body ir atsi
minkite, kad tiktai Fordas tegali 
jums pasiūlyti V-8 “tošių”.

PIGIAI PARDUODAMA
įvairaus antrarankio medžio. 

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

BEGALINE ŠAKNIS
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 aziatiško8 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- 
liaaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S
414 West Broaduay * 

South Boston 27, Mass.

A

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymeur
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarai* Nuo 7 iki 9-tai 
Seitadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Albert R. Barker
B Pirmiau — Pgpe Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis. 

Room 206
Tel. 8-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main SL, Webster, Mass.

L

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

I CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių D traktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
•Outh Boston 8-3960 '

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mara.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

V???

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

i! 
ioniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems J [ 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: i Į

BOIUS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas ! į

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC. _
Pirmininkė'— Eva Markslenė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Plrmlninkė—B. Gailiūnlenė.
S Winfield SL, So. Boston, Mass 

Prot. RaSt. — Stela Overkienė, 
555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 GouM SL, W. Roxbury, Mass 

Tel. Parku ay — 1864- W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė.

866 E. 5th SL. So. Boston, Mass. 
Kasos GI - Elzbieta Aukitikalnytė, 

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh 8L, So. Boston, Mana.

Visais draugijos reikalais kretoMtte 
pas protokolų rUtlnižką

•V. JONO EV. BL. PA9ALPIN8* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger SL, So. Boston, Maaa. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Fln. RaSt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Slxth SL, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadway. So. Boaton, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 

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

tės pas protokolų raštininką.

W AITT
FUNERAL MOMK

30 Emerson Avė, 
Brockton, Mass.

Edward J.Waitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir < 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį i 
Koplyčia Šermenims Dykai > 

Tel. Brockton 3388

WATKUS
Funeral Homė

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKU8
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus ' 
miestus. . |

Reikale iaukite: Tel. TR 6-6434. I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 Kast Broaduay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną if naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609
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BOSTONO ŽINIOS
Amerikos Nepriklauso-* 

mybes Dieną 
(Independence Day)

liepos mėn. 4, antradienį, šv. 
Petro bažnyčioje bus pamal
dos 6, 7, 8, 9 ir 10 vai.. Prašy
kime Dievo palaimos Ameri
kai, Lietuvai ir kitiems kraš
tams.

Po pamaldų autobusai vež į 
Marianapolio kolegijos tradici
nį pikniką. Kas gali, paremki
te tą gražų, lietuvišką mokslo 
židinį.

Šv. Petro parapijos 
Globėjo šventė 

iš birželio mėn. 29 d. nuke
liama į sekmadienį. Tai yra 
parapijos vardinių ir atlaidų 
diena. Visi parapijiečiai kvie
čiami tą dieną eiti prie šv. Sa
kramentų. Pamokslai bus pri
taikyti parapijos Globėjo šven
tei.

Be to, 8 vai. ryto šv. Mišios 
bus Maldos Apaštalavimo in
tencija, o 9 vai. — šv. Petro 
ir Povilo draugijos intencija.

Tą patį sekmadienį, liepos 2 
d., yra ir Marijos Aplankymo 
šventė.

Vasaros pamaldų tvarka
Nuo liepos 2 d. sekmadie

niais šv. Petro parapijos baž
nyčioje bus laikomos tik skai
tytinės šv. Mišios ir sakomi 
trumpyčiai pamokslėliai. Per 
9 vai. ir 10 vai. šv. Mišias vi
sa bažnyčia giedos giesmeles. 
Po sumai suteikiamas pal.

Šv. Valanda bus laikoma 
tik pirmą mėnesio penktadie
nį, o ne kiekvieną penktadienį, 
kaip yra daroma žiemos laiku.

Remia vasaros mokyklą
Draugijos sužinojusios, kad 

ir šią vasarą bus vaikai moko
mi lietuviškai, mielai tam pri
taria ir remia. Tam tikslui 
Maldos Apaštalavimo Draugi
ja paaukojo $15.09, Šv. Jono 
Evangelisto Draugija — $25, 
Jaunimo kuopa LRKSA— $15.

Šią vasarą pamokos bus pa
gyvintos, paįvairintos, ir pa
daugintos. Jos prasidės liepos 
5 d., 9 v. r., parapijos mokyk
loje prie bažnyčios. Vaikai pri
imami visokio amžiaus bei iš
silavinimo. y

Naujakurių vaikai, norintie
ji mokytis anglų kalbos, galės 
tai padaryti. Kurie norėtų 
nuolatiniai mokytis anglų kal
bos. gali kiekvieną rytą pas 
seseles vienuolyne, 4S8 E. 7th 
Street.

