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Darbininkų Sąjunga

3GG W. Broaduay, 

South Boston 27, Mass.

Prezidentas priešinasi 
racionavimui

VVashington, D. C. —
Prezidentas Truman sa
ko, kad racionavimo ir 
kainų apribojimo (cei- 
lings) galima išvengti, 
jei mokesniai (taxes) 
bus pakelti ir jei jam 
duotų galią kontroliuoti 
produkciją ir kreditus. 
Tačiau, jis sakė, jei būtų 
reikalinga, tai jis reika
lautų “pilnos ekonominės 
mobilizacijos”.

“Mes turime suprasti, 
kad Korėja mums bran
giai kainuos, nes karas 
galįs būti netrumpas”, 
sakė prezidentas. “Mes 
turime būti pasiruošę, 
nes ir kita krizė gali iš- 

v kilti kur kitur”.
Prezidentas nurodė, 

kad industrija turi padi
dinti produkciją, mokes
čiai turi būti pakelti 5 
bilijonus dolerių tuojau, 
o vėliau ir daugiau. Ne
turėtų būti keliamos kai
nos ir darbininkai netu
rėtų reikalauti didesnių

dirba 61,000,000 civilių 
darbininkų; bed a r b i ų 
birželio mėnesį buvo 3,- 
400,000. Kainos vartoto
jams pakilo, tačiau ir 
algos pakilo.

Nepriims atsargos kari
ninku atsisakymo 

Washington, D. C. — 
Gynybos departamentas 
paskelbė, kad tuojau už
šaldomi atsargos kari
ninkai esantieji rezerve. 
Atsargos karininkai ne
galės išeiti kiekvienu 
momentu iš rezervo. 
Taip pat neleidžiami re
zervo karininkui grįžti į 
paprasto kareivio laips
nį. Pašaukti jie privalo 
grįžti aktyviojon tarny
bon. Tam nereikia spe
cialaus kongreso įstaty
mo, kadangi karininkai 
priklauso karo vadovy
bės žiniai. Kas turi laiki
nus karininkų laipsnius, 
pav. penkeriems metams,
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Popiežius prašo maldų už taikų

iri si, nulaikomi, tat ir fce 
ir jo patarėjai nupiešė pastarieji priklauso tos 
šviesų ekonominį vaizdą, tvarkos, kol dabartinė 
Produc i j a pakilus; krizio būklė.

Roma — Giliai susirū
pinęs dėl galimo naujo 
karo popiežius Pijus XII 
išleido encikliką, ragi
nančią vyskupus melstis 
už taiką visame pasau
lyj. Jis taip pat kreipėsi 
QMWrtliji Mfc > imi

Rytu Europoje partizanai

GAMINS GINKLUS VAKARŲ 
EUROPAI

Paryžius — Vienas už
sienių ministerijos parei
gūnas pareiškė, kad Va
karų Vokietijos sunkioji 
pramonė galėtų būti tuo
jau panaudota gaminti 
ginklus Europos Atlan
to Pakto nariams apgin
kluoti. Būdingas šiame 
pareiškime faktas, kad 
Prancūzijos vyriausybė 
irgi sutinka, kad Bonn’os 
vyriausybei uždėta aukš
čiausia plieno produkcijos 
norma gali būti pakelta 
virš dabartinės ribos 
11,500,000 į metus.

Prancūzijos vyriausy
bė šiuomi mano paruošti 
viešąją opiniją šia kryp-

Sir David Kelly, 

Britanijos ambasadorius Mas
kvoje. Jis veda derybas Ko
rėjos konfliktui taikiai baigti.

timi besirutul i u o j a n- 
tiems įvykiams. Prancū
zijos prezidentas, Vin- 
cent Auriol praeitą sek
madienį savo kalboje 
Bar-Je-Duc padarė nepa
prastai stiprų pareiški
mą už Prancūzijos apsi
ginklavimą.

Liepos 26 d. Prancūzi
jos premjeras, Rene Ple- 
ven, pasakė Tautinio su
sirinkimo finansų komi
tete, kad Europos įmo
nės turės būti įkinkytos 
gaminti ginklus konti- 
nentalinių Atlanto Pak
to narių apginklavimui. 
Buvo padaryta aliuzijų, 
kad ir Vakarų Vokietijos 
taip pat galės prie šio 
darbo prisidėti.

Prezidentas pasiraš- 
Binarinį Ulių 

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas 
pasirašė bilių, kuris lei
džia prezidentui išleisti 
$1,222,500,000 užsienio 
apginklavimui, kad taiką 
mylinčios tautos galėtų 
apsiginti nuo užpuoliko. 
Šis naujas įstatymas įpa
reigoja duoti pagelbą 14 
kraštams vakarų Euro
poje, Azijoj ir viduri
niuose Rytuose. Taip pat 
leidžia duoti militarę pa
gelbą Kinijos srityje ir 
kitiems kraštams, jei 
prezidentas matys, kad 
to reikalauja Amerikos 
interesai.

•Mm*
dėtų visas pastangas 
įgyvendinti tikrą taiką. 
Kreipdamas dėmesį į a- 
tomines ir vandenilio 
bombas, priminė jiems, 
kad kitas karas gali be
veik sunaikinti visą civi
lizuotą pasaulį.

“Mes visi prisiminki
me, ką atneša karas, ką 
mes žinome iš patyrimo, 
nieko kito kaip griuvė
sius, mirtį ir kitas nelai
mes”, pažymi popiežius. 
Dabartinė technika išra-

do tokius žmogžudiškus 
ginklus, kad ne tik armi
jos ir laivynai, ne tik 
miestai ir kaimai, ne tik 
religiniai turtai, dailė ir 
kultūra gali būti sunai
kinti, bet ir

ganti ir beginkliai seni 
žmonės.

JAV ragina sudaryti 
pasaulinę armiją

Londonas —Jung. Val
stybės ragina Atlanto 
sutarties valstybes su
daryti bendrą armiją iš 
vakarų Europos indivi
dualių armijų. Tokios ar
mijos reikalingumą aiš- 

iąi įrodė neišprovo-
ititnW3ja ’KdrtjoJe. 

Ji lengvai gali būti pa
kartota ir kurioje 
kitoje vietoje.Vatikano sluoksniai 

sako, kad enciklika para
šyta dviems dienoms po 
to, kai Maskvos žinių 
agentūra pranešė apie 
Indijos premiero laišką 
Stalinui. Iš Stalino atsa
kymo pasirodė, kad Ru
sija nenori bendradar
biauti su Jungtinėms 
Tautoms sulaikyti karą 
Korėjoje.

nors

RAUDONIEJI EINA Į UGNĮ 
BE ATODAIROS

Korėja — Vienas ame
rikietis karininkas, pir
mosios artilerijos divizi
jos Yongdong fronte ko
votojas, pasakoja, kad 
amerikiečių 
džiai kirto

kulkosvai- 
raudonųjų 

bangas vieną po kitos. 
Minosvaidžių ugnis, nu
kreipta į masę puolančių 
komunistų, suvertė lavo
nų krūvas prieš ameri
kiečių pozicijas. Tačiau 
ir ta ugnis negalėjo ko
munistų sulaikyti: lipo 
vieni per kitų lavonus ir I

vienetais, bet

Stebint tą keistą takti
ką, darosi aišku, kad 
stovi kažkas jų užpaka
lyje ir kiekvieną atsilie
kantį kareivį graso su
šaudyti, kaip tai 
bolševikų daroma puo
lant vokiečius.

Pasirodė svetimos valsty
bės sutaurinai

Ottawa, Kanada —Šio
mis dienomis Kanados 
vandenyne pasirodė sve
timos valstybės subma
rinai. Spėjama, kad Ru
sijos, nors laivyno pa
reiškime ji nepaminėta. 
Dabar Kanados laivyno 
ir oro pajėgos ieško pasi
rodžiusių submarinų.

Veža mašinas į 
Jugoslaviją 

East Chicago, Ind. — 
Continental Foundry ir 
Machine bendrovė, kuri 
turėjo dideles plieno 
įstaigas East Chicago ir 
Wheeling, W. Va., visas 
mašinas išvežė į komu
nistų valdomą Jugosla
viją. Gynybos departa
mentas priešinosi, bet 
valstybės 
tas, 
tas 
mą 
tos 
G.

priešinosi, 
departamen- 

armija ir preziden- 
Trumanas davė leidi- 
išvežti, kaip praneša 
bendrovės vedėjas M. 
Sternberg.

buvo

Kominformas posėdžiauja
Paryžius — Jau kuris 

laikas sklinda gandai, 
kad Višinskio nesimato 
namieje ir kitų komunis
tų vadų Europos sosti
nėse. Iš to daromos iš
vados, kad kurioje nors 
Čekoslovakijos vasarvie
tėje vyksta kominformo 
posėdis. Yra žinių, kad 
prieš tai Višinskis lan
kęsis Rumunijoje, Bul
garijoje ir Vengrijoje 
tyrinėdamas tuose kraš
tuose nuotaikas ir taisy
damas pastebėtus “iš
krypimus”.

puolė.
Keista esanti puolimo 

taktika. Puola ne orga
nizuotais 
palaidai, banga po ban
gos. Pasirodo neperdi- 
džiausiomis kuopomis, 
kurių kiekviena turi spe
cialų uždavinį.

Aprengti įvairiausio
mis uniformomis ir ap
ginkluoti įvairios rūšies 
ginklais. Vieni turi šal
mus, kiti be šalmų. Kai 
pradeda pulti, eina nesu
stodami, lyg kieno varo
ma banda.

MacArthur perėmė 
vadovybę

Tokio, Japonija —Lie
pos 25 d. gen. McArthur 
formaliai perėmė vado
vybę Jungtinių Tautų 
karinėms pajėgoms, kaip 
vyriausias vadas kovoje 
su šiaurės korėjiečių in
vazija.

Hehni pasiuntė naują 
notą

VVashington, D.
Indijos premjeras 
pasiuntęs naują 
JAV sekretoriui
son pakartodamas siūly
mą, kad komunistinė Ki
nija būtų priimta į Jung
tines Tautas.

C. —
Nehru 

notą 
Ache-

laukia
Berlynas. — Iš Lenki

jos pogrindžio gautomis 
žiniomis, visoje Rytų 
Europoje atmosfera yra 
labai įkaitusi. Korėjos 
karas sustiprino viltis, 
kad išsivadavimas iš bol
ševikų jungo yra jau ne
betolimas. Skaitydami 
bolševikinius laikraščius 
ir klausydami Maskvos 
radijo, žmonės susidaro 
neblogą vaizdą apie Va
karų nusistatymą prieš 
komunistus. Iš Maskvos 
koliojimosi nuspėja, kad 
ji turi sunkumų, jeigu 
taip nesuvaldomai siun
ta.

Pagyvėjo ir partizanų 
veikimas. Tie patys len
kų šaltiniai praneša, kad 
Dancige, kuris yra pa
verstas bolševikų karo 
laivyno baze, prieš kelias 
dienas buvo nuskandin
tas povandeninis laivas. 
Padidėjo sabotažas ir ge
ležinkeliuose. Rusams 
traukiant kariuo menę 
per Lietuvos Brastą, bu
vo susprogdinta du ka
riuomenės transportiniai 
traukiniai, o trečias už 
miesto nuėjo nuo bėgių. 
Partizanai čia turi geras 
sąlygas: jie slapstosi
sunkiai įžengiant u o s e,

ženklo
pelkėtuose miškuose a- 
pie Brastą ir Pinską. 
Lenkų partizanai turi 
gerus ryšius su rumu
nais ir slovakais, o pie
tuose susisiekia su lietu
viais.

Lenkų žiniomis, gau
tomis Berlyne, praėjusią 
savaitę Vilniuje įvyku
sios kautynės tarp par
tizanų ir MVD (bolševi
kinės policijos), iš ku
rios nagų buvo išplėšti 
areštuotieji ir paskirti 
išvežti į Sibirą. Atkakli 
kova truko kelias valan
das, kol pribuvo sovietų 
tankai. Partizanai pasi
traukė į Panerių kalnus.

Partizanai turi savo 
žmonių net pačių komu
nistų tarpe. Randasi vis 
daugiau svyruoja n č i ų 
komunistų, kurie jau ne
betiki Sovietų Rusijos 
pergale, kaip buvo Hit
lerio laikais. Žmonės ge
rai atsimena JAV para
mą bolševikams ginklais 
ir maistu. Būsimame ka
na viso to truks, ir dėlto 
JAV laimėjimu žmones 
visai tikri. Jie laukia tik
tai dienos, kada galės iš
eiti į lemiamą kovą su 
raudonaisiais Kremliaus 
smaugėjais.

jifLUyros ŽINIOS
A Prezidentas Trumanas kreipėsi į visus piliečius, 

kad apie šnipus ir sabotažnikus, kur juos bepastebė- 
tų, tuojau praneštų FBI. Taip pat jis reikalauja pa
kelti mokesnius, kad būtų surinkta 5 bilijonai dole
rių per metus. Jie reikalingi pastoti kelią komunizmo 
agresijai.

A Jūrų laivyno vadovybė ir jūrininkų darbininkų 
unijos susitarė nelaikyti komunistų ir kitų subver- 
syvių darbininkų Amerikos laivuose.

A Vokiečiai komunistai savo vadams davė dikta
torių teises valdyti rytinę Vokietiją. Prezidentas 
William Pieck ir premjeras Otto Grotewohl vėl iš
rinkti be opozicijos ir be apriboto termino. Sovietų 
Rusijos kontroliuojama ir remiama komunistų parti
ja turi pilną rytinės Vokietijos kontrolę.

A Raudonieji kareiviai, kaip ateina žinios iš už
frontės, yra išžudę tūkstančius sužeistų karių ir 
žmonių ligoninėse, kurios pateko į jų rankas.

A Vatikane gauta žinių iš Korėjos apie raudonųjų 
žiaurumus. Pranešimai sako, kad raudonieji keršy
dami pririša moteris už kaklo ar kojų prie “jeep’ų” 
ir vilkdami gatvėmis nužudo.

A Haile Selassie, Etiopijos imperatorius, šventė 
58 m. amž. sukaktį. Ši sukaktis buvo atžymėta ištai
gingu ban kietu ir patrankų saliutavimu.

A Dr. V. K. Wellington Koo, Kinijos ambasado
rius Jungt. Valst. vyksta į Formozą pasitarti su na
cionalistinės Kinijos vyriausybės galva gen. Chiang- 
Kai-sheku.

A Amerikos firmos daro didesnius plieno užsaky
mus Vakarų Vokietijoje. Sąryšyje su tuo vokiečiai 
tikisi, kad jiems amerikiečiai leis pakelti plieno pro
dukciją, kuri dabar yra apribota vakarinių sąjungi
ninkų 11,100,000 tonų į metus.

A Senatas liepos 26 d. priėmė projektą, pagal kurį 
rugsėjo 3-čioji diena paskiriama Vaikų Diena.

A Pleven, Prancūzijos premieras, pranešė, kad jo 
vadovaujama vyriausybė yra pasiruošusi užgniaužti 
bet kokius neramumus, kuriuos mėgintų fyomunistai 
sukelti.
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Korėjos fronte
m Korėjos karas trunka jau penktą savaitę. Per 

tą laiką šiauriečiai užėmę jau du trečdalius P. Ko
rėjos teritorijos. Verždamies vakariniu Korėjos pa
jūriu pasiekė patį Korėjos smaigalį ir grąso apeiti 
iš pietų. Fronto liniją vis labiau apriečia Pusan —„ 
pagrindinę amerikiečių bazę rytiniame pakraštyje. 
Amerikiečių kariniai ekspertai pastebi, kad per se
kančias dvi savaites turės paaiškėti, ar Korėja bus 
atlaikyta ar teks iš jos pasitraukti.

m McArthuras šiomis dienomis su savo štabo ka
rininkais iš Japonijos vėl buvo atskridęs į Korėją. 
Dabar jis galėjo nusileisti tiktai šimtu mylių toliau 
nuo Suwan, kai prieš mėnesį lankėsi Korėjoje pirmą 
kartą. Jo pareiškimu, amerikiečių padėtis dabar jau 
yra žymiai stipresnė negu buvo anksčiau, tačiau ir 
masinė raudonųjų armija veržiasi su didžiausiu at
kaklumu ir neapskaitomais žmonių nuostoliais. To 
nepaisant, visam fronto viduryje, kur eina atkak
liausi mūšiai, raudonieji yra sulaikyti. Kai kurios 
vietos iš jų yra atimtos. Atsiimtas ir Hadong pieti
niam Korėjos smaigalyje.

«■ Korejan yra atvykę nauji amerikiečių daliniai 
iš nenurodytos vietos. Sausumos kariuomenę siunčia 
Anglija, Australija ir Naujoji Zelandija. Anglijos 
kariniai daliniai yra išvykę jau prieš tris savaites.

m Komunistai, eidami į ataką, prisidengia žmonė
mis. Vienas amerikietis karininkas pasakoja, kad 
komunistams puolant Yongdong, jis turėjo uždavinį 
susprogdinti tiltą, ant kurio staiga pasirodė būriai 
moterų ir vaikų, už kurių slinko raudonųjų tankai. 
Jie tuos sugaudytus žmones varėsi prieš save, kad 
galėtų prasiveržti pro tiltą. Amerikiečiai buvo pri
versti palikti tiltą nesugriautą.

