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Baltiečių protesto demonstracija
Lietuviai, latviai. ir estai žygiavo 

gatvėmis į City Hali.- Gubernatoriui 
Dever įteiktas memorandumas. - At
vaizdavo šiurpias trėmimo dienas. - 
Dalyvavo minios žmonių.

Bostono lietuviai, lat
viai ir estai surengė de
monstraciją pam i n ė t i 
liūdną 10 metų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užgro
bimo sukaktį. Šių trijų 
tautų demonstrantai su
sirinko prie Bostono vie
šojo knygyno. Dauguma 
jų buvo pasipuošę tauti
niais rūbais. Vaikučiai ir 
suaugusieji nešė didelius 
plakatus su įvairiais šū
kiais, kaip tai: “We Want 
Liberty For Lithuania”, 
“Communists Extermi- 
nate Nations”, “Commu- 
nism Brings Slavery and 
Death” ir tt. Šalia dviejų 
automobilių ėjo ginkluoti 
vyrai, kurie vaizdavo Ru
sijos slaptosios policijos 
agentus, o automobiliuo
se sėdėjo moterys, vaikai 
ir seneliai, vaizduodami 
tūkstančius ištremtų ir 
tremiamų Sibiran.

Ši baltiečių demonstra
cija atkreipė tūkstančių 
bostoniečių dėmesį. Bos-

ptsCfif aple'demons- 
traciją ir įtalpino pa
veikslus. Boston Post

dienraštis įtalpino lietu
vių vaikučių, nešančių 
plakatą su užrašu “We 
Want Liberty For Lith- 
uania”; Boston Traveler 
įtalpino latvių vaizdą su 
užrašu — “What Happe- 
ned To Us Could Happen 
To You”; Daily Record— 
‘ Lithuanians Tell of Red 
Horrors at City Hali”. 
Visa didžioji spauda la
bai palankiai atsiliepė ir 
reiškė užuojautą paverg
toms tautoms.

Vėl atmetė šalpM ftndf
Boston, Mass.— Massa- 

chlsetts valstybės atsto
vų rūmai vėl atmetė pro
jektą sudaryti šalpos 
fondui darbininkams su
šelpti ligos atveju. Šį su
manymą rėmė guberna
torius Dever ir darbinin
kų organizacijos. Prieš 
balsavo beveik visi res
publikonai ir 21 demo
kratas. Jie nurodė, kad

įmūra* t*n ir tomu 
drausti apdraudos ben
drovės, o ne valstybė.

APIPLĖŠTA LIETUVOS 
ATSTOVYBE PRIE VATIKANO

Roma. — Naktį iš bir
želio 9 d. į 10, 3 vai. Lie
tuvos ministeris prie šv. 
Sosto, p. Stasys Girdvai
nis, išgirdo kažkokį bruz
desį savo darbo kabinete. 
Atsikėlęs nuėjo pažiūrėti. 
Vos pradarius duris, plė
šikas atkišo ministeriui 
šviesos lemputę ir revol
verį įsakydamas tylėti. 
Po to liepė uždegti lem
pą, paduoti raktus, atra- 
kyti seifą. Atrakinęs sei
fą pasiėmė visus pinigus 
(750 dolerių) ir su revol
veriu grąsindamas liepė 
palydėti ligi durių. Po to 
pabėgo. Ministeris tuoj 
šaukėsi policijos, kuri,

deja, atvažiavo tik po 
pusantros valandos.

Plėšikas įsikorė į antrą 
aukštą su kopėčiomis, 
kurios buvo rastos prie 
lango. Faktą plačiai ap
rašė visi Italijos laikraš
čiai.

JugosMja kultini taift
Belgradas, Jugoslavija 

— Tito vyriausybė įteikė 
griežtą protestą Rusijai 
dėl trukdymo prekybi
niams laivams plaukioti 
Dunojaus upe. Stalinas, 
matyt, nori “sūnų palai
dūną” priversti nusilenk
ti ir atgailoti.
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Kad užgynė, lyg vartus užkėlė,
{ tėvynę grįžti nedraugai pikti...

J Aistis.

TĖVIŠKĖS ŽEMELE
Įkandin vis seka, lyg šešėlis —
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis,

-

Aukšti U.S. pareigūnai išvyko Japonijon
Vyriausybe mano, kad gali tekti pasirašyti separatis

tinę taikos sutartį.
Washington — Krašto 
*augo«Bekre 19 r i ui

štabo viršininkas gen. 
Omar Bradley birželio 11 
d. išskrido Japonijon pa
sitarti su gen. Douglas 
MacArthur įvairiais toli
mųjų Rytų reikalais. Bir
želio 14 d. tais pačiais 
reikalais išskrido į Tokio 
ir respublikonų patarėjas 
valst. depar t a m e n t e, 
John Forster Dulles. Jie 
yra įpareigoti ištirti vie
toje sąlygas ir nustatyti 
naują politikos kryptį Ja
ponijoj.