Vasaros kursai Bostono 
Kolegijoje

Bįrž. 26 d. Bostono Kolegija 
su pamaldomis atidarė įvairių 
mokslų kursus, šiuos vasari
nius kursus lanko kunigai, vie- 
nuo.ės, mokytojai, profesiona
lai ir studentai. Iš lietuvių, 
kunigas Albertas Kontautas 
studijuoja sociologiją. Trys 
seselės vienuolės gilinasi j>eda- 
gogijos moksluose.

Redakcijos atsakymas:
Antanui Starkevičiui, Angli

joje (Denbighshire). Tuo rei
kalu prašome kreiptis į BAL- 
Fą (Un:ted Lithuanian Relief 
Fund, 105 Grand St., Brook
lyn 11. N. Y.).

Paskutinis terminas
tremtiniams įteikti pusmeti

nes anketas DP komisijai Va
šingtone yra birželio mėn. 30 
d. Kas dar šios pareigos ne
atliko, tepasiskubina, kad ne
reikėtų mokėti pabaudos. An
ketas galima gauti Naturali
zation and Immigration Cen- 
ter, 73 Tremont St.

Aplankė laikraščių 
redakcijas

Apie lietuvių tautos naikini
mą, kuris tęsiasi jau dešimts 
metų buvo atatinkamai pain
formuota Bostono didžioji 
spauda.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus delegacija, 
susidedanti iš adv. Jono Gri
galiaus, Dr. M. Gimbutienės ir 
teis. Juozo Vembrės aplankė 
dienraščių redakcijas ir įteikė 
atatinkamus pareiškimus ir 
knygas “Genocide” ir “Red 
Star”. Visur delegacija buvo 
maloniai ir su dėmesiu priim
ta, apklausinėta ir kaikur nu
fotografuota. Boston Post įsi
dėjo jos nuotrauką ir ją pa
naudojo per televiziją. “The 
Christian Science Monitor” iš
laikė svečius apie porą valan
dų teiraudamosi įvairių žinių 
apie Genocido žiaurumus Lie
tuvoje. The Pilot pakvietė vėl 
atsilankyti ir suteikti dar dau
giau žinių apie Lietuvos padė
tį-

Delegacijos apsilankymas be 
abejo suįdomino spaudą ir 
apie viešą pabaltiečių demons
traciją gatvėse, kuri buvo la
bai plačiai aprašyta. Rap.

Lietuviai dalyvavo 
Lynn’o šimtmečio 

minėjime 
Lynn, Mass.

Šis didžiojo Bostono kaimy
nas minėjo savo įsikūrimo 
šimto metų sukaktį.

Birželio 12, naujoje miesto 
auditorijoje įvyko Festival of 
Nations. Nors Lynne lietuvių 
neperdaugiausia, bet šiame 
festivaly jie sugebėjo suorga
nizuoti puikų lietuvių viešą 
kultūrinį - meninį pasirodymą. 
Dėka ponios Mary7 Preytis ir 
jos pagelbininkių pastangomis 
buvo pakviesta solistė Juzė 
Krištolaitytė. kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas ir Bosto
no Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė, vad. Onos Ivaškienės. 
Apie 3000 talpinanti auditori
ja buvo perpildyta. Lietuvių 
pasirodymas buvo itin šiltai 
priimtas. P-lė Krištolaitytė pa
dainavo tris lietuviškas dainas. 
Jai akompanavo komp. J. Ka
činskas. tautinių šokių grupė 
pašoko tris lietuviškus šokius.

Be lietuvių dar dalyvavo 
graikai, lenkai, prancūzai, neg
rai. airiai, italai, švedai ir žy
dai. Įžangos žodį tarė miesto 
mayoras Stuart A. Tarr. Po 
programos Lynno lietuviai at
sivežė svečius į savo klubą ir 
ten pavaišino. Programos da
lyvių transportai buvo parū
pintas specialus autobusas.

Visa tai buvo suorganizuota 
dėka ponios Preytis sumanu
mo ir iniciatyvos. Rap.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WrSX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

še.'n Te į, liepos 1 d., 1:15 vai. po pietų įvyks Lietuviu
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos !iaud:es dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITUI ANIAN RADIO HOl’R
366 West Broaduay South Boston 27, Mass.

