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RL GIAPI C’TfiS METU — Kai Lietuva buvo lai^va
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Malikas joja ant propagandos arklio

Senatas už paskolą Ispanijai

Kom’in'stnl b t liau 
belaisvius žudo

Tokio — Korė jo ie keli 
Amerikos kareiviai pate
ko i raudonųjų ne’aisvę. 
Iš jos tik vienas gyvas 
pabėgo. Jis parsinešė 
mažą religinį medalikėlj, 
degtukų knygutę ir 
trintas cigaretes. Jis 
pasakojo, kad visus 
draugus komunistai 
šaudė. Vieną sužeistąjį 
durtuvu nudūrė.

su- 
pa- 
j° 

su-

senatas 65 
15 pasisakė 
Ispanijai — 
Jei atstovų

Europos tautos nepano
rės turėti ją savo partne
riu. Be to, tai būtų bu
vęs pastatytas ir prezi
dentas į keblią padėtį: 
turėtų sąlyginiai pasira
šyti paskolos bill’ių arba 
jį vetuoti. Taip pat ir 
valstybės departamen-

Washingtonas — Rug
piūčio 1 d. 
balsais prieš 
už paskolą 
$100,000,000.
rūmai priims, bus pada
rytas didelis posūkis 
Jung. Valst. politikoje 
Ispanijos atžvilgiu. Vals
tybės departamentas bu- tas galėjo atmesti Kon- 
vo labai aastebintas 4»uo 
senato veiksmu. Tačiau 
linkęs tai suprasti dėl 
dabartinės įvykių padė
ties.

Senatas nubalsavo pa
skolą Ispanijai užsitikri
nęs, kad pinigai paskolai 
nebus imami iš $2,726,- 
000,000 Marshall’o plano 
trečiųjų metų fondo. 
Mat, tuo didelė dauguma 
senatorių nenorėjo Ispa
niją įtraukti į Marshall’o 
plano tautų šeimą, iki

shall’o planą, įrodinėjo, 
kad šis kraštas dabar 
yra vienintelis, kuris ga
li kovoti prieš komuniz
mą ir jam suduoti lemia
mą smūgį. Jo nuomonę 
palaikė ir senato karinės 
tarnybos - komiteto pir
mininkas, Millard E. Ty-

Rusų laivai grįžta
Genua, Italija — 

vietų Rusijos prekybinio 
laivo “Bielorusija” vado
vybė gavo įsakymą tuo
jau grįžti namo. Laivas, 
palikęs 400 tonų nepa
krautų prekių, skubiai

So-

Atėjus laikui sovietams 
pirmininkauti Sau ūmo 
Tarybai, b lševikai nu
traukė šešių 
boikotą. Sovietų 
atstovas prie U. 
bas Mali as, š. 
piūčio mėn. 1 d. 
jo sušauktą Sauyumo 
Tarybos posėdi. Prisi
rinko tokia minia žmo
nių, kokios UN posėdžiai 
dar nebuvo matę, 
laukė sensacijos, ir 
siriko. Pirmas jo 
pradėjus posėdi, 
pareiškimas, kad jis na
cionalistinės Kinijos at
stovą laiko netekusi tei
sių ir negalintį Kinijos 
reprezentuoti, šis jo pa
reiškimas kitų Saugumo 
Tarybos narių buvo už
protestuotas. Balsuojant 
8 nariai, įskaitant ir Ki
niją, pasisakė prieš Ma- 
liką. Už Maliko nusista
tymą balsavo jis pats ir 
Jugoslavija su Indija. 
Tuo būdu pirmas Maliko 
triukas buvo nupūstas

mėi.esių 
Rusijos 

J, Jokū- 
m. rug- 
pradėjo

v

Visi 
neap- 
žodis, 
buvo

graso reikalavimą už- 
megsti pilnai diplomati
nius santykius su Ispani
ja ir pasiųsti ten amba
sadorių. Galėjo būti su
silaukta dėl to priekaiš
tų ir iš kitų valstybių.

Visų tų nepatogumų 
išvengta, paskola tei
kiant per Eksporto ir 
Importo Banką grynai 
ekonominiu pagrindu.

Senatorius McCarn, 
kuris ilgai kovojo už Is
panijos įtraukimą į Mar-

dalis apsigynime nuo ko- rodyti rimtos priežas- 
munizmo. ties, kam taip skuba.

PRAŠO $4 BILIJONUS APGIN 
KLUOTI ANTIKOMUNISTI

NĖMS TAUTOMS

ĮSPĖJO VAK. VOKIETIJOS 
RAUDONUOSIUS

%

Washington— Rugpiū
čio 1 d. prezidentas Tru
manas pareiškė, kad ge
riausias būdas suvaldyti 
pasaulio taikos laužyto
jus tai ginkluoti mūsų 
sąjungininkus. Dėlto jis 
prašąs $4,000,000,000 an
tikomunistiniams kraš
tams apginkluoti.

Frankfurtas, Vokietija 

—Rytinės Vokietijos ko
munistų vadai kreipėsi į 
Vakarų Vokietijos ko
munistus, kad pastarieji 
viešai pasipriešintų va
kariniams sąjunginin
kams, pažadėjo apsaugą, 
jeigu kas nors dėl to nu
kentėtų.

JAV aukštasis komisa
ras Vokietijoje įspėjo 
vakarinės Vokietijos ko
munistus, pažymėdamas:
1. kad už bet kokius ne
tvarkos veiksmus, atlik
tus partijos narių, Ame
rikos zonoje, asmeniškai 
atsakys šios zonos ko
munistų partijos vadai;
2. paskelbė, kad trijų di
džiu iu vakarų valstybių 
aukštieji komisarai im
sis energingų priemonių 
bet kokiam insiniruotam 
smurtui ar subversijai 
užgniaužti.

Britų ir prancūzų ko
munistų vadai asmeniš
kai bebuvo įspėti, tačiau minūopamų kraštų gy- 
britų pranešėjas pareis- vetrtojąi • lengvai galėtų 
kė, kad šis kraštas prita- girdėti Amerikos balsą

ria Jungt. Valst. ir Pran
cūzijos griežtai akcijai 
prieš inspiruotą komu
nistų smurtą.

Pagreitins H-bomby 
gamybą 

Washington, D. C. — 
JAV pagreitins vandeni
lio (hydrogen) bombų 
gamybą. Svarbiausias 
darbas pavestas Du Pont 
bendrovei.

Savo laiške prezidentas 
pareiškė: “dabar jau

visiškai aišku, kad lais
vojo pasaulio tautos turi 
paskubėti sustiprinti sa
vo bendrąjį saugumą. 
Prezidentas negalė j ę s 
pasakyti, kiek kiekvie
nai tų tautų paskirai rei
kėtų. Jis tik nurodė gru
pes tautų: Šiaurės At
lanto pakto tautoms — 
$3,504,000,000; Graikijai,

Turkijai ir Iranui — 
$193,000,000; Filipinams 
ir Azijai — $303,000,000.

Vos tik prezidentas pa
tiekė šiuos reikalavimus, 
senato ginklavimosi ko
miteto pirmininkas Ty- 
dings, dem. iš Maryland, 
pareiškė, kad $4,000,- 
000,000 per maža. Jis sa
kė, kad prezidentas norė
tų prašyti daugiau, nes 
vietoj dabar išleisto vie
no dolerio, kilus karui, 
reikėtų išleisti $50.

Ši $4 bilijonų suma bū
tų papildoma karinės pa
galbos programai prie 
$1,222,500,000 sumos, ku
ri jau anksčiau buvo pa
skirta.

Paiyžius, — Jeigu Ru
sija dabar pultų Vakarų 
Europą, tai nei ji pati 
nei Jung. Valstybės puo
limo negalėtų atremti. 
Jung. Valstybės kreipėsi 
į Angliją, Prancūziją ir 
kitas vakarų Europos 
tautas stiprinti karines 
pajėgas. Rusai, sakoma, 
šiuo metu galėtų išeiti į 
kovą su 175 divizijoms.

Leopoldas Hl atsisakė 
nuo sosto

Brusselis — Belgijos 
karalius Leopoldas III, 
kuris neseniai buvo grą
žintas iš tremties, šiomis 
dienomis atsisakė nuo 
sosto savo kunigaikščio 
Baudin’o naudai.

Grįžo Višinskis
Praga, Čekoslovakija— 

Sovietų Rusijos užsienio 
ministeris Andrei Višins
kis, kuris per pastaruo
sius mėnesius buvo kaž
kur dingęs, grįžo į Mas
kvą.

PRASIMUŠ PRO GELEŽINĘ 
UŽDANGĄ

RAUDONŲJŲ “TAIKOS” 
DEMONSTRACIJA

New York — David 
Sarnoff sakė, kad yra 
galimybė pagaminti la
bai daug mažiukų radio 
aparatų ir parduoti 
kiekvieną po $2.00. Pas
kui tuos mažiukus radio 
aparatus galima išpla
tinti už geležinės uždan
gos, kad ne tik Rusijos 
žmonės, bet ir rusų do-

(Voice of America). Sar
noff tvirtina, kad juos 
galima lengvai pristatyti 
ir išplatinti.

Bus baudžiami kalėjimu 
už juodąją rinką 

Washington, D. C. — 
Senato komitetas nubal
savo bausti kalėjimu ir 
$10,000 bausme juodo
sios rinkos meklerius ir 
visus tuos, kurie perka 
daiktus atsargai. r

New York — Rugpiū
čio 2 d. komunistai su
ruošė “taikos” demons
traciją. Kandžiojo ir už
kabinėjo tuos, kurie su 
komunistine “taika”* ne
sutinka. Policija arešta
vo 13 demonstrantų. Du 
komunistėliai buvo įlipę 
į elektros stulpus ir sakė 
“taikos” kalbas. Gaisri
ninkai juos iškrapštė ir 
jie buvo areštuoti. Ko
munistės moterys vulga- 
riškais ir spaudoje ne
vartojamais žodžiais ata
kavo policininkus. Buvę

iš viso du tūkstančiai 
demonstratorių už 
munistinę “taiką” 
grobti, grobti ir grobti.

ko-

nuo pirmininkaujančio 
stalo.

Antras jo pasiūlymas, 
siekiąs kliudyti Saugumo 
Tarybos darbus, yra su
rištas su darbotvarke. 
Malikas, kaip pirminin
kas, pirmu klausimu pa
siūlė svarstyti komunis
tinės Kinijos priėmimą į 
UN. Tą savo pasiūlymą 
jis motyvavo demagogi
ne kalba, kurioje prikišo 
JAV agresiją ir boikotą- 
vimą “teisėto” komunis
tinės Kinijos atstovo. Jo 
kalba buvo nukreipta į 
viso pasaulio komunis
tus. Maskvos ji plačiai 
komentuojama. Kaltini
mai Amerikai dar labiau 
sutirštinami. Vadinasi, į 
UN buvo grįžta tam, kad 
tai gera vieta propagan
dai ir naujoms intri
goms.

Sekančiame posėdyje 
JAV atstovas Warren R. 
Austin atsakė į Maliko 
nepagrįstus ir melagin
gus priekaištus. Jis rei
kalavo, kad pirmų, dar
botvarkes punktu būtų 
svarstoma JAV patiekta 
rezoliucija, kuri pasmer
kia Š. Korėją už agresi
ją ir nepaklausymą ati
traukti iš mūšių kariuo-

menę. Rezoliucijoje nu
matyta taip pat užpultai 
P. Korėjai teikti sustip
rintą pagalbą kariais ir 
ginklais. Kalbėdamas dėl 
nurodė, kad ji užimtų 
pirmąją vietą. “Ne lai
kas dabar svarstyti ki
tus klausimus kai vyrai 
miršta kovoje, kuri ve
dama UN vardu”. Austin 
pabrėžė, kad Korėjos 
pirkliškų derybų objek- 
konfliktas negali būti ri
šamas su kuriuo kitu 
klausimu, o juo labiau 

būti kažkokių 
dar žūstančių žmo

nių sąskaiton. JAV vals
tybių atstovo nusistaty
mą parėmė Anglija, Nor
vegija, Prancūzija, Kuba 
ir Ekvadoras. Kiti nariai 
dar nekalbėjo. Atrodo, 
kad ir antras Maliko ma- 
nievras nusukti reikalą į 
šalį, tikslo nepasieks.

Dean Acheson, valsty
bės sekretorius, pareiškė 
žurnalistams, kad Sovie
tų Rusija dabar antrą 
kartą laužo UN statutą. 
Pirmą kartą* ji sulaužė 
išeidama į boikotą, o 
antrą kartą sugrįždama 
boikotuoti UN pastangas 
ginti pasaulį nuo agresi
jos ir karo kurstytojų.

Gydytojai turės 
registruotis

D. C. — 
Saylor,

VVashington, 
Kongresmanas 
respublikonas iš Penn
sylvania, įnešė 
į kongresą, kad visi gy
dytojai ir dantistai iki 
45 metų amžiaus būtų 
registruojami karo tar
nybon.

įstatymą

stęHi/yTQj žinios

A JAV ginkluotoms pajėgoms per pastaruosius 
ketverius metus išleista $48,000,000,000. Šios sumos 
18 procentų išleista naujiems lėktuvams, tankams, 
laivams ir kanuolėms. Šias skaitlines patiekė gyny
bos sekretorius Johnson.

A JAV karo vadovybė pradėjo tyrinėti dėl ko tiek 
daug Naujosios Anglijos jaunuolių nepriima karo 
tarnybon. Kaip jau buvo skelbta, iš dviejų jaunuo
lių tik vieną pripažįsta tinkamu.

A Prezidentas Trumanas rugpiūčio 1 d. pasirašė 
įstatymą, suteikiantį pilietybę ir tam tikrą savivaldą 
Guam salos gyventojams. Pati sala nuo šio laiko pe
reina vidaus departamento žinybon.

A JAV vyriausybė įnešė du antikomunistinius 
projektus: vieną uždrausti komunistų partiją, antrą, 
kad būtų registruojami visi komunistai, kaipo sveti
mos valstybės agentai.

A John M. Redding, nuo 1947 m. demokratų nacio
nalinio komiteto direktorius, rugpiūčio 2 d. preziden
to Trumano paskirtas Generalinio Paštų viršininko 
pagelbininku.

A Sovietų Rusija J.A. Valstybėse turi 410 atsto
vybės ir jų šeimų narių. Tuo tarpu JAV liepos 1 d. 
Maskvoje turėjo tik 98 amerikiečius. Sovietai neduo
da patalpų atstovybei padidinti.

A Vokietijoje aukštas JAV pareigūnas rugpiūčio 
2 d. pranešė, kad U.S. panaudos savo okupacinius da
linius Vakarų Vokietijoje, jeigu tai bus reikalinga 
komunistiniam smurtui ar sabotažui sudrausti.

A Rytinis Berlynas po penkių savaičių boikoto 
nuo rugpiūčio 7 d. vėl pradėsiąs teikti elektros srovę 
vakariniam Berlynui.

A Pijus XII rugpiūčio 2 d. bendroje audiencijoje 
Šv. Petro bazilikoje priėmė 25,000 Šv. Metų maldi
ninkų. Jų tarpe buvo 900 iš Jung. Valst.

A Popiežius Pijus XII ragino 30,000 piligrimų, su
sirinkusių į Šv. Petro baziliką, melstis, kad Roma ir 
Italija ir visas pasaulis būtų apsaugotas nuo karo.

A Kardinolas Lavitrano, 76 m., mirė Castel Gan- 
dolfo, kur dabar yra išvykęs popiežius Pijus XII po
ilsio. Kardinolas Luigi Lavitrano buvo vienuolynų 
prefektas. Kardinolų kolegija sumažėjo dabar iki 53 
kardinolų. Viso jų turėtų būti 70.
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Kas boikotavę UN?
Nuo šių metų pradžios 

visas pasaulis Žinojo, 
kalbėjo ir rašė, kad So
vietai išėjo iš UN posė
džių, nenorėdami kartu 
sėdėti su nacioanlistinės 
Kinijos atstovais. Pra
džioje jie pasitraukė tik 
iš Saugumo Tarybos, o 
paskui nuolat vis traukė
si ir traukėsi iš visų UN 
komisijų. Visi kalbėjo, 
kad Sovietai boikotuoja 
UN. Maskva tam ne
prieštaravo. Ji buvo net 
patenkinta, kad jo8 boi
kotas kelia vis daugiau 
susirūpinimo. Žinome, 
kaip UN generalinis se
kretorius važinėjo net j 
Maskvą, ieškodamas bū
dų nutraukti tą Sovietų 
boikotą. Žinoma taip pat, 
kad bolševikų taktikoje 
boikotas yra viena iš pa
grindinių priemonių. Kur 
tik negali prievarta pri
eiti ar daugumos suda
ryti, jie ten griebiasi boi
koto : trenkia durimis 
arba kursto plačiąsias 
minias. Tokiems boiko
tams panaudoja net 
streikus. Visa tai aišku, 
kaip ant delno.

Bet, va, rugpiūčię 1 d. 
pasaulis išgirdo visai ki
tą giesmę. Pasitaikė So
vietams gera proga grįž
ti į UN. Sakytume, tie
siog aklai vištai grūdas. 
Jiems atėjo eilė papirmi- 
ninkauti UN. Saugumo 
Tarybai. Kaip tokios 
progos neišnaudosi pra
rastai pozicijai atgauti! 
Bet Sovietai dar panorė
jo grįžti visiškai nekal
ti, kaip “taikos” balan
dėlis! Na, ir Jokūbas
Malikas užgiedojo iš sa
vo internaciooal^Girdi, 
jis dėlto negąKj0£*ilHy> 
vauti Saugumo Tarybos 
posėdžiuose, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės

delnus, tai ima už kito ir 
sako: anas galas yra mū
sų, o šis — jūsų. Pasau
lis dar nėra matęs tokių 
žonglierių.