' • ._________ - '

MES REIKALAUJAM E LIETUVAI LAISVES

■■L. ' - tim3

Baltiečių demonstracijoje, Bostone, š. m. birželio mėn. 
14 d. dalyvavo ir lietuviukai tautiniuose rūbuose. Juos 
nufotografavo ir iią kMę Įsidėjo "Bestos Post", stam
baus tiražo Bostono dienraštis.
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Tokio daikto, turbūt, dar 
niekas negirdėjo

Jung. Va|st. įsitikino, su Japonija pasirašyti se-
J J
B ’

politikos.
Valstybės departamen

tas nori kiek galima grei
čiau pasirašyti taikos su-, 
tartį su Japonija ir leisti 
patiems japonams tvar
kytis. Tačiau krašto ap
saugos departamentas 
mano, kad pasitraukus 
amerikiečiams iš Japoni
jos, kraštas patektų Mas
kvos įtakon ir susilauktų 
Kinijos likimo.

Jeigu jau būtų nutarta

EUROPOS NEUTRALUMAS
New York — “Times” 

rašo, kad daugelis pran
cūzų mano, jog karo at
veju jie taptų invazijos 
auka ir kad stiprinimas 
Vakarų gali būti tik karo 
priežastimi. Panašūs ar
gumentai pasitaiko iš
girsti ir Vokietijoje, kar
tais ir Amerikoje.

Z” _

Tačiau yra didelė klai
da taip galvoti, kad Eu
ropos neutralumas ją iš
gelbėtų nuo invazijos 
bet kurio ginkluoto kon-

flikto atveju. Net jeigu 
karas prasidėtų ir už Eu
ropos ribų, ji neišvengtų 
invazijos, ypač jau žinant 
bolševikų pasikėsinimus 
prieš Europą. Prancūzi
jos vyriausybė gerai žino, 
kai jai Amerikos pagalba 
reikalinga Indokinijoje. 
Taigi tie prancūzai, kurie 
yra už Europos neutralu
mą turi eventualiai skai
tytis su Indokinijos nete
kimu, o būdami silpni 
bolševikų invazijos neiš
vengs.

si. Ne tik kad nesuteikė 
jiems pagalbos, bet dar 
iškratė ir apstumdė. Kaip 
Tuinylai net ranką išsu
kę. Prašo kaltininkus nu
bausti.

Kap. Tuinyla kalba lie
tuviškai, bet su lietuviš
kumu nieko bendra netu
ri. Jis yra žinomas, kaipo 
po ta pavarde pasislėpęs 
NKVD agentas. * Ameri
kiečiai, matyti, žinojo, su

i

ŽMONIŲ MEDŽIOTOJAI 
SKUNDŽIASI

Berlynas — Du žmonių 
medžiotojai, taip vadina
mos sovietų repatriacinės 
misijos nariai, kap. Tui
nyla ir puskarininkis 
Smirnov važiuodami ame
rikiečių zonoje ties Num- 
bergu susidūrė su vokie
čių vairuojamu automo
biliu ir buvo sužeisti.

Sovietų karinių pajėgų 
viršininkas, gen. Cuiko- 
vas, skundžiasi kad Ame
rikos karo policija su jais kokiu paukščiu turi rei- 
“nemandagiai” pasieigu- / kalą.

Rytų Vokietija gavo iš Amerikos 
bulvių. - Vokiečių sodintas bulves 
apnyko vabzdžiai. - Bolševikai kalti
na JAV, kad jos tuos vabalus 
nėšiais sėjo.

Frankfurt, Vokietija — 
Praeitos savaitės pabai
goje Sovietų valdomą Ry
tų Vokietiją užvertė A- 
merikos bulvės. Ameri
kos vyriausybė, turėda
ma perteklių, pardavė po 
vieną centą už 100 svarų. 
Amerikoje už tas bulves 
krautuvėse mokama po 5 
ir 6 centus.

Sovietų zonoje, Rytų 
Vokietijoje, yra bulvių 
trūkumas. Pasodi n t a s 
bulves užpuolė vabzdžiai. 
Komunistai sako, kad 
tuos vabzdžius pasėjo 
Jung. Valstybės iš savo 
bombonešių: Tuo būdu 
jos siekė sunaikinti Rytų 
Vokietijos derlių, išban
dyti mūsų (suprask, ko
munistų) sugebėjimą ko
voti su vabzdžiais ir par
duoti kapitalistinius nuo
dus vabzdžiam.