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

Mirė Vaiginienč
(Sta r in skaitė)

gyv. 15 Gatės St., ilgokai 
sirgusi. Buvo susilaukusi 82 
metų amž. Ji buvo kilusi iš 
Vilkaviškio. Amerikoje išgyve
no, 53 metus. Paliko sūnų Jo
ną, dukterį Oną ir Adelę, bro
lių ir seserų Lietuvoje. Pašar
vota pas laidotuvių direktorių, 
D. A. Zaletską, 564 Broadway. 
Laidojama birželio 30 d., 9 v. 
r. iš šv. Petro par. bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Klasikinio baleto studija
laikinai persikėlė į parapiji

nės mokyklos patalpas Fifth 
Str. Pamokos esti pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 12 vai. ryto. Kas 
nori užsirašyti ar pasiinfor- 
muoti prašome kreiptis nuro
dytu laiku, arba telefonu — 
TA 5-3175.
T. Babuškinaitė ir A. Liepinas 

Lietuviai skautai išvyko 
į Jamboree

Šią savaitę iki birželio mėn. 
29 d. į Valley Forge, Pa., kur 
oficialiai atidaroma II-ji Tau
tinė Boy Scouts of America 
Jamboree. suvažiavo apie - 
47,000 skautų. Džiugu, kad ir 
lietuviai nuvyko į ten stovyk
lauti. Reprezentacinį vienetą 
sudaro 6 skautai vadov. sktn. 
M. Jurkšo. Trečiadienį (birž. 
28 dj rytą jie specialiu New 
England BSA traukiniu su ki
tais skautais nuvyko į Valley 
Forge, Pa., be sustojimo.

Joninių vakarą skautų būk
le (Stp. Dariaus poste) bosto- 
niškiai skautų bičiuliai buvo 
surengę gražias išleistuves. 
Pobūvį atidarė ir nuotaikingai 
pravedė dr. Br. Kalvaitis. Sve
čiams buvo pristatyti Jambo- 
reen iš Bostono vykstą skau
tai: sktn. M. Jurkšas, skiltin. 
A. Banevičius, ir skautai Ta
mošiūnas, Kiliulis, Utenis, Lat- 
vėnas ir Kraunelis. Skaut. dr. 
Vyt. Čepas lietuvių skautų pa
sisekimą 1947 m. pasaulinėje 
skautų Jamboreej — Mois- 
son’e, Prancūzijoje, raginda
mas ir šį kartą vėl gražiai at
stovauti savo Tėvynę. Sktn. 
prof. Ig. Končius pareiškė esąs 
tikras, kad lietuviai skautai 
padarys daugiau, negu jų jė
gos neša. Bostono vietininkijos 
dvasios vadovas kun. J. Kli
mas, palinkėjo gražiai atsto
vauti Lietuvą ir pasirodyti ge
rais lietuviais skautais. Jam
boreej visi stebės, kaip atrodo 
lietuviai skautai, netekę savo 
Tėvynės. Į dvasios vadovo 
kun. Jono Klimo žodžius skau
tai atsakė džiaugsmingu svei
kinimu vardinių proga. Vyr. 
sktn. L. Čepienė įteikė išvyks
tantiems paruoštas dovanėles 
— rūtele ir lelijėle skaučių iš
siuvinėtas nosinaites. Gražių 
linkėjimų dar pareiškė Stp. 
Dariaus posto komand. J. Smi
gias, Bostono tremtinių ratelio 
pirm. Ed. Kamėnas, Bostono 
kultūros rėmėjų pirm. K. Moc
kus, rašytojas Ant. Gustaitis.

Bostono skautai reiškia di
delę padėką dr. Br. Kalvaičiui 
ir visiems savo bičiuliams už 
puikias išleistuves. Taip pat 
jie yra labai dėkingi aukoju
siems kelionei į Jamboree pa
remti. Po 10 dol. aukojo: p.p. 
J. Kasmauskas, S. Mockus ir 
A. Ivas; po 5 dol. — p.p. J. 
Grigalius. Venys, J. Mikalaus
kas, P. Razvadauskas, Svilie- 
nė, prof. Ig. Končiui, V. Petu- 
kauskas, A. Juškėnienė, K. 
Nenortas, Vileišis, Michelso- 
nas, S. Minkus; po 4 dol. — 
Reg. Mikalauskas. A. Ketura
kis; po 3 dol. — A. Matulaitis, 
A. Labuckaitė, V. Barmienė, 
Ed. Karnėnas, Dalia Ječius, 
A. Rakauskas; po 2.50 dol. — 
Kapočius, po 2 dol. — A. Aus
tras. P. Peldžius, grabor. Za
letskas, P. Žičkus, P. Likas, E. 
Manys, Dr. D. Pilka, Škėma, 
Petr. Pilka, Blynienė; po 1 dol.
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Laisvoji sakykla**

AMERIKIEČIŲ ŠEIMA PASIEKIA JAPONUI. Išvež
ta iš Seoul miesto, komunistams į jį jau besiveržiant.