Ir akiplėšiškumas tam 
pirmam posėdyje buvo 
tikrai bolševikiškas. Gir
di, nekenčiamos Kinijos 
atstovas turi eiti lauk, 
nes taip įsako... pirmi
ninkas Jokūbas Malikas. 
Kai 8 balsai iš 3 pasi
priešino tokiam jo “pir
mininkavimui”, tai jis 
vos suskaitė iki septynių. 
Kinijos atstovo nenorėjo 
įskaityti, ir gana, nors 
jo paties tautietis K. Zin- 
čenko suskaitė 8. Jis, 
mat, buvo posėdžio se
kretorius. Tiktai JAV 
atstovo Austino griežta 
pastaba atvedė pirminin
ką prie tvarkos. Jei ten 
būtų buvęs NKVD atsto
vas, tai visi, nevaptelda- 
mi, būtų pasisakę už pir
mininko nuomonę. Šimtu 
procentų! Deja, posėdis 
vyko ir tebevyksta Lake 
Success, Amerikoje, o ne 
Kremliuje. Tiktai Indija 
ir Jugoslavija nuėjo su 
rusais. Jugoslavija vis 
dėlto bičiulis, kad ir pa
laidūnas sūnus, o Indija 
turi savo interesus, apie 
kuriuos jau esame rašę.

Taigi, bolševikiškas 
triukas nepavyko. Pavy
ko tiktai vienas daiktas 
— nutraukti savo boiko
tą. Kad NJalikas dėlto 
jautėsi labai nesmagiai, 
tai pastebėjo visi kores
pondentai. Jis ir balo ir 
raudo, ir popierį maigė 
ir pieštuku žaidė, aki
nius tai imliojo, tai vėl 

Nemaloni padėtis.
Neina taip, kaip Krem
liaus suredaguota. Žmo
nės dar galvos nepaine- 
tė, ir skiria, kas suka, o 
kas tiesą kalba.

• Lisbon Falls, Maine, 
miestelis turi 2800 gy
ventojų. Puse to mieste
lio gyventojų dėl sausros 
visai neturi vandens. Jie 
gyvena aukštesnioje vie
toje. Šuliniuose taip pat 
trūksta vandens. Tokia 
sausra gali užsitęsti, 
tik netikėtas šio mėnesio 
pirmosios lietus gali pa
keisti visą baimę.

Aitivyskupas prašė kuni
gus stoti savanoriškai 

kariuomenės kapelionais
Bostono arkiv. Richard 

J. Cushing liepos 31 d. 
kreipėsi į katalikų savo 
arkidiecezijos kunigus, 
prašydamas savanoriš
kai stoti kariuomenės 
kapelionais. Prašė stoti 
tuos kunigus,, kurie fi
ziškai pajėgūs toms pa
reigoms.

Šį pareiškimą padarė 
Šv. Kryžiaus katedroje 
laike pontifikalinių šv. 
Mišių pamokslo daugiau, 
kai 1000 narių senojo 
Ordeno of Hibernians, 
kuris šventė savo 65-kių 
met. sukaktį.

Šia proga arkivysku
pas pareiškė, kad šiai 
žmonijos kartai nėra 
lemta gyventi taikos lai
kotarpyje. Ar karas bus 
šaltas, ar kruvinas, aš 
nežinau, pareiškė gany
tojas. Po I-mojo ir II-jo 
pasaulinių karų, mes lau
kėme taikos įsiviešpata
vimo pasaulyje. Tie mū
sų lūkesčiai neišsipildė. 
Pagonybė šėlsta čia ir 
visur kitur. Mūsų jauni
mo žiedai vėl miršta Ko
rėjoje kruvinuose veiks
muose.

Vėl atidarys faltham 
laikrodžiu bendrovę

VVaitham, Mass. —Pra
nešama, kad neužilgo vėl 
atidarys Waltham laik
rodžių bendrovės įstaigą, 
kuri buvo uždaryta dėl 
finansų trukumų. Pra
džioje bus pakviesti dirb
ti dalis senųjų darbinin
kų, o vėliau gal bus grą
žinti ir visi.

h , .
dėjo.

boikotavo teisėtą 
(proper) raudonosios Ki
nijos atstovą. Vadinasi, 
ne Sovietų Rusija kalta 
dėl boikoto, bet JAV.
Kaip toj pasakoj vilko ir 
ėriuko: kaip jis prie upės 
neprieitų, vistiek vilkui 
vandenį drumščia. Tai 
ne Sovietai tarptautinį 
gyvenimą drumstė ir te- 
bedrumsčia, bet visi ki
ti. Jie vis lazdą apsuka 
kitu galu. Kai vienas ga
las įkaista ir jau svilina

I Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ į

I Atholio Žmones r į
virš 100 metų ® hOlTI pSOIl i

465 Main St., Athol, Mass. !
TEL. 204 i

■■ Netiesioginiai prisi
pažįsta, kad Pabaltyje 
neramu. Maskvos radijo 
skelbia, jog tarybinėse 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos respublikose užsili
ko kapitalistinių gaivalų, 
kuriuos' “amerikiečių ka
pitalistai” stengiasi pa
naudoti Sovietų Sąjun
gos nenaudai. Radijo 
įspėja savo maskolius, 
kad saugotųsi tų gaiva
lų, kurie buvo išvežti iš 
Baltijos kraštų ir atsidū
rė plačiojoj Rusijoje, 
kad neapkrėstų sovietinę 
liaudį ir pačioje Rusijo
je kapitalistinėmis baci
lomis. Toks įspėjimas, 
paleistas Kremliaus, kal
ba už naują terorą Balti
jos valstybėse.

ii f Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

TIMKEN

OIL HEAT
m M* cm ovtaacti z

•otoeo oi ouiN'uo vartė

--------t ---------------------------------------- V

g
Šildomus Bumelius s 

Brockton Oil Heal, Ine. s
27 I^egion Parkway, g

Brockton, Masš.
N. Brockton 833

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICEICOALCO.
27 Latvrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

Dr. Syngman Rhee, P. Ko
rėjos prezidentas, kreipėsi per* 
radiją į įsiveržšBus šlaurie- 
fios, ragindamas uadėtl gink
lą ir taikiu keliu eiti { Korė
jos suvienijimą, kurią krau
juos skadina pasaulinės revo
liucijos kurstytojai.

Gen. McArthur

KUN. PETRAS LAPELIS
Praėjusi sekmadienį, kaip 

jau esame pranešę, mirė kun. 
Petras Lapelis, šv. Kryžiaus 
ligoninėj, Chicagoj. Buvo pa
laidotas ketvirtadienio 
iš Švč. Panelės 
pijos bažnyčios 
kapinėse.

rytą 
Gimimo para- 
Šv. Kazimiero

/
iš jaunesniųjų 

.. a. kun. P.

Išsikėlę

Korėjos
Korėjos pakrantėn naujos JAV pajė

gos turi jau ir geresnius ginklus: 45 tonų tankus, 
liepsnosvaidžius ir galingesnes patrankas. Atsiimtas 
Yongdok (šiaurėje) ir užimtos geresnės pozicijos 
prie Chinju (pietuose). Viduryje fronto raudonie
siems užleista Kumchon — apie 25 mylios nuo Tae- 
gu. Pasitraukimas į naujas vidurio fronto pozicijas, 
manoma, būsiąs paskutinis. Visas frontas dabar yra 
susiaurėjęs iki 150 mylių linijos. *

■i Iš karo fronto pranešama, kad raudonųjų kari
ninkai ir tankų vairuotojai gyvi nepasiduoda. Iš to 
norima daryti išvada, kad jie yra rusai arba kinai. 
Nusižudžiusio nepaklausi ,kokia kalba jis kalba.

m Korėjos frontas dabar jau pasidarė dvigubas: 
vienas pačioje Korėjoje, o antras — Saugumo Tary
boje. Korėjoje ligi šiol vis ėjo į priekį raudonieji, o 
Saugumo Taryboje — baltieji. Atėjus Sovietų atsto
vui Malikui pirmininkauti į Saugumo Tarybą, mūšis 
ir čia praaidfejo. O Į Korėją pribūna via irau jos sąjun
gininkų pajėgos, kurios stabdo raudonųjų žygiavi
mą. Padėtis darosi įtempta ir vienur ir kitur.

■> Amerikiečių karinė strategija siekia pamažu 
vis trauktis ir gabenti daugiau kariuomenės bei 
ginklų. Oficialūs kariniai sluoksniai VVashingtone 
mano, kad tas gali trukti dar porą savaičių. Iš Ko
rėjos fronto pranešama, kad tai netruks ilgiau kelių 
dienų. Naujos karinės pajėgos, išvykusios iš Kali
fornijos, jau pasiekė frontą. Laukiama dar naujų 
papildymų.

■■ Pagrindinei amerikiečių bazei, Pusan, didžiau
sias pavojus gresia iš pietų puėsė. Komunistai čia 
buvo priėję per kokį 30 mylių. Amerikiečių kontr
ataka per kelias mylias nubloškė atgal. Viduriniam 
fronte komunistai slenka prie Taegu.

■■ Kinijos komunistų vyriausybė praneša, kad ji 
Š. Korėjai pasiūlė pagelbą kariais ir ginklais, bet 
Š. Korėja atsisakė priimti. Tuo tarpu neoficialūs šal
tiniai skelbia, kad kinų komunistai jau senai kovoja 
Korėjos fronte. Dėlto ir amerikiečiai pakeitė savo 
nuomonę; karo pradžioje nesutikę priimti Ciankaiše- 
ko siūlomos paramos, dabar jau su MacArthuru su
sitarta, kad Čiankaišeko parama bus priimta.

A Balkanų rusiškieji satelitai, kaip apskaičiuoja
ma, galėtų Jugoslaviją pulti su 20 divizijų. Tito jų 
turi 30. Be sovietiškų tankų ir paramos invazija, sa
koma, negalima.

A Pietų Azijoje komunistai griebėsi naujos takti
kos savo tikslams siekti. Jie nužiūri įtakingesnius 
asmenis ir juos iš pasalų nužudo. Indokinijoje ir Ma
lajuose jau įvyko daug tokių žmogžudysčių.

Istorija nenukentės
Baigiant Jungtinių Tautų 

tarybos posėdį pakilo Glad- 
wyn Jebb, Anglijos atstovas, 
ir prašo balso. Pirmininkas 
Jakob A. Malik, Rusijos at
stovas, klausia: 
svarbaus?” Jebb 
torinis dalykas”, 
nukentės", sakė 
uždarau posėdį”.

“Ar kas 
atsakė: “Ls- 
“Istorija ne- 
Malik. “Aš

Galia sugrįžti
Motina, pastebėjusi sūnų iš

svyruojantį iš galiūno, taria:
— Man labai gaila, matant 

tave išeinant iš tokios vietos.
Sūnus atsako:

— Jei jums taip 
galiu sugrįžti.

gaila, aš

f ■

Vikariaudamas šv. Kryžiaus 
parapijoj kun. Lapelis sureda
gavo 1916 metų metraštį. Tai 
didelė knyga, kurion velionis 
daug kruopštaus darbo įdėjo. 
Be to, jis buvo artimas ir 
nuolatinis “Draugo” ir 
bininko” bendradarbis.

“Dar-

Daug kam 
nežinoma, kad a. 
Lapelis buvo Chicagos arki
diecezijos kunigas. Jisai buvo 
įšventintas 1914 metų pabai
goj Chicagos Visų Šventų pa
rapijos bažnyčioje, Roaelande. 
Metus vikaro Šv. Kryžiaus 
parapijoj ir 1015 metais rude
nį buvo pakeltas Visų šventų 
par., Roselande klebonu. Čia 
sėkmingai klebonavo iki 1927 
metų vasaros, kada išvyko 
Lietuvon, kur ir apsigyveno. 
Pirmiausiai Klaipėdoj, vėliau 
Švėkšnoj, kur kapelionavo ir 
mokytojavo privatinėj gimna
zijoj. Bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo priverstas pa
sišalinti į Vakarus, kur taip 
pat visą karo laikotarpį vargo 
ir kentėjo nacių koncentraci
jos stovyklose, kuriose velio- 
nies sveikata buvo pakirsta. 
Kun. Jurgio Paškausko, Švč. 
Panelės Gimimo par. klebono, 
dėka galėjo grįžti Chicagon 
ir dar bent keletą metų lietu
vių chicagiečių tarpe pasidar
buoti.

Rašytojas visuomenininkas
A. a. kun. Petras Lapelis 

buvo rašytojas, publicistas, 
poetas ir visuomenininkas. . 
Dar 1912 metais, lankydamas 
Orchard Lake kunigų semi
nariją, rūpinosi įsteigti Ame
rikos Lietuvių R. K. Mokslei
vių Susivienijimą, kuris sėk
mingai veikė per kelioliką 
metų. Susivienijimui įsteigus 
savo mėnesinį žurnalą “Moks
leivį”. velionis buvo jo pir
muoju redaktorium. Šį laik
raštį velionis redagavo gerai. 
Gana daug duodavo savo raš
tų. Tais laikais rašė ir eilė
raščius, po kuriais pasirašy
davo Vaidievučio slapyvar
džiu..

Švėkš- 
Petras 
parašė 
yra —

Bemokyto jauda mas 
nos gimnazijoj, kun. 
keletą vertingų knygų 
ir išleido. Viena iš jų
Kristoforas Kolumbus. Grįžęs 
Amerikon po antrojo pasau
lio karo, pluntamo* MuAmatė. 
Yra parašęs straipsnių laik
raščiams. Parašl ir IŠMdo 
knygą apie pral. J. Šaulį jo 
50 metų kunigystes proga. 
Mūsų Žiniomis, velionis rašė 
mokslinį veikalą — studiją 
apie šių laikų gyvenimo railtš- 
minguosius įvykius. Tuo tar
pu neturime Žinių, ar $a šį 
veikalą bus baigęs, ar ne. Vie
nu žodžiu, kun. Petras buvo 
plunksnos Žmogų* ir pažymė
tina, kad jinai turėjo gražų ir 
lengvą stilių. Gaila, kad ne
gailestingoji mirtis peranksti 
ištraukė iŠ gyvųjų tarpo ta
lentingą vyrą, dar galėjusį 
daug ką parašyti, sukurti

A. a. kun. Lapelis gimė 
1889 metų pabaigoj Parftmu- 
nėly, Rokiškio apskr.. Lietu
voj baigė pradžios 
nius mokslus.
Seinų kunigų 
kurios nebaigęs 
rikon ir toliau 
mokslus.

ir viduri- 
Buvo įstojęs 

seminarijon, 
atvyko Ame- 
tęsė kunigo

kad velionisPažymėtina, 
buvo nacių areštuotas ir pa
kėlė sunkias tortūras Lanzen- 
dorfo koncentracijos stovyk
loje, kur buvo žinomas kaip 
kalinys Nr. 10153.

Tremtyje kurį laiką buvo 
UąĄ dalintų kapelionu, o taip
gi rūpinos lietuvių tremtinių 
dvasiniais reikalais Bad Voe- 
rishofeno stovykloje.

Lietuvių 'visuomenė liūdi 
netekusi šviesaus kunigo ir 
gabaus plunksnos darbininko 
bei visuomenininko.

Offisas ir Plant
560 Warren Avė.,
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. —

PARAMOUNT CLEANERS 1LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Krautuvė 
766 Main St. 

Kampas Grove St.
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Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS-

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATED OF LABOR
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SUBSCRIPTION RATES
©omenie yearly . ..................... ..
Domeitic once per week yearly
Foreign yearly ................. ............
Foreign once per week yearly

PRENUMERATOS KAINA
$5.00 Amerikoje metams ..................... $5.00
$3.00 Vieną kart savaitėje metams $3.00
$5.50 į Užsieny metams .......................... $5.50
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Numovė savo kaukę
Susirašinėjimas Indijos premiero Nehru su So

vietų Rusijos diktatoriumi Stalinu Korėjos reikalais 
daug prisidėjo prie nuėmimo kaukės nuo Rusijos 
veido. Pirmesnis Stalino pareiškimas, kad Rusija 
nieko bendro neturi su Kinijos karu, yra gerai žino
mas pasauliui kaip negudriai supintas melas. Dabar, 
diktuodamas taikos sąlygas Korėjoje, Stalinas atvi
rai paneigia savo pirmąjį pareiškimą, jog Rusija ne
atsakinga už Korėjos įvykius.

Labai įdomu stebėti, kaip Stalino poelgis pa
veikė Amerikos komunistus ir jų šalininkus. Prasi
dėjus Korėjos karui, Amerikos komunistų partijos 
linija buvo ir yra aiškiai nukreipta prieš JAV. Jie 
kaltina Ameriką įsikišus į Korėjos karą ir priskiria 
jai užpuoliko vaidmenį, kai tuo tarpu Rusija stovin
ti nuošaliai kaip nekaltas stebėtojas, žodžiu, Dėdė 
Šamas vaidinąs niekšo vaidmenį, o Dėdė Juozas tai 
jau tikras herojus. Nors nieks tam netiki, bet komu
nistai tos linijos tvirtai laikosi.

Tačiau dabar Dėdė Juozas pats numetė savo 
kaukę, pareikšdamas Korėjai ir visam pasauliui, ko
kiomis sąlygomis galima taiką įvykdyti. Tuo būdu 
jis paliko Amerikos komunistus kybančius ore.