■■ Maj. Gen. Hobert R. Gay yra pareiškęs, kad še
šios amerikiečių divizijos galėtų įsiveržėlius iš Pie
tų Korėjos iššluoti vienu užsimojimu. Kariuomenes 
žygiavimą stabdytų ne komunistų pajėgos, o tiktai 
sugriauti tiltai. Jis yra tos nuomonės, kad komunis
tų eilėse kovoja nepaleisti japonų belaisviai. Maj. 
Gen. Hubert R. Gay praėjusiame kare buvo štabo 
viršininkas garsios S. Pattono armijos, kuri ėjo kaip 
vėtra per Vokietiją.

Raudongjy veiklos tyrinė
jimui skiri! 3100,000 
Boston — Massachu- 

setts valstijos atstovų 
rūmai po 5 valandų karš
tų ginčų nubalsavo skir
ti $100,000 komunistų ir 
jų sekėjų veiklai tyrinė
ti. Bilius perduotas sena
tui. Senatui priėmus ir 
gubernatoriui pasirašius, 
bus pradėta tirti komu
nistų ir jų sekėjų veiklą.

Siūlo užšaldyti algas
H'ashington, D. C. — 

Atstovas Kunkel iš 
Pennsylvanijos įnešė bi
lių į Atstovų Rūmus siū
lydamas užšaldyti kai
nas ir algas.

Bendru to—ftctu prieš 
komuniziM

IVashingtou, D. C. — 
Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO komitetas, 
kuris čia posėdžiavo, pa
reiškė, kad yra būtinas 
reikalas sudaryti ben
drą komitetą kovai prieš 
komunizmą politinėje ir 
tarptautinėje dirvoje.

Palengvina prezidentai 
dnig 

Washington, D. C. — 
Senatas vienbalsiu priė
mė bilių ir jį pasiuntė 
prezidentui Trumanui 
pasirašyti, kuriuo atlei
džia prezidentą nuo kai 
kurių jo rutinos darbų. 
Šis naujas bilius duoda 
galią prezidentui kai ku
riuos darbus pavesti ki
tiems.

m Prancūzų žurnalas 
“Aube” liepos 4 d. įdėjo 
straipsnį apie tikėjimo 
persekiojimus Rumuni
joje. Šiuo laiku, sako 
straipsnio autorius, Ru
munija yra tų ' kraštų 
tarpe, kuriuose tikėji
mas labiausiai persekio
jamas. 1600 kunigų yra 
uždaryti Kalvarusani ka
lėjime. Vierias kitas ku
nigas dar laisvai tęsia

savo pareigas su pavoju
mi kiekvieną dieną būti 
suimtas. Kiti slapstosi ir 
Komuniją dalina taip 
kaip kankinių laikais. Š. 
m. gegužės 10 d. Mons. 
Aftenie kankinimų pasė
koje išėjo iš proto, o ke
letą dienų vėliau Mons. 
Glaser, Jassi vyskupas 
pagelbininkas, buvo žiau

riai nužudytas.
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PARAMOUNT CLEANERS & LAUNDEKRS

Vteniattlai Brockton* Dry Cleaaer* sa HathproafiBg

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

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME
[ Offiaas ir Plant Krautuvė
; 360 Warrai Ave^ 766 Man St.
[ TeL 736 — BROCKTON, MASS.

i Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
| Atholio Žmones

Į
virs 100 metų ■ ilOmpSOJĮ

465 MainSt., Athol, Mass.
TEL. 204
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Kampas Grove St. ;

Hutaps miesto majrani
Kun. Michael P. Thomp- 

son, gimęs Salėm, Mass., 
yra Šv. Marijos parapi
jos klebonu ir mažo 
South 'Dabota -: miestelio 
Isabel mayoru. Tame 
miestely yra virš 500 gy
ventojų. Kun. Thompson 
nenorėjo užimti mero 
vietos, bet gyventojų rei
kalaujamas ir gavęs sa
vo vyskupo leidimą, su
tiko. Kitas kandidatas 
tik dėl formalumo išsta
tė savo kandidatūrą, bet 
dirba taip, kad kun. 
Thompson būtų išrink
tas.

Šiomis dienomis kun. 
Michael P. Thompson at
vyko į savo gimtinį 
miestą Salėm ir Bostono 
Kolegijoj studijuoja dar
bo santykiavimo kursą.

V

Šnektai Oil įtart, tac
27 liegMB Parkway, 

Brockton, Mass. !
TeL Brockton 323

į Patenkino Brocktoniecius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
- Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON KEICOM.CO.
27 Lanrence St., Brockton, Mass.

TeL 189 „

J
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JAV aprausminis Mktavas (jei): viršuje — skridimo me
tu, apačioje — pilotai apžiūri skeveldrų pažeistas vietas.

PAKEITIMAI RYTŲ VOKIE
TIJOS RAUDONŲJŲ 

VIRŠŪNĖSE
Berlynas, Vokietija — 

Kietasprandžiai komu
nistai, kurie ilgus metus 
rodė ištikimybę Krem
liui, buvo pastumti Rytų 
Vokietijoje į šalį. Valter 
Ulbrichtas, vykdant pa
keitimus, socialistų vie
numos partijos vadovy
bės buvo paskirtas ryti
nės zonos “bosu”—‘barz- 
duotoju Stalinu’.

Veteranas Gerhard Ei- 
sleris, kuris slapuku pa
bėgo iš Amerikos, peror
ganizuojant centralinį 
komunistų partijos ko
mitetą, neatsižvelgiant į 
jo nuopelnus, nelaimėjo 
jame vietos. Jis buvo se
nojo tautinio komunistų 
partijos komiteto narys. 
Tas komitetas buvo pa
keistas į centralinį, į kurį 
Gerh. Eisleris nebuvo 
perkeltos.*

Pagal Maskvos modelį 
buvo sudarytas generali
nis sekretoriatas, kuria
me vietą laimėjo su 30 
metų komunistine prak
tika, be to, Maskvoje gy
dytas vokiečių komunis
tas Ulbrichas. Jam ten
ka čia valdžioje Stalino 
pareigos.

Rytų Vokietijos socia
listų vienumos partija 
išrinko devynių narių 
politbiūrą, kurio uždavi
nys laimėti komunizmui 
vakarų Vokietiją, orga
nizuojant čia sabotažą ir 
kitokius trukdymus.

Patirta, kad rytinės

Vokietijos vadovaujan
tieji komunistų asmens 
yra išvykę iš Berlyno į 
kažkur rytų Europoje 
vykstančią kominformo 
konferenciją. Vakarų 
Vokietijos komun i s t ų 
vadas Max Reimann lie
pos 26 d. tarėsi su Sovie
tų kontrolės Vokietijoje 
politiniu ptarėju V. S. 
Semenovu. Manoma, kad 
tame pasitarime buvo 
suteiktos Reimanui ins
trukcijos, kaip vadovau
ti vakarų Vokietijos ko
munistams, kad kuo la
biausiai sutrukdytų są
jungininkų planus vaka
rų Vokietijoje.

Iš Katalikų pasaulio 
" Robert G. Anderson, 

garsusis amerikiečių ra-- 
šytojas, kurio raštai yra 
išversti į visas pasaulio 
kalbas, atsivertė į kata
likų tikėjimą.
“ Jugoslavijos spauda 

šiurkščiai puola Triesto 
vysk. Santin, kaltindama 
jį fašistu ir nepataisomu 
kominformo agentu. Juo
kingas ir apsurdiškas 
kaltinimas.
■ Rumunijos valdžios 

cenzūra iš maldaknygių 
išbraukė keletą maldų ir 
giesmių, kurios neva 
esančios “per daug impe
rialistinio turinio”.
■ P. Amerikoje yra 8 

milijonai negrų ir 3 mili
jonai vid. Amerikoj. Iš 
šių 11 milijonų negrų 
80% yra katalikai.
" Ispanijos kardinolas 

Pla y Daniel išleido ga- 
nytojinį laišką katalikiš
kosios spaudos reikalu. 
Kardinolas ragino kata-

■« Budapeštas. — Buda
pešto bažnytiniai organai 
paskelbė, jog yra gautas 
leidimas ir juo bus pasi
naudojama, laikyti po 
pietų šv. Mišias sekma
dienių ir švenčių dieno
mis, o taip pat pirmais 
mėnesių penktadieniais. 
Popietinės šv. Mišios įve
damos, kad duoti progą 
visiems, ypač darbinin
kams, patogiausiu metu 
išklausyti šv. Mišių ir 
priimti šv. Komuniją, 
likus ypatingai remti sa
vą katalikišką spaudą.

dalį 
Baž- 

su 
būtų

“Tas neina su Bažnyčia, 
pabrėžė kardinolas, kas 
rodydamasis kataliku — 
juodina ar nepripažįsta 
katalikiškosios spaudos, 
ar nori ją palenkti vals
tybei”.
■ Šv. Tėvas suteikė ar

kivyskupo titulą Mons. 
O’Hara, buvusiam Apaš
tališkajam Nuncijui Bu
karešte.
■ Austrijos dauguma 

vienuolynų nutarė 
savo žemių pavesti 
nyčios dispozicijai 
mintimi, kad jose
įkurtos pabėgėliams ko
lonijos bei pastatyti pa
bėgėliams gyventi na
mai.
■ Vokiečių katalikų jau
nimo organas die ‘Wacht’ 
iškelia svarbią problemą, 
kurią sudaro 600,000 vo
kiečių jaunuolių arti
miausiu laiku baigiančių 
mokyklas ir neturinčių 
jokios galimybės gauti 
kokią nors vietą.
• Rottenburgo diecezi

joje katalikų jaunimo 
iniciatyva yra atidaryta 
jauniems ūkinin k a m s 
mokykla, kuri šalia tech
ninių ūkininkavimo už
davinių neužmiršta jau
nimą auklėti morališkai 
ir jį paruošti naujų laikų 
kataliko uždaviniams.

Mrs. Kaiišis išimdavo ja du 
kambarius. Nebrangūs. Tin
kami dėl “single-men”. — 
viengungiui. Su rakandais. 
Telefonuokite GEneva 6-5621.

PROTESTUOJA PRIEŠ RUSIJOS
PASIKĖSINIMUS

Stockhohnas — Švedi
ja ir Danija sovietų Ru
sijos reikalavimą 12-kos 
mylių teritorijalinių van
denų zonos Baltijos jū
roje laiko pasikėsinimu 
prieš atvirųjų vandenų 
laisvę.

Švedijos užsienių tar
nyba pranešė, kad šiuo 
reikalu Švedijos ir Dani
jos diplomatinių atstovų 
buvo įteikti protestai 
Maskvoje. Protesto no
toje buvę pabrėžta, kad 
šios dvi valstybės nieka
da nebuvo pripažinę jo
kiai Baltijos pakraščių 
valstybei teisės 12-kos 
jūros mylių zonos. No
toje toliau pažymima, 
kad Europos valstybių, 
lygiai kaip ir Pabalčio, 
amžiais buvo nusistovė
jusi trijų mylių jūros pa
kraščio teritorijai i n i ų 
vandenų zona. Jokių pa
sikėsinimų įsibrauti gi

liau ir prieš atvirųjų 
vandenų laisvę nebuvę.

Smerkia Australijos vadus
Canberra, Australija— 

Buvęs darbo kabineto 
ministeris pasmerkė Au
stralijos dabartinę val
džią už jos veidmainišką 
nusiteikimą Korėjos rei
kalu. Jis sakė, kad val
džia pavėlavo duoti pa
galbą pietinei Korėjai. 
Trečiasis karas bus, sa
kė Arthur Calwell, buvęs 
ministeris, nes vakarų 
Europa “nenori prisiimti 
pralaimėjimo ir mir
ties”.

Calwell pareiškė, kad 
tik viena Amerika aiš
kiai pramato pavojų va
karų civilizacijai, o kitos 
valstybės yra linkusios 
suvaidinti antrą Muni- 
chą, tikėdamosi, kad* už- 
gloetymu gali laimėti.
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Feel likę fslling in leve egainl
T*lk about love at first sight! One look at these softly sparkling white-enameled Geneva 

, and your heart can’t help būt begin to sing. One glance at the heirloom beauty 
Geneva lifetime stainless steel sink, and your pulse is sure to pick up the 

Can't you jus^Zec ytter own gorgeous Geneva Kitchen . . . planned eractly the way yon 

want it? Haody as all get-out—with big, dcep base and wall cabinets to keep all your sup
ijęs within arm’s reach. Wide-open—with work surfaces big cnough to hold all the para- 

lia of meal-getting and štili leave room to spare. Efficient—with all the step-saving 
accessories you’ve always wanted. And evcrything perfeetly matehed for enduring beauty 
in easy-tokcep-clean enameled steel.

Whatever your ideas, wonderfully efficient Geneva units and accessories are available to 
make thi* kitchen yours almu! See for yourself .. . lee your Geneva dealer ttday!
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NOW ON MSPLAY AT
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Tel. 899
8929

RAY MUCCI’S INC

» r . f

1065 Montello SU Brockton, Mass. ♦
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Pcnkt. iki 9 vai. vakarais.

Duodame uždyką virtuvės apskaitliavimą.
Nereikia įmokėti. 3 metai išsimokėjimui.
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ALT’o pareiki nas dėl karo Korėjoj

Maža to — ji dargi re
mia užpuoliką, teikdama 
jam karo medžiagas ir 
vesdama šmeižtu propa
gandą prieš laisvąsias 
tautas.

SUBSCRIPTION RATES 
Domastic yearly ..........................
Domestic once per week yearly 
Foreign yearly ..............................
Foreign once per week yearly

PRENUMERATOS KAINA
$5.00' Amerikoje metams ..................... $5.00
$3.00(Vien3 kart savaitėje metams $3.00
$5.50 Užsieny metams ......................... $5.50
$3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

•66 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone: Redakcijai — SO 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Suteikė Stalinui meškos 
patarnavimą

Pereito karo metu, kai amerikiečiai, užkariavę 
didesnę Italijos dalį, užėmė ant Adriatikos jūros 
kranto stovintį uostą Anconą, aš į žemėlapį pažvel
gęs, labai nudžiugau, kad artėja Lietuvos išlaisvini
mas. Kokiu gi būdu? Labai paprastu. Ties Ancona 
Adriatikas tik apie 50 mylių pločio. Perkėlus ameri
kiečių armijas į Jugoslaviją, galima buvo užimti 
Balkanus, Vidurinę Europą ir Pabaltę. Tuomet tie 
kraštai būtų atsiradę amerikiečių rankose, pirmiau 
negu rusai būtų ten atėję... Lietuva būtų buvusi lais
va... Tai buvo tokia saldi svajonė, kad neiškenčiau 
apie tai neparašęs “Darbininke”. Maniau, kad mano 
planas tiek natūraliai aiškus, jog kiekvienas į žemė
lapį pažvelgęs, lengvai tą supras ir lūkuriuos Lietu
vos išlaisvinimo. Bet kur tau. Komunistų spauda 
tuojau šoko koliotis. Girdi, tas toks ir toks (švel
niausias man teiktas žodis buvo — “pusgalvis”) mo
kys karo vadus strategijos! Iš viso, žaibams ir 
griaustiniams nebuvo galo. Ir kaip, manote, aš į tai 
reagavau? Rimtai, piktai, sarkastiškai? Nieko pana
šaus. Mano šypsena buvo labai plati, nes žinojau, 
kad pataikiau į pačią sopamiausią vietą. “Jupiteri, 
tu pyksti? Reiškia, žinai, kad neturi tiesos”, — sa
kydavo senovės romiečiai. Dabar tektų šitaip pasa
kyti: “Bolševike, tu koliojiesi? Reiškia, Stalinas tau 
liepė”.

Taip, Churchillio sumanymas užimti Balkanus 
ir Vidurinę Europą įvarė tokį nerimą į Stalino širdį, 
kad jis įsakė sava, atupaikoms keikti visus, kurie iš
drįstu kalbėt apie tą projektą. Gi Rooseveltui griež
tai pareiškė: “Šalin nuo Balkanų; Jie mano!” Roo- 
seveltas klusniai ir nužemintai palenkė galvą, ir įvy
ko klaiki nelaimė, nuo kurios krauju pasriuvo Lietu
va, skaudžiai dejuoja, pasaulis ir labai nesveikai 
čiaudi Amerika.