— A. Juknevičius, A. Gustai
tis, Griganavičius, A. Kauchis, 
A. Valkavičius, Bliumas, Vem
brė, Kavaliauskas, An. Stroc- 
kis, Polikarpas, R. Zukevičius, 
Vyt. Ščesnulevičius, A. Lap- 
šys, J. Gimbutas, red. Januš- 
kis ir V. Brandtneris. Išvykę 
skautai yra labai dėkingi Dr. 
D. D. Pilkai, kuris ne tik parė
mė jų kelionę pinigine auka, 
bet dar ir nemokamai patikri
no jų visų septynių sveikatą ir 
kruopščiai užpildė Jamborees 
dalyvių sveikatos tikrinimo 
anketas. Skautiškas dėkui 
reiškiamas p. Arlauskui už iš
leistuves paaukotas 5 dėžes 
toniko ir skautų rėmėjoms: 
Kraunelienei, Banevičienei, La- 
buckaitei, Barmienei, Petraus
kienei, Manienei, 
Gustaitienei ir 
skanius pyragus 
nius ir rūpestį 
skautus į kelionę.

kiais paįvairinimais. Panašus 
paminėjimas buvo surengtas 
birželio 17 d., kurį surengė 
Cambridge Federacijos sky
rius. Tada buvo priimtos ir 
pasiųstos protesto rezoliucijos 
atitinkąmiems Amerikos val
dininkams.

(Dabarties (Pasta s ..
' -i r \

Gimbutienei, 
Čepienei už 
bei sausai- 

išleidžiąnt

Atostogauja
Mūsų parapijos dainininkė, 

p-lė V. Jankauskaitė, pralei
džia vasaros atostogas, gra
žiame Spring Lake, N. J. ku
rorte. Vasarodama kartu ir 
darbuojasi luksusiniame Mon- 
mouth viešbutyje prie pat - jū
ros. P-lė V. Jankauskaitė yra 
gabi mūsų parapijos daininin
kė. Prieš išvykdama atostogų, 
ji suorganizavo puikų merginų 
kvartetą. Linkime p-lei Jan
kauskaitei linksmų atostogų.

. Išvyko darbams
Mūsų parapijos jaunuolis, 

Edie Lenkauskas, plieno kam
panijos pasiųstas išvyko, dar
bams į Buffalo, N. Y., kaipo 
elektros mechanikas. Linkime 
sėkmės.

Vasaros išvažiavimai
• Cambridžiečiai smarkiai ruo
šiasi šią vasarą dalyvauti šiuo
se piknikuose, būtent: liepos 
2 d. J “Palangoje”, metiniame 
LDS N. A. apskričio, liepos 4 
d. “Lietuvių Dienoj” Mariana- 
polyje, Thompson, Conn., ren
giamajame tėvų marijonų, lie
pos 30 d., Putnam, Conn., N. 
Prasid. seserų vienuolyne, 
rugpiūčio 13 d. Kennebunk 
Port, Maine, tėvų pmriško- 
nų, rugsėjo 4 d., “Labor Day”, 
Brocktone, N. J. seselių.

Piknikų komisija ragina vi
sus iš anksto paskirti minė
tas dienas, šiems parengi
mams. Nelaukdami kol kiti 
mus parems, patys paremkime 
savo kultūrines įstaigas. Dėl 
transporto bilietų kreiptis į 
šiuos asmenis: Bašinskų krau
tuvę, Daukantų krautuvę, Ka
talikų klubą, J. Mockevičių, A. 
Zavecką, P. Radaitį, A. Du
bauską, B. Jakutį. Visi kaip 
vienas, dalyvaukime tuose pa
rengimuose. AJJ.