Taip rašo vienas Amerikos dienraštis (Daily 
Record). Atrodo negailestinga taip elgtis su ištiki
mais savo tarnais. Bet Kremliaus ponas maža rūpi
nasi savo vergų garbe. Jo politika vingiuota į visas 
puses, o jie tesižino. Nebe pirmą kartą jiems tokį 
šposą iškerta. Tenka tik prisiminti, kaip Stalinas 
susibičiuliavo su Hitleriu. Iš vakaro korė šunis afat 
Hitlerio sprando ,o rytojui išaušus tą patį Hitlerį 
kėlė į padanges, ir tai viso pasaulio akyse. Kaip tai 
suderinti su “aukštais komunizmo idealais”? Kaip 
išlaikyti savo pažiūrų pastovumą, kai šiandien turi 
“atloti”, ką vakar išsijuosęs skelbė? Kiek galvos 
laužymo, kad būtų galima kaip nors išsimeluoti iš 
nejaukios padėties, į kurią gan dažnai įstumia svai
guliuojanti Kremliaus politika! O čia pasaulis gar
džiai juokiasi. O pusinteligenčiams didžiausias 
skausmas ir piktumas, kai jie nejučiomis ant juoko 
save pasistato.

Tenka pripažinti, kad sunkus jų duonos kąsnis,

Prieš dešimtį metų, lie
pos 31 d., "Lietuvos Res
publikos prezidento pa
reigas einąs” Justas Pa
leckis su “Liaudies Sei
mo” delegacija buvo nu
vykę į Maskvą Lietuvos 
parduoti. Sėsdamas Kau
ne į traukinį, jis pareiš
kė: “Išvykdami į šią ke
lionę, mes, Liaudies Sei
mo atstovai, galime pa
sakyti : išvaži u o j a m e 
parvežti Lietuvai saulės, 
naujai T imtuvai Stalino 
Korstitucijos” (“Darbo 
Lietuva” Nr. 27). Nuva
žiavo, prabuvo dvi sa
vaites (iki rueoiūčio 
mėn. 13 d.> ir grįžo su 
raudonu skarmalu, į ku
rį iškeitė savo tėvynę ir 
Lietuvos laisvę. Ant Lie
tuvos nusileido saulė, bet 
juoda ir tamsi, 
kalojaus 
paveiksle 
Jos gūdi 
ir siaubu 
sios 
gūdus šauksmas: gelbė
kite, žūname! Taip šau
kia parduota Lietuva 
jau dešimti metai. Šian
dien norima dar įtikinėti, 
kad “Lietuvos liaudis 
to norėjo — norėjo 
lokiškos virvės ant 
kaklo.

Kai pasiskaitai 
meto Lietuvoje

numa- 
ir ką 
išvyk- 
k aibės 
žodžiai

ištepti visi 
aprašantieji 
liaudies 
kad paga- 
“tikrosios

iš pavergtosios Lietuvos

kaip Mi-
K. Čiurlionies 

pavaizduota, 
tamsa mirtimi 
dvelkia. Iš bai- 

klaikumos sklinda

bur-
savo

ano 
leistus

komunistinius laikraš
čius, aiškiai matai, kaip 
ta virvė buvo vejama pa
čių maskolių rankomis. 
Dar nesimato nei jokios 
“Liaudies seimo delega
cijos”. dar nepatiektas 
“prašymas priimti į di
džiąją tėvyne”, o jau ra
šoma sienas, kurios
eina 40,000 kilometru pa
jūriu. o jau kalbama 
apie laimę gyventi “di
džiojoje tėvynėje”.

Viskas iš anksto bu
vo suplanuota ir 
tyta. Numatyta 
Paleckis pasakys 
damas ir ką jis 
Maskvoje. J©
apie saulę, bolševikų jau 
seniai nuvalkioti, buvo 
paimti iš rusiškos birby
nės. Viskas gera, kas ru
siška, o dar geriau —kas 
staliniška. Ir liaupsina 
jis tą “didįjį lietuvių tau
tos vadą”, medumi tena 
visus jo galus. O išmin
tis, išmintis tos ‘saulės’’ 
— tik klaupkis ant kelių 
ir prašyk, kad apšviestų 
parsidavėlių beprotystę.

Dar nėra pasaulyje 
girdėta, kad laisva tauta 
pati save parduotų ir tą 
parsidavimo aktą vadin
tų “laisvės atgavimo do
kumentu” (“Darbo Lie
tuva” Nr. 35). Pasitaiko, 
kad viena valstybė pase
ka kitos valdymosi for
mą ir net ideologiją, ta
čiau iš vidaus lieka ne
priklausoma. Kitaip bu
vo su Lietuva. 1940 metų 
rugpiūčio . 3 d. ji buvo 
įjungta į Rusiją kaip jos 
dalis. Lietuva paversta 
žudoma ir alinama pro
vincija.

Tai “Stalino saulė” ją 
taip spirgina. Ji spirgino 
ir tuos parsidavėlius, ku
rie važiavo “saulės” ieš-

Koktu -yra skaityti tą 
melą, kuriuo 
puslapiai, 
“Lietuv o s 
džiaugsmą”, 
liau sulaukta
laisvės”. Už tokią “dova
ną”, žinoma, reikia ir at
sidėkoti. Na, 
visi riebumai, 
gali patepti 
išvaduotoją, 
jį vadą, 
Staliną” (Iš Paleckio 
kalbos Maskvoje).

Bet žodžių mažą —rei
kia darbų. Ir čia per 
laikraščių skiltis nuaidi 
muzi’-a. kuri pnrne a 
daugiau botago kirčius. 
Sakysime, vieno ūkinin
ko lūp< rnis ištarau, as 

s už visą e- 
Ptal’^as *'1'' '. 

kol akys paža- 
(“D. L.” Nr. 47).

ir pilama 
kurie tik 
“įkvėpėją, 

išmintingą- 
didįjį Draugą 
(Iš

lūp< rnis 
pažadėjimu 
ra. ką 
dirbti, 
liuos” 
Pasakyta visai gerai: ne
vienam akys jau buvo 
pažaliavę nuo prievartos 
darbo dar “saulės ne- 
parvežus”. Antai Palec
kis Maskvoje gyrėsi, kad 
Alytaus mūrininkai savo 
darbo našumą pakėlę jau 
300 procentų. Kokia pa
žanga! Tie patys žmonės 
trigubai daugiau padaro, 
kai bolševikinis botagas 
įkerta į nugarą.

Ir taip kapojama varg
šė lietuvių tauta. Švie
sios dienos ji nemato už 
juodosios Stalino saulės.

L. Kn.

" Dienraštis “Draugas” 
gavęs iš Ispanijos spau
dos žinių, kad Šiaurinė 
Rytprūsių dalis būsianti 
prijungta prie “Tarybų 
Lietuvos“, o pietinė — 
prie Lenkijos.

■ Dariaus-Girėno kars
tus, kaip rašo tremties 
spauda, bolševikų val
džia įsakiusi iš Lietuvos 
išgabenti Rusijon. Oku
pantų tiks’as išplėšti iš 
Liekuos vi«’!:ą, kas lie
tuvi”! v ■?. hrnr>'T < įy p į- 
mer 2 r.cpri’ laus o m ° s 
Lietuvos garbingus žy
gius.

■ Atbėgusi kaunietė pa
tvirtina 1948 m. ir 1949 
m. baisiąsias lietuvių de
portacijas. Deportuoja
miesiems beveik nieko 
nebuvę leista pasiimti. 
Jų daiktai buvo konfis
kuoti ir sukrauti į san
dėli prie Kauno geležin
kelio stoties. Dali jų pa
siėmė deportacijas vyk
dę egzekutoriai, kiti bu
vę parduoti žemomis kai
nomis Ožeškienės gatvė
je krautuvėj.

vadintas kariškai istori
niu. Didžioji salė išdeko- 
ruota maskoliškais pa
veikslais. Salės viduryje 
skulptoriaus Antinio kū
rinys — Stalinas ir Leni
nas, daug nuotraukų ir 
kitokių bareljefų. Senieji 
eksponatai, kurie neati
tikę bolševikų (rusišką) 
dvasią, išmesti.

• Vilniaus operos ir 
baleto teatras Basanavi
čiaus g-voje daugumą 
veikalų vaidina ne lie u- 
vių, o rusu kal’ a O n? 
“Demonas”, “Pu’pr“ 
Onieginas” ir kt. 
mos vien tik rusų 
Bilietai į veikalus 
mus rusų kalba 
viams žymiai nupiginti.

■

’io « ?

statc- 
kalba. 
stato- 
lietu-

• Išniekintas Karo Mu
ziejus. Maskoliai giriasi, 
kad jau iš pagrindų bai
gia pertvarkyti Karo 
Muziejų, kuris dabar pa-

■ Stato paminklus Lie
tuvos pavergėjams ir žu
dikams Vilniuje. Kated- 
dros aikštėje pastatytas 
paminklas maskolių ar
mijų generolui Černi- 
chovskiui, kuris buvo vo
kiečių užmuštas Ryt
prūsiuose. Netoli univer
siteto rūmų Vilniuje bu
vo pastatytas paminklas 
didžiausiam Liet u v o s 
smaugikui Stalinui. Ta
čiau dėl netvirtai padė
tų pamatų pradėjo svirti 
į vieną pusę, ir reikėjo 
nuimti Staliną.

koti. Jei būtų mėginę 
taip daryti, kaip lietuvių 
tauta norėjo, nebūtų jie 
matę saulės nei virš savo 
galvos. O ta maskaradi
nė Kremliaus “saulė” 
būtų taip juos pasvilinu
si, kad raudona vėliava 
būtų atsiradusi ant gyvo 
kūno. “Delegacija.” liko 
sveika, nes ji raudoną 
saulę padėjo išdeginti 
pačiame lietuvių tautos 
kūne.

ypač kai duondavis, atkišęs pabučiuoti batą, skau
džiai į dantis įspiria.

O bet gi tie “tovariščiai”, kuriems Kremliaus 
ponas taip nemielaširdingai šluosto nosis, ardo šios 
šalies saugumą, kuriuo patys naudojasi. Tarsi be
konai, kurie minta ąžuolo gilėmis ir knisa ąžuolo 
šaknis. K.

Už tai laukia mirtis. Ir čia teroras, visur te
roras. Įdomu, ką apie tai galvotų Šampano- 
vas? Bet štai girdėt žingsniai, ar tik ne jis?

Goremyka greit paslėpė knygą ir pasi
griebė Stalino brošiūrą. Į vagoną įėjo Šam- 
panovas. ,

— Labas ryts, tovarišč. Jau ant kojų. 
Kaip miegojome? A! šviečiatės. — metė aki
mis į Stalino knygelę. — Gerai pažįstama? 
Tai nieko. Naudinga, atmintį pravėdinti ir 
išmintingomis vado mintimis sielą pavaišinti. 
Pakartojimas mokslo motina. Švieskitės ir 
gyvinkite revoliucijos laimėjimus.

Į tą žodžių virtinę Goremyka nieko neat
sakė. Jis jokiu būdu negalėjo kiek draugin- 
giau į Šampanovą nusiteikti. Juo daugiau 
stengėsi, juo niūresnis jo veidas atrodė. 
Šampanovas matomai buvo su tuo apsipra
tęs, nes nelaukdamas atsakymo, toliau kal
bėjo:

— Na, kas girdėt? Ar laikraščių neskai
tai. Tiesa, čia jų nėr kur gaut. Nejauki šalis. 
Vieni griuvėsiai.

— Bet čia Sovietų zona, — netikėtai atsi
liepė Goremyka.

Šampanovas nuo nelauktumo net krūpte
lėjo. “Prabilo gi, ir taip dar atkakliai. Ma
tyt ieško ginčo”. Teiraujančiai į Goremyką 
pažvelgė.

— Aš gi pats žinau, kad čia Sovietų zona. 
Kam dar priminėti?

— Aš tik noriu pasakyti, kad Sovietą^ iki 
šiol griuvėsių neprašalino.

“Tikrai šoko ginčytis. Man gi nėra noro 
su juo terliotis. Geriau juokais apversti”.

— Ha, griuvėsiai! Ką reiškia Sovietams 
griuvėsiai? Stalino saulė net griuvėsius al- 
mazu nužvilgina. Net balos atrodo riebalais 
aptrauktos, tarsi riebi žuvų sriuba. Ha! Ha! 
Ha!

“Ko jis čia taip sąmojingauja? Tur būt 
su Olga sekasi”, — piktai pamintyjo Gore
myka.

— Tai gal tik tamstai taip atrodo, nes, 
matyt, nuo svajonių dar neatsipeikėjai. Aš 
bent tame Staliną seku, kad esu toks pat 
realistas. Žiūrint į balas, man prisimena So
vietų sriuba, pilna visokio šlamo.

Šampanovas tamsiai nuraudo.
— Šitaip? Tamsta Stalino vardu nori pa

dengti savo nelemtą Sovietų kritiką. Tokiu 
keliu toli nenueisi.

— Stalinas čia nepritampa, — atsakė Go
remyka. — Aš tik norėjau kiek savikritikos 
pareikšti. Mudu gi saviškiai, nėra kas pasi
piktina. Ir Stalinui vargu patiktų sąmojinga 
tamstos pastaba, kad jo saulė griuvėsius al- 
mazu nužvilgina. Tai panašu į pasityčioji
mą.

“Moka atsikirsti biaurybė”, — neskaniai 
pamintyjo Šampanovas. Garsiai jis tarė:

— Na, .užteks to malonaus susišaudymo. 
Verčiau pasikalbėkim apie rimtesnius daly
kus. Kokioj padėty yra tas neseniai suimtas 
Lietuvos banditas — kaip čia jis vadinasi? 
Gr-Grub...

— Ar turite minty Grūzdą?
— Taip, taip, tą patį. Kokioj jis padėty?
— Labai prastoj. Jis guli ligoninėj.
— Kaip tai ligoninėj? Jis turi būt tardo

mas.
— Taigi jis tiek nutardytas, kad turėjo 

atsigult ligoninėj.

— Nemalonu? Truputį nemaloniau tiems, 
kuriems ne žodžiais, bet durklais įdiegiama.

— Brr... kokios mintys. Tamsta šiandien 
ypatingai aitrus. Kas žodis tai dyglys.
Gal gydytojas jam palankus?

— Gydytojas gi čekistas. Ir dar toks če
kistas, kad nė man, nė tamstai nebūtų pa
lankus, jei atsidurtume tardymo rūsy.

— Nesuprantu. Čia kas nors netvarkoj.
— Kas tamstai yra, tovarišč? Atrodytų 

lyg pats esi banditams palankus.
— Aš tik noriu pabrėžti faktą, kad su 

tardomaisiais nejuokaujama. Aš pats ma
čiau, kaip tą Grūzdą tardyta ir kiek jis iš
laiko. Kits jo dėtas jau būtų po žeme, ne li
goninėj.

— Tai sakai su juo smarkiai apseinama?
— Ką čia smarkiai — ko brutališkiausiai.
— Ir vėl... — nepatenkintdi žybtelėjo aki

mis Šampanovas.
— Kas gi nepatinka? — ne tai nustebęs, 

ne tai pasityčiodamas tarė Goremyka. — Ar 
gi brutališkumas ne reikiamiausia čekisto 
pareiga?

— Taip, tai taip, bet tas tamstos tonas...
— Tonas pilnai realistinis. Čia gi nėra 

liudininkų.
— Taip, bet tai nekultūringa.
— Nekultūringa... Tarsi mudu būtume ko

kie praskydę komjaunuoliai. Mudu gi su
brendę vyrai, darą žiaurų kruviną biznį. Ga
lime vadinti daiktus tikrais vardais. Juk 
pats Stalinas yra pasakęs: jei priešas nepa
siduoda, reikia jis sunaikinti. Ar tavo ner
vai negali išlaikyti Stalino linijos? Kai dėl 
kultūringumo, gal reikalautum, kad mėsi
ninkas, kišdamas peilį po karvės kaklu, kul
tūringai ją ramintų: nieko, nieko, juodmar- 
gėle, aš tik noriu tave paglostyti?

— Gerai, gerai, — užsikimšo ausis Šam

panovas, — tik susimildamas nesiginčyk. 
Kalbėkim ramiai, bizniškai. Na, aš sutinku, 
kad tas banditas teisėtai į ligoninę pakliuvo, 
bet ar jis gerai saugojamas?

— Jį saugoja Palačov ir Veriovkin. Geres
nių sargų nesurastum.

— Reiškia, Palačovas kankina, Veriovki- 
nas pakars, — nusišypsojo Šampanovas. — 
Bet tas banditas gudrus kaip žaltys. Jei at
sigriebęs pabėgtų, mums būtų skaudus nuo
stolis.

— Dėl vieno pabėgusio bandito skaudus 
nuostolis?

— Žinoma. Tik pagalvok, kiek mums kaš
tavo jį suimti.
' — O kiek?

— Ar gi nežinotum? Apie dešimt nukautų 
ir sužalotų čekistų.

— Pasirodo, kad aš geriau žinau... Mes 
praradom penkioliką nukautų bei sužalotų.

— Ar gi? 15 iš 30 tai būtų 50 nuošimčių. 
Tai baisinga proporcija. Bet banditai dau
giau nustojo. Iš šešių trys nukauti, vienas 
paimtas, du pabėgo. Tai sudaro du trečda
liu, o mūsiškių tik pusė.

— Ir ta skaitlinė netikra. Tik du nukauti, 
o trys pabėgo.