Panaši istorija pasikartojo šiomis dienomis, kai 
aprašiau dabar visiems jau žinomą faktą, kad šiau
rės korėjiečių puolimą faktinai daro Kinijos komu
nistai Tik įsivaizduokite, kokiu stebuklu astuoni 
milijonai Korėjos šiauriečių galėjo sukelti kelioliką, 
o gal keliasdešimt gerai apginkluotų divizijų, su ru-

Raudonasis agresorius, 
Sovietii Sąjungoje ga
mintų tankų kolonomis 
klastingai užpuolęs Pie
tų Korėjos Respubliką, 
pergyveno nemal o n į ą 
staigmeną: iki šiol tik 
pasyviai komunistinio 
imperializmo .ekspansijai 
prišinęsis laisvasis pa
saulis stojo gintis po 
Jungtinių Tautų vėliava 
su ginklu rankose. Jung
tinės Amerikos Valsty
bės pirmosios parodė ini
ciatyvą, pasiųs damos 
ginkluotas pajėgas už
pultąja! Pietų Korėjai 
padėti. Jungtinių Tautų 
organizacija, vos dviem

dienom praėjus nuo in
vazijos pradžios, ' pa
smerkė agresorių ir ėmė
si priemonių jam suval
dyti. Šiandien netik 
JAV, bet ir kitų kraštų 
karinės pajėgos stovi ko
voje su pasauHo taikos 
ir Jungtinių Tautų Čar- 
terio laužytoju.

Tuo tarpu Sovietų Są
junga netik boikotavo 
Jungtinių Tautų akciją 
konfliktui pašalinti, bet 
ir atsisakė, JAV prašo
ma, panaudoti savo įta
ką, kad šiaurės Korėjos 
kariuomenė sustabdytų 
karo veiksmus ir atsi
trauktų į savo teritoriją.

sų tankais, orlaiviais, tarp kurių matosi ir rusiškų 
“Jakų”, su nesuskaičiuojamais militariniais sunkve
žimiais, sunkiąja ir lengvąja artilerija, kulkosvai
džiais ir kalnais visokių rūšių amunicijos? Visiems 
aišku, kad be kaimynų pagalbos, negausūs ir komu
nistų nukamuoti šiaurinės Korėjos gyventojai tokios 
militarinės pajėgos jokiu būdu negalėjo sukelti.

Tuo tarpu komunistinės “Laisvės” redaktorius 
ar bendradarbis šoko mane bolševikiškai “garbavo- 
ti”, būtent, kad aš visai nesiskaitąs su faktais, tarsi 
girtas, ar susisapnavęs. Su kokiais gi faktais aš bū
čiau nesiskaitęs? Kad Stalinas įsakė Mao-tse-tungui 
pulti Ameriką ir Japoniją? Bet Kinijos komunistai 
amerikiečius jau puola, ir dėlto pradėjo nuo Korė
jos, kad Korėja yra “slenkstis į Japoniją” ir fakti
nai buvo Japonijos valdžioje per 40 metų. Reiškia, 
skauda Amerikai ir Japonijai... Apie slaptą sutartį 
tarn Stalino ir Mao savo laiku rašė laikraščiai. Jei 
Stalino stupaikos mažai teskaito ne komunistinę 
spaudą, tai jau ne mano kaltė. Pagaliau, mano puo
likas dar priduria, jog iš mano pareiškimų “išeina 
taip, kad korėjiečiai visiškai nekariauja”. Aš to, ro
dos, nesakiau, tačiau jei reikia pasisakyti, tai teigiu, 
kad viens kitas šiauriečių būrelis, varu varomas po- 
litrukų kulkosvaidžių, eina į frontą ir šaudo kur į 
varnas. Žinoma, yra ir komunistinių fanatikų, bet 
savąixųg, supytntąma, kad jų skaičius tik viena skait
line viršyja miltų.

Iš viso, sunku suprasti, ko, akyvaizdoje visiems 
žinomų faktų, Stalino stupaikėlis iš manęs nori. Gal 
kad į Korėjos suirutę neįvėliau jo viešpaties ir pono? 
Tai bereikalinga, nes pats stupaika mane pavadavo. 
Užsispyrusiai gindamas Mao, jis visą kaltę nejučio
mis suvertė ant Stalino. Jei ne Mao, tai kas gi kits 
šiauriečiams padeda? Juk ne kokie aleutai ar eski- 
mosai siunčia šimtus tūkstančių karių ir tūkstančius 
tankų bei patrankų. Verčiau būtų sapnavęs. Bet jis, 
vargšelis, “blaivai” galvodamas, nusprendė suteikti 
savo ponui labai malonų meškos patarnavimą. K.

Neišprovoku o t a s ir 
klastingas Korėjos Res
publikos užpuolimas ro
do, kad imperialisti
niams Sovietų Rusijos 
apetitams nėra ribų. Jos 
valdovai siekia sunaikin
ti visų tautų nepriklau
somybę ir pavergti pa
saulį, naudodami apgau
lę, klastą ir smurtą. Jo
kios sutartys, jokios pa
stangos su jais susitarti 
geruoju ir ypačiai jokios 
nuolaidos jiems nesulai
kys jų nuo šito siekimo. 
Juos gali sulaikyti tiktai 
organizuota demokrati
nių tautų jėga. Ameri
kos vyriausybės pasiry
žimas ginklu pasipriešin
ti komunistiniams agre
soriams ir energinga 
Jungtinių Tautų akcija 
Korėjoje yra vienintelis 
efektingas būdas apsau
goti žmonijai nuo pražū
ties.

Sveikindama šios ša
lies ir pasaulio organiza
cijos žygius prieš raudo
nąjį imperializmą, Ame
rikos Lietuvių Taryba 
pažymi, kad šitie žygiai 
stiprina viltis visų ma
žųjų tautų, kurios turėjo 
nelaimę patekti į Sovietų 
Rusijos jungą, arba ku
rioms tokia nelaimė grę- 
sia. Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo pirmosios 
Sovietų imperializmo au
kos. Jų išlaisvinimo va
landą gali žymiai priar
tinti dabartinis persilau
žimas tarptautinėje poli
tikoje, Korėjos karo pa
sėkoje.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba kreipiasi į visus są
moningus lietuvius, šios 
šalies piliečius ir naujuo
sius ateivius .ragindama 
juos visais galimais bū
dais remti JAV pastan
gas kovoje su komuniz
mo agresija.

Maskvai parsidavusių 
ir jos suklaidintų neiš
manėlių būriai, kurių

Lt. Gen. Walton Walker (viduryje), 8-tos armijos vadas 
Korėjoje, su savo karininkais studijuoja žemėlapį.

Iš pavergtosios Lietuvos
■■ Savaitraštis “The Re- 

gister” liepos 23 d. laido
je rašo: Dabar Lietuvoje 
giedoti bažn y t i n ė m s 
giesmėms reikali n g a s 
valdžios leidimas, iš ank
sto nurodant, kokia gies- 

tarpe yra ir lietuviškai 
kalbanti grupė, dirba A- 
merikos priešo naudai, 
skleisdami melus apie 
šios šalies valdžią, rink
dami parašus po apgau
lingomis “taikos petici
jomis” ir padėdami prie
šo agentams. Sąmonin
gu lietuvių pareiga de
maskuoti tokius elemen
tus ir įspėti visuomenę, 
kad ji šluotų juos lauk iš 
savo tarpo.

Juo tvirčiau mes pa- 
rc msime demokra t i j ų 
kovą su komunistiniu 
imperializmu, juo grei
čiau bus atstatytos pa
saulyje sąlygos, kuriose 
galės atgauti laisvę visos 
pavergtosios tautos, ir iš 
naujo prisikelti nepri
klausoma ir demokrati
nė .Lietuvos valstybė.

Amerikos Lietuviu Taryba
Vykdomasis Komitetas
L. šimutis, pirmininkas

A. A. Olis, vice-pirmininkas 
Dr. P. Grigaitis, sekretorius

M. Vaidyla, iždininkas.

mė bus giedama. Mat 
tuo norima apsisaugoti, 
kad nebūtų giedama taip 
kiekvieno lietuvio šir
džiai miela giesmė “Ma
rija, Marija”, kuri yra 
komunistų griežtai už
drausta. Be to šv. Mišios 
gali būti laikomos tik la
bai ankstybomis valan
domis. Už įėjimą imamas 
mokestis, kuris Ameri
kos pinigais atitiktų — 
$1.75.

" Vilniaus katedra. Tas 
pats laikraštis patvirti
na, jau anksčiau prasi
skverbusias iš anapus 
geležinės uždangos ži
nias, kad Šv. Stanislovo 
katedra, paprastai žino
ma tiesiog Vilniaus Ka
tedros vardu, su savo 
gražiomis, meniškomis, 
istorinės reikšmės koply
čiomis ir viena iš jų šv. 
Kazimiero poilsio vieta, 
paversta šokių sale.

• Sužalota gražioji 15- 
jo amžiaus Vytauto baž
nyčia prie Aleksoto tilto 
ant Nemuno kranto. Jos 
žavingas meni š k a s i s 
bokštas esąs nugriautas, 
o pati gotiško stiliaus su 
vitražiniais langais baž
nyčia paversta grūdų 
sandėliu.
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Komisaras Andrėj Goremyka nusižiova
vo. Nuobodi kelionė. Kartais dirstelia pro 
vagono langus ir vėl nusigrįžta. Visur tas 
pats reginys: vieni griuvėsiai — nuo pat 
Lietuvos, per visą Rytprūsiją, iki Berlyno, 
viskas nugriauta. Kad nors būtų vasara, 
laukuose gal kas žaliuotų — krūmai, koks 
miškelis, javai. Dabar vėlybas ruduo, viskas 
sušalę, paniurę, rodos, pati gamta susirietus 
dreba, lyg tas kaimietis suplyšusią ant su- 
džiūvusios nugaros skranda. Ne, Sovietai 
nemoka statyti. Jau keli metai po karo, ir 
beveik jokios atmainos. Prisiminė, kai bū
damas politruku maršavo su raudonąja ar
mija per šias pačias vietas! viskas tebėr 
kaip tuomet buvo. Prasti mes gyvenimo or
ganizatoriai. Nuodėminga tai mintis, bet nė
ra kas ją iš akių išskaito. Jis čia tik vienas. 
Perėjo į šį tuščią vagoną, kad atsipalaidotų 
nuo nemalonios viršininko draugystės.

Šampanov - Skandalinskij... Veikiausiai 
pasiimta pavardė, kaip ir didžiuma čekistų 
pavardžių. Ir išgalvok tu man tokią keis
tenybę ir dar Sovietijoj. Juk tai dvokte dvo
kia caro činovniku. Atkaklus, biaurybė. Ir 
viešai su tuo giriasi. “Aš, girdi, čortas žino 
kaip vadinuosi, bet svarbu ne pavardė. Žiū
rėkit į mano darbus”. Žiaurus tai žiaurus, 
bet ir pasmaguriauti ne durnas. Laka kaip 
žuvis, tik ne vandenį. Na, kaip sau norit, o 
pavardė ne tuščias žodis: kas ant iškabos, 
tas ir krautuvėj. Abiejose srityse meisteris.

Ir kam jis su savim vežasi tą Olgą Blu- 
dovą? Mergiotė vos dvidešimt peršoko, o jis 
jau penktą kryželį baigia nešti. Graži pora! 
— Goremyka neskaniai nusispiovė. — Na, 
tesižino, o kas man galvoj? Gal pavydžiu?— 
Su didžiausia panieka stumia tą mintį šalin, 
tačiau širdies gelmėje lyg koks katinas tu
pi ir negailestingai draskosi. Kartais jis šal
tai savo jausmus analizuodavo ir prieidavo 
išvadą, kad svajoti apie Olgą Bludovą — 
gryna nesąmonė. Ji dar tik jauna ožkutė, o 
jis, Goremyka, — ar gi jau būtų persenas? 
Tiesa, keturdešimtę jau peršoko, bet vis 
dėlto už Šampanovą keliais metais jaunes
nis. Negražus? Deja, nepergražiausias, bet 
vyrui tai nebereikalinga, by tik būtų svei
kas, stiprus, įdomus. Sveikumo, rodos, svei
kas, tik ot kartais širdis ima išdykauti. Gy
venimas. Taip, gyvenimas nepersaldžiausias. 
Rodos, ir komisaras, bet esmėje toks pat 
vergas, kaip ir visi juodadarbiai. Dar blo
giau. Anie paprasti jaučiai. Stena po jungu, 
ir tiek. Juos ne tiek prižiūri. Gi į jį, valdi
ninką, atidžiau akys atkreiptos. Paslydo ko
ja, ir — į čekos nuovadą. Tie nepasigailės: 
tėvą ir motiną supiaustys. O kokie toj tar
nyboj malonumai? Palėbauti, paulioti? Taip, 
tačiau ir čia kliuviniai. Toks Šampanovas ir 
to pavydi: tarnyboj, girdi, negirkšnot. Gi 
pats siurbia kaip dielė, ir be to... Sekasi gi 
žmonėms... ’***MMM

Tas Šampanovas visur skersai kelio, ga
las jo negriebia. Ir dar Skandalinskij. Taip, 
antroji pavardės dalis pati aršiausia. Tegu 
sau girtuokliautų, tegu sau valkiotųsi su vi
sokiom pašlamėkėm, bet kam jis prie tos 
mergiotės kimba, tas senas vilkas? Sekreto
rė, girdi. O ką veikia tas Tarielkinas, geras 
tik lėkštėm laižyti? Kam reikia dviejų se
kretorių? Olga puikiai moka svetimas kal

bas? Taip, bet aš ir gi tam nedurnas, galė
čiau pasitarnauti. Pagaliau ir jo žmona kal
ba vokiškai ir prancūziškai, bet ją namie 
paliko, mat, sena boba, nors už jį keliolika 
metų jaunesnė. Jam, mat, reikia jaunuolių, 
pats mėgina atjaunėti. Tpfu!

Pajutęs, kad jį vėl pavydas ima graužti, 
Goremyka save subarė ir mėgino kitur min
tis nukreipti. Nusprendė ką nors paskaityti. 
Turėjo su savim keletą komisarui privalomų 
Lenino ir Stalino knygpalaikių, bet jų skai
tyt nebegalėjo: tai tarsi caro manifestų rin
kiniai, toks pat nuo nuobodulio vaistas, kaip 
ištroškusiam sutirpintos druskos šaukštas. 
Tiesiog žmogų pakrato. Tas knygas nešiojo
si tik parodymui. Jis turėjo kitą knygą, ku
ri jį labai domino. Tai nelegalios literatūros 
kūrinys, kurį parašė tremtyje gyvenąs rašy
tojas M. A. Aldanov. Goremyka labai mėgo 
gyvą Aldanovo stilių ir jo be galo pastabią, 
gerai suprastą ir vaizdžiai išreikštą psichinę 
analizę. Tai primena ne tai Dostojevskio, ne 
tai Dickenso kūrybą. Goremyka buvo per
skaitęs daug Aldanovo raštų. Tiesiog ryte 
juos rijo. Dabar jis slapčiai įsigijo naują Al
danovo knygą, užvardytą “Pradžia Pabai
gos”. Goremykos dėmesį patraukė ypač tas, 
kad toje knygoje buvo tiesioginiai aprašyta 
Sovietijos valdininkai ir dar gi tie, kurie bu
vo “komandyruoti” užsienin, ne tai kaip pa
siuntiniai, ne tai kaip šnipai. Lygiai kaip 
dabar: ir skaičius toks pat, ir charakteriai 
panašūs, ir jauna mergina į sąstatą įterpta. 
Buvo rašyta 1939 m. Iš kur, tad, toks supuo
limas? Tačiau daug nustebti netenka. Tais 
laikais Sovietų gyvenimas jau buvo nusisto
vėjęs ir daugiau nebesikeičia. Tiesa, karo 
metu buvo kiek nukrypta nuo nustatytos li
nijos, bet tuojau po karo pradėta smarkiai 
grįžti į normalią srovę, t. y. į eilinę pries

paudą, ir geležinė uždanga tampriau buvo 
užtraukta. Gi tipai tokie patys — šioj srity 
pasikeitimo negali būt: tai nusistovėjęs ca
riškas vienodumas.

Goremyka atsivožė knygą toj vietoj, kur 
buvo nutraukęs, nes kažkas tuomet jį su
trukdė. Vieta labai įdomi, nes ten išdėstyta 
slaptos vieno komunisto mintys. Vogčiomis 
apsidairęs, pradėjo skaityti.