A “Laisvė”, Stalino diktatūros išsijuosusi garbintoja, labai 
mėgsta spausdinti anoniminius “atvirus” žodžius arba laiškus 
ir dėti jiems antraštę: “Laisvoji sakykla”. Kartais tą antraštę 
kyšteria net du kartus tame pat numeryje. Ji seniai jau nusi
dulkino nuo savęs visus “religinius prietarus”, nes taip moko 
iš beždžionės išsivystę marksizmo smegenys, bet sakyklos nie
kaip negali nusikratyti: taip jai patinka tas bažnytinis skonis. 
Matyti smagu, kad jis primena kažką kitą, o ne beždžionės pra
kaitą.

A Tai nėra atsitiktinis dalykas, per neapsižiūrėjimą į “Lais
vę” pakliuvęs. Visi beždžioniškos padermės marksistiniai laik
raščiai turi savo "laisvąsias sakyklas”, nors to žodžio kartais 
įr nevartoja. Negi gali būti žmogus toks bukas, kad patikėtų, 
jog jis remiasi į žemę, anot Markso mokslo, tik pilvu — sočiu 
ar alkanu. Žmogaus dvasia (deja, ne beždžioniška) alksta ir 
ieško dar tiesos. Ji nori žinoti, kaip pastebi A. Gahlen, kas gi 
yra pats žmogus: “Dievo sūnus ar ištobulinta beždžionė?” Kai 
žmogus nepanori atsakymo ieškoti Dievo žodžio sakykloje, tai 
norėdamas ar nenorėdamas nueina ten, kur iš beždžionės kilę 
“genijai” yra prisistatę savo “laisvųjų sakyklų”. Visa, kas tik 
siejasi su tikėjimu, jie apdrėbia.ir apipurvina: palieka tik vieną 
neliestą daiktą... sakyklą. Ant kogi atsistosi?

A Pastaraisiais, vadinamais "pažangos ir laisvos minties” 
laikais, visokiausių sakyklų pristatinėta gatvių kertėse, rinkose, - 
aikštėse, fabrikuose ir net mokslo įstaigose. Minios kvailinimui 
ir kiršinimui pakanka kartais ir tuščios statinės arba bačkos. 
Bet kai dugnas įgriūva, pasirodo, kad tai esama ne sakyklos, o 
kažkokios raudonos beždžioniško kvapo košės, kuri aplimpa iki 
ausų ir jau sunku ją nukrapštyti. Vadinama “laisvoji sakyklą” 
pasidaro nebe laisva: vienaip ar kitaip ausį kreipsi, vis girdisi 
Kremliaus garsiakalbių balsas.

A Niekur ir nėra tiek daug visokiausių sakyklų, kaip bolše
vikinės makalynės “demokratijoje”. Nuo ryto iki vakaro žmo
gus nepaleidžiamas iš rankų: jam kalama ir kalama į galvą, 
kaip plaktuku ir kūju, kad jo galva sutinsta nuo mitingų, susi
rinkimų, pranešimų, instrukcijų, atskaitų, ovacijų ir pagaliau... 
dumacijų. Beždžionės tuo atžvilgiu yra laimingesnės: jos bent 
gali laisvai užsikabinti uodega ant tokios šakos, kuri joms pa
tinka, ir sucypti supdamosios, jei kas nepatinka. Nuo bolševi-. 
kinės šakos nenueisi į šalį ir necyptelai nei žodžio. Kremliaus 
sakykla laiko žmones tvirtai botagu pririšusi.

A Mes nei kiek neabejojame, kad “Laisvės” mėgiamoji sa
kykla yra dar tiek laisva, kad pastatyta laisvam krašte. Bet iš 
jos skleidžiamos tokios diktatūrinės ir materialistinės idėjos, 
kurios ją daro bolševikinio “rojaus” perykla. Esame tikri, kad 
visoks “rojus” pasibaigtų ir pačiai “Laisvei”, jei ji būtų prika
binta prie Kremliaus sakyklos ne vien idėjiškai, bet ir enkave
disto virve. Vejasi, npbagš, ptatį, kuris ■nkššfau ar vėliau iš
dulkins visus “laisvos minties” prietarus?' reikės liautis garbi
nus Stalino diktatūrą arba keliauti ten, kur "laisvos sakyklos” 
taip prislėgia žmones, kad jie laisvai, negali nei atsidusti. 8.

Darbininkai laimėjo 
streiką

Miško medžiagos apdirbimo 
darbininkai Bostone po dvyli
kos dienų streiko laimėjo 10 
centų 4 valandą daugiau. Pa
keltas atlyginimas bus išmo
kamas nuo gegužės mėn. 1 d.