— Ar gi tamsta neklysti?
— Ne. Pradžioje buvo manyta, kad trys 

nukauti, bet rasta tik du lavonai.
— Tai gal trečiąjį tie du nusinešė.
— Neįmanoma. Jiems buvo perkaršta la

vonais rūpintis. Veikiausiai trečiasis buvo 
lengvai sužeistas ir apsimetė nukautu. Pas
kui, pasinaudodamas sąmyšiu, kaip nors iš
slydo ir pabėgo.

— Galėjo ir taip būt. Tačiau vis dėlto tas 
mūsų lainlėjimas, nors ir brangiai užmokė

tas, yra stambus.
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LIETUVIAI DŽIOVININKAI 
VOKIETIJOJ

Rašo Kan. Prof. I. B. Končius

1950 m. birželio 20 d. lydi
mas įgaliotinio J. Valaičio ir 
Iz. Rugieniaus, lankiau Gau- 
ting džiovininkų sanatorijoje 
lietuvius ligonius. Besikalbė
damas supratau jų tragišką 
būklę ir pastebėjau tą 
gumą už jiems BALF 
mą pagalbą. Pažadėjau 
kreipdamasis Į lietuvių
menę Amerikoje bei į Ameri
kos valdžios organus.

dėkin- 
teikia- 
padėti 
visuo-

niai beveik visai nevalgo. Vai
sių gauna retai, o ir tie daž
nai sukirmiję, pieno pusę lit
ro dviem dienom, kiaušinių po 
5 per savaitę. Tokiu maistu 
misdami, džiovininkai, aišku, 
ne tik negali pasveikti, bet, 
anot pačių ligonių, to maisto 
vos tik pakanka gyvybei 
laikyti.

Geresnių vaistų ligoniai 
natorijoje irgi negauna,

Gausūs ir graudūs, kasdien 
gaunami BALF centre Euro
poje jū padėkos laiškai, skir
ti Amerikos lietuviams, Įrodo 
jų gilų padėkos 
pasitikėjimą savo, 
Amerikos lietuvių 
gurnu.

jausmą ir 
BALF ir 
gailestin-

kan.

pa-

Susidaro graudus įspūdis 
žiūrint į tuos, daugumoje jau
nus, lietuvius, nors gana gra
žiai BALF dovanotais rūbais, 
apsirengusius, bet, dėl baisių 
karo pergyvenimų, bado ir 
vargų netekusius sveikatos, 
nusivylusius gyvenimu. Di
desnė jų dalis čia gyvena jau 
4-5 metai. Dauguma jų neturi 
giminių, neturi kas jais rūpi
nasi ir vienintelė jų viltis yra 
BALF, kuris jų nepamiršta.

Visi jie nusiskundžia nepa
kankamu IRO maisto davi
niu. Sriuba pagaminta iš kaž
kokių daržovių likučių, daž
niausiai visai be riebalų, bul
vių didelę dalį reikia išmesti, 
mėsos niekad nebūna daugiau 
30-40 gramų dienai, dešros 
gauna dukart per savaitę po 
40 gramų, šviežios žuvies vie
ną kartą per savaitę, o kar
tais ir visai negauna. Sūrio, 
dėl jo blogos kokybės, ligo-

prašo, kad prie 
BALF priedinio 
dar būtų šelpiami 
kad tuo būdu ga-

sa- 
o 

pirktis savo — nėra išteklių. 
Ligoniai 

gaunamo 
maisto, jie 
ir pinigais,
lėtų nusipirkti bent kiek vais
tų bei šviežesnio maisto pro
duktų.

Įtempta pasaulio politinė 
padėtis irgi, neabejojamai 
atsiliepia į ligonių sveikatin
gumą. Visi trokšta greičiau 
išemigruoti, visi prašo dau
giau pagalbos, kad anot jų, 
bent numirti būtų leista pas 
savo tautiečius Amerikoj ir 
ma'dauja nepalikti jų be glo
bos.

Keletas iš jų išvyks į Švedi
ją. keletas į Airiją, bet didelė 
dauguma liks Vokietijoje.

Mes privalome jausti pa
reigą džiovininkus gelbėti, to
dėl kviečiu visus Amerikos 
lietuvius remti BALF, kad 
bendromis jėgomis galėtume 
efektingiau šelpti.
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Statome Koplyčią

a SI* 
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KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys, 
nei rūdys negadinai

MARIJOS GARBEI-SV.METAMS ATMINTI! ? 
P U T N A M, Conn. t

MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE £ 

GERAŠIRDIS LIETUVI, į
Prisidėk! |

Padidinsi Marijos Garbę, £
Atliksi gražų, gailestingą darbą, $
Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, $ 
Įamžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą. § 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS 
BUS ATMINTAS:

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už vi- f? 
sus aukotojus gyvus ir mirusius.

GAUS:
MARIJOS N. P. PAVEIKSLU su įrašyta pavarde, g 

kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.
PAŽYMĖJIMUS:

STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos ..........

DIPLOMUS:
GARBĖ STATYTOJO, kas aukos $100.00
FUNDATORIAUS, kas aukos $500.00
GARBĖS FUNDATORIAUS, kas aukos $1000.00 

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visą FUNDATORIŲ 
vardai.

AUKSO KNY'GOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, 
o FUNDATORIAMS skirta Joje po atskirą lapą

«

US 
at-

nuo

BALF Pirmininkas 
Austrijoje

1950 m. liepos 9 d.
Prof. J. Končius, su vysk. V. 
Brizgiu ir BALF įgaliotiniu 
Austrijai kun. K. Razminu 
aplankė Linz (ant Dunojaus) 
lietuvius tremtinius. Pirmi
ninkas paaiškino naują 
emigracijos įstatymą bei 
sakė į eilę klausimų.

Linz lietuviai tremtiniai
š. m. liepos 1 d. perduoti Aus
trų ūkiui. Jie nusiskundė, kad 
maitinimas žymiai pablogėjęs. 
Tuo tarpu prie Salzburg, Gla- 
senbach’e esantieji lietuviai 
pareiškė, kad jiems kaip tik 
maistas pagerėjo. Pirminin
kas paprašė įteikti IRO ir 
dabartinio Austrų maisto da
vinio palyginimo lentelę. 
Tremtiniai prašė juos gelbėti 
iš rusų pasienio. Pirmininkas 
ėmėsi tam žygio.

Tos pat dienos vakare 
BALF pirmininkas nuvyko į 
Salzburg Glasenbach stovyk
lą. Čia dar tebėra neturinčių 
garantijų ir užkliuvusių lietu
vių apie 50. Viso lietuvių 
tremtinių išsklaidytų po US, 
Britų ir Prancūzų zonas Aus
trijoje, yra apie 300!

o

1950 m. liepos 10 d. kan. J. 
Končius apsilankė NCWC, 
kur kalbėjosi įvairiais klausi
mais su Miss M. Mores. Dėl 
tremtinių perkėlimo į Vokie
tiją Miss Mores apgailestavo, 
kad tuo reikalu daryti žygiai 
likę be pasėkų, nes Vokietijos 
valdžia nenorinti tremtinių 
daugiau įsileisti. Ji turinti 
apie 8 milijonus vokiečių DP.

Sulaikytųjų nuo 
jos reikalu patirta, 
džiausiu sunkumų
gracijos Inspektorius, 
karna, dėl kai kurių jų perdi- 
delio griežtumo. Iš viso šal|)os 
organizacijų padėtis Austrijoj 
yra sunkesnė, negu Vokieti
joj.

Atsilankęs pas 
Div. Chief
ter BALF pirmininkas 
statė jai 
Austrijai kun. K. Razminą su 
kuriuo buvo pažadėta artimai 
bendradarbiauti lietuvių trem
tinių reikalais. Ta proga pa
skyrė Salzburge gyvenančią 
p-lę Birutę Vokietaitytę rū
pintis tremtinių reikalais 
Salzburge.

emigraci- 
kad di- 

pas Emi- 
sutin-

Vol.
Officer Miss

Soe.
Boes- 

pri- 
BALF Įgaliotinį

Bėga nuo komunistų

Senovėje ir aukštaičiai plau
davo rugius su piautuvais. 
Tik vėliau atsirado dalgiai ir 
dalgelės. Paskutiniu laiku 
pjautuvai baigė išnykti ir te
buvo vartojami kūliui suplau
ti. Kūliai buvo vartojami sto
gų dengimui.

Talkų kvietimas Aukštaiti
joje rugiapiūtčs metu buvo 
labai madoje... Ant šv. Onos 
aukštaičiai valgydavo šviežią 
duoną. Buvo net ir patarlė: 
šv. Ona su šviežia duona (Du
setos).

Berenkant tautosaką Dūkš
te, Zarasų aps., teko užtikti 
labai įdomių dalykų... Vieną 
1940 m. vasaros sekmadienį 
Kaniūkų km., Dūkšto vis., 
pastebėjau moterį kaimo vi
duryje bestovint prie rugių ir 
taisant, lyginant lyg susisu
kusias rugiu varpas... Pa
klausta ką daro, ji atsakė: 
“Rūgalaužė surišo rugius, kad 
visas rugių laukas nueitų vė
jais!” Pakalbėjus su ja dau
giau, pasirodo, kad Rūgalaužė 
yra pikta rugių dvasia. Ji lau
žo rugius, norėdama pakenk
ti...

Iš tikrųjų, tą viską daryda
vo patys kaimynai iš pavydo, 
kad jo rugiai labai gražūs ir 
iš vakaro surišdavo rugių 
varpas po dvi, po tris... Tikė
davo, kad rugių dvasia Rūga- 
laužė tuos rugius 
paleis vėjais.

Plaudamas rugius 
moterys dainuodavo 
šią

sugadins,

aukšlės 
pasistoję

dainą:
Kas ten karo (2k.) 
Gale dvaro (2k.) 
Bėk, bėk bareli 
Galan lauko (2k.) 
Veja tave, riša tave 
Mergos, marčios (2k.) 
Ai nebijau (2k.) *
Mergų, marčių. (2k.) 
Tiktai bijau (2k.) 
Vieno piautuvo 
Aštraus dantyto. 
Bėk, bėk bareli 
Pasbėgėki (2k.) 
Pasbėgėjęs gale baro 
Pasilsėki (2k.)

Seniau, dar ponų

Bėk, vilkeli iš baro 
Rūta žalioj, 
Rūtytėle žalioji. 
Piau (piauk), vilkeli, ponulį 
Rūta žalioj, 
Rūtytėle žalioji. 
Pjau, vilkeli, bėdulį 
Rūta žalioj 
Rūtytėle žalioji. 
Trauk ponulį upeliu 
Rūta žalioj, 
Rūtytėle žalioji. 
Apkloj žaliais maureliais 
Rūta žalioj, 
Rūtytėle žalioji.

(Dūkštas) 
Baigdamos piauti rugius 

aukštaitės moterys pindavo 
gaspadinei vainiką, o gaspa-
doriui fūgių pynę. Nupynę ei
davo namo ir įteikdavo gas- 
padoriams...

Eidamos namo, pabaigę 
piauti rugius, dainuodavo prie 
namų:

Pareina talkelė 
nuilsusi (2k.) 
Kalnely rugelius 
nuplovusi (2k.). 
Sunkiuosius pėdelius 
Sustačiusi (2k.) 
Išeikit ponuliai 
Ant dvaro (2k.) 
Priimkit talkęlę 
Nuo baro (2k.) 
Išneškit vynelio 
Saldžiojo (2k.) 
Ba jūsų talkelė 
Nuilsus (2k.) 
Daug šimtų kapelių 
Nuplovus (2k.) 

(Taujėnai, Ukm.) 
Išeina gaspadoriai pro duris 

su sūriu, su vynu... * Tuojau 
piovėjos išeina ir viena deda 
gaspadoriui ant gaivos vaini
ką sakydama: 
“Priimk gaspadoriau šitą 
. vainiką 
Tavo talkelės suplautą, 
Tavo plovėją nupintą.
Kiek šitam vainike varpelių, 
Tiek mes supiovėm kapelių. 
Kiek šitam vainike grūdelių, 
Kad tu tiek prikultuos pūrelių.

(Deltuva).' pM juos vienas

LAVINK SAVO JAUSMUS, ŽMOGAU!

— galime

(Salakas) 
laikais, ir 

ponams.
✓

aukštaičiai turėjo 
sunkiai dirbti. Tai rugius be- 
piaudamos moterys mėginda
vo ir tuos biauriuosius ponus 
paminėti. Būva tikima, kad 
rugiuose vilkai gyvena. Tai 
dainuodamos kviesdavo vilką, 
kad jis iš rugių išbėgtų ir tą 
poną papiautų:

Siravo rasa ant baro
Rūta žalioj, 
Rūtytėle žalioji.

Žmogaus proto centre — 
turėtų būti teisybė, širdies 
centre — meilė. Tvirti žmo
gaus jausmai, tarytum geleži
niai saitai, padeda žmogaus 
valią užgrūdinti. Tai gero 
žmogaus savybės.

Su entuziazmu
kalnus nuversti, įširdę, pikti 
— net žmogų užmušti. Iš to 
ir matome, kad reikia lavinti 
žmogaus jausmus.

Dikinėjhnaa — žmogų gadi
na, o bet- koks darbas — jį 
taurina. Dirbdami darbą, ne
žiūrint koks jis bebūtų, įgau
nant savyje gerų ,jausmų, ku
rie, ilgainiui, virsta įpročiu, o 
įprotis — "daug daro. Nevel
tui yra sakoma: '“Įprotis — 
antra prigimtis”’.

Reikia nuoširdžiai mylėti 
gėrį, grožį, o neapkęsti blo
gio. Ypač tai įsidėmėtina šiuo 
pakrikusiu laikotarpiu. ‘ Žmo- 

1 gus, nešiodąmasis karštą mei
lę širdyjs, daug geli padaryti. 
Meilės savybė yra tokia, kad 
ji pati save degina...

Pav., pirmieji krikščionys— 
apaštalai— jie širdimi mylėjo.

; jausmas — 
Kita pjovėja tuojau sujuo- meilė — naikino kitą — bai

sia gaspadorių per pusiaują lumą. Jie už teisybę galvas 
arba uždėdavo ant kaklo ru
gių juostą su varpomis.

Vietomis aukštaičiai vaini
ką įteikdavo gaspadineL

Tą rugiu juostą pakabina 
su vainiku ant sienos ir laiko, 
kad visai sudžiūsta.

Paskutiniais laikais šie pa
pročiai Aukštaitijoje dar ne
buvo išnykę. Rugių juosta ir 
vainikas dar visur 
baigus rugius kirsti 
vas buvo svečias ir 
kur vartojamas kūliui 
piauti. Juozas Žiogris.

matėsi, 
Pįautu- 
tik kai 

su-

guldė ir tai darė niekad ne
filosofuodami, negrimsdami į 
sofizmus...

Taigi, kovojant su negerais 
jausmais — reikia vieną jaus
mą kitu — priešingu naikinti. 
Vieną įspūdį — taip pat rei
kia keisti kitu, darant sau 
nors ir mažą skausmą. Jeigu 
negeras jausmas išnyksta, 
pasilieka jo > vietoj " nors 
skausmas...

Viduramžių žmonės — 
manistai negalėjo doros daly
kais savo jausmų nugalėti.

te- 
ir

hu-

Todėl jie kovojo su savo kū
nu. Storžieviškąjį kūną, kaip 
begalėdami, jie tramdė. Taip 
iš tikrųjų buvo ir bus. Kas 
nori lavinti valią ir jausmus, 
dažnai turi varžyti kūno gei
dulius. Kūnas — kūnu ir pa
silieka. Tokie patys simpto
mai esti nors jr piu kultūrin- 
giausius žmones.

Jausmų žadinamuosius vaiz
dus kelti geriausias būdas — 
skaityti geras knygas. O jas 
skaitant — reikia ne vienu 
veikalo turiniu domėtis, bet 
analizuoti teikiamas tiesas ir 
patarimus. 0 tą viską — tai
kyti savo gyvenimui. /

Gi skaitydami ęerą, kilnių 
ir gražių minčių kupiną lite
ratūrą, maitinsime savo vaiz
duotę ir širdį geru maistu. 
Ir tik tuomet — proto ,pata
rimus žmogaus valia lengvai 
vykdys. 0 mes, neatsilikdami 
nuo kultūros, žengsime tikro
jo mokslo ir gyvatdmiikų 
gražių' patirčių kelta, ušMami 
savo Tėvynei ir žmonijai tik
ro mokslo ir kultūros šviesą. 
Ir tik tada realizuosis, išaugs 
ir išbujos meilės jausmai žmo
nių širdyse ir visuomenėje.

Fr. Ateina*.

PADEKA
“Už mums prisiųsta* BAL- 

F-ui duosnių rauką suaukota* 
dovanas taria nuešMlą ačiū. 
Jūsų suakušoa sakas -sužaikia 
mums daug džiaugsmo ir pa
lengvina mūsų nelengvą trem
tinio ir ligonio likimą. Dar 
kartą dėkoju nš gerą

r “nr1** 
padėtų Jums, mieli Amerikos 
lietuviai, Jūsų gyvenime ir 
kilniame darbe.

’ 7 i ’
Tažytė Erta, TB ligoni.

$25.00 
$50.00

Rugiapjūtės švente Nepriklausomoje Lietuvoje. Vaizdai iš buvusio dMtMk> pamarialBkų kongreso.. Jaunimas šoka ir dainuoją.

su fotografija ir gyvenimo aprašymu.

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:
Immaculate Conception Convrnt Bnllding Fund, 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Siunčiu koplyčiai statyti auką $

Vardas, Pavardė
Adresas .............

(Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)
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Sv. Malachijaus Pranašystė
Kai ataMtama kalbėti

“Tėve mfiaų”...

Žmogus — yra sutvėrimas, 
trokštąs labai žinių. Jam rū
pi atidengti ateities uždan
gą, kurią Apvaizda užsklendė 
jo akims. Jam rūpi sužinoti, 
ir kas ja laukia ir koks liki
mas pasauliui skirtas. Nieka
da tas troškimas nebuvo taip 
stiprus, kaip šiais neramiais 
laikais. Kuo rečiau mūsų lai
kų žmogus kalba “Tėve mū
są“ ir “Teesie Tavo valia”, 
tuo labiau jis tiki įvairiems 
paranšavimams. Kiek daug jų kelių, 
prisiminta ir pakartota per 
praėjusį karą! Ar žmonėms iš 
to buvo kokia nauda? Kas 
žuvo, žuvo ir savo ateitį be- 
spšdamas; o kas gyvena, vėl 
imasi spėti gerus ar blogus 
laikus iš visokių pranašyščių. 
Pabandykime ir mes jas pri
siminti. Įdomu! O kas nori, 
gali tikėti ar netikėti.

Popiežių apibudinimas
Šv. Malachijus, Airijos 

vyskupas, gyvenęs 18 amžiu
je ir kaip tremtinys miręs 
Romoje, paliko apibudinimą 
popiežių, kurie dar bus iki 
pasaulio pabaigos. Pagal tą jo 
apibudinimą popiežiui Pijui 
XI atitinka “fides intrepida” 
vardas 
dinamo tikėjimo”, 
tikrai ir buvo.*.z *
yra tai, kad 
numatė jo metu prasidėsiantį 
karą, kuris išsiplės į visą pa
saulį prie sekančio popiežiaus, 
vadinamo “pastor angelicus” 
— “angeliškas ganytojas”. 
Tai dabartinis popiežius Pijus 
XII, o prie jo kaip tik įsilieps
nojo

Antras paša h Ii pis karas.
Šv. Malachijus praėjusį ka- 

į tiksliai. 
•sako jis. pasaulis bus išgelbėtas. Popie

žius vainikuos jį karalium ir 
jo karių globojamas sugrįžtąs 
į Romą. Tik tuomet iš sakyk
los bus paskelbta visam pa
sauliui taika. Tai bus ir Baž
nyčios triumfas. Vokiečiai, 
rusai ir anglai sugrįš į Kata
likų Bažnyčios prieglobstį.

Kartu su pergale pranašas 
mato dideles bausmes už nu
tolimą nuo Kristaus. Kils epi
demijos, baisus badas, dideli 
žemės plotai liks be žmonių. 
Tik 2/3 žmonijos pasiliks gy
vi. Jie gyvens dideliame tikė
jime ir pamaldume. Žmogus 
mylės žmogų! Pranyks res
publikų valdimosi formos, 
grįž vėl monarchijos.

Verta pastebėti, kad šv. 
Malachijas pramato tik sep- 
tynius popiežius po Pijaus 
XII mirties. Jo įpėdinis bus 
“Viator et nauta”, t. y. ke-

•V .

saąty praplis bedievybė, begė- 
; iyste, prievarta. Tvirkinanti 

spauda, redaguojama netikin
čiųjų, daugelį išves iš kelio! 
Šeima ir moterystės 
mantas bus paminti.
menė bus auklėjama 
manybės dvasioje.
pasiliks kurti dangaus įspėji
mams.

sakra- 
Jaunuo- 

laiBva- 
Žmonija

“fides intrepida 
“popiežius nepaju- 

Jis toks 
Bet įdomiau 

šv. Malachijus

r* a r>i Kildina labai

žydų persekiojimu, vykdomu 
žmogaus, kilusio iš germanų 
tautos. Jis f—Hitleris) pa
sieksiąs tokių aukštybių, apie 
kuriąs net nesapnavęs. Surin
kęs galingą armiją, veršis pa
saulio užkariauti. Pradžioje 
pavergsiąs dvi kaimynines 
valstybes (—Austriją ir Če
koslovakiją) . Tas vadas už
kariausiąs pusę Prancūzijos. 
Bet jo pasisekimų ribas Ap- 
veizda nustatys. Jį panaudos 
kaip bizūną Ištvirkusiai žmo
nijai nubausti. Kai jo žiauru
mai perviršys leistą saiką, jo 
valdymas pasibaigsiąs.

Apie pokarinius laikus
§v. Malachijus sako, 

Kristus būsiąs išgintas iš 
mų ir šeimų, mokyklų, 
džios įstaigų, parlamentų, 
šo gyvenimo... Visur išgirsite 
šūkį: “Šalin su Kristum!’’ Pa-

kad 
na- 

val- 
vie-

Tretysis pasaulinis karas
Toliau, Malachijus mini, 

kad Kristus, žmonių be saiko 
įžeidinėjamas, paliks juos sa
vo likimui, kol parpuolę ant 

vėl pripažins Kristų. 
Deja, tai įvyksią tik tada, kai 
2/3 žmonijos, bus sunaikinta 
žiauriame kare, kurį pradės 
aklas savo netikėjime žmo
gus (—Stalinas?).

Pranašas mato, kaip 
tų žygiuoja laukinės 
kurios užims šiaurinės 
tijos provincijas kartu su sos
tine. Jos susidės 
čiais iš vokiečių 
bendrai žygiuos 
niokoti vakarų pasaulio. Tuo 
metu Italijoje bus kruvina 
revoliucija. Vatikanas bus pa
imtas. Angeliškasis Ganyto
jas per kardinolų lavonus pa
bėgsiąs į Pietų Prancūziją. 
Tuo pačiu metu prie Reino 
upės, Kelno miesto apylinkė
se, bus baisus mūšis tarp be
dievių ir vakariečių armijų. 
Vakariečiai įgaus pilną ir ga
lutinę pergalę. Pats miestas 
ir nuostabiai graži katedra 
bus nušluoti nuo žemės pavir
šiaus. Net gamta įgaus gedu
lingą spalvą (—atom. bom
bos!).

Vakarų pergalė ir 
Bažnyčios triumfas

Mūšyje atsižymės vakarie
čių vadas, kuris atves savo 
karius iš pietų. Jo armijos

iš Ry- 
ordos, 
Vokie-

su netikin- 
tautos ir 

prie Reino

AMERIKA GINA LAISVĘ “Vyties” klišė

Amerikos tikslas-laisvė ir saugumas
IDĖJOS GALINGOS

Amerikiečiai turėtų atsimin- 
žodžius, pasakytus italų 

Mazzini, 
— “ide-

ti
patrioto Giuseppe 
kuris kartą išsireiškė 
jos yra pasaulio užkariauto
jai”.

Jokia grietinė siena negali
ma nuleisti prieš idėjas; nei 
šautuvai, nei lėktuvai jų su
naikinti negali. Dėl įsitikini
mų tvirtumo asmuo yra kovo
tojas už savo ir kitų laisvę. 
Tie, kurie silpnina ar niekina 
laisvės idėjas, yra laisvės 
priešai. Mes pabrėždami idė
jas, kuriomis remiasi laisvė, 
stipriname ją. Vienas laisvės 
stiprinimo būdų tai yra jos ir 
propagavimas individualiai

liauto jas ir jūrininkas (—gal 
Kard.
pilnai
ką-

Fr. Spellman?). Tik jis 
įgyvendins pasauly tai-

Kada tai įvyks?
Malachijaus pranašavi-

(Iš Bernard M. Baruch kalbų, pasakytų Washington

universitete ir City College. New Yorke)

per 
draugams užsienyje.

Ne tvirtumas, bet silpnu
mas, sukūrė autokratiją ir 
oligarkiją pasaulyje. Žmogus, 
neturėdamas tinkamos apšvie- 
tos ir tvirtų moralinių princi
pų, įvykdė baisiausią karą, 
kokį kada pasaulis matė. Da
bar komunizmo vedamas šal
tasis karas. kuris griauna 
mūsų gyvenimą ir, be to. 
krypsta į karštąjį.

laiškus savo giminėms ar MES PASITIKIME 
DEMOKRATIJA

f

Iš 
mų aišku, kad naujo baisaus 
karo reikia laukti prie dabar
tinio popiežiaus. Nepasakoma 
tiktai metų. Bet juos galėtu
me spėti dar iš kitų pranaša
vimų.

Sakysime, 1847 m. Marijos 
apsireiškimai Melanijai sako, 
kad žmonija už nutolimą nuo 
Dievo susilauks bausmės, ku
ri truks kiek daugiau kaip 
35 metus. Vieni tos bausmės 
pradžią skaito pirmąjį karą, 
kiti — bolševizmo įsigalėji
mą Rusijoje. Antruoju atveju 
gauname 1952 m. (1917-^35).

Iš 8tigmatizuotos Katarinos 
Emmerich pranašavimų gali
me tą patį nuspėti. Ji yra sa
kiusi. kad dar prieš pasibaig
siant antrajam
metų, dar likus kokiai 50 ar 
60 metų, šėtonas bus atrištas 
ir įgaus daugiau laisvės. Tai 
primena 1940 - 1950 — rudo
jo (Hitlerio), juodojo (Muso
linio) ir raudonojo (Stalino) 
bieso laikus. Du jau pažaboti, 
o trečiam apinasris dedamas. 
Iš kitų dar pranašavimų gali
ma daryti išvadą, kad Krem
liaus valdovų dienos jau su-
skaįtytos. . j.. M. k K- mūsų pozicijas.

DESPOTIZMAS VISADA 
AG BES Y VIS,

demokratija retai. Tar rodo 
esminis skirtumas tarp stali
ninės Rusojos bei hitlerinės 
Vokietijos ir mūsų. Štai kele
tas pavyzdžių: Hitleris. Mu
solinį, Japonija buvo despoti
jos, kurios kėlė nesusiprati
mus ir buvo taikos ardytojos. 
Toks buvo ir dabar yra vie
nintelis pasilikęs Stalinas, 
kuris operuoja despotizmu 
Rusijoje ir jo priklausomybėn 
palenktose tautose. Šis despo
tizmas šiandien vėl stengiasi 
suardyti taiką ir sunaikinti 
pasaulyje laisvę. Mūsų tikslas 
yra gyventi laisvėje ir taiko
je ir visam pasauliui laimėti 
taiką.

TIK DEMOKRATIJA 
LAIDUOJA LAISVĘ

Laisvė, kaip mes ją supran
tame, suteikia kiekvienam tei
sę reikšti savo nuomonę ir 
įsitikinimus. Tikiu visa širdi
mi, kad Amerika, gal su labai 
mažomis išimtimis, prisilaiko 
šių principų. Ar kuris nors

tūkstančiui komunistas arba jų rėmėjas 
drįstų tvirtai, kad taip yra 
Rusijoje?

Demokratija pirm visa ko 
leidžia laisvai pasireikšti, lais
vai pakritikuoti, žodžiu pasi
priešinti. Tuo būdu mes iš
vengiame jėgos, kuri griauna 
ir naikina žmogų. Mes mėgs
tame pagyrimą, bet yra svar
besnė kritika, ypač, jeigu ji 
yra teisinga. Tai tik stiprina

Dieviškasis gailestingumas
"Viešpaties gailestingumo šešėlis yra visada viršum Jo 

darbų", sako psalmistas. Šitoji mintis persunkia visą sekmadie
nio liturgiją, net brevijorių. Ties ja reikia ir mums kiek susi
mąstyti. Dievo gailestingumas yra labai išryškintas per abu — 
senąjį ir naująjį, testamentą.

“Dieve, kurs labiausiai parodai savo visagalybę atsileis- 
damas ir pasigailėdamas, padaugink mums savo gailestingu
mą. kad mus. siekiančius tavo pažadų, padarytum dangiškųjų 
gėrybių dalininkais", šitaip meldžiasi šį sekmadieių bažnyčia.

Dievo visagalybė labai ryški pasaulio sutvėrime, jo kūri
nių tobulume. Tik pažvelk į žvaigždes, apsidairyk aplink ir įsi
tikinsi. Tačiau dar didesnis yra Dievas, kai Jis pasigaili ir at
leidžia.

Dieviškojo pasigailėjimo pavyzdys yra pats Išganytojas. 
Jis atėjo į pasaulį tik todėl, kad pasaulio gailėjosi, kad pasaulį 
atpirktų. Jis paaukojo save už pasaulio nuodėmes. Jis save va
dino Geruoju Ganytoju, kuris atiduoda savo gyvybę už savo 
avis. Ii- atidavė savo gyvybę už žmonių nuodėmes.

Tačiau niekam nevalia Dievą gundyti ir tikėtis daugiau, 
negu vertas. “Dievas labai dainai nusikreipimu baudžia tuos 
nusidėjėlius, kurie per visą gyvenimą būna nuo Dievo nusi
gręžę”. sako šv. Augustinas. Tačiau niekada nėra atstūmęs 
sutrintos ir nužemintos širdies. Prisiminkime Mariją Magdalie- 
tę, atgailojantį šv. Petrą, atsiverčiantį šv. Povilą ir daugelį 
daugelį kitų.

Šv. Mišių maldos kelia mumyse labai daug gražių minčių, 
štai graduale mes prašome: "Saugok mane. Viešpatie, kaip 
akies lėliutę. savo sparnų šešėliu uždenk mane. Teišeinie mano 
teisė iš Tavo akių." Arba vėl aukojimo maldoje kreipiamės: 
“Į tave. Viešpatie, keliu aš savo sielą, mano Dieve, tavimi aš 
pasitikiu, kadgi nereiktų man rausti; ir tenesijuokia iš manęs 
mano neprieteliai, nes visi, kurie tavimi pasitiki, nebus sugė
dinti”.

Todėl, nesiduokime pavergti nevilčiai. Kai tamsios mintys 
mus užklups ir siela virpės nerami, pakeikime akis į kryžių. 
Ten yra atsakymas visoms mūsų abejonėms apie dieviškąjį 
gailestingumą. K.L.J.

JIE YRA NAUJI-NAUJI

FRIGIDAIRE
Master Model Refrigerators

politiniais klau- 
yra šventa pa

savo 
savo

krašto 
valdžios

Nežiūrint nuomonių skirtu
mo ir kritikos 
simais. mūsų 
reiga gerbti 
konstituciją,
formą ir jos įstaigas. Kol mes 
esame laisvi 
visa bus 
apš vietą, 
gyvenimą 
pratimą.

Mes pasitikime demokrati
ja, kurioje glūdi mūsų praei
ties siekimai ir ateities tiks
lai. Tačiau neužtenka demo
kratinėje santvarkoje gyven
ti ir demokratija didžiuotis: 
kiekvienas turi ir prisidėti 
prie demokratijos įgyvendini
mo ir jos išplėtimo pasaulyje. 
Mes turime skleisti demokra
tines idėjas užsienyje, prie ko 
galime labai daug prisidėti 
laiškais tenai gyvenantiems 
savo giminėms bei draugams.

Amerikos tikroji misija yra 
laisvė ir užtikrinti saugumas 
joje gyvenantiems visiems 
žmonėms. C.C.

žmonės, mums 
galima pasiekti per 

sukuriant geresnį 
ir vienas kito cu-

Dar liks lietuviu tremtiniu 
Vokietijoje

Amcrįkiečių zonoj — 6.000, 
britų — 6,500. prancūzų — 
400.

— 2.500
Lietuvos 
Lietuvos 

nuomo-
galėsiančių

Iš jų: "hard core” 
iki 3.000. Mažosios 
— 4.000 f Mažosios 
Tarybos pirmininko 
nė) — 12.000,
emigruoti — 6.000 iki 6,500. 
Jei pavyktų klaipėdiečiams 
padėti emigruoti, tai šis skai
čius pakiltų iki — 10.000.

"Hard core" kategoriją su
daro: TB ligoniai — 
chroniški ligoniai — 529. 
ligoniai — 110, seneliai 
1.100, našlės su mažais
kais — 300. psichiniai nesvei
ki — 44. invalidai — 79. ak
li — 6 ir kiti.

351. 
kiti

vai-

Here's new beauty, new conve- 
nience and usability —a big refrig- 
erator in smail kitchen space — with 
features and dependobility you'll 
fiid nowhere else. Come in. See all 
rne Frigidaire refrigerators.

cash pr„
/'Cs *223.75
frorr i 589.75

(’U. Et.

Only Frigidaire Gi ves You Aii These Features I
• Distinctive nevv styling — 

inside and out

• New super-storage 
design

• All-a luminum, rust-proo? 
adįustable shelves.

• New, deeper, al’-porce- 
lain stack-up Hydrators

• More space for 
large items

• More tall-bottle
space

• Exciusive Double-Easy 
Ouickube Trays

• New half-shelf and swing 
down shelf

• N»w, cll-porcelain 
Multi-Purpose fray

• Nevv, all-porcelain Meat 
Storcge Drawer

• More food-freezing 
space

• Farnou?. economieal 
Meter-Miser mechanism

Look Oufside! Look Insjde!
Yču Car.'t Match a FRiGIDAIRE •

Ketvirtis & Co.
MATCHES - JEVVELRY - DIAMONDS - TELEVIS1ON

ELECTRICAL APPIJANCES

379 West Broaduay
South Boston, Mass. Tel. South Boston 4649
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KENNEBUNK PORTE 
PASIŽVALGIUS

DARBININKAS

Kamantauskas,
Kneižys, Jur. 