II.
“...Mūsų galvosena buvo klaidinga tuomi, 

kad teorijoj vis dėlto rėmėsi ant pasitikėji
mo žmogumi, jo savigarba, galimybe ir bū
tinumu patobulinti jo moralybę, — gi prak
tikoje vadovautasi mintimi, kad žmogus yra 
niekšas ir kvailys, ir kad reikia, žinoma, tik 
laikinai, padaryti jį dar kvailesnį ir niek- 
šesnį — tai vis dėl idėjos. Tą sumanymą iš
galvojo Leninas, bet jis tai nuo mūs slėpė, 
kol pribrendo laikas jį įvykdyti. Mes, politi
nio kriminalizmo legijonas, sekėme jį, kaip 
visada, aklai. Jis sugebėjo įskiepinti mums 
kareiviškus instinktus ir, kaip visi vadai, 
lengvai įsigijo mūsų meilę, baimę ir ištiki
mybę. Bandymas padaryta. Pasirodė, kad 
žmogaus siela neišlaiko to įtempto spaudi
mo, kurį mes jai pritaikėme; — taip paspau
dus, žmonės virsta šliužais. Mes juos tvirki- 
nom socialistinio idealo vardu, bet jie ištvir
ko paprastai, be jokių idealų. Patys to nepa
stebėdami, palaipsniui, mes sukūrėm nema
tytą pasauly visuomenę. Mes, pirmieji val
dytojai, ne tik nemėginom tramdyti įgimto, 
pirmykščio žmogaus chamizmo, bet pašali- 
nom senąsias išmėgintas priemones žmogui 
aukščiau pakelti. Tačiau įvyko tai, ko mūsų 
praktikantai nepramatė.

(Bus daugiau).
////z///' •
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Jei kiltu tretysis karas

Nebeatšaukiama, fatališka 
žmonijos valanda, atrodo, ar
tėja. Naujo pasaulinio karo 
prošvaistės jau skrodžia dan
gų. Vieni iš nerimo virpa, ant
ri džiaugiasi. Tarp tų, kurie 
tos valandos laukia, yra dau
gelis pasaulio tremtinių. Jie 
galvoja: “Karas išlaisvins
mūsų tėvynes, ir mes grįšim 
namo!” Kuo šis galvojimas 
pagrįstas ? Tikėjimu, kad 
naujoj pasaulinėj audroj su
birs bolševizmas. Bet ar jis 
tikrai subirs? Ar pavergtos 
tautos išsilaisvins? Gal, prie
šingai, atneš vergovę nau
joms tautoms ir visišką su
naikinimą jau pavergtosioms? 
Mūsų galvojimas trumpas. 
Mes neturim jokių patikini
mų. Mūsų viltys žaidžia aklą 
žaidimą. Kiti sako: “Geriau 
bent tiek tikėti nei nieko!”

Ar gi tai viskas? Ar nėra 
jokių įtikinamesnių sąlygų ? 
Ar be karo negali būt bolše
vizmo galo ir tautų išlaisvini
mo? Yra viena sąlyga, bet 
politiniam galvojimui atrodys 
nepriimtina. Tai sąlyga Rusi
jai grįžti prie Dievo, atsi
versti ! O Rusijai atsiversti 
reikia: atstatyti pasaulio do
rovę ir daug melstis. Šitos są
lygos buvo pasauliui duotos, 
tais pačiais metais, kada įvy-

Ar mes grįžtume į Tėvynę?

ko bolševikinė revoliucija. t. 
y. prieš 38 metus , pabaigoj 
I pasaulinio karo. Jas pareiš
kė Marija Fatimos pasirody
muose. Tai buvo sąlygos ka
rui baigti ir tolimesnei taikai 
užtikrinti. “Jei mano reikala
vimai buvo išklausyti, Rusija 
atsivers, ir bus taika. Kitaip,

pasaulyje pasklis didelės 
klaidos, iš kurių kils (nauji) 
karai ir Bažnyčios persekioji
mai. Gerieji daug 
Įvairios tautos bus 
tos”...

KUN. PROF. ST. YLA, 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Vienuolyno kapelionas, kaip 
einąs šias pareigas pirmą kar
tą prabils į Lietuvių Susiarti
nimo šventės dalyvius, liepos 
30 dieną, Putnam, Conn.

M ari jos patiektos 
tada neatkreipė didesnio pa
saulio dėmesio. “Jos žodžių 
nebuvo paisoma”, rašo vienas 
autorius žurnale “Our Lady 
of Fatima Magazine” (1947. 
8). “Fatimos balsas buvo su
tiktas šaltai. Iki 1980 m. ne
buvo suteikta formalaus pri
pažinimo, o komunizmas jau 
buvo laimėjęs pulkus šalinin
kų. Švč. Mergelė žadėjo tai
ką su sąlyga...: prieš šį karą 
— tam, kad jo išvengtume, 
antrajam pasauliniam karui 
prasidėjus — kad jis baigtų
si”. Karo tada neišvengta, ir 
tai yra pats tragiškiausias 
faktas mūsų istorijoje. G ga
lėjo būti kitaip. Viskas pri
klausė nuo to, ar žmonės pa
taisys savo gyvenimo būdą, 
darys atgailą, atsisakys nuo
dėmės, grįš Dievop. Galimy
bė buvo su sąlyga, bet ši 
nebuvo išpildyta. Nūn artėja 
tretysis pasaulio karas ir, 
Fulton J. Sheen žodžiais, 
“jam išvengti reiktų stebuk
lo”. “Šis stebuklas įvyktų, 
pastebi tas pats žymusis pre
latas, jeigu mes vykdytume 
Švenč. Mergelės reikalavimus 
Fatimoje”.

Bet ar jau nėra per vėlu? 
• Ar neartėja laikas tam -bai
siajam žodžiui įvykti: “ki
taip... įvairios tautos -bus iš
naikintos!” Atrodo, kad Ma
rija yra net pasakiusi, kurios 
konkrečiai tautos bus sunai
kintos. Bažnytinė vyresnybė 
laiko tai paslaptyje. Vieninte
lė dar likusi gyva liudininkė

sąlygos

iškentės. 
išnaHdn-

Mergaitės rengiasi susiartinimo šventės programai. Dešinėje — 
Jos gajuna pažymėjimus už gerą lietuvių kalbos mokymąsi

Sesuo Lųcįja, klausiama apie 
tai, pakartotinai pabrėžia, jog 
“tai kai kam atneštų džiaugs
mą, kai kam nusiminimą ar 
liūdesį”. Ta pati Sesuo ’Luci- 
ja buvo paklausta: “Ar jūsų 
nuomone tai reiškia, kad visi 
kraštai be išimties bus už
plūsti komuniamo“ ? Papras
tai ir nedviprasmiškai atsa
kė: “Taip!”

Klausimas nūnai atsistoja, 
kaip bibliniais laikais Sodo
mos ir Ninivės likimo klausi
mas. Reikia 
čiaus šventų 
mų amonių. 
Sesui Liucija 
rijos vardu:

pašvęs savo aukas 
fivenč. Mergelės 
mus”. Kiekviename 
savo apsireiškimų Marija pa
kartotinai pabrėžė atgailos 
reikalą. “Aš atėjau įspėti ti
kinčiuosius, kad pataisytų sa
vo gyvenimą ir prašytų nuo
dėmių atleidimo. Žmonės pri
valo nebeužgaulioti Dievo, 
jau ir taip giliai užrūstinto”, 
gitas Marijos reikalavimas 
apsireiškimų liudininkei Luci- 
jai net po keletos metų atro
dė pats reikšmingiausias, gi
liausiai įsmigęs jos širdyje.

Mūsų galvojimas tikrai lė
tas ir šaltas. Per mažai dar

tam tikro skai- 
ir Dievui ištiki- 
Reikia atgailos! 
tai išreiškia Ma- 

“Tada, kai pa
skaičius žmonių 

ir pildys 
reikalą vi- 

iš šešių

pažįstame Fatimos balsą, kad 
būtume giliai įtikinti, ką 
mums reikia daryti. Fatimos 
literatūra mūsų kalboje ne
laimingai negausi. “Naujojo 
Gyvenimo” spausdintos at-

*
karpos ne visus pasiekė. Tėvo 
Kidyko knygelė galėjo patek
ti į rankas tik kai kuriems 
Amerikoj gyvenantiems. Ar
kivyskupo Skvirecko didžiau
sias veikalas, paruoštas jau 
1946 m., ligi šiandien dar ne
išvydęs dienos šviesos. Gal 
pateks kai kam į rankas nau
jai išėjusi iš spaudos knygelė 
“Ar tu klausai Marijos?”, 
parašyta amerikiečio Lester 
Dooley ir lietuvių kalba išleis
ta NP Seserų, Putname. Šias 
eilutes rašąs pats nesitikėjo 
šioj knygelėj rasti daug ko 
naujo, tačiau buvo sujaudin
tas, įsigilinęs į jos turinį. Tai 
nėra šalta, mokslinė Fatimos 
istorijos knyga, bet, rodos, 
paskutiniam — prieš trečią 
karą — įspėjimui parašyta. 
Parašyta su dvasine jėga, pa
vergiančiu tikėjimu ir įtikini
mu.

Kai galvoji žmogus apie 
savo kenčiančią Tėvynę, apie 
tūkstančius tremtinių, kurie 
laukia trečiojo karo, darosi 
šiurpu, kad ir tavo paties lū
pos ne kartą yra ištarusios: 
“Be karo negrįšim 
Užuot tarusios: “Be 
los!” Bet tai liečia ne
sų tėvynės išlaisvinimą. ‘Mū
sų civilizacijos ateitis, mūsų 
laisvė, pats mūsų buvimas 
priklauso nuo Marijos reika
lavimų priėmimo” — sako 
rašytojas WiUiam T. Walsh, 
neseniai grįžęs iš Fatimos.

namo!” 
atgai- 

tik mū-

Vlida Prvsčiūnaitė
KRAUK TURTĄ, kurio 

nei rūdys negadina! TREMTINIO DAINA

MARIJOS GARBEI-SV.METAMS ATMINTO 
PUTNAM. Cena.

MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE
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Pavasarėjant kalnų pašlaitėm 
mes tylūs vaikštom širdim tuščia, 
tik atminimų liepsnelės kaitrios 
nutiesia tiltus nuo ten į čia.

Prisidėk! f
Padidinsi Marijos Garbę, J
Atliksi graži?, gailestingą darbą, |
Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, $ 
Įamžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą. $ 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS |
BUS ATMINTAS: į

MIŠIOS IR NO VENOS bus laikomos už vi- 
sus aukotojus gyvus ir mirusius.. x

Baltais balandžiais svajonės grįžta 
ir glosto kryžių gantam kieme, 
kada dar sesės laimingai krykštė 
ir kėlė brolį širdim ramia;

3.

4.

Kur varpo aidas dirvonais plauke, 
kvepėjo rytą jauni bėriai, 
kur Jauknešttių mamos dar laukė 
savoj sodyboj savo vaikai.

Aruode glaudės prie grūdo grūdas, 
jaunystėj šaukės širdis širdies, — 
per nakt merginos j margą rūbą 
raštus svajonių margų sudės...

MARIJOS N. P. PAVEIKSLĄ su įrašyta pavarde, 
kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.

PAŽYMĖJIMUS: 
STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos

DIPLOMUS:
GARBĖ STATYTOJO, kas aukos 
FUNDATORIAUS, kas aukos

5.

$25.00 A 
$50.00 jĮ 

i!

GARBĖS FUNDATORIAUS, kas aukos $1000.00 į! 
GARBĖS LENTOJ bus iškalti visų FUNDATORIŲ 4! 

vardai. i!
AUKSO KNYGOJ bus prašyti visų aukotojų vardai, ff 

o FUNDATORIAMS skirta joje po atskirą lapą f 
su fotografija ir gyvenimo aprašymu. S

$100.90 
$300AW 6:

7.

Baltais balandžiais svajonės grįžta 
ir klauso girgžda kieme svirtis, 
tik sesės juoką seniai užmiršo, 
ir brolis niekad pareit nedrįs.

Sesuo užvožė kraitinę skrynią 
ir .žino—niekad jos nedarys: 
kol degs kraujuj liepsna kautynių 
švelniai nešaukia širdies širdis

Immaculate Conception Convent Building Fund,
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Siunčiu koplyčiai statyti auką $
Vardas, Pavardė .....................................................................
Adresas ..................... .................. . .............................

(Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

s. Pavasarėjant kalnų, pašlaitėm 
mes "tylūs vaikštom širdim tuščia 
tik atminimų liepsnelės kaitrios 
nutiesia tiltus nuo ten į čia...

1950 ul Velykos Vokietijoj. I

NEPAPRASTA LIETUVIŲ 
SUSIARTINIMO ŠVENTE

Immaculate Conception Convent, Putnam, Conn.
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!
Ši Lietuvių Susiartinimo šventė bus tikrai ne

paprasta ir savo įvykiais — Fatimos Marijos šven
tovės atidarymas, ir savo garbingais svečiais — J.E. 
Hartfordo Vyskupas, Prel. J. Balkūnas, Prel. J. Am- 
botas, Kun. Pr. Juras, Stuthofeno kaceto kankinys 
Kun. Prof. St. Yla, ir savo gausumu, nes didelės eks
kursijos ruošiamos iš visų aplinkinių kolonijų. 
ŠVENTES PROGRAMA:

11:00 vai. Šv. Mišios. Jas laikys Kun. Dr. A. Jag
minas, Marianapolio Kolegijos Viršininkas. 
Šv. Mišios bus aukojamos už Lietuvą. 
Pamokslą sakys Prel. J. Balkūnas — didis 
Amerikos lietuvių vadas ir visų mylimas kal
bėtojas.
Palaiminimą Švč. 
Vyskupas Henry 
kūpąs.

Fatimos šventovės

’V

Sakramentu suteiks J. E. 
J. O’Brien ,Hartfordo Vys-

▲
maldų visi su procesija vyks į naująją Fatimos šven
tovę, kuri savo kuklumu ir grožiu nustebins nevieną. 
Šią šventovę šventins ir žodį į susirinkusius lietu
vius tars J. E. Vysk. Henry J. O’Brien.

šventinimas. Tuojau po pa-

A Pamaldos prie Lietuvai dedikuoto Mryžiaos. 
Procesija iš Fatimos šventovės užsuks trumpai mal
dai ir pasiaukojimui panaujinti prie Lietuviško Kry
žiaus. x

A 1:00 vai. Svečių pietūs. Visi svečiai bus pavai
šinti lietuviškais, pietumis. Pilni pietūs tekainuos 
$1.25. Po pietų svečiai galės išbandyti savo laimę 
įvairiuose žaidimuose, pasikalbėti su savo.pažįsta
mais, pailsėti gražioj Lie .tuviškoj aplinkoj.

A 5:00 vai. Linksmiausia iškilnify dalia_ —jaunų
jų lietuvaičių pasirodymas. Programoje dalyvaus 
apie 70 stovyklos mergaičių. Jos bus pasipuošusios 
lietuviškais rūbais. Bus džiaugsmo kiekvienai lietu
vio širdžiai.

A Dovanų dalinimas — Kongregacijos gerada
riams įvyks baigiantis mergaičių programai. Taip 
pat ir mergaitės, už uolumą lietuvių kalbą pramokti, 
bus apdovanotos.

Seselės ir Nekalto Prasidėjimo Seserų ’ Gildą 
maloniai visus kviečia dalyvauti šioj nepaprastoj 
Lietuvių Susiartinimo šventėje. Atvykite!

pailsėti gražioj Ūe tuviškoj aplinkoj.
‘  ............................—- - jouaų-

DAUGIAU IR DAUGIAU
FORD, 
FORD, 
FORD!

f

v
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614-ft Ford F-l P>ckso shosnksfs. G.V.W.

Nuo Krašto iki Krašto Jie Pasisuka Į 
AMERIKOS No. 1 “PICKUP”

f

F oro a s

DUODA JUMS

10 -EXTRA

DALYKŲ

DYKAI

1. 45 kūb. p. body įtalpos. 
1,480 sv. payload įtal
pos.
M<i 15% didesni fra- 
irui modulus sekcijos.
Iki 18% didesni stab
dai.
Dideli 10" Gyro-Grip 
clutoh.
Lengvas curb svoris— 
tiktai 3,220 sv.

2.

3.

4.

5.

6.

Alumtnum alloy
Flightlight pistonai. 

Oil ■filter ir oil bath 
oro - valytuvas (sten
dą rd).
Ford levol action cab 
suspention (standard). 

10. Durų stiklas turįs 
oro ventulieciįos 
sparnus (standard).

7.

8.

9.

Fordo Trokai Mažiau Kainuoja, Dėlto Ka?

FORDO TROKAI 
ILGIAU TVERIA

N^udojintts uaskpt'
-ekspertu yra įrodę.

DĖLEI DIDELIO 
VEtl**O

...pasirink 8 p*<L. 5*

body.
Sofijos F-2. 5.700 **• 
G. y. W. H- Serijos
F-3. M000.S*. .

..'„:Te registracijos data >s 6.592.000 trokų. gyvybĖs apdraudos , 
įrodę, kad *Wo Trokai ilgiausiai tveria. __

. A



Penktadienis, Liepos 28, 1950 s

į Komunistų penktoji kolona Jung. A. Valstybėse
FBI direktorius Ed. Hboveris nurodo, kad subversine 

veikla yra šiuo metu daug intensyvesne negu praėjusio 
karo metu* - Santrauka straipsnio, parašyto John 
fino “Boston Sunday Post” (July 23,1950)

FBI direktoriaus Edgar 
Hooverio pareiškimas Senato 
komisijai yra viešai paskelb
tas. Iš jo aišku, kad subver- 
sinei veiklai komunistai yra 
pasirengę geriau kaip buvę 
naciai ir fašistai. Jie nepa
prastai apsunkina ir FBI dar
bą, skiriamą vidaus apsaugai; 
jis yra padidėjęs beveik 45 
procentais.