Amerikiečiai tokią ko;

botnbo-

kybos ekspertas, pareiš
kė, kad jis esąs įsitikinęs, 
jog bulvių importas buvo 
reikalingas užpildyti da
bartinį bulvių trūkumą. 
Bulvių sodinimas Rytų 
Vokietijoje užsibaigė ge
gužės mėn. pradžioje, bet 
užpuolė vabzdžiai ir su
naikino. Turėjo iš naujo 
sodinti.

Kai kas gal paklaus, 
kaip tos bulvės iš Ameri
kos pateko į Sovietų zo
ną —Rytų Vokietiją? Pa
prastas daiktas. Valsty
bės ir agrikultūros de
partamentai nedraudžia 
parduoti bulvių ekspor
tui, jei yra perteklius. 
New Yorko urmininkas 
David Zetland nupirko 
50,000 tonų bulvių iš J. V. 
agrikultūros departamen
to vienai Šveicarijos fir
mai į Hamburgą. Tos fir
mos vedėjas pranešė, kad 
jis tik tarpininkavo. Bul- 

? «——r-’-—*'- vės buvo parduotos Ham- 
tikru Vardu — nesąmone, burge už amerikiečių do- 

Stroh, Jung. lerius kitiems pirkliams,

muniatųpaaaką pavadino

me,rto atetovai nori kad jjrthur Stroh,
Valstybių vyriausios ko- kurių vardo nesutiko nu- 
mjsjjos tarpzoninės pre- rodyti.paliktas Japonijoje. Jis 

nesikištų į Japonijos vi
daus reikalus, o tik sau
gotų ją nuo Sovietų im
perializmo.

Sekretorius Johnson, 
ištyręs vietoje padėtį, pa
tieksiąs rekomendacijas 
Valstybės Departamen
tui kuris savo ruožtu tar
sis su britais, australie- 
čiais ir kitais kraštais.

Įsake Times korespondeo- 
M apleisti Tokio

Tokio—Londono Times 
korespondentas F. Haw- 
ley buvo pranešęs, kad 
Japonų policininkai norį 
grąžinti amerikiečiams 
savo ginklus, nes biją re
presijų komunistams pa
ėmus valdžią. Giliau tą 
reikalą patyrinėjus, pasi
rodė, kad ta žinia buvo 
pramanyta.

Generolas MacArthur 
įsakė Times korespon
dentui Hawley apleisti 
Tokio, nes jo pranešimai 
visuomet buvę labai ne
tikslūs.

Reikalauja atleisti 
svetimšulta

Washington, D. C. — 
Senato užsienio reikalų 
komisija siūlo atleisti vi
sus svetimšalius tarnau
tojus iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių ambasadų, 
konsulatų ir kitų įstaigų, 
o į jų vietas priimti ame
rikiečius. Svetimša 1 i a i 
esą veržiasi į tas įstai
gas, tačiau ne visada esti 
JAV lojalūs.

TOTORIAI R. VOKIETIJOJE
Leningradas — Lenin

grado radijas pranešė, 
kad į Sovietų dalies Rytų 
Vokietiją (Rytprūsius) 
atsikėlė nuo Volgos toto
rių, “kad sustiprinus mū
sų valstybės nuosavybes 
ir apsidraudus prieš atei
ties užpuolimą”. Taigi so
vietai lietuviškus Rytpū- 
sius jau laiko savo nuo
savybėmis.

Nuo 1946 m. iki 1948 m.

į Rytprūsius buvo atkelta 
apie pusė milijono rusų 
kolonistų . iš vidurinės 
Rusijos ir Ukrainos, ku
rių apie 80,000 jau išbė
giojo. Pastaruoju laiku 
atvyko į Tilžę pirmas 
transportas apie su 8,000 
totorių nuo Volgos ir iš 
Turkestano. Jų turi būti 
čion atgabenta nuo 100,- 
000 iki 150,000.

Suglaustos žinios
A Kinijos nacionalistai sušaudė du savo generolus, 

būtent: karo viceministerį gen. Wu-Shih, kuris buvo 
areštuotas kovo 2 d., gen. Chen-Paishong ir pulk. Tsu 
Kantee. Jie buvo apkaltinti suokalbiu išduoti Formo
zą komunistams. Tuo pradėta apsivalymo akcija nuo 
komunistų agentų.