Slėptuvės nuo atominių 
bombų

Bostone ir Cambridge jau 
seniau buvo projektuojama 
įrengti požemines slėptuves 
nuo atominių bombų. Dabar 
tas klausimas dar labiau su- 
aktulėjo, prasidėjus karui 
Korėjoje. Bostone ruošiamasi 
tokią slėptuvę pastatyti 100,- 
000 žmonių, Cambridge — 
15,000. Visame 
Bostone paskutinis 
surašinėjimas rodo 
milijono žmonių.

didžia jame 
gyventojų 
esant 2,5

Serga.
Neperseniausiai atvykusi iš 

tremties, šiuo momentu sunko
kai susirgo p. A. Daukantienė. 
Linkime p. Daukantienei grei
tai pasveikti.

Išvyko į Romą
Sekmadienį, birželio 25 d. 

mūsų parapijos vikaras, kun. 
F. Bekša, Šventųjų Metų pro
ga išvyko į Romą. Kun. F. 
Bakša grįš už trijų mėnesių. 
Linkime kun. F. Bekšai, lai
mingos kelionės.

Antras Genocido minėjimas
Birželio 25 d. Roberts mo

kyklos auditorijoje, buvo su
rengtas Lietuvos pavergimo ir 
kruvinojo genocido 10 metų 
liūdnas paminėjimas. Paminė
jimą surengė Cambridge ALT 
skyrius. Paminėjimas buvo su-* 
rengtas su kalbomis ir kito-

Iš pat mažens dienų nereg® 
studentė Faye H. George, ii 
South Barre, baigė su pagyri
mu Veremonto Middtebury 
kolegiją, kurioje JI studijavo 
sociologiją.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, liepos 2 d., 5:30 

v. bus transliuojamas per 
WMEX radijo stotį — 1510 
kilocycles Kristaus ‘gyvenimas, 
pagrįstas pranašais ir Evan
gelijos aprašymais.. Pirmojoj 
iš keturių serijoj — Išganyto
jo gimimas, antroji — Jo vie
šasis gyvenimas, trečioji — 
Jo pasmerkimas ir kančia ir 
ketvirtoji
prisikėlimas. Labai vertinga 
pasiklausyti.

ii numirusiųjų

Nuoširdi Padėka
Birželio 23 d., mirė Jonas 

Grimas, palikdamas didelia
me liūdesyje savo žmoną Ma
rijoną (Ambrazevičiūtę) Gri- 
mienę, tris dukteris, du žentu 
ir penkis anūkus. A. a. Jonas 
Grimas buvo palaidotas biri. 
26 d. su iškilmingomis pamal
domis iš ŠVz Petro lietuvių 
bažnyčios. Mišias atlaikė kun. 
V. Virmauskis, kun. J. Berna
tonis ir kun. J. Naudžiūnas. 
Mes a. a. Jono vardu nuošir
džiausiai dėkojame gerb. ku
nigams už dvasinį patarnavi
mą ir šv. Mišių aukas. Taipgi 
kun. J. Naudžiūnui už palydė
jimą į kapines.

Širdingiausią padėką reiš
kiame visiems, kurie aukojo 
šv. Mišias, gėles, atsilankymą 
į namus ir į bažnyčią, kad su
teikus jam paskutinį patarna
vimą bei atsisveikinimą. Ačiū, 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo ir atjautė mus 
sunkioje valandoje.

Marijona Grimienė, 
dukterys Ir žentai.

Dė ame
Mes reiškiame padėkos žodžius gerb. kunigams, gimi

nėms, prieteliams ir draugijoms. Dėkui visiems, kurie kokiu 
nors būdu išreiškė mums užuojautos žodžius, mirus mano 
mylimam vyrui ir vaikų tėvui. "Jis staiga atsiskyrė su šiuo 
pasauliu sekmadienį po pietų, birž. 13 d. Paliko liūdesyje 
žmoną Jadvygą Lebednikaitę, dvi dukteris: Juozapiną ir 
Moniką ir vieną sūnų Praną ir tris anūkus.

Nabašninkas buvo gimęs Lietuvoję ir atvyko į Ameri
ką prieš 40 metų. Priklausė prie šv. Juozapo parapijos, iš 
kurios su bažnytinėmis apeigomis ir buvo palaidotas birž. 
21 d. Šv. Trejybės kapinėse.

Taipgi dėkojame laidotuvių direktoriams-jp.Mikasiui ir 
sūnums už gražų patarnavimą; pandai va^otejpiakei Sofijai 
Blazevičiūtei ir grabo nešėjams. \ *

Nuliūdusi Kavafiauako šeima.