Komunittty doktrina ir 
taktika

Komunistai yra dengęsi ir 
dengiasi įvairiausiais vardais, 
bet jų tikslai ir linija nepa
kinta. Komunistų doktrina, 
jų pačių raštuose pabrėžta, 
nukreipta į kitas, jų vadina
mas kapitalistines valstybes, 
kuriose jie savo raštus lei
džia, veikia ir savo kalbomis 
žmones kursto. Jų mokslas 
siekia komunistinės diktatū
ros vietoje dabartinės demo
kratinės valstybės. Jie siekia 
to subversine veikla ten, kur 
negali paimti valdžios jėga 
ir smurtu. Šiandien viena iš 
sėkmingiausių priemonių ir 
ginklų, kuriuos viso pasaulio 
komunistai vartoja šioje des- 
truktyvinėje veikloj, yra pro
paganda, veržlumas ir griau
namoji taktika. Tai yra nau
ja šios rūšies taktika, pradė
ta vartoti per praeitą pasau
linį karą. Čia Edg. Hoover 
pareiškė:

“Šiandien jie veda karą ki
tuose kraštuose nepuldami 
tiesiog, o įsiskverbdami į val
džią, j -mokyklą®, net į* bažny
čias ir kur tik Jie* lenda visur 
pramato, kad galės viešai sa
vo nuomonę skleisti”.

Dauguma amerikiečių pasi
tenkina ta malonia iliuzija, 
kad JAV komunistų partija 
yra neskaitlinga. Asmeniškai 
aš nebijau, kad komunistai 
viešumoje gautų viršų. Tačiau 
jų plati, pasaulinė gauja, re
miama iš užsienio, negali būti 
taip lengvai pro akis pralei
džiama. Pagal mūsų turimas 
tikslias žinias Amerikos ko
munistų partija dabar turi 
54,174 narius.

Komunistų vadai giriasi, 
kad kiekvienas komunistų 
partijos narys turi 10 savo 
pasekėjų, kurie remia parti
jos liniją, yra parengti ir su
tinka dirbti partijos labui. 
Tokiu būdu, JAV penktosios 
kolonos potencialas gali su
daryti apie pusę milijono.

disciplinuota 
grupė, vyk- 

tarptautinio 
buvo įrodyta

Komunistai nėra partija
Komunistai nesudaro politi

nės partijos tikra to žodžio 
prasme. Yra tampriai organi
zuota, karinga, 
sąmokslininkų 
danti įsakymus 
komunizmo. Tai
New Yorke 11-kos komunistų 
partijos narių byloje. Kaip 
paaiškėjo tardymo metu, ko
munistų vadai, vis daugiau jų 
įsiskverbdami į valstybės apa
ratą, jautėsi gana ^augiai ir 
buvo išplėtę tam tikras sau
gumo priemones savo organi
zacijoms. Dabar jų veikimas 
yra nukreiptas į pogrindį. 
Komunistų partijos veikla de
centralizuojama.

Partija šiandien žiūri dide
lės atrankos ir turi išsidirbu
si savo programą kontraveik- 
lai prieš FBI. Negalima būtų 
daryli iš to išvadų, kad mes 
neturėtume gerų informacijų 
ir savo patikėtinių komunistų 
eilėse, bet šiandien vis sun
kiau darosi patekti į partiją.

Propagandos mašina
Komunistų partija stengia- 

kuo labiausiai išnaudoti 
vete-

si 
propaganda jaunimui, 
ranams, kitas tautybes, spau
dą, radio, televiziją, kino pa
veikslų industriją, auklėjimo

į

yra išvystę 
tik moder- 

pasaulis ži- 
mašiną”.

įstaigas, moterų ir darbinin
kų klubus.

Komunistai yra labai išplė
tę savo veikią darbininkų uni
jose. Apie 48 procentai ko
munistų partijos nariu yra 
svarbioje krašto industrijoje. 
Tokiu būdu tautos pavojaus 
atveju jie galėtų sabotuoti 
gyvybiškai svarbią krašto 
gynybai pramonę. FBI direk
torius pažymi:

“Komunistai 
didžiausią, kokią 
nusis civilizuotas 
no, propagandos

Tai vykdo įsiskverbdami į 
daugelį legalių profesijų, kaip 
teismų tarnybas, auklėjimo, 
teisių gynybos ir kitas, ku
rios daug prisideda prie A- 
merikos viešojo gyvenimo. 
Tad yra gaila, kad kaikurios 
advokatų draugijos leidžiasi 
išnaudojamos ir tampa ko
munistų partijos propagandos 
tinklo nareliais.

Komunistų mokyklos ir ko
munistinis frontas yra pasiū
lę radio programoms nekaltus 
kursus. Komunistinio fronto 
organizacijos yra specialiai 
suorganizavusios radio veiklą.

Būdami meisteriai prievar
tos taktikos, visuomet jaut
rūs ten. iš kur jiems prieši
namasi.

JAV Armijos kapelionas gelbsti sužeistąjį.

liete

MILŽINO AŠAROS

ŠIEMET TAM TIKRŲ 
SUKAKTUVES

Po trečiojo 1795 m. padali
nimo baudžiava Lietuvoje pa- 
griežtinta prie Rusijos carie
nės Katrės II — ligi vergijos 
laipsnio. Baudžiava tepanai- 
kinta po (1853 - 1856) Krimo 
karo. Vadinasi, kitais 
metais sukaks tik 90 metų, 
kai lietuviai baudžiava nusi- 
kratė.

Ir vėl prie tos pačios Katrės 
II po 3-jo padalinimo 1795 m. 
baudžiauninkus ponams, ar
ba dvarponiams, Lietuvoje 
buvo leista išnuomuoti. kaip 
kokius negyvus ūkio padar
gus. kitiems ponams, pardavi
nėti, dovanoti arba kitur iš
kelti : užginta baudžiaunin
kams stoti teisme ir padavi
nėti skundus ant savo sauva
liaujančiųjų ponų.

Ta pati Katrė II, uoliai vyk
dydama okupuotosios Lietuvos 
kolonizaciją, daug Lietuvos 
karališkųjų ir bažnytinių Ru
sijos nusavintųjų žemių išda
lino Lietuvos kolonizatoriams 
savo generolams, kitiems val
ininkams (činauninkams) ir 
savo favoritams (meilužiams 
ir pusmeilužiams.

Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je užstodavo valstiečius ir net 
plačiai švietimą juose skleidė. 
Tuo būdu ji buvo rakštis ru
sų valdovams ir jų rusifikaci
jos bei kolonizacijos politiko
je. Tad ir po 3-jo sukilimo 
1795 m. prie Katrės n Kata
likų Bažnyčios, kartu ir uni
tų stačiai pogromiškas perse
kiojimas Lietuvoje.

Čia patiekti tik penki isto
rijos faktai. Patartina juos 
palyginti su dabarties T. Ru
sijos šeimininkavimu okupuo
toje Lietuvoje. Kaip jie pa
našūs! Nieko naujo, tik šian
die dar uoliau ir dar baisiau 
Lietuva sukaustyta, o Lietu
vių Tauta naikinama.

A. tiemona.

“NUOPELNŲ”
Šiemet sukanka 155 metų 

kai kuriems tamsiems ir ne
humaniškiems darbams, Ru
sijos imperijos carienės Kat
rės II padarytiems tuomet 
Rusų okupuotoje Lietuvoje.

Lietuvos žemės padalintos į 
2 gubernijas su valdomaisiais 
Rusų gubernatoriais: Vil
niaus — visos lietuvių gyve
namosios žemės ir Slanimo — 
prie tos gubernijos prijungus 
ir lietuviškąją Lydos apskri
tį. Tai atsitiko 1795 m., t. y. 
po trečiojo Lietuvos ir Len
kijos padalinimo (pirmieji 2 
padalinimai buvo 1772 ir 1793 
m.). Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės Slanimo miestas 
yra toli pietuose stačiai nuo 
Vilniaus, keliaujant pro Ly
dos miestą, per Nemuną, pro 
Dainavą ir Zietelos miestelį, 
kuris ir kurio apylinkėse keli 
sodžiai sena gražia lietuvių 
kalba nuo amžių kalba.

tai stojos, tai sė- 
kliūdydama “ga-

"atšaldytų" mūsų 
Draiverys pasiūlė

Mano draugė

pajutom
Tai Ply-
nedidelis.

styliaus

indėnų padermės vadas, gyve
nęs dabartiniame Bridgewa- 
ter. Apie 15 mylių ėjo pėsčias 
piligrimų žiūrėti. Atnešė kur
nu ir pamokino sėti. Buvo pi
ligrimams labai draugiškas. 
Bet jo sūnus, matyt pramatęs 
“baltųjų velnių” tikslus, vedė 
žiaurius karus, kuriuose žuvo 
daug piligrimų. Jau pirmą 
žiemą dėl neįprasto klimato, 
stokos maisto ar gal ir indė
nų nuodų iš 104 pirmųjų nu
ėjo į kapus 49. Jų atminimui 
pastatytas altorius, ir ant jo 
šonų surašytos pavardės: Of 
the one hundred and four 
passengers here died in Ply
mouth during the first yeai : 
John Allerton... Thomas Wil- 
liams...

Kiekvieną iš mūsų jaudina ašaros, o ypač vyro. Devintąjį 
sekmadienį kalbama apie vyro milžino ašaras. Kalbama apie 
verkiantį Kristų. Kristaus ašaros du kartu paminimos Evange
lijoj: prie Lozoriaus kapo ir prie pasmerktos Jeruzalės, kuri 
tada auksu tviskėjo. Lozoriaus likimo mes nei vienas neišveng
sime. Sugriautus miestus matėme ir matysime. Tat mums labai 
tinka 53 psalmės šauksmas: "Dieve, savo vaidu gelbėk mane 
ir savo galybe mane vaduok”. Tais žodžiais pradedamas Vieš
paties įspėjimo sekmadienis.

Senovės žydai beveik janka pasiekdavo savo Viešpatį Gel
bėtoją. Dievas juos išvedė iš Egipto, maitino tyruose, siuntė 
pranašų, mokė valdovus ir teisėjus. Tačiau nedėkinga tauta 
nusigręžė nuo savo Dievo: ji pasidarė sau auksinius stabus, 
murmėjo kelionėje į Pažadėtąją žemę. Ji ne tik atmetė bet ir 
nužudė Mesiją, kurio amžius lauke, šv. Povilas savo laiške Ko- 
rintiečiams įstoja visus, kad nepadarytų panašių klaidų: “Ne- 

undykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir žuvo".
Jeruzalės žmonės buvo Kristaus tautiečiai. Pas juos pir

miausia ir atėjo Išganytojas Tačiau jiems svetimas pasirodė 
Kristaus mokslas ir svetini; Kristaus dvasia. Jie girdėjo Kris
tų kalbantį ir matė Jo stebuklus, bet netikėjo nei tam. ką ma
tė nei ką girdėjo, už tai turėjo ištikti Dievo bausmė, ir ji ne
pavėlavo. Juozapas Flavijus, didysis pirmųjų amžių istorikas, 
apie tai rašė: "Nugalėtojai taip sugriovė miestą ir sulygino 
sienas, kad praeivis vargu begalėjo tikėti, jog ten kadai gyve
namos vietos būta". Tūkstančiai buvo žiauriu būdu išžudyta, 
vaikai ir moterys ištremti į visas pasaulio šalis. Net Įier du 
tūkstančius metų jie negalėjo visi susirinkti. Lyg amžinam pa
niekinimui gražios Saliamono bažnyčios vietoje šiandie 
stovi machometonų mečetė. Prie jos priartėjęs žydas baudžia
mas mirtimi.

Ar ne dėlto Kristus verkė?
Sinagoga atmetė Kristų. Mes Jį priėmėme. Sinagoga juo

kėsi iš Kristaus mokslo. Mes Jį tikime ir išpažįstame. Mes ra
šome šiandien, kad stiprintų mūsų tikėjimo pilies sienas, pa
darytų jas neišgriaunamas. K. L. J.

JIE YRA NAUJI-NAUJI
K?
i
f-. RKIBMRE
Master Model Refrigerators

/

Anglijos karalius Jurgis VI priima rūmų sargybos pa
godą.

vėl

so-

Užsimokėjus 10 centų, pro 
įtaisytus žiūronus galima ma
tyti Cape Cod paminklą Mylės 
Standish. Jis buvo vienas iš 
piligrimų vadų. Iki Province- 
town, kur yra ta stovyla yra 
100 mylių. Būtų malonu va
žiuoti. lyg Kuršių Neringoje, 
tik be pušų ir be elnių.

Kadangi diena ėjo vakarop, 
ir pūtė smarkokas vėjas, sė
dom į vežimą ir vėl traukėm 
gražiu asfaltu. Mano mintys 
skrido atgalios...

“Piligrimai... Anglijos kara
liai. pravedę tikybines refor
mas. vertė visus gyventojus 
eiti į jų globojamas bažnyčias 
ir garbinti Dievą karaliui pa
tinkamu būdu. Sekė žiaurūs 
katalikų persekiojimai. Nege
riau klojosi ir kitiems išpaži
nėjams. Norėdami laisvai 
Dievą garbinti, jie paliko sa
vo kraštą, kad jų vaikai ne
būtų sugadinti.. Pagaliau, bu
vo užsidegę Evangelijos skel
bimu šiame tolimame 
krašte! 1!

Here's new beauty, new conve- 
nie.nce and usabiiity—a big refrig- 
• rator in small kitehen space — with 
features and dependability you'll 
find nowhereelse. Come in. See all 
rhe Frigidaire refrigerators.

* 189.75

Cash Pr.-c»
Ot^ frOn 9 75

žemės

Aplankius akmenį
Kur pilgrimų koja Amerikos 

žemę
Prisiminiau kartą liūdnas 

išvežimo dienas iš Lietuvos. 
Išvežtas buvo mano 82 metų 
tėvelis, brolis su žmona, dvi 
seserys su šeimomis ir daug, 
daug giminių bei pažįstamų. 
Nenuostabu, kad tą dieną bu
vau nuliūdęs. Tai pastebėjęs 
mano prietelis William pano
ro prablaivinti ir nuvėžinti į 
Plymouth, kur 1620 metais 
išlipo piligrimai.
— Važiuojam! — tariau aš 

sėsdamas prie kelionės drau
gės, kuri šį sykį buvo geros 
nuotaikos:
dasi, nesykį 
zuoti”.

Kad kiek 
pokalbį, p. 
“šaltakošes”
pataisė į “ledus”. Ji rodė sa
vo lietuvių kalbos išmonę, net 
neklausiama skaičiavo: du. 
trys, keturi, penki... — Kodėl 
“vieną” praleido, taip ir ne
sužinojau. Ar nemanė ji. kad 
daug kas prasideda nuo 
“dviejų” ?

Kiek pavažiavę, 
drėgnesnį jūros orą. 
mouth miestelis, 
bet švarus.

Gražiame graikų
portike, beveik du yardu nuo 
gatvės, išvydome stalo didu
mo akmenį, ant kurio iškalta 
didelėmis skaitmenimis ‘1620’. 
Per tuos 330 metų visa kran
tinė pakelta apie 2 yardus. ir 
akmens laužu sustiprinta nuo 
jūros. Prieš keletą metų, ne
žinomi “penteriai”, buvo visą 
jį raudonai nudažę. Gal pažy
mėti, kad čia kadaise gyveno 
raudonodžiai, o gal iš meilės 
Maskvai. Iš gėdos akmuo bu
vo taip smarkiai supykęs, kad 
net skilo pusiau. Dabar 
“suklijuotas”.

Netoliese yra piligrimų
dyba — kvadratinės formos 
pastatas, dengtas sausomis 
švendrėmis ir aptvertas ąžuo
liniu statiniu. Kiemas taip pat 
pertvertas keliomis tvorelė
mis, kad įsiveržus indėnams 
per didžiąją tvorą, gyvento
jai galėtų geriau gintis.

Viduje namo plati lova. Vie
toje čiužinio — samanos ir la
pai. Kitame kampe pečius. 
Pasieniais suolai ir kėdės, ra
telis, kubilai, kirvis ir k.

Kitoje pusėje kelio yra 
laiptai į kalvą. Jais užlipus 
paminklinis stulpas su įrašu: 
“In memory of James Cole. 
Bom London England 1600. 
Died Plymouth, Mass. 1690. 

i First settler of Colis Hill”.
Užlipus ant kalvos, patrau

kia graži indėno statula. Tai 
> MassasoiL Jis buvo - vienas

Lankyti Plymouth 
kad pažintum istorines 

atvykom.
; tam kraš- 
ir kad pa- 

piligrimų 
Dievą gar- 
vaikai ne-

reikia, 
vietas

to krašto. į kurį 
kad būtume lojalūs 
tui, kame gyvenam 
simokytume iš 
branginti laisvę, 
binti ir kad mūsų 
išsigimtų tautiniai...