J. Versiackas, 
Kašėta, Dau-

<• Aleksandras Laikūnas pa
sitraukė iš “Dirvos” redakci
jos. Tremtyje kurį laiką jis 
redagavo laikraštį “Mūsų Ke
lias”.
> Metinis “Draugo” pįkni- 

Kas įvyksta “Labor Day” — 
rtįgsėjo 4 d. Vytauto parke,

Kun. P. Ragažinskas, Sao 
Paulio, Brazilijoje. lietuvių 
parapijos klebonas, lankosi <•
Jung. Valstybėse. Neseniai 
btivo atvykęs Chicagon.
ė Alfonsas Žiedas, žurnalis

tas, šiomis dienomis atvyko 
iš* tremties ir įsikūrė Detroi
te. Dėl nepagrįstų skundų jo 
emigracija buvo sutrukdyta, 
bet, energingai
suomenininkei Mrs. 
padarius nemaža 
jo emigracijos byla 
mingai baigta.
• Viešasis knygynas Detroi

te. sužinojęs kas per paukštis 
tas lietuvių kalba leidžiamas 
lfikraštis “Vilnis”, daugiau 
jo neprenumeruoja.
• šv. Pranciškaus vienuoly

ne, Pittsburghe buvo išrink
ta nauja vienuolyno vadovy
bė: generalinė motina —mot. 
M. Loyola; asistentė — mot. 
M. Dovydą; padėjėjos — mot. 
M. Aloyza, mot. 
sės. M. Gabrielė 
na.
• Savaitraštis

Nė vienais metais neaplan
kė tiek daug svečių pranciš
konų vienuolyno kaip šią va
sarą. Neseniai čia įrengta šv. 
Antano garbei šventovė su
traukia didelius svetimtaučių 
būrius, atvykusius į šią apy
linkę praleisti atostogų. Va
kare iš vienuolyno garsiakal
biais perduodama religinė 
muzika maloniai nuteikia vi
są miestelį, kuriame vasarą 
gyvena daug iš kitur suva
žiavusių žmonių.

ma. Greit atvyksta “Aidų” 
redaktorius A. Vaičiulaitis, 
Dr. A. Kučas, prof. P. Padals- 
kis, prof. K. Pakštas, prof. 
dr. A. Šidlauskaitė ir dauge
lis kitų žymių asmenų. Rug
piūčio mėnesį yra kviečiamas 
ir “Aidų” redakcinis kolekty
vas pasitarimui 
reikalais.

Iš šią vasarą 
jų vienuolyne
čiaus galima spręsti, kad ir į 
“Lietuvių 
ką, kuris 
daugiau, 
atvažiuos 
liojimus
kad beveik visose Naujosios 
Anglijos lietuviškose parapi
jose organizuojasi autobusai 
į Kennebunk Portą. Net iš to
limos Philadelphijos, rodos, 
bene du autobusai atvyksta. 
Taigi nebelieka 
kaip tik 
tą dieną, 
susirinkę 
pakrašty,
smagiai praleis laiką. Buvęs.

Bičiūnas, 
Veta, P.
Smilgys, 
Šitkaus- 

Menkevi- 
Mališius, 

Sarankis, 
Karnaus-

šio žurnalo

atsilankiusių- 
svečių skai-

Detroito vi
li. Rauby 
pastangų, 
buvo sek-

Bet pranciškonų vienuoly
ne labiausiai laukiami svečiai 
yra lietuviai. Jie tai žino, ir 
todėl iš tolimiausių vietovių 
atvyksta čia pasigėrėti miš
kais, vandenynu ir pranciško
nų įstaigomis. Šią vasarą 
kasdien yra pilnas svečiams 
skirtasis namas. Neįmanoma 
būtų visų suminėti pavardė
mis, tačiau malonu bent tiek 
pažymėti, kad dabar čia atos
togas praleidžia Rašytojų 
Draugijos pirmininkas J. Ais
tis - Aleksandravičius su šei-

Dieną”, arba pikni- 
bus rugpiūčio 13 d., 
kaip kitais metais, 
žmonių. Tuos spė- 
patvirtina faktas,

įienė, Mainorienė, Balnienė, 
Vėtienė, Pratašius, Almokevi- 
čius, Jasionis, 
Vasiliauskienė, 
Versiackas, 
Kvedarą vičius,
bienė, Peišėnaitė, Zarankienė, 
Menkiavičienė, Antanaitis, Ci
ną Vasiliauskienė, 
Pakarklis, Mališka, 
Zaranka, Martišius, 
Palia vičius, Dirsa,
kaitė, P. Kudirka, 
čius, Uždavinys, 
Duoba, Basparas, 
Ridikas, Mickūnas,
kas Avižinis, Viškelis, Gren- 
kiavičius, Kašėtienė ir dauge
lis kitų mažesniomis sumo
mis.

Pinigai pasiųsti ALT Cen
tro valdybai.

Dabar Norwoodo BALF 
skyrius rengia visai kolonijai 
padedant, rugsėjo 10 d., labai 
gražioje Norwoodo apylinkė
je, Finnish Athletic Park, 
North Walpole, pikniką - ge
gužinę. Piknikas turi pasisek
ti, tai patikina visa kolonija, 
kaip senieji, taip ir jaunimas.

K.

Išsigando
Pliiladdphia, Pa.

Kai kas net ir iš gerų 
tos lietuvių skaitė tą raudo
nąjį šlamštą "Laisvę”, kuri 
ruošia jiems tikrą “nelaisvę”. 
Mat, nieko nereikėjo už to 
šlamšto prenumeratą mokėti: 
užteko užsisakyti pačiam tie
sioginiai savo parašu, o ne 
per agentą, 
eina. Dabar 
su kuo turi 
ir pradėjo 
nuo to šlamšto, kaip nuo pik
čiausių bacilų.

Dabar sklinda gandai, kai 
ir bolševikėliai žada taip pa
daryti ir, kad pasirodžius lo
jaliais šiam kraštui — Ame
rikai ištikimas 
deportacijos 
kurį jie ta^> 
net paskolos 
mažiau, kaip

Būkime atsargūs 
šais, kai juos nepažįstami as
mens įkyriai renka, ar spau
da, kuri dykai siuntinėjama, 
nes dabar dažnai tai daro šio 
krašto priešai, ruošdami A- 
merikai ir mums patiems pra
žūtį. Girdėjęs.

parašu,
ir jau • Belaisvė" 
daugelis suprato 
reikalą, išsigando 
kratytis, tolints

ir išvengus 
į Stalino rojų, 

kitiems giria, 
bonų pirkti ne- 
už 1000 dol.

su para-

vie-

MAINE VALSTYBĖJE VASARĄ
Aplankyk tą gražų kraštą nuvykdamas į Kennebunk Port — 
Tėvų Pranciškonų pikniką š. m. rugpiūčio mėnesio 13 dieną.

nieko kito, 
linkėti gražaus oro 

kurioje lietuviai, 
Atlanto vandenyno 

ir naudingai, ir

NorwoodiečiŲ įnašas Lietuvos išlaisvinimui

Mirė Neviera
Liepos 31 d. staigiai mirė 

dirbdamas Winslow Brothers 
ir Smith bendrovėje Jonas F. 
Neviera, gyv. 26 Tremont St. 
Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios 
Highland kapinėse. Liko dide
liame nuliūdime velionies 
žmona Joana (Grinkevičiūtė) 
Nevierienė, duktė A. Valentu- 
kevičienė ir du sūnus — Pet
ras ir Stasys. Taip pat paliko 
4 anūkus ir brolį Kalifornijo
je.

Noruood, Mass.
Nonvoodas, Bostono apylin

kės miestelis, yra rami vasa-

prilygti kaimyni- 
savo 
lenk- 

yra 
vietą

klėbonjjoje miestelio dalyje. Lietuviai čia 
liepos 12 d. 
susijungimo

klebonijos

Newark. N. J. ir nuo 
23 d. pradėjo veikti, 
išsirinkta valdyba, ap- 
veikimo planas ir iš- 
atstovai į ateitininkų

M. Baptistą, 
ir M. Pauli- ros poilsio vieta. Šio mieste

lio apylinkės primena Lietu- 
“Amerika” vos ramią gamtą. Lietuvių

praneša, kad Angelų Karalie- kolonija susispietus pietinėje 
nės parapijos 
Brooklyne, N. Y., 
kilęs dėl laidų 
gaisras apnaikino
pirmą aukštą. Padaryta dide
lių nuostolių. Iš žmonių nie
kas nesužeistas. *
• Įsisteigė nauja ateitininkų 

kuopa 
liepos 
Buvo 
tartas 
rinkti
suvažiavimą Pittsburghe. Val- 
dybon išrinkti: Z. Kungis, dr. 
Z. Račkauskas, K. Bazdukas, 
D. Metynytė ir Z. Jurevičius.
• Kun. St. Bfdavas, rašyto

jas, neseniai lankėsi New Yor- 
ke ir aplankė kai kurias įstai
gas bei draugus.

yra sukūrę daug organizacijų 
ir per jas nuveikę didelių 
darbų: įkūrė parapiją, pasi
statydino bažnyčią ir gražius 
namus pobūviams. Kultūrinis 
darbas jiems nesvetimas. Ne
pamiršo ir savo senos tėvynės 
Lietuvos. Jai besikūriant de
šimtimis tūkstančių išpirko 
Laisvės Paskolos bonų ir šiaip, 
stambiomis sumomis aukavo. 
Daugelis iš veiklesniųjų vi
suomenininkų, kaip vyrų, taip 
ir moterų, jau yra sulaukę se
nyvo amžiaus, bet rankų ne
nuleidžia. Jiems rūpi skaudus 
Tėvynės likimas bei jos lais
vinimo reikalai ir mielai kvie
čia atvykusius naujakurius į
savo eiles. Ši kolonija negali' cienė, Smilgienė, Mačys, Ma-

skyrius 
j trečią

minėti tragiš-

skaičiumi 
nėms kolonijoms, bet 
veikla stengiasi su jomis 
tiniauti. BALF 
prasimušęs net 
Amerikoje.

Nesenai buvo
ki birželio įvykiai Lietuvoje. 
Visos organizacijos vieningai 
prisidėjo, be to, gražų įnašą 
padarė ir aukomis Lietuvos 
laisvinimo darbui. Viso su
rinkta 100 dol.

Aukavo šie asmenys: po 5 
dol. — I. Simėnaitė, po 3 —J. 
Zaranka, K. Šimėnas; po 2— 
A. Neviackas, J. Jakštys, J. 
Pėža, A.. Tumas, Ramanaus
kas, Pečiulis, Mūrelis, Tyla, 
Al. Navickas, Tamolionis; po 
1 dol. — V. Kudirka, J. Bar
tulis, D. Razulevičius, S. Ra- 
zuliavičius, 
Protašienė, 
E. Alukonis,
Truskauskas, J. Vilkišis, Pr. 
Babilas, A. Pečiulienė, Lau-

M. Dulkė, M. 
S. Akunevičienė,

B. Domicėlė, J.

Didžiulis piknikas
Providence, R. 1.

Sekmadienį, rugpiūčio (Au- 
gust) 6 dieną, Šv. Onos Drau
gija rengia didelį metinį pik
niką Klaipėdos parke, (Smith- 
field, R*. I.). /

Gros gerai žinoma WAR- 
SAWSKA Radio orchestra. 
Dainų programą išpildys 
tremtinių grupė, vadovauja
ma muziko Jono Beinorto.

Bus skanių valgių ir gėri
mų. Gera proga susitikti ir 
pasimatyti su savo draugais 
ir pažįstamais.

Pikniko rengimo komitetas 
širdingai 
lankyti 
malonią 
popietei.

Galite
autobusais 
Klaipėdos parką, kurte iš
vyksta iš stoties 2:30 po pie
tų ir sustoja prieš AL’S 
CAFE, Charles St.

Parapijos piknikas
C?c\elanu, Oh:o

Sekmadienį, rugpiūčio 6 d., 
įvyksta sode Nepaliaujamos 
Dievo Motinos Pagalbos para
pijos naujos bažnyčios ir mo
kyklos statybos fondui pikni
kas. Visi geros valios žmonės 
prašomi atsilankyti, dar pasi
džiaugti gražiu parapijos sod
nu, kaip jis dabar yra, ir pa
remti naujosios bažnyčios ir 
mokyklos statybos fondą. Be 
to, turėsite progos pasimatyti 
su pažįstamais ir naujai at
vykusiais. Gros geras orkes
tras, bus skanių užkandžių ir 
kitokių prašmatnybių. Pra
džia pikniko 2:30 po pietų. 
Kviečiami visi clevelandiečiai.

Praeitą sekmadienį žmonės 
matė naujosios bažnyčios 
schemą. Visi džiaugėsi ir bu
vo patenkinti. Dabar laukia, 
kada bus pradėta pamatai 
įkasti.

Klebonas ir pikniko 
komisija.

M argam pasauly visko būna
Vieni berniukai

Kingfisher, Okla., buvo ati
daryta nauja miesto ligoninė. 
Kai ji šventė vieno mėnesio 
sukaktuves, tai apsižiūrėjo, 
jog mergaičių neturi. Iš vie
nuolikos gimusių kūdikių visi 
buvo... berniukai. Vienas tė
vas. kuris turi jau tris duk
reles, bet laukia dar daugiau 
šeimos, užsakė ligoninėje vie
tą prieš tris mėnesius. Jis no
ri sulaukti sūnaus...

Nebuvo ko sverti
Fargo, N. D., pereitais me

tais gimė toks mažas kūdikis, 
kad daktarai 
Pasvertas po 
turėjo vieną 
puse uncijos.
go iki 16 svarų. Galimybė gy
venti jam buvo ne didesnė, 
kaip vieno iš 10,000. Ir vis 
dėlto jis gyvena ir auga.

jo nebesvėrė. 
12 dienų, jis te- 
svarą ir 12 su 
Dabar jis užau-

kviečia visus atsi- 
ir užtikrina visiems 
progą, sekmadienio

važiuoti Worcesterio 
iš Providence į 

kurie

“Nuoširdžiai dėkojame BAL- 
F-ui ir Amerikos lietuviams 
už mums teikiamą pagalbą. 
Ji mums labai ir labai svarbi, 
nes esame ligoti, nepajėgūs 
dirbti ir dėlto -mūsų gyveni
mas yra ypatingai sunkus. 
Mes visuomet ir visur prisi
minsime savo geradarius ir 
aukotojus ir visuomet jiems 
būsime dėkingi?’

LTB Luttensee 
b/Mittnewald Komitetas.

Kvailas klausimas
— Vienos Mexico City krau

tuvės reklaminiame lange bu
vo maža iškaba: “Čia kalba
ma visomis pasaulio kalbo
mis”.

Vienasc draugas paklausė 
krautuvės savininką: “Ar jūs 
tikrai turite tiek daug vertė
jų?”

“Žinoma, kad ne”, atsakė

savininkas. “Aš neturiu nė 
vieno vertėjo”.

“Tai kas kalba visomis pa
saulio kalbomis?”

“Kvailas klausimas”, atsa
kė savininkas. “Gi pirkėjai iš 
visų pasaulio kraštų”.

Jos tas neliečia
Vienoje bažnyčioje kunigas 

pasakė taip graudingą pa
mokslą apie nuodėmingą pa
saulį, kad visos moterėlės 
pradėjo verkti. Tik viena 
klausėsi šaltai ir nei trupučio 
nesijaudino. Išeinant lauk 
kažkas jotf paklausė:

— Ar tamsta negirdėjai pa
mokslo, kad taip ramiai sėdė
jai??
— Girdėjau, bet aš priklau

sau prie kitos parapijos, ir 
tas manęs neliečia...

Pigiausia mokykla
— Ar žinai, kuri mokykla 

yra pigiausia, — klausia stu
dentas savo draugo.
— Ta, kurtą lankydamas 

daugiausia išmoksti.

Kalifornijoj
“Kiek metų jūsų sesuo?” 
“Dvidešimt vasarų”.

“Kiek žiemų?”
“Nei vienos. Ji gyvena Ka

lifornijoj”.
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SEKMADIENĮ. RUGPIŪČIO-AUGUST 13 DIENĄ 1950 M.
Visi keliai veda į Lietuvos Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno Parke, KENNEBUNK PORT, MAINE, ruošiamą
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LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA

11 vai. — Iškilmingos šv. Mižios su pamokslu
vienuolyno parke.

12 vai. — Pietūs.
3:00 vai. — Lietuviško Kryžiaus pašventinimas 

ir Lietuvių Dienos meninė dalis, kurių 
išpildys So. Bostono Sv. Petro parapi-

LIETUVIŲ DIENOJE 
dalyvauti 

Visus Tėvų Pranciikonų Geradarius, Rėmėjus

ir visus Amerikos Lietuvius.
« /

Nepraleiskite progos pamatyti gražųjį Maine, 
čia pasilsėti ir pasimaudyti netoli vienuolyno 
esančiame Atlanto Vandenyne. Dd pasimaty

mo atostogų kraite Maine!

LIETUVOS PRANCttKONAL
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PAIEŠKOJIMAI
Ambraževičiue, Jonas, iš 

Viršužeflčs k. Pancmunta v. 
Kauno ap.

Berger, Joseph ir Matilda, 
iš Kybeikių km., Virbalio v., 
Vilkaviškio ap.

Christ, kilęs iš Klaipėdos 
Kraėto.

Cypas, Domininkas ir Justi
nas, iŠ Skapiškio, Rokiškio a.

Daučiūnienė, Marytė, gyve
nusi Kaune, ir vyras Daučiū- 
nas, Jonas.

Dembinskaitė, Magdė ir Ona, 
viena jų ištekėjusi Masaitie- 

. nė, iš Tarpučių k., Marijam
polės ap.

Eibukas, Pranas, iš Burve- 
lių - Užbalių k., Surviliškio v.