Parvykom. Atsisveikinda
mas dėkoju už gražią pramo
gą. bet p. William ir sako: 
“Dėkok Bosui”! Atseit, žmo
nai. Taip. Ačiū. Eidamas į 
butą galvojau, kad mūsų re
liginė ir tautinė ateitis pri
klausys nuo “Boso” — lietu
vių motinų. Jei jos supras sa
vo uždavinius, tai dar ilgai 
skambės pasaulyje lietuvių 
kalba ir dainos. Jei ne, — tai 
ir mes išnyksim, lyg tie rau
donodžiai. M. i. K.

Only Frigidaire Gi ves You All These Features I
• Distinctive new styling — 

inside and out

• New super-storage 
design

All-aluminum, rust-proo? 
adjustable shelves.

New, deeper, all-porce
lain stack-up Hydrators

More space for 
large i te m s

• More tall-bottle
space

Look Outside!

• Exdusive Double-Easy 
Ouickube Tray*

• New half-shelf and $wing 
down shelf

• New, all-porcelain 
Multi-Purpose Tray

• New, all-porcelain Meat 
Storcge Drawer

• More food-freezing 
space

• Famous, economical 
Meter-Miser mechanism

Look Inside!
You Can't Match a FRIGIDAIRE!

Ketvirtis & Co.
WAT( HES - JEHELRY - BIAMONDS - TELEVISION

ELE< TRICAI APPIJANCES

379 West Broadway
South Boston, Mass. Tel. South Boston 4649
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kaip praktika parode kituose 
miestuose.

• Prof. K. Pakštas dalyvavo 
Kanados ateitininkų suvažia
vime, kur pasakė įspūdingą 
kalbą.
• Chicagiečiai liepos 16 d. 

paminėjo Dariaus ir Girėno 
žygį. Prie paminklo Marquet- 
te Park prel. Briška atkalbė
jo maldą, kalbas pasakė Lie
tuvos konsulas Daužvardis, 
adv. Olis, tarybos narys Vyz- 
ral ir kiti. Kalbose buvo iš
kelta Dariaus ir Girėno did
vyriškumas ir jo nuopelnai 
Lietuvai.

• Dr. J. Balys, žymus lietu
vių tautosakininkas, neseniai 
lankėsi Pittsburgh’e. Čia Ta- 
kažauskienė jam padainavo 
retų lietuviškų dainų.
• Dr. P. Daužvardis, Lietu

vos konsulas, stipriai reagavo 
laišku į liepos mėn. 15 d. 
Sun - Times tilpusį straipsnį 
kuriame Walter Lippman, ly
gindamas nacizmą su komu
nizmu agresijos atžvilgiu, ko
munizmą pagražinęs.

• Lietuviai agronomai įstei
gė savo organizaciją Chica
goje. Valdybon išrinkta: A. 
Virbickas — pirmininkas, A. 
Gaška — sekretorius, A. In- 
dreik?, K. Jacevičius, V. Ma
nelis, J. šklerys ir V. Tallat- 
Kelpša. Pirmasis susirinki
mas įvyko >Liet. Vyčių salėje.
• Kemp. L šimutis, ALRK 

Vargonininkų Sąjungos pir
mininkas ir Liet. Vyčių cho
ro vedėjas, šiemet praleisiąs 
atostogas bestudijuodamas 
De Paul universitete, kur jis 
ruošiasi muzikos doktoratui.
• Prof. A Tarutis parašė 

valst. sekr. padėjėjui Edward 
W. Barret laišką, siūlydamas 
padaryti kai kurių pakeitimų 
šio krašto propagandoje už
sienyje. Edw. W. Barret pa
dėkojo laišku ir pasižadėjo į 
pasiūlymus atsižvelgti.
• T. Barnabas Mikalauskas, 

“Lietuvių Žinių" redaktorius, 
savo atostogas praleido Maine 
ir šią savaitę grįžta į Pitts- 
burghą.

New Yorko ir apylinkių 
BALFo Apskrities Pirminin
kas Jonas Brundza šiomis 
dienomis buvo sukvietęs Di
džiojo New Yorko BALFo 
skyrių atstovų pasitarimą, 
kuriame nutarta šiais metais 
surengti New Yorko mieste 
ir apylinkėse didelį lietuvių 
pasirodymą “Tag Day”, vien
kart pravedant rinkliavą 
tiems mūsų ligoniams ir pa
liegėliams, kurie negalėjo iš
vykti iš Europos. Šiame dar
be reikalingas kuo plačiausias 
mūsų visuomenės bendradar
biavimas ir uolus rėmimas. 
Todėl numatoma įsteigti pla
tų “Tag Day” komitetą, kvie
čiant atstovus ne tik iš 
BALFo skyrių, bet visų kitų 
lietuvių organizacijų.

Čia labai svarbu turėti daug 
rinkėjų iš mūsų jaunuomenės, 
mūsų lietuvaičių tarpo. Jos 
geriausiai ir gražiausiai re
prezentuos lietuvius, o jei dar 
pasipuoš tautiniais rūbais, tai 
pasisekimas bus didžiausias,

Miss Helen Alubauskaitė, 
duktė Stanley Alubauskas. 
Waterbury, Connecticut baigė 
Catholic University of Ameri- 
ca — Washington, D. C. Bir
želio 7-tą dieną ir gavo Ba- 
chelor of Science in Nursing 
Education, laipsnį. Prieš tai 
ji mokėsi ir baigė Waterburv 
Hospital School of Nursing ir 
Waterbury Catholic High 
School.

Panelė Alubauskaitė grįž į 
Waterbury Hospital kaip mo
kytoja ir pradės mokyti rug
sėjo mėn.

Teko patirti, kad pritari
mas yra didelis iš naujai at
vykusių tremtinių. Jie visi 
prisidės, nei kiek neatsilikda
mi nuo seniau gyvenančių lie
tuvių. O vieningas darbas, vi
sada pavyksta ir atneša gra
žių rezultatų. Tat renkimės iš 
anksto. Rinkliava numatoma 
padaryti spalio ar lapkričio 
mėnesiais. Dabar eina paruo
šiamieji ir organizaciniai dar
bai.

DETROITO LIETUVIAI 
RENGIASI “TAG DAY“
Nenuilstama darbuotoja, 

Detroito BALFo 76-tojo sky
riaus pirmininkė Elzbieta 
Paurazienė, nors ir būdama 
atostogose, tačiau nepamiršta 
BALFo reikalų ir sielojasi, 
kaip galima būtų geriau pa
gelbėti mūsų tautiečiams, ku
rie dėl ligos bei senatvės ne
gali išemigruoti ir lieka to
liau vargti Europos stovyklo
se. Jos rūpesčiu verbuojami 
nauji nariai prie BALFo or
ganizacijos, kad didesnėmis 
jėgomis daugiau būtų galima 
nuveikti.

Be gegužinių ir dainos bei 
šokių vakarų, numatytų įvyk
dyti labdaros tikslams, 76-as 
BALF skyrius planuoja su
rengti rugsėjo pabaigoje ‘Tag 
Day’, kad parinkus lėšų kil
niems šalpos reikalams. Tiki
mės, kad Detroito lietuviai, 
tiek seniau gyvenantieji, tiek 
naujakuriai uoliai ir ryžtingai 
pasirodys su rinkliavos dėžu
tėmis Detroito gatvėse.

BALF Centras.

Ne vienas sakydavo ir ra
šydavo BALF’ui: “Tegu tik 
atvažiuoja mano iškviestasis 
giminaitis, tuojau pasiųsiu 
BALF’ui auką“. Giminaitis 
jau atvažiavo, o auką ar jau 
pasiuntei? Jei ne, pasiųsk da
bar.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

DARBI KINKAS

BALTIMORĖS ŽINIOS

Šv. Juozapo bažnyčia Louell, Mass. buvo naujai perdažy
ta pačių parapijiečių, sutaupant parapijai dideles išlaidas. Čia 
matome tą pasiaukojusių dažytojų grupę su kun. Ch. Jenkurn. 
Toliau iš kairės į dešinę: D. Steponas, Z. Stanevičius, J. Mu- 
žakauskas: viršuje — P. Voveris, A. Verseckas, P. Saulėnas, 
K. Dzedulionis ir P. Rusas. Fotografuojant trūko P. Steponavi
čiaus, S. Blažonio, P. Molio. Pats šv. Juozapo parapijos kleb. 
kun. J. Skalandis buvo išvažiavęs į Romą.

Maldininkai vyksta 
į Romą

Lau rence, Mass.
Sekmadienį, liepos 30 d. iš 

Logan International Airport, 
East Boston, Mass. 12:30 v. 
p.p. išvyksta maldininkai į 
Romą ir kitas Europos vietas. 
Kelionė užtruks apie penkias 
savaites. Maldininkams vado
vaują Šv. Pranciškaus para
pijos vikaras kun. Jonas Ber
natonis. Taip pat vyksta pa
rapijos veikėja p. Eleonora 
Svenčionienė ir Benediktas 
Paplauskas. Kartu vyksta 
lietuvių ir iš kitų Naujos 
Anglijos kolonijų.

Linkime kun. Jonui ir ki
tiems vykstantiems laimingos 
kelionės, kad laimingai pa
siektų savo tikslą ir vėl, Die
vui padedant, laimingai svei
ki sugrįžtų namo.

šv. Vardo piknikas pavyko
Liepos 16 d. gražus saulė

tas sekmadienio rytas paska
tino daugelį 'vykt į gražųjį 
Palangos parką ir ten links
mai praleisti laiką prie gra
žaus spindinčio ežero. Šiam 
piknikui vadovavo Šv. Vardo 
Draugijos dvasios vadas kun. 
J. Bernatonis. Darbavosi Šv. 
Vardo nariai ir parapijos 
darbščiosios ir nuolatinės vei
kėjos, vadovaujamos p. E. 
Svenčionienės. Visas pelnas 
$192.60 paskirtas parapijos 
veteranų paminklo statybos 
fondui (Auditorium).

Už tai garbė priklauso vi
siems darbuotojams bei dar-

PAPUOŠĖ
Louell, Mass.

Gražiai pasipuošė Lowellio 
šv. Juozapo parapijos bažny
tėlė. Prie jos papuošimo prisi
dėjo ir gali pasidžiaugti kiek
vienas lovvellietis lietuvis. Vi
sas darbas, kurį lowelliečiai 
lietuviai be jokio atlyginimo 
atliko, vertinamas $1,000. Už 
tai priklauso padėka šv. Juo
zapo parap. kleb. kun. J. Ska- 
landžiui, kun. K. Jenkui ir 
parapijiečiams, kurie, daugu
moj sugrįžę iš dirbtuvių, po 
sunkaus darbo, vakarais dir
bo dar prie bažnyčios sunkius 
dažymo ir kitus darbus.

Lowellio lietuviai yra labai 
patenkinti savo dvasios va
dais kunigais ir linki, kad jie 
dar ilgai Šv. Juozapo parapi
joje darbuotųsi. Ypač Lowėl- 
lio lietuvių jaunoji karta, ku
ri daug darbuojasi dėl para
pijos linki ilgų metų kun. J. 
Skalandžiui ir kun. K. Jen
kui. V. Ramanauskas.

buotojoms. o ypač kun. Jonui 
Bernatoniui. Jis kaip visados, 
taip ir šį kartą įdėjo daug 
pastangų, kad piknikas būtų 
sėkmingas.

Nesuklysiu pasakęs, kad 
kun. Jonas yra visų mylimas 
ir parengimuose laukiamas, 
kuris moka prie kiekvieno 
prisiderinti ir parengimus pa
įvairinti. Tad nenuostabu, 
kur tik kun. Jonas vadovau
ja visuomet rezultatai būna 
geri. F.A.K.

Sus' a rtininio jjeg ūži nė
Lietuviai ne tik darbštūs, 

bet ir sumanūs žmonės. Jie 
moka ne tik iš peties dirbti, 
bet neretai ir žino, kaip ge
riausiai uždirbtą skatiką iš
naudoti.

V. Mikalojūnas, sunkiu dar
bu sukalęs kiek pinigo, prieš 
geroką metų skaičių nusipir
ko užmiesty prie jūros įlan
kos krauto didelį sklypą, ku
riame pasistatė gražią vilą o 
patį sklypą pavertė puikia 
gegužinėms, arba, kaip čia sa
koma, piknikams vieta. Šian
dien tai verta gero pinigo.

Tremtinių Draugijos valdy
ba, 23 liepos ruošdama savo 
gegužinę, geresnės vietos jai 
ir surasti negalėjo: netoli nuo 
miesto, tramvajus (streetcar) 
priveža ligi pat vartų, gausiai 
medžiais apsodinta aikštė, čia 
pat pajūrio vanduo, erdvi vie
ta pašokti ir patogi pasivai
šinti.

Svečių prisirinko apie 500. 
Baltimorės kolonijai tai tikrai 
nemažas skaičius. Galima sa
kyti buvo pusiau senųjų ir 
naujųjų lietuvių. Vadinasi, 
įvyko, ko siekė Tremtinių 
Draugijos Valdyba. Jos norė
ta, kad senesnieji ir naujieji 
lietuviai turėtų progos arčiau 
pasipažinti, kad naujakuriai 
galėtų savo geradariams savo 
nuoširdumą parodyti. Šie 
tikslai buvo pilnai atsiekti. 
Kurį tik lietuvį paklausei — 
iš seniau čia gyvenantį ar da
bar atvykusį, — kiekvienas 
sakė tą pat: tikrai malonus 
subuvimas.

Gegužinei labai sumaniai 
vadovavo Valdybos nariai. 
Atvykstančius į gegužinę

Kalbės teisėjas Mykolas ]. Eagen
Lietuvių Dienoje, kuri bus 

Lakevvood Park, rugp. 15 d.
Savo gabumais ir darbštu

mu jisai praskynė sau taką 
per įvairias sunkenybes, ir 
šiandien yra vienas iš žymių
jų JAV teisėjų.

Jisai gimė Jermyn mieste
lyje, arti Scranton, Pa., 1907 
m. gegužės mėn. 9 d. Moks
lus baigė Scrantono ir Har- 
vard Universitete.

Sulaukęs 26 metų, buvo iš
rinktas District Attorney 
1933 m., lapkr. mėn. ir buvo 
perrinktas po ketvertų metų. 
Po to, 1941 nu laimėjo rinki
mus ir tapo teisėju Court of 
Common Pleas, — jauniau
sias teisėjas, kuris užėmė to

r

tremtinių žymiuosius gerada
rius, tremtiniai sveikino 
džiaugsmingais ploj i m a i s. 
Svečių tarpe matėme ir kun. 
dr, L Mendelį. Gegužinėje jis 
praleido trejetą valandų, ma
loniai ir draugiškai gegužinės 
dalyvius pašnekindamas.

Gegužinė paįvairinta kai 
kuriais pasirodymais. Daug 
juoko sukėlė virvės trauki
mas. Čia susikibo senieji gy
ventojai su naujakuriais vy
rais. Ir, aišku, laimėjo senie
ji. “Ką-gi” — kalbėjo senes
nieji lietuviai: — “vietiniai 
gerai įsiganę, vargo nematę, 
o “dypukai” po ilgų metų pa
sninkavimo stovyklose dar 
neatsiganę”... Beje, dar rei
kia pridurti, kad nemaža prie 
gegužinės paįvairinimo prisi
dėjo ir šalti gėrimai.

Diana- Ou
Duktė V. Urbono ir O. Da- 

naitytės Urbonienės, gimusi 
birželio mėn. 9 d., liepos 16 
d. buvo pakrikštyta šv. Al
fonso bažnyčioje. Krikšto tė
vais buvo: Kazys Jonča ir 
Juzė Jončienė.

Ir vėl liūdna naujiena
Liepos 23 dieną su savo ar

timaisiais amžinai atsiskyrė 
Ona Vasiliauskienė, sulauku
si arti 75 metų.

A. a. Ona Vasiliauskienė 
buvo susipratusi lietuvė ir ge
ra katalikė: ji lankė, nė vie
nos šventosios dienos nepra
leisdama, tik mūsų lietuviš
kąją bažnyčią ir priklausė ka
talikiškosioms lietuvių orga
nizacijoms.

Velionė paliko savo vyrą, 
sūnų ir dvi dukteris. Palaido
ta trečiadienį, liepos 26 d.

J. M.

kią atsakomingą vietą Lacka- 
uranna apskr.

Jojo pasisekimas ir nuopel
nai ne vieną kartą buvo pa
minėti ne vien spaudoje, bet 
ir žmonių susirinkimuose. Ne
nuilstamas savo srities dar
bininkas, jisai dar randa lai
ko aukotis labdaringiems dar
bams visuomenės labui.

Teisėjas Eagėn yra pavyz
dingas katalikas gražiai iš- 
auklėjęs savo šeimą. Turi tris 
sūnus ir vieną dukrelę. Kaip 
kalbėtojas, yra įsigijęs auk
saburnio vardą. Taigi, bus ko 
pasiklausyti, kai rugp. 15 d. 
susirinks apie 25,000 lietuvių 
erdvingame Lakewood Parke.

I

9 Visi keliai veda i Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Parke, KENNEBUNK PORT, MAINE, ruošiamą
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LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

11 vai. — Iškilmingos Šv. Mišios su pamokslu
vienuolyno parke.

12 vaL — Pietūs.
3410 vai. — Lietuviško Kryžmus pašventinimas 

ir Lietuvių Dienos meninė dalis, kurią 
išpildys So. Bostono Šv. Petro parapi-

jos choras, vedamas I. Kačinsko. Bus■ 
įvairūs dovanų laimėjimai, gardūs 
valgiai ir gėrimai.

Nuoširdžiai Kviečiame
LIETUVIŲ DIENOJE 

dalyvauti 
Visus Tėvų Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus 

ir visus Amerikos Lietuvius. 
Nepraleiskite progos pamatyti gražųjį Malas, 
čia pasilsėti ir pasimaudyti netoli vienuolyno 
esančiame Atlanto Vandenyne. Dd pasimaty

mo atostogų krašte Mainei

LIETUVOS PRANCIŽKONAL



Penktadienis, Liepoj 28, J950
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Nepaprasta Lietuvių Susiartinimo Šventė
ii

Atostogaujančios mergaitės, Putnam, Conn.

PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos-July 30 dieną, 1950

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNO SODYBOJE, PUTNAM, CONN.

Įėjimas laisvas - įžangos nebus. Bus šventinama Fatimos Marijos šventovė, pamatysime įdomia mergaičių stovyklos 
programų. Svečiai gaus skanius lietuviškus pietus, kurie kainuos tik $1:25. Visi vykime kas autobusu, kas traukiniu ar 
automobiliu. Ekskursijos autobusais rengiamos iš visų didesnių kolonijų.

Kelrodis į Putnam: Autobusu: iš 
Providence išeina 8:15, 10:30, 12:30, 
3:15 (nedavažiavus Putnam, praeina 
pro vienuolyną — Immaculate Con- 
ception Convent); iš Worcester išeina

kas valandą į Putnam. Traukiniu: iš 
Hartford į Putnam 9:19, iš Boston 
9:17. Traukiniai ateina prieš pat pa
maldas. Automobiliu: Bridgeport —

routes 8, 6, 44; Boston — 1; 44

9, 12, 103; Hartford — 44; New 
— 1, 5, 44; New Haven 5, 44;
London — 12; Providence — 44; Wa-

arba
York
Nevv

terbury — 6, 44; Worcestrr — 12, 193: 
Brockton — 28, 44.

Iš So. Bostono autobusai išeina 
nuo šv. Petro liet, bažnyčios 7:30 vai. 
Ekskursijai vadovauja V. Brazauskas.
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KORESPONDENCIJOS
Jurgiečių pramogos

Philadelphia, Pa.
Vietos Šv. Jurgio liet, para

pijos klebonas, kun. Vytautas 
Martusevičius, išsiunti nėjo 
jurgiečiams laiškus, kviesda
mas į parapijos metinę mugę, 
kuri įvyksta liepos 26, 27, 28 
ir 29 d.

Metinis parapijos piknikas 
įvyks sekmadienį rugpiūčio 

13 d. Mikolaičio parke. Pikni
ko pelnas skiriamas prie baž
nyčios šoninių durų geleži
niams laiptams įrengti, kad 
žmonės galėtų patogiau po 
pamaldų iš bažnyčios išeiti. 
Taip pat ir mugės pelnas ski
riamas tam pačiam tikslui.

Dabartinis šv. Jurgio para
pijos klebonas, kun. Martu
sevičius, yra jaunas, energin
gas ir sumanus, greitai paste
bi, ko bažnyčioje trūksta.

Senas jurgietis.

Allen PI.,

— Motina M.
Motina

Nauja vadovybe
Pittsburg, Pa.

Liepos 16 d., š.m., Šv. Pran
ciškaus Vienuolyne, Pitts- 
burge, Pa., įvyko rinkimai 
Generalės Viršininkės ir jos 
padėjėjų. Buvo išrinktos: Mo
tina Generale
Loyola, asistentė 
M. Dovydą, padėjėjos — Se
selė M. Gabrielė, Motina M. 
Aloyza. Seselė M. Paulina, 
Motina M. Baptistą.

Lai Šventosios Dvasios 
mos šios Seselės teikia 
patarnavimus vienuolyno
dai, Dievo garbei, tėvynės ir 
lietuvybės gerovei.

Linkime Motinai M. Lojo
lai gausios Dievo palaimos.

doku- 
ir at- 
tėviš-

rūpindamiesi

lydi-
savo
nau-

PADĖKA
Hartford, Conn.

Šiandien nedaug terasime 
tokių žmonių kaip ponai Na
vickai, gyv. 115
kurie jau apie 30 asmenų iš 
tremties atsikvietė.

Ponai Navickai netik 
mentus sudarydavo, bet 
vykus į šią laisvės šalį 
kai globodavo
buto ir darbo suradimu.

Jiems širdingiausią padėką 
ir niekuomet nepamirštamas 
geradarišk urnas.

Be to, ponai Navickai šie
met rugpiūčio 1 d. švenčia 45 
m. vedybinio 
kaktį.
Linkime jiems 
daug metinių 
ti.

gyvenimo su-

šia proga dar 
sukakčių švęs-

Politinis skelbimas

i

Gate City Monument Co.
DĖL PASTATYMO PAMINKLŲ 

Atsilankykite pas

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broaduay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

GRANITE MEMORIALS

821 W. Hollis St, 
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Lnsurance
409 W. Broadvray

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

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Masa.

TEL. PA—7-123S-W

Taigi į jo

DAKTARAI GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston. Mass.

JOSEPH BAKASEVK ll S
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

Albert R. Barker
t 
I

Iš svetimtaučių spaudos
Vietiniame 

ukrainiečių 
“Šliach” — '
23 d. laidoje 
straipsnis apie 
fą Vladimirą 
paveikslo žymaus 
tiečio, prel. Aleksandro Dam
brausko - Jakšto, kaipo VI. 
Solovjovo biografijos auto
riaus.

Vietiniame lenkų laikrašty
je “Gwiazda” paskučiausioje 
liepos mėn. laidoje tilpo mū
sų didvyrių kap. Stepono Da
riaus ir Įeit. Stasio Girėno 
atvaizdai ir proza bei eiliuoti 
raštai apie juos. XXX.

katalikiškame 
laikraštyje — 
“Kelias” liepos 

tilpo ilgokas 
garsųjį filoso- 
Solovjovą ir 

mūsų tau-

Metinis parapijos 
parengimas

Athoi, Mass.
Visu smarkumu ruošiamasi 

metiniam parapijos piknikui, 
kuris įvyks Gabrio parke, 
Tully, Mass. liepos 30 d. 1950 
m. Piknikas įvyks kaip tik 
prasidedant atostogom dvie
jose didžiausiose Atholio 
dirbtuvėse: L. S. Starrett Co. 
(the mechl. toolsl, kuri pa
skelbė, kad po atostogų bus 
dirbama 40 vai. savaitėje (da
bar dirbo tik 35 vai. ir daug 
darbininkų buvo atleista) ir 
Union Awist Drill Co., 
je darbas jau kuris 
ėjo labai menkai.

Laukiama atsilankant
niką iš apylinkinių kolonijų, 
kaip antai: iš Orange, Green- 
field, So. Deerfield, Sauder- 
land, Gardner, Barre ir kitų.

M. ir J. Osuchai ir
Šeflerienė su šeima.

persiųsti 
giliausią 

lietuviška 
tremtyje

kurio- 
laikas

i Pik-

PADĖK A
“Gauta parama per BALF-ą 

iš mielų brolių ir sesių Ame
rikos lietuvių esu didžiai su
jaudintas. Prašau 
aukotojams mano 
padėką. Jūs tikra 
širdimi atjaučiate
vargstančius brolius ir pade
date jiems atgauti savimi pa
sitikėjimą, kad įsijungti į ben
drą Lietuvos atvadavimo dar
bą. Lietuvos atvadavimo dar
bas didi pagarba Amerikos 
lietuviams”.

Nepriklausomybes kovų 
dalyvis J. Saulėnas.

EDVVAK C. 
(AKKOLL

Hon. Thomas J. Lineham 
buvo paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui,
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d. 7 VVardas 
turės išrinkti naują žmogų. 
Tai vietai yra tinkamiausis 
Edward C. Carroll, nes jis 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. Jis yra buvęs 
Mass. Senate nuo 1932 iki 
1938 m. Baigęs Suffolk Law 
School 1937 m. Priklauso 
Pere Marąuette Council K. 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of 
War Veteranų, 
Citezens Assoc. 
nizacijų.

Mr. Edward C. Carroll yra 
didelis draugas ir lietuvių. Jis 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Skl.

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis. 

Room 206
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING
M’orcester, Mass.

275 Main St., H'ebster, Mass.

C., Disabled
So. Boston 

ir kitų orga-

Pristatome ir
Sles turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

MODERNUS

Casper's Grožio Salonas
Rytmečiais turi nupiginimų 

ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos

ryte, tos gaus $10. vertės 

permanent už $8.

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

•t 

penktadieniais vakarais.

Casper’s Bearty Sakm
738 E. Broadu ay

So. Boston, Mass.
F So. 8-4645

Casper's Beauty Sakm
1047 Dorchester Avė., 

DorctajBter, Mass.
Ge 6^3668

i!

i!

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

BORIS BEVERAGE CO. .
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai

i!
i!

i! 
i! 

i!
1! 
i! 
i! 
i!

i

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance
Moving

826 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

BEGALINĖ ŠAKNIS

W. J. Chisholm
GEABOKIIS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter ±^52

Namų: PI. 6286

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

Begaline Šaknimi

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
ZUneraJ Home

741 No. Main St. 
Brockton, Masa.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Di^ną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva Markslenė,
625 E. 8th SL, So. Boaton, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmininkė—B. GalHŪnienė.

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stela Overkienė,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
TeL Parkway — 1864-W

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa St, Mattapan, Mase.

Tvarkdare — M. Matejoškienė. 
866 E. 5th St., So. Boston. Mass.

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pM protokolų raiti trinkt.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

ALEKANDER’S
414 West Broaduay

South Boston 27, Mass.

Pirmininkas — Viktoras Medonis
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Masa. 

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

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., S. Boston. Masa 

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tta pas protokolų rUHirtnką -

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. ’

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA 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.

f

A

Tel. A V 2-4026

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

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6 -8.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko altinius.

534 E. Brokduay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Funeral Home,
197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS HAITKUS -
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434. '

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Ava. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

56-1 East Broaduay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

I SOuth Boston 8-2609

1
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ŽINIOS

Važiuojam
busais į Putnam, Conn., 

metinį pikniką, liepos 30 d. 
7:30 valandą r. nuo Šv. Petro 
bažnyčios.

1 
i O 
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Bendrų atostogų 
vaikučiai

turėjo gražią iškilą liepos 
26 d. Jie autobusais 9 vai. iš
vyko iš So. Bostono. Apie 10 
v. r. pasiekė “Houghton’s 
Pond, Blue Hills Reservation. 
Tuojau vaikučiai nuėjo mau
dytis. Po to žaidė, užkandžia
vo. Kun. Pr. Virmauskis ir p. 
Jakštas atvežė ledų ir pyra
gaičių. Vaikams buvo balius. 
Padainavę ir pasiautę, apie 
pentką valandą vaikučiai grį
žo namon. Vaikučių iškilai 
vadovavo Tėv. A. Jurgelaitis, 
kun. J. Klimas ir p. Izidorius 
Giedraitis. /

Baigėsi pamokos
Apie metus laiko panelė 

Alicija Plevokaitė mokė nau
jakurius anglų kalbos šv. 
Petro parapijos paminklinėje 
mokykloje. Prieš porą savai
čių ji buvo mokiniams prane
šusi, kad liepos 25 d. bus pas
kutinė pamoka. Panelė moky
toja paaiškino, kad jai reikia 
atostogų. Po jų užims muzi
kos mokytojos vietą viešoje 
mokykloje, Maine valstijoje.

Naujakuriai mokiniai ant
radienį, susirinko kiek susi
jaudinę ir susirūpinę. Jie pa
dėkojo panelei mokytojai ir 
padovanojo gyvų rožių puokš
tę. Jie taip pat dėkojo kun. 
Pr. Virmauskiui ir parapijai 
už patalpas.

Kun. Pr. Virmauskis nuo 
savęs padėkojo panelei mo
kytojai už pagelbą mūsų 
brangiems nuvargi n t i e m s 
žmonėms. Jis pranešė, kad 
karščiams praėjus, kas norės, 
vėl galės susirinkti. Mokyto
ja bus ponia Magdalena Co- 
nors - Duobaitė.

Rengia vakarėlį
Bendrų atostogų vaikučiai 

rengia šių atostogų baigimo 
vakarėlį rugpiūčio 11 d. 7:30 
v.v. Jie mokosi scenos veika
lėlį iš "Eglutės”. Vakaro pro
gramai suras ir tinkamų prie
dų.

“Aidų” 23 Nr.
(1949 m.) reikalingas kom

plektui. Kas gali, prašau 
siųsti už atlyginimą šiuo 
resu: K. Mockus, 337 E 
So. Boston 27, Mass.

Labai patenkinti
Liepos 26 d. tretininkų bro

lija turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Jie išreiškė didelį 
patenkinimą, kad Tėvas Jus
tinas Vaškys, O.F.M. skaitys 
paskaitą liepos 30 d., 7:30 v. 
v., Tėvas Benvenutas Rama
nauskas, O.F.M. ves tretinin
kų metines rekolekcijas ir 
darys vizitaciją liepos 31 d. 
iki rugp. 2 d.

Mftgino per telefoną 
pasikalbėti su Stalinu 
“The Boston Daily Globė” 

bendradarbis, Joaeph F. Din- 
neen, birželio 27 d. nutarė su
sijungti telefonu su Stalinu. 
2-rą vai. po 
pasikalbėjimą, 
pranešė, kad 
su Kremliumi 
prieš keturias

Laikraštininkas nutarė lauk
ti keturias dienas. Tačiau te
lefonistė po 15 min. paskam
bino pranešdama, kad pavyks 
susijungti su Kremliumi už 
valandos. 3:35 vai. po pietų 
gavo paiaškinimą, kad Stali
nas negali prie telefono ateiti. 
Atkakliu laikraštininkas at
sakė, kad gal galėtų kalbėti 
su kuo nors kitu iš Krem
liaus. Po valandėlės atsiliepė 
per telefoną balsas: "ar tams
ta pasiruošęs kalbėti rusiš
kai ?”

Kadangi laikraštininkas ne
mokėjo rusų kalbos, o kita 
kalba pasikalbėjimas pasiro
dė neįmanomas, kadangi Mas
kvoje tik rusiškai galima kal
bėtis. Tokiu būdu ne tik su 
Stalinu, bet ir apskritai su 
Kremliumi pasikalbėjimas ne> 
įvyko. t;

Ponas Dinneen nusivylęs, 
kad nepramatė šios kliūties 
ir nepasirūpino pasiimti su 
savimi rusų kalbos vertėjo.

šachmatininkų 
susirinkimas 

šaukiamas šį šeštadienį, lie
pos 29 d. lietuvių parapijos 
mokykloj (prie bažnyčios). 
Pradžia 7 v. v. Į šį susirinki
mą kviečiami visi, kas domisi 
šachmatais.

u
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Korėjiečiai bėga nuo komunistų.

KAIP JIE RENKA PARAŠUS PO “TAIKOS PETICIJA”
Pasikalbėjimas su lietuviu iš Dorchesterio

at- 
ad- 
St.,

(fyabarhes (Pastabos

pietų užsisakė 
bet telefonistė 
pasikalbėjimus 

reikia užsakyti 
dienas.

Užvakar užėjo į redakciją 
jau pagyvenęs žemaitis. Žmo
gus yra visko matęs, du ka
rus išgyvenęs, gerai pažįstąs 
žmones ir šio krašto reikalus. 
Čia gyvena jau nuo senų lai
kų.
— Einu, sako, aną dieną 

gatve ir pamatau būrelį jau
nimo, apstojusį žymiai vyres
nį už juos žmogų, apie kokių 
35 metų. Įsiklausau, o jis 
angliškai tauškia visokius nie
kus tam jaunimui, paliku
siam vasarą be darbo ir susi
metusiam pakortuoti.
— Ar jūs žinote, kur yra 

Korėja? — klausia jis tų pa
auglių. — Ji yra taip toli, kad 
kelias savaites reikia važiuo
ti geru laivu. O mūsų krašto 
vyriausybė įsigeidė ten jau
nus vyrus siūsti ir juos žudy
ti. Paims ir jus, kiek dides
nius. Kas nori ten eiti ir gal
vos netekti? Už ką? Už viso
kių pilvūzų kišenę? Bet kad 
to nebūtų, 
protestą ir 
riausybei, 
iš ten savo
liktų korėjiečius

žmonės turi kelti 
siusti raštus vy- 
kad ji atitrauktų 
kariuomenę ir pa- 

ramybėje.