Gaidukas, Petras, sūnus 
Adomo, iš Kujališkių k., Gul
binų v., Panevėžio ap.

Jočytė, iš Kauno ap., sesuo 
Rožės Prosevičienės.

Kasputienė - Stankūnaitė, 
Zosė, gyvenusi Jurbarke, ir 
vyras Kasputis, Jurgis.

Keveža, Juozas, iš Vilka
viškio ap.

Rimanto, Vlado, ir jo žmo
nos Skirgailaitės - Rimantie
nės, Malvinos, iš Babtų v., 
Kauno ap., giminės prašomi 
atsiliepti.

Laurušonis, Pranas, ir jo 
sesuo Laurušonytė, Marija, iš 
Miežonių k., Kaišiadorių vai.

Liekis, iš Stokaičių k., Žvin
gių parap., Vainuto v., Tau
ragės ap.

Lukšas, Jonas, iš Narvydžių 
k., Skuodo v., Kretingos ap.

Masaitienė - Dembinskaitė, 
Magdė ar Ona, ir jos sesuo 
Ona ar Magdė, iš Tarpučių 
k., Marijampolės ap.

Matimaitis, Jonas iš Lauki
ninkų k., Sartininkų v., Tau
ragės ap., ir jo sūnus Jonas 
bei duktė Basė.

Maumokas, Antanas, iš 
Naumiesčio, šakių ap.

Navarauskas, Stanislovas, 
iš Upėnų Šiaulių ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

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

Visuotiniame Amerikos Lietuvių Kongrese

1949 m. lapkričio mėn. 4-6 d.d.

GAUTŲ AUKŲ SĄRAŠAS
(Tęsinys)

Lietuvių Kadio-Minkę Programos Didysis

PIKNIKAS
GRABORIAI

Albert lt Barter

Pirmiau — Pape Optieai Cs.
Kada Jums reikaMhgi akiniai 
teiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.

«15 Mate BL, Heteter, Mmb.

Mes padarome dirbtinas akla 
Rsam KM 

Tel. 6-1944 
207 P ARK BUILDING 

Vorcester, Mmb.

W. J. Chisholin
GRABOBIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas* 

831 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone
Ofiso: Deater j.v32

Namų: PI. 62M

Kun. J. J. Šilkas, Sheboygan, Wis...........................   10.00
Jonas Kairys, Bridgeport, Conn.................  10.00
L. T. Sąjungos skyrius, Waterbury, Conn.................................10.00
SLA 142-oji kuopa, New Haven, Conn.....................................  10.00
Liet. Socialdemokratų 116-toji kuopa, Detroit, Mich. ........ 10.00
Franciscan Fa t hera, Green, Maine ........................................... 10.00
Lietuvos Vyčių kuopa, LeVviston, Maine .............................. 10.00
Ignas Petrauskas, Brockton, Mass.............................................. 10.00
Lith. Legion of America, Post 7, Hartford, Conn...............  10.00
LRKS 21-moji kuopa, Boston, Mass.......................................... 10.00
Lietuvių Rėmėjų Sąjunga, New Britain, Conn........................ 10.00
Ateitininkų Bendr. sąjunga, Boston, Mass............................. 10.00
LSD 71-moji kuopa, Cambridge, Mass.....................................  10.00
Moterų Sąjungos 29-toji kuopa, Brooklyn, N. Y................ 10.00
L. T. Sandaros 11-toji kuopa, Waterbury, Conn.................... 10.00
LRKS apskritis,, Connecticut ........  10.00
Helen Danielas, Passaic, N. J....................................................... 10.00
John Bley, New York, N. Y.............................................................10.00
Am. Liet. Socialdemokratų 6-toji kuopa, Pittsburgh, Pa. 10.00 
Sv. Onos Draugija, Waterbury, Conn........................................... 10.00
BALF’o 52-sis skyrius, Philadelphia, Pa.................................  10.00
ALT Sąjungos skyrius, Chicago, III.......................................... 10.00
Dievo Motinos Sopulingos Dr-ja .Harrison-Keamy, N. J. 10.00 
SLA 365-toji kuopa, Jamaica, N. Y.......................................... 10.00
SLA 242-roji kuopa, Brooklyn, N. Y.........................................  10.00
Nep. Pagalbos Šv. P. Marijos Dr-ja, Lewiston, Maine........ 10.00
Tėvynės Mylėtojų Draugija, Hartford, Conn......................... 10.00
Sandaros Moterų 100-toji kuopa, Chicago, III......................... 10.00
SLA 43-čioji kuopa, Boston, Mass.........................................  10.00
SLA 66-toji kuopa, Ansonia, Conn..........................................  10.00
SLA 57-toji kuopa, Worcester, Mass...................................... 10.00
Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-ja, Harrison-Kearny, N. J........... 10.00
Ieva Danilienė, Worcester, Mass............................................... 10.00
BALF’o 7-tasis skyrius, Harrison-Kearny, N .J.................... 10.00
Sylvestras Zaveckas, So. Boston, Mass....................................... 10.00
Liet. Soc. Są-gos 60-toji kuopa, So. Boston, Mass...............  10.00
SLA 14-toji kuopa, Cleveland, Ohio ....................................... 10.00
Lietuvių Bendruomenės Draugija, Ottawa, Canada ............  8.83

Šį Sekmadienį, Augusto 6-t^
MAYNARDE

Didžiausia ir smagiausia programa — Dovanos, Dainos, 
Jono Dirvelio Linksma Pagarsėjusi Radio Orchestra, 11 Mi- 
liono Dolerių I. J. Fox Kailiu Paroda, Vyrų Radio Kvarte
tas, vadovaujant Juliui Kazėnui buvusiam Vilniaus Operos 
Artistui, Rinkimas Gražuolės ir “Wonderful Tiine” laukia 
Visus.

I

Buv. Tremtinių Draugija, Detroit, Mich................................
Lith. Red Cross Benevolent Club, Cicero, III.......................
Liet Vyčių 29-toji kuopa, Newark. N. J................................
Alice Liepa, Binghamton, N. Y..............................................
Petras Svetkas, Maspeth, N. Y.................................................
LRK8A 135-toji kuopa, Woodhaven, N. Y............................
SLA 322-roji kuopa, Chicago, m.............................................
šv. Elzbietos Draugija, Hartford, Conn..................... ..........
A. Shilala, Los Angelės, Calif............. ........ ............. .......
Jokūbas Jankauskas, Worcester, Mass.................................
K. Kriaučiūnas, New York, N. Y.............................................
Feliksas Dambrauskas, Wofcester, Mass............................
SLA 353-čioji kuopa, Pittsburgh, Pa....................................
Tėvynės Mylėtojų Draugija, Racine, Wis............................
Apašt. Maldos Draugijos skyrius, Waterbury, Conn. ... 
Lietuvių Moterų Sąjunga, Lewiston, Maine ....................
Lietuvių Inž. ir Architektų Draugija, Osone Park, N. Y. 
Veronika Jomantienė, New York, N. Y................................
L. ir V. Mingėlai, Philadelphia, Pa. ......................................
Juozas Arlauskas, So. Boston, Mass.....................................
V. Slesoraitis, Akron, Ohio ...................................................
Dievo Motinos Sopulingos Dr-ja, Cicero, III........................
Lith. Improv. and Polit Club, Cicero, 111............................
Dominick Rūke, Clinton, Ind.....................................................
Kazimieras ir Apolonija Šukiai, Cicero, 111...........................
Klemensas Liaudanskis, Cicero, III.........................................
Kazys Genis, Cicero, III. ..... ......................................................
Tretininkų Draugija, Waterbury, Conn................................
Gyvojo Ražančiaus Draugija, Waterbury, Conn...............
Sandaros 10-toji kuopa, New Haven, Conn........................
Lietuvos Vyčių kuopa, Great Neck, N. Y............................
LRKSA 165-toji kuopa, Kearny, N. J.................................
SLA 299-toji kuopa, Rumford, Maine .............................. —
Lietuvos Vyčių 113-čioji kuopa, Linden, N. J....... .........
SLA 192-oji kuopa, New Kensington, Pa............................
Kazimieras Venslauskas, Montello, Mass............................
Lietuvos Vyčių 19-toji kuopa, Pittsburgh, Pa...................
Antanas Kučas, Scranton, Pa..................................................
P. J. Karašauskas, Wilkes Barre, Pa...................................
Lietuvos Vyčių 3-čioji kuopa, Philadelphia, Pa..................
Matas BujUs, Wilkes Barre, Pa.................... _.........................
Aloyzas Petrikas ................................................................... —-
J. B. Tamkevičienė ....................................................................
Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn..........................................
Alfonsas Stankevičius, Brota, N. Y......................................
O. Grilienė, Chicago, Iii.............................................................
A. Neviera, Boston, Mass............ ............................................
P. Razvadauskas, Boston, Mass...................... ......................
Jonas Masanauskas, Binghamton, N. Y...............................
ALRK Moterų Seimas ............................................................
LRKSA 115-tbji kuopa, Hartford, Conn...............................
Liet Moterų S-gos 17-toji kuopa, Hartford, Conn.........
Šv. Vardo Draugija, Brooklyn, N. Y...................................
Zigmas Jankauskas, Philadelphia, Pa...................................
Pranas YoCis, Maspeth, N. Y.................................................
Jonas Luko, Philadelphia, Pa.................................................
Paulina Martinaitis, Pittsburgh, Pa....... -.............................
Adv. Stephen J. Bredes, Jr., Brooklyn, N. Y......................

*
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nuo Lietuvių Pi-
1- *V’

Lietuvių Piliečių

Lietuvių Piliečių

Julia Sinkevičiūtė, H'orcesterio Druni Corps Majore te

Ir Misa Lithuania of N. E. 1950

BUŠAI Į PIKNIKĄ
SO. BOSTONE — 1-mą vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių 

Salės, E ir Silver Sts.
DORCHESTERY — 12:30 vai. po pietų 

liečiu Klubo, 1810 Dorchester *Ave.
CAMBRIDGE — 12:30 vai. po pietų nuo 

Klubo, 823 Main St.
BRIGHTONE — 12:30 vai. po pietų nuo 

Klubo, 24 Lincoln St.
MONTELLOJ — 12 vai. dieną nuo Zinkevičiaus Marketo. 

17 Arthur St.
STOUGHTONE — 12 vai. dieną nuo Lietuvių Svetainės, 

24 Morton St.
NORWOODE — 1 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių Klu

bo, St. George Avė.
LYNNE — 12:30 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių Klu

bo, 25 Camden St.
LOWELLY — 12 vai. dieną nuo D.L.K. Vytauto Klubo, 

447 Centrai St.
NASHUA, N. H. — 12:30 vai. po pietų nuo Poškevičiaus 

Daniel VVebster Hotel, 21 Main St.
WORCESTERY — 11 vai. ryte nuo lietuviškos vaistinės, 

Ideal Pharmacy, 29 Kelly Sq.
Automobiliu važiuojant į Vose's Pond, Maynard, iš Bosto

no važiuokit į Waltham, tada imkit kelią 117. Iš Wor- 
cester, Connecticut ir Rhode Island važiuokit į Marl- 
boro, tada į Maynard, Mass.

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

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

BORIS BEVERAGE CO.
| * J. ARLAUSKAS, Savininkas
| 220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

X.

Pabaiga

Viso aukų — $15.777.90

-ū

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
835 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmlninkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfleld St., So. Boston, Mass 
Prot. RaSt. — Stela Overkienė,

555 E. Bth SL, Ra. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

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

Iždininkė — Ona 9iauris,
SI Tampa St., Mattapan. Mam. 

Tvarkdart — M. Matejoškienė.
866 E. 5th St, S®. Boston, Mass. 

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

Draugija savo suslrUikirtus laiko kas 
antrų antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 402 E. 
Bevantb Bt, So. Boa^on, Mass.

SV. JONO EV. 8L. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medotiis
I 21 Sanger SL. So. Boston, Maaa. 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St., So. Boston, Mass. 
Protokolų RaSt. — Kazys Rusteika 

206 L St., So. Boston, Mass.
' Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
i 440 E. Sizth St., So. Boston, Mass.
: Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.
1 699 E. Seventh St., S. Boston, Masa 
i Maršalka — Jonas Zalkis.

787 Broadway, So. Boston, Maaa.
, Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
1 člą sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj.
492 E. 7th SL, So. Boston, Masa 

-draugijos reikalais kreipkl- 
' >lų raštininką.

Politinis skelbimas

EDV4ARD C.
CARROLL

Veteranas

Hon. Thomas J. Lineham
buvo paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui. Taigi į jo
vietą kaipo City 
rugp.-Sept. 12 d.

Councillor,
7 VVardas

turės išrinkti naują žmogų.
Tai vietai yra tinkamiausis
Edvvard 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 Marųuette Council K. 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C., Disabled
War Veteranų, So. Boston 
Citizens Assoc. ir kitų orga
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 Edvvard C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Sklb.

DAKTARAI

Tel. AV 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 akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 Iki 4 ir 7 iki 8.

A. J. NAMAKSY
Real Katate & 

Insurance
4(19 W. Brotbdvvay

SO. BOSTON, MASS.
"MOee Tel. SOuth Boston 8-0948 I

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mam

TEL PA-7-1233-W

Res- SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local & Lonf 

Distance 
Moving

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

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-

S. Barasevlčius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduav 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC •
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mm 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriui Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3980

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Baliamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS
Funeral Home

197 Mebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS HAITKI S
Laidotuvių Direktorius ir . 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 8-6434. I

WA ITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė. 
Brockton, Mm.

Edward J. Waltt 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoju 

Patarnavimas Dieną ir Nakų.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3388

ZALETSKAS
Funeral Home

564 Kast Broadway
Squth Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

ĮVAIROS SKELBIMAI
BEGALINE ŠAKNIS

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

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

ALEXANDER’S
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

rus, 131 Pond St, Randolph, PIRKSIU pianą. Kas turite
Mass. Tel. RA 6-1177;J. So. -parduoti, prašome pranešti 
Bostono ofisas, 409 Broadvay, “Darbininko” administracijai, 
room 4 nuo 5-7 (4-
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LDS Centro Valdybos 
peš”Jis

įvyks antradienį, rugpiūčio 
8 d. š. m., 7 vai. vakare, ‘Dar
bininko’ administracijos rašti
nėje, 366 VV. Broadvvay. Visi 
valdybos nariai kviečiami da
lyvauti.

Pirm. kun. Pr. M. Juras
Sekr. A. F. Kneižys

Bostono Advokatų Są
jungos Valdyboje 
lietuvis advokatas

1950-1951 metams Sąjunga 
išrinko teisėją Charles C. Ca- 
bot pirmininku. Advokatas A. 
O. Shallna paskirtas “Unlaw- 
ful Practice of the Law” ko
misijos nariu, ši sąjunga yra 
viena iš senesnių ir stipresnių 
advokatų sąjungų Amerikoje.

A.E.L.

Smarkiai ruošiasi
A. Ivaškos, Lithuanian Fur

nitūra Co. manageriaus vado
vybėje South Bostoniečiai 
smarkiai ruošiasi į TT. Pran
ciškonų pikniką, kuris įvyks 
šio mėnesio 13 dieną. Norin
tieji įsigyti buso bilietą, pra
šome kreiptis pas p. Al. Ivaš
ką į krautuvę, 328 W. Broad- 
way arba į “Darbininką”.

Išvyko į Kennebunk 
Port, Maine

Morta Eendzevičienė ir Bar
bora Gailiūnienė rugp. 3 d. 
išvyko Bendzevičių automobi
liu į Kennebunk Port pas 
T.T. Pranciškonus padėti 
ruoštis prie pikniko, kuris 
įvyks šio mėnesio 13 dieną.

Anksčiau M. Bendzevičienė 
su šeima nuosaviu automobi
liu buvo nuvykusi porai sa
vaičių į Chicagą aplankyti sa
vo giminių ir pažįstamų. Gro
dami iš Chicagos, nuvyko į 
Šv. Onos šventovę, 
nada. 
vaitę 
ko jo 
sod; 
k.y;

»

Qub. Ca- 
Ten praleido vieną sa- 
M. Bendzevičienė pasa- 

k.id Kena loję daugelyje 
žr. orės turi pasistatę 

._, kaip Lietuvoje.

Išvyko į Kanadą
Jonas ir Ona Burokai iš 

Watertown, Mass. išvyko į 
Montrealą pas savo gimines— 
uošvę Petronėlę Bandžienę ir 
Jasučius. M. Bandzienė ir H. 
Jasutienė - Bandžiūtė, pasi
svečiavusios pas p.p. Burokus, 
su jais išvyko į Montrealą.

Muzikas A. Visminas
su žmona rugp. 3 d. lankėsi 

"Darbininko” redakcijoj. A. 
Visminas, ilgametis “Darbi
ninko” skaitytojas, yra 
vargonininku Viešpaties J. 
Atsimainymo lietuvių p? •api
juj, Mrspeth, L. I. 
buvo apsistojęs pas 
.o...i..ą Kačinską.

Bu tone 
kum p Je-

Kun. Brazauskas, MIC., 
šiomis dienomis vieši pas 

savo tėvelius ir laiko šv. Mi
šias parapijos salėje, 492 E. 
7th St. Yra labai gera proga 
visiems daugiau sužinoti apie 
Lietuvių Mokyklą, Thompson, 
Conn., nes jis ten mokytojau
ja. Į šią mokyklą gali įstoti 
lietuviai berniukai, baigę pra
dinę mokyklą. Patariame tė
vams siųsti savo bernaičius į 
šią puikią Tėvų Marijonų mo
kyklą.

sekmadienį, pradedant 
mėn. 6 d. sekma- 

Petro parapijos 
W. Fifth Street, 

(prie bažnyčios)

vyks informa- 
ir bus priima- 
mokesčiai.
d. susirinkime 

pranešimas

At-ky Jaunimo Būrelio
Iškila

Bostono ateitininkiškas jau
nimas šį sekmadienį, rugpiū
čio 6 d. rengia iškilą į Nan- 
tasket Beach.