Darbininkas" Anglijoj
ir žinių, nors mus jis pasiekia 
po dviejų savaičių. “Darbinin
kas” eina jau 35 metus. Ang
lijoj esantieji jo skaitytojai 
siunčiame nuoširdžiausius lin
kėjimus, kad jis šviestų ilgus 
metus po visą pasaulį išsi
blaškiusiems 
Klek sunkios sąlygos 
mes remsime, 
me, kad “Darbininkas” 
būtų tobulesnis, tvirtesnis ir 
įdomesnis. Ilgiausių Metų!

BaL Brazdžionis.

Aš turiu čia ir tokį raštą, ku
rį daug žmonių pasirašė. Gal 
ir jūs norėtumėte pasirašyti? 
Mes reikalaujame taikos, o 
ne karo.
— Kai aš priėjau, — pasa

kojo tas simpatiškas žemai
tis, — tai tas tipas pakišo ir 
man pasirašyti. Supratęs iš 
mano kalbos, kad esu lietuvis, 
ir jis prakalbėjo visai gerai 
lietuviškai. Anie jaunuoliai 
sužiuro. Jie manė, kad jis 
yra koks tikras amerikonas.
— Tai gal ir tu, tėvai, pa

sirašysi? — ragino jis mane.
— O kieno vardu tu renki 

tuos parašus, net iš vaikų?— 
užklausiau. — Kokia organi
zacija tave įgalioja:
— Visuomenė, — atsakė iš

sisukinėdamas.
— Visuomenė, tai visuome

nė, — atsakiau. — Mes visi 
esame visuomenė; bet kam tu 
kvailini jaunuolių galvas nie
kus pliaukšdamas. Kodėl ne
sakai, kad Stalinas Korėjoj 
karą pradėjo. Ko jam ten 
reikia? Korėja tiek pat tolu
mo nuo Maskvos, kaip ir nuo 
Amerikos. Ar nesi 
agentas svetimos 
jei nesakai, kokia 
cija tave čia siuntė
zulinais? Girdėjau, kaip tiems 
vaikėzams pasakojai ir kaip 
maistas brangsta, kaip vis
kas smunka...

Čia jis mane nutraukė 
lepterė jo:
— Tau, seni, razumas 

smunka, dėlto tu nieko ir 
supranti.

— Nesuprantu?— pasakiau.
— O vis dėlto gerai supran
tu, kas tau rūpi ir ko čia 
valkiojiesi. Ar neparodytam 
tų popierių — policmenui ?

ku-

įsikišo į kišenę po-

Jis gal geriau suprastų, 
riam iš mūsų razumas smun
ka.
— Kai tą pasakiau, jis susi

nervino,
piergalį ir nuskerečiojo gatve 
iš mano akių. Tada aš pa
klausiau tų jaunuolių, ar ku
ris iš jų rašėsi misteriui. Vie
nas į kitą sužiuro ir ėmę tei
rautis, ar kuris nesirašė. Ga
limas daiktas, kad vienas ki-' 
tas ir buvo pasirašęs. Aš 
juos įspėjau, kad būtų atsar
gūs su tokiais besivalkiojan
čiais po gatve žmonėmis. Pa
dėsi parašą nežinodamas kam, 
o paskui pakliūsi, kur neno
rėtum būti.

Jis prašė redakcijos įspėti 
visus tėvus, kad jie žiūrėtų 
vaikų ir patys saugotųsi. Taip 
pat ir per radiją oficialiai bu
vo kreiptasi į visuomenę, kad 
nediskutuotų su neaiškiais ti- į 
pais, bet praneštų policijai. 
Saugumo organai sugebės iš
aiškinti, keno protas yra nu
smukęs. T.

tik koks 
valstybės, 
organiza- 

po gatves

Lietuviai labai domisi turi
ningu “Darbininku". Labai 
gera, kad turime Londone jo 
atstovybę, kur galima užsisa
kyti. Daugumas dar gauna 
“Darbininką", užsakytą gimi
nių, pažįstamų ir net visai ne
žinomų. Tai rodo, 
mylime vieni kitus, 
ir materialiai ir 
kam reikia.

Laikraštis mūsų
kiamaa Mes randame 
daug nesenstančių straipsnių

kad mes 
padedame 
dvasiniai,

labai lau- 
jame

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 12S0 kUoeydM, Salėm. Mm*.

šeštadienį, liepos 29 d., 1:15 vai. po pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
locycles. Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway South Boston 27, Mase.

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

MARIANAPOLIO VIDURINE MOKYKLA
• ■ *

Berniukams
THOMPSON, CONNECTICUT

Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios pripažinta. 
Baigę šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įstoti į bet 
kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies spor
tas. Kreiptis į raštvedį:

Registrar

THOmęON.
MARIAPOLIS PREP

<

SCHOOL

tauti e ė i a m s. 
leis, 

talkininkausi- 
dar

ir

jau 
ne-

Putnam seselių tradicinis 
piknikas bus liepos 30 d. Žiū
rėk 4 pusi.

(
Po žvaigždėtąja vėliava j

Tokiu vardu išėjo simpatiš
ka ir vaikiška “Eglutė”, skir-Į 
ta birželio ir liepos mene-;. 
siams. “Eglutėje” rašo dideli 
ir maži. Iš didžiųjų randame 
Leonardą Žitkų, Faustą Kir- 
šą, Stasių Būdavą, Vyt. Ta- 
mulaitį, Vaclovą Čižiūną, J. 
Kuzmickį. Tie vardai patys 
kalba. Jie sako, kad visi yra 
dideli vaikų pasaulio ir jų 
krykštavimo mėgėjai. Žinome 
juos dar iš Lietuvos. Mažieji 
tuo tarpu nieko nesako, bet 
vis dėlto rašo ir dar daugiau

Sovietu politika suklupo
▼ Ir arklys, sakoma, suklumpa, ne tiktai žmogus. O iš žmo

nių, kurie pastaraisiais laikais mažiausiai yra klupę, buvo 
Kremliaus valdovai — tie sukti ir gudrūs šio pasaulio vaikai. 
Jiems ypač sekėsi žaisti politikos kortomis, ir kada jiems pri
trūkdavo gero tūzo vakariečių devynakei sumušti, tai Gromy- 
ko, Molotovas afr Višinskis mesdavo ant stalo rusiškąjį “Net”, 
šituo savo “veto” raudonieji Kremliaus lošėjai yra sumušę ir 
palaidoję daug gražių pastangų žmonijos gerovei kuiti. Ypa
čiai ant UN stalo Kremlius dažnai svaidė savo stiprią kortą. 
O kada ir to neužteko — trenkė durimis. Girdi, mes su jumis 
nelošime, jei į bendrą kompaniją nepriimate kinų mandarino, 
apvilkto rusiška “fufaika”, ir dar su raudona žvaigžde kakto
je. Dėl surusinto mandarino Kremlius pokšėjo durimis ištisą 
pusmetį — apie 50 kartų įvairiose UN sueigose ir komisijose. 
Kitiems jau pasidarė ir nebejaukus tas šaudymas durimis, 
ypač džentelmenams anglams, kurie moka mandagiai paimti ir 
nemandagų daiktą. Iš to mandagumo ar iš savo interesų kam
po jie jau buvo pradėję raginti kitus, kad įleistų į UN ir tą 
surusintą kiną ir patį ruskelį. Labai mažai trūko ,kad juodu 
būtų pakvietę prie bendro stalo. JAV pareiškė, kad laikysis 
nei šiltai nei šaltai: tegu gi sėda šalia tie pasaulio pabaldos, 
gal kiek apsiramins. O Čiankaišeką, visas savo kortas jau iš- 
barščiusi, paprašysime už durų. Kas jau nieko neturi, su tuo 
nelošiama.

V Ir atsitik tu man taip, kad kaip tik šioje vietoje bolševi
kas suklupo. Sakytume, jau ėjo per slenkstį į UN rūmus, kaip 
užsikabino už nedidelio Korėjos kupsto ir ir išsitiesė visu sa
vo ūgiu. Kas jam sumaišė protą palaukti dar vieną kitą mė
nesį, bent iki rudens, kai susirinks UN generalinis seimas. Li
gi to laiko tikrų tikriausiai kinas mandarinas su rusiškais če- 
batais jau būtų sėdėjęs greta Kremliaus atstovų ir būtų lukš
tenęs “semečkas”, užsikąsdamaę ryžiais. O tada jau galima 
buvo pradėti ir Korėjos avantiūrą — paskelbti, kad pietiečiai 
užpuolė šiauriečius, kuriems į pagalbą rieda staliniški tankai. 
Deja, jie nuriedėjo peranksti, kai Kremlius buvo sau užsitren
kęs duris į UN. Dabar Malikas sukaliojasi apie tas duris, įeiti 
negali, kaip žmogus, kuriam atsitiko nelaimė pamesti raktą. 
Jis gali tik pasiųsti Kremliaus kurjerį — Konstantiną Zinčen- 
ko, UN sekretorių, kad tas pasektų, kas darosi. Čia bolševikai 
ir suklupo.

▼ Kas gi kaltas dėl tos bėdos? Stalino protas visada yra 
toks šviesus ir aiškiaregis, kad jis jokios klaidos padaryti ne
gali. Bet šį kartą, matyti ,tam seniui kas nors pripliauškė 
niekų ir apdūmė “razumą”. Vienas kaltininkas jau buvo nu
žiūrėtas — Sovietų atstovas prie UN Jokūbas Malikas. Jis jau 
turėjo sėsti į lenkišką geldą — “Stepono Batoro” laivą, kuris 
nevieną “nusipelnusį” nuplukdė į Lubiankos kalėjimą. Bet čia 
dar apsižiūrėjo, kad trinktelėti ir paskutinėmis durimis, būtų 
gal peranksti. Malikas dar paliko pavasaroti savo ištaigingoje 
viloje prie New Yorko. Kaltę galės atpirkti ir vėliau, jei ne
bus rasta naujo iešmininko. Kokiam nors ožiui vistiek reikės 
kailį numauti ir padžiauti prieš Kremliaus langus, kad kiti ži
notų, jog bolševikas klupti negali.

V O mums ta visa istorija taip atrodo. Kai kuris kepsnis 
ima perdaug dilginti nosį, kaip sakysime Korėja, tai tada vi
soks “razumas”, net ir šviesiausio iš šviesiausiųjų, ima ir ap
temsta. Valgyti, ryti norisi. Tokiu atveju lapė prie vištų lipa 
ir per spygliotas tvoras. Kremliaus gudročiai siekė Korėjos ir 
įsipainiojo. Nebeveikia jau nei jokie “veto” nei durų tranky
mas. Dabar jau dreba kinkos, kad kas netrinktelėtų stipresniu 
pabūklu. S.

NAUJAI ATVYKO

Naujos knygos ir žurnalai
Father Dooley, S.V.D. Ar

tu klausai Marijos? Versta iš 
anglų kalbos. N. Pr. švenč. 
P. Marijos Seserų Kongrega
cijos leidinys. Putnam, Conn. 
Šventieji 1950 metai. 72 pusL 
Knygutės tikslas supažindinti 
skaitytojus su Šv. Panelės 
Marijos apsireiškimu Fatimo- 
je ir paskatinti maldomis ir 
atgaila siekti pasaulio taikos.

Ateitis. Nr. 4/5, birželio - 
liepos mėn. 1950 m. Leidžia 
Pasaulio Moksleivių Lietuvių 
Sąjunga. Redaguoja K. Am- 
brozaitis, A. Baužinskaitė, A. 
Sabaliauskas. Redakcijos ir 
administracijos adresas: — 
“Ateitis", 417 Grand St, 
Brooklyn, N. Y. Prenumerata 
metams 3 dol. Atskiro nume
rio kaina 30 cnt

Šio numerio turinį sudaro: 
Mažos tautos didelės kančios 
(A^ Pocius), Kas yra krikš- 
čiofiybėžodis ar gyvenimas 
(A. Maceina), Krikščioniško

ji mistika Dostojevskio Kū
ryboje (J. K.), PPalaimintųjų 
garbėje (Kun. VL Dielinikai- 
tis rašo apie pal. Vincentą 
Pallotti), Kova — lietuvių 
tautos egzistencijos svarbiau
sias veiksnys (Z. Ivinskis), 
Jonas Jablonskis (St. Barz- 
dukas), Jaunystė tarp knygų 
(Pranas Kazulis), Vasaros 
sapnas (eil. A. B.), Kauno 
Arkivyskupo laiškas apie šv. 
Kazimierą, Eilėraščiai (Pau
lius Stelingis), Žalgirio mūšis 
(A. Kepalas); Vergai, su
traukykite savo grandines 
(Lammenais, vertė J. Tilti
nis), Saulėto džiaugsmo da
lintojai (Valdemaras Cuku- 
ras), Vakaro susidūmojimai 
(kapeliono laiškas buv. trem
tinių gimnazijos mokiniams), 
Lietuvių moterų tautiniai dra
bužiai (A. Tamošaitienė), 
Kaip Jurgis Pliauga pasidarė 
amerikonu (An tūlis PūkulisK

skaito. Kada nors skaitysime 
ir jų žymius kūrinius, kaip 
Lilijanos Šukytės, kuri čia 
gražiai apie Lietuvą rašo.

Visa “Eglutė” graži ir švie
si — žvaigždėta, kaip naktį 
danguje žiburėlis. Reikia, kad 
jis sužibėtų kiekvieno lietu
vio šeimoje, kur tik yra ma
žų.

“Eglutę” leisdamas didelį 
darbą atlieka jos leidėjas 
kun. Pr. Juras, kurį šiame 
numeryje matome skaidrios 
nuotaikos. Nemaža išvardinta 
duosnių rėmėjų ir platintojų.

“Eglutę” redaguoja žymus 
mūsų poetas Bernardas Braz
džionis. Adresas: 107 Con-
cord St., Lawrence, Mass. 
Metams kaina 3 dol.

darbai ir žmonės; Sportas; 
Kreivos šypsenos; Mes plačia
jame pasaulyje. — Šis dvigu
bas numeris, kaip regime iš 
turinio, vertas skaityti ne 
tiktai moksleiviams bei stu
dentams, bet ir sunokusiams

liepos 27 d. laivu SS Gene- 
ral Haan į New Yorką lietu
viai tremtiniai:

Andrijauskas, Jonas, Elz
bieta, Vytautą į Phila., Pa.

Buksnys, Petras į Ida, Mich.
Baliulis, Kazys, Aldona, A- 

leksandras į Omaha, Nebr.
Dapkevičius, Kazys į Phila., 

Pa.
Eidukevičius, Vytautas, An

tanina, Algis, Ina, Virginijus, 
Vytautas į Brooklyn, N. Y.

Galinaitis, Juozas į Omaha, 
Nebraska.

Grudinskas, Bronislava, Pi
jus, Vida į Ridgefield, N. J.

Jaiceris, Juozas į Athol, 
Mass.

Juozupaitis, Jurgis, Jonas į 
Maspeth, L. I,, N. Y.

Kisielius, Margareta, Vin
cas į Omaha, Nebraska.

Konradas, Gertrūda, Zigfri
das į Omaha, Nebraska.

Kiaunė, Petras į Rochester, 
N. Y.

Klausnigaitė, Lida į Wor-

cetas, Justinas į Thorp, Wis- 
consin.

Malzinskas, Elvyra, Irena į 
Ridgefield, N. J.

Mirkevičius, Antanas, Ona, 
Eugenijus į Brooklyn, N. Y.

Pangonis, Stasys į Omaha 
Nebraska.

Rakauskas, Martynas, Mai
nau, Tiju į Worcester, Mass.

Rupkienė, Emilija į Chica- 
go, m.

Satulis, Marija, Petras į 
Chicago, III.

Sindauga, Pranas į Chica
go, ni.

Gaspariūnas, Julius į Chi
cago, III.

Urbonas, Janina, Romual
das, Romualda į Chicago, III. 

Valiukėnas, Laima į Det
roit, Mich.

Vitkauskas, Aleksandras į 
Chicago. III.

Vidra, Jonas į Huron, Ohio.
Atvykstančius pasitiks or

ganizacijų atstovai.
B ALF Imigracijos Komitetas.

cester, Mass.
Kuzma, Vladas, Venė į 

Brooklyn, N. Y.
Kuzinevičius, Petras į Platts- 

burg, N. Y.
Lengvinis, Julija, Annama- 

rie, Robertas į New York Ci- 
ty, N. *• »• ■

jau inteligentams. Leoną -Antanas, Ani-

Ave Maria valanda
Sekmadienį, liepos 30 d. 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
radio stotį bus transliuoja
mas vaizdelis iš Senojo Tes
tamento — pirmoji žmonijos 
tragedija po jos nupuolimo, 

' tai yra Kaino savo brolio 
Abelio nužudymas.