Visi vykstantieji dalyvauja 
šv. Mišiose šv. Petro bažny
čioje 9 vai. rytą. Iš čia vyk
sime į Rowes Wharf (Atlan- 
tic Avė., už So. Station). 
Laivas išplaukia 10 vai. 15 
min. Kelionė kainuos $1.50.

Kviečiami dalyvauti visi 
sendraugiai, ateitininkų tėvai 
bei bičiuliai.

Bostono At-kų Jaunimo 
Būrelio Valdyba.

Svari is pranešimas
LRKSA 94, Jaunimo kuopos, 

valdyba, narių patogumui nu
tarė šaukti kuopos susirinki
mus kiekvieno mėnesio pir
mąjį
rugpiūčio 
dieniu, Šv. 
mokykloj, 
So. Boston 
11-1 vai. po pietų. 

Susirinkimai 
cinio pobūdžio 
mi apdraudos

Rugpiūčio 6 
bus padarytas 
apie įvykusį LRKSA 57 sei
mą Detroite, Liepos mėn. 10- 
13 d.

Stasys Jakutis,
Finansų sekretorius.

Ateitininkų susirinkimas
s. m. rugpiūčio mėn. 5 d. 

7:30 mokykloj prie Šv. Petro 
bažnyčios įvyks a-kų susirin
kimas.

Kviečiame visus narius da
lyvauti. Kviečiame taip pat 
dalyvauti visus a-kus, kurie 
tik nesenai atvyko iš Euro
pos, Valdyba.

Persikėlė į savo namą
Šiomis dienomis Pranas ir 

Ona Tuleikiai, gyv. 702 E. 
Fifth St., So. Bostone, ilgame
čiai LDS 1 kuopos nariai ir 
“Darbininko” skaitytojai, pir
ko trijų šeimynų namą 190 
Emerson St. ir į jį persikėlė 
gyventi. Linkime Tuleikiams 
gerų sėkmių naujoje reziden
cijoje.

Atostogauja
Ignas ir Sofija Sakalai ir jų 

dukrelė Aldona, gyv. Chica
goje, ilgamečiai dienraščio 
“Draugo" ir “Moterų Dirvos" 
redaktoriai, atostogauja Colo- 
radoje.

Susilaukė sūnų
Jurgis ir Marijona Sinkevi

čiai liepos 23 d. susilaukė sū
nelio. Sinkevičienė yra žino
mų veikėjų ir didelių “Dar
bininko” prietelių Prano ir O- 
nos Tuleikių duktė.

Rugpiūčio 2 d. Vincas ir A- 
lena (Palaimaitė) Kališiai, 
gyv. 335 Fuller St., Dorches
ter, susilaukė sūnaus. Sūne
liu džiaugiasi ne tik tėvai, bet 
ir senutė motina Barbora Ka- 
lišienė. Kališiai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai. Ka
lišiai dabar jau turi du sūnus.

Lankėsi
Ketvirtadienį “Darbininke” 

lankėsi Zigmas Karalius iš 
Waterbury, Conn. P. Karalius 
yra ilgametis LDS 5-tos kp. 
narys ir “Darbininko” bičiu
lis. Jis dabar Bostono apylin
kėje atostogauja.

Kun. Owen McGrath,
kalbėdamas Ancient Order 

of Hibemians seime, 
viešbutyj, pranešė, 
Kolumbo Misijų < 
šeši kunigai žuvo raudonųjų 
Korėjoje.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, rugpiūčio 6 d. 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 kilocycles 
bus transliuojama apie Airi
jos ir New Yorko diecezijos 
globėją šv. Patricką. Šv. Pat- 

• rickas buvo sūnus 
valdininko Galijoje. Būdamas 
jaunas buvo užpuolikų keltų 
pagrobtas ir kaipo įkaitas lai
komas nelaisvėje 6 met. Išsi
laisvinęs skelbė per 30 met. 
Kristaus mokslą Airijoje.

Statler 
kad Šv. 

draugijos

romėnų

MARIANAPOLIO VIDURINE MOKYKLA

l
V

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 j

MARIAPOLI8 PREPARATORY SCHOOL ! 
THOMPSON, CONNECTICVT.

Tėvų Pranciškonų Kennebunk Port, Maine, koplyčios vidus

Šv. Pranciškaus Varpelis 
Vol. XXVII Rugpiūčio mėn. 

Nr. 8.

Šio numerio turinį sudaro: 
Moterystės nesuardomumas 
(vysk. V. Brizgys); Trys pa
simatymai (V. Vaitkus), ar
ba, kaip bolševikai Lietuvoje 
pranciškonus gaudė ir tardė; 
Parcinkulės atlaidai (T. Vik
toras Gidžiūnas); Ten, kur 
gyveno šv. Konradas (kun. 
L. Gižinskas). Toliau katali
kų gyvenimo ir pasaulio ap
žvalgos. Leidžia Tėvai Pran
ciškonai. Adresas: Kennebunk 
Port, Maine.

Laiškai Lietuviams 
1950 m. Liepos mėn. Vol. 1. 

Nr. 6

Šiuose laiškuose vėl randa
me pajudintą daug aktualių 
klausimų: Mažasis milžinas
(rašoma apie Domininką Sa- 
vio); Mamyte, pagalvok ir tu 
(K. Vabalkšnis apie motinos 
įtaką vaikams); “Mes negali
me turėti vaikų” (į tą dažnai 
girdimą vedusiųjų pasiaiški
nimą atsako Kunigas Jonas); 
Šoksime ar ne? (kas yra šo
kis ir ar tinka mums dabar 
šokti? — atsako P. Daugin
tis S. J.; Žodelis moksleiviui 
apie mendelizmą (J. Venckus 
S. J.); Nuodėmingos mintys 
(laiškas Onutei). Laiškai už
baigiami atsakymais klausė
jams. Leidžia Tėvai Jėzuitai. 
Naujas adresas: 5541 S. Pau
lina St., Chicago. III.

Žuvo pulk. Hubbard
Kanados lėktuvo 

fojė žuvo amerikietis 
Charles J. Hubbard. 48 
Washington, D. C. 
futbolo kapitonas 
vardo universiteto
nio garso, arktikos 
ašigalio) tyrinėtojas, 
žuvo ir 8 kanadiečiai.

katastro- 
pulk. 
m. iš 
buvo 
Har-

išd., 
į Ro- 
p. M. 
kitas

I
I

(Dabarties (Pastabos
r . •

Melagis melavo, per tiltą važiavo...

V Galas tos pasakaitės yra toks, kad “tiltas įgriuvo, mela
gis išgriuvo”. Mat, melagio liežuvis visada yra drūtesnis už 
kojas. Liežuvis ir per šiaudinį lieptą perveda, bet kojos neat- 
laiko ir melagį patiesia ant menčių. Žmonės nedovanai sako: 
meluodamas toli nenueisi.

Kartą gyveno toks Banadas Gimba iš Puspirdžių kaimo. 
Žmona jam nekartą sakydavo: “Žiu, tėvai, mūsų arkliai kai
myno avižas lamo ja”. O jis, kaip niekur dėtas, atsikirsdavo: 
“Meluoji, močia: tai kaimyno avižos mūsų žirgams pažandės 
kutena. Ką jie darys jų neėdę?”. Važiavo jiedu į turgų suki
busiais ratais ir puskapį kiaušinių vežės. Žmona jam ir sako: 
“Aure, tėvai, vienas ratas jau smunka”. O jis pliaukšterėjo 
dar botagu ir atšovė ūsą raitydamas: “Įsidėk dar vieuj į 
galvą, močia, tai niekų nepliaukši. Ar nematai, kad kelias yra 
šleivas, o ne ratai?”. Reikėjo, kaip tyčia, tam ratui užkibti už 
grumsto, ir abu sudribo su tuo puskapiu kiaušinienės.

Kaip ten buvo ar nebuvo, bet kai galvoje kam išklemba 
ratukai, jis griebiasi melo. Negali išsiteisinti, ginasi ilgi melu. 
Neturi argumentų atsikirsti, prisidengia melu. Tai labai leng
vas daiktas: pasakei, kad meluoja, ir daugiau jau kalbus nė.a. 
Jautiesi iššovęs, kaip iš patrenkos į uodą.

▼ Šitaip šaudo visi patentuoti Kremliaus melagiai. Jokiame 
kitame laikraštyj nerasi taip dažnai vartojamo žodžio “mela
gis”, “meluoja”, kaip raudonu padažu pateptuose. Reikia tik 
pavartyti “Vilnį”, “Laisvę”, “Liaudies Balsą” ir kitus bolševi- 
kinės “pravdos” dribsnius, kaip kiekvienu beveik žodžiu kitus 
apdrėbia melu. Kad bolševikai rusina Lietuvą ir kitus kraštus 
— jiems melas. Kad jie šimtais tūkstančių veža į Sibiro ka
torgas — jiems melas. Kad žmonės komunistų vergijoje ken
čia dantis sukandę — jiems melas. Kad Kremlius užkūrė Ko
rėjos gaisrą — jiems taip pat melas. O tiesa jiems yra ta, kad 
amerikiečiai vokiečių laukus apsėjo Kolorados vabalais; kad 
praeito karo metu siųstas amerikiečių maistas į Sovietų Rusi
ją buvo užnuodytas ir apkrėstas; kad visi rengiasi karui, o tik 
viena Rusija nabagė mušasi dėl taikos ir “neturi net kada gal
voti apie karą, nes naują gyvenimą stato.” Paskutinė “tiesa” 
yra ištrūbyta raudonojo žydelio Ilijos Ehrenburgo, kuris savo 
metu važinėjo po Ameriką ir paskui ją taip išdergė, kiek tik jo 
tulžis pajėgė.

▼ Taigi, visi meluoja, tik vieni komunistai yra teisūs; tik
jie vieni yra pašaukti ginti teisybę ir demaskuoti melą. Viską 
pasaulyje išradę, jie išrado ir patentą bolševikinei tiesai gin
ti — meluoti per akis ir susirietus. Bet kai pajudini tą puvėsį, 
tai pasirodo, jog tas patentas yra labai senas. Jau bus daugiau 
kaip pusantro šimto metų, kai prancūzas Francois Mane Vol- 
taire vadovavosi tokiu pat patentu; “šmeižk, šmeižk, o vis kas 
nors prilips”. Prilipti, žinoma, prilimpa, bet kai atlimpa, tai 
daugiau jau ir nebelimpa. Ir komunistų skleidžiamas melas vis 
mažiau belimpa, šiaudinis tiltas po kojomis ima jau braškėti. 
Liežuviu dar galima per jį eiti, bet kojos vis labiau klimpsta į 
melo tešlą. S.

Tą dieną į ten suplauks lietu- ; 
viai iš visos Amerikos kam
pelių. Tenai vyksta taip pat 
ir Cambridžiaus lietuviai. Au- 
tobusai jau organizuojami ir 
bilietai smarkiai platinami. 
Norintieji gauti bilietų kelio
nei kreipkitės į Bačinskų ir 
Daukanto krautuves, ar pas 
A. Zavecką, P. Radaitį, B. 
Jakutį ir J. Mockevičių. Taip 
pat galite užsisakyti bilietų ir 
pas A. Dubauską jo dirbtuvė
je, 285 Columbia St. Pašvęs
kime tą dieną ir visi, kaip 
vienas dalyvaukime Pranciš
konų parengime. Savo dalyva
vimu suteiksime jiems taip 
labai reikalingą paramą; be 
to, turėsime progą puikiai 
praleisti dieną vienoje gra
žiausių Maine valstijos vietų. 
Visais reikalais kreipkitės į B. 
Jakutį ar A. Daukantą.

Grįžo iš atostogų
šeštadienį, liepos 29 d., grį

žo iš atostogų J. Markūnas. 
Jis lankėsi Washington, D. C., 
Philadelphijoje, Pa. ir Balti- 
more, M. D. Atliko kelionę 
automobiliu. Drauge su juo 
keliavo jo dukrelė ir žentas.

Viešėjo pas savo tėvelius
Iš Tampa. Floridos, savaitei 

buvo atvykęs į Cambridge 
pas tėvelius p.p. F. N. Baigus, 
jų sūnus Pranas, žmona Pau
lina ir anūkas Richardas, pra
leisti atostogas. Po smagių 
atostogų, jaunieji Baigai au
tomobiliu grįžo į Floridą.

A. D.

Pakorė Dr. Helen Kim

Raudonieji korėjiečiai, užė
mę Seoul miestą, pakorė Dr. 
Helen Kim, kuri pereitais me
tais gavo Bostono universite
to garbės laipsnį. Ją pakorė 
už tai, kad ji atsisakė būti 
komunistų aukščiausio teis
mo teisėja.

Kitą korėjietę merginą, 
Soon - chum Park, Korėjos 
respublikos kongreso narę, 
raudonieji nužudė už tai, kad 
ji atsisakė per radijo raginti 
pietinės Korėjos kareivius pa
siduoti.

1796 kandidatai
įteikė Mass. valstybės se

kretoriui prašymus nominuoti 
juos į įvairias valdžios vietas. 
Tam tikslui parašus surinko 
1096 demokratai ir 700 res
publikonų. Iš demokratų į gu
bernatorius vėl kandidatuoja 
Paul A. Dever ir William A. 
Lynch, Jr. Iš respublikonų — 
Louis E. Denfeld, Frankland 
W. L. Milės, Clarence A. 
Barnes, Arthur W. Coolidge, 
Edward M. Rowe ir Daniel 
Needham.

Steigiamas stipendijų 

fondas

Mass. valstybės atstovų rū
mai 121 balsu prieš 89 nutarė 
duoti stipendijas 240 studen
tų, kurie lanko kolegijas 
Mass. valstybėje ir kuriems 
reikalinga finansinė pagelba. 
Jie turi būti pasižymėję 
moksle. Stipendijų fondą 
įsteigti rekomendavo Paul A. 
Dever. Fondas steigiamas 
mirusiųjų senatorių ir gub. 
David Walsh prisiminimui. 
Įstatymas pasiųstas senatui.

Išvyko į Romą
Sekmadienį liepos 30 

Bostono lėktuvu išvyko 
mą p-lė M. Brybaitė ir 
Norbutas. Romoje ir
Europos šventoves lankyda
mi, jie praleis 18 d. Linkime 
p-lei M. Grybaitei ir p. M. 
Norbutui, laimingos kelionės.

“Shover Party”
šeštadienį, liepos 29 d., lie

tuvių piliečių klube, priešves- 
tuvinis parengimas — “Sho- 
wer party” p-lei E.. Bennett 
ir p. E. Petrušauskui. Paren
gime dalyvavo gražus būrelis 
svečių. Šią pramogą surengė 
p. E. Petrušauskienė. E. Pet- 
rušauskas ir p-lės E. Bennett 
vestuvės įvyks rugsėjo mėn. 
"Labor Day”.

Atostogauja
B. Kazlauskienė, gyv. Berk- 

shire St., išvyko vienam mė
nesiui poilsio. Linkime p. Kaz
lauskienei gerai pailsėti.

Atvyksta Mingaudų šeima
Šeštadienį, rugpiūčio 5 d. į 

Bostoną iš Grohn, Vokietijos 
atplaukia laivas General 
Blatchford su tremtiniais. 
Tremtinių tarpe yra Mingau
dų šeima, kuri atvyksta į 
Dorchester. Mass.

Persikėlė naujon vieton
Šiomis dienomis, B. Jakutis 

Medford, Mass., įsigijo nuosa
vą rezidenciją ir su šeima 
persikėlė ten gyventi. Linki
me p.p. Jakučiams geriausio 
pasisekimo ir prašome neuž
miršti Cambridge. Kaip jau 
yra žinoma, B. Jakutis labai 
daug darbuojasi, Cambridge 
lietuvių katalikiškoje veikloje.

Važiuojame pas Lietuvos 
Pranciškonus

Rugpiūčio 13 d. Kennebunk 
Port, Maine, pas Lietuvos 
Pranciškonus, įvyksta didelis 
Amerikos

PAIEŠKOJIMAS
Aš Marcelė Jalinskaitė - 

Ausenka iš Salako valšč. Ka
zitiškio parap. Sabališkių k. 
paieškau savo pusbrolio Jū- 
dėną Antaną iš Salako valsš. 
sūnus Jono ir Marcelės Ja- 
linskaitės, kuris išvyko Ame
rikon prieš d. karą apie 1912- 
1913 m. Kiek žinau vertėsi 
prekyba ir turėjo savo fabri
ką - dirbtuvę, buvo vedęs 
našlę.

Pas daktarą LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, rupiūčio 5 d., 1:15 vai. po pietų įvyks lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaud;es 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 HOl’R
366 West Broadway * »• South Boaton 27. Mass.

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

“Daktare man skauda deši
nė koja”, skundžiasi senukas.

“Tai dėl senatvės, tam nėra 
vaistų” — garsiai nusprendė 
gydytojas.

“Jūs klystate, daktare", su
abejojo senukas: “kairė koja 
yra tokio pat senumo kaip ir 
dešinė, ir ji vis tik neskauda”.

Jis 
prie 

pasauli- 
(šiaurės 
Su juo

ir

lietuvių sąskridis.