A Sovietai parduoda Rusijos deimantus Antverpe
no rinkoje Belgijoje. Gegužės mėn. pardavė brilian
tų apie už 150,000 dol. Dauguma čia parduodamų bri
liantų yra iš priešrevoliucinių laikų, o kai kurie net 
60 met. senumo. Tos brangenybės importuojamos 
Belgijos rinkon per sovietų ambasadą Bruselyje.

A Kinijos komunistai ignoruoja Tito, kuris jau 
prieš aštuonius mėnesius pasiuntė Peipingo vyriau
sybei pranešimą, kad pasiryžęs pripažinti ją, bet iki 
šiolei iš Peipingo jokio atsakymo nesulaukęs.

A Marš. J. Christian Smuts, 80 m., buvęs Pietų Af
rikos Unijos ministeris pirmininkas, dėl ligos birželio 
14 pasitraukė iš Jungtinės Partijos Pietų Afrikoje 
vietos, kadangi jo liga pasireiškė rimtoj fdrmoj pneu- 
monia.

A Reuterio, vokiečių telegramų agentūros, vedėjas 
Berlyne John Pett perbėgo į rusų zoną ir pradėjo ak
ciją prieš amerikiečius. Jis nėra komunistas, bet ne
patenkintas amerikiečių politika.

A Maino valstijos gyventojai nuo liepos 1 d. turės 
mokėti už pieną vieną centą daugiau. Augusta ir Wa- 
terville turės mokėti^M.5 centą už kvortą ir 21 centą 
kitose srityse.
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Vakarai su Amerikos Rytų Vokietija, 
pagelto po 2-jo pas. kafo 
jau atstatė nepriklauso
mus'šiuos kraštus Azijo
je: Filipinus, Indiją, Pa
kistaną, Ceiloną, Burmą, 
Pietų Korėją, Indonezi- , 
ją ir greit ūmai sukurtas 
Izraelis — 8 naujos vals
tybės. Greit prisidės ir 
9-ji — Indo-Kinija.

Tuo tarpu Europoje 
viskas priešingai eina: 
buvusios valstybės T. Ru
sijos pavergtos. Jų vienos 
stačiai prievarta įjungtos 
į SSSR: Lietuva, Latvija, 
Estija, čia pridedant ir 
Suomių Kareliją bei čigo
nų -Besarabiją, kaip ir kų unija, kuri prieš kelis 
dar vieną kitą sritį. Kitų 
nepriklausomybė rusų - 
bolševikų "pačiame savo 
daige buvo sunaikinta: 
didžiulės Ukrainos, Gudi
jos (Baltgudijos), Gruzi
jos, Azarbeidžano (abi 
Kaukaze) ir t.t. Dar ki
tos valstybės paverstos 
T. Rusijos vasalėmis, 
kaip Lenkija, Čekoslova
kija, Balkanų valstybės,

Azijos tautos virsta 
nepriklausomos, o Euro
pos — pavergtos. Tai to
kia tiesa šių dienų švie
soje.

Vakarai tautoms nepri
klausomybes duoda, o 
Rytai (T. Rusija), prie
šingai, jas pavergia ir pa
vergusi išžudo (genoci- 
duoja).

ttūijū Wnė jo
Boston, Mass. — Jung

tinė Amerikos Raštinių 
ir Profesionalų Darbinin-

Spaudoppuslapiuose

mėnesius buvo išbraukta 
iš CIO už tai, kad jos va
dovybėje buvo komunis
tai, laimėjo balsavimus. 
Bostono Savitarpinės Gy
vybės Apdraudos ben
drovės darbininkai ketu
riose Naujosios Anglijos 
valstybėse, 30 vietų pasi
rinko CIO išmestą uniją. 
Balsavimas nustebino vi
sus.

•• ŽINIOS IS KATALIKŲ GYVENIMO
m
* ! f fa|g ti Šv. Juozapo bažnyčioje

SOVIETAI PRIĖMĖ NAUJĄ 
KARO BIUDŽETĄ

Maskva. — Sovietų 
Aukščiausios Tarybos 
posėdyje karo ministeris 
Aseny G. Zverev patiekė 
ir sovietiškas parlamen
tas patvirtino naują karo 
biudžetą sekantiems me
tams. Jį sudaro 79 su pu
se miliardo rublių, arba 
skaitant oficialiu kursu, 
$19,850,000,000. Tai su- _________________________
daro 6 milijardus dolerių Uos aps. kolchozas “Nau- 

"ja® Kelias” jau kraustosi 
į naują sodybą. Kolchozų 
sodybos statomos Jur
barko, Anykščių, Kėdai
nių, Kalvarijos valsčiuo
se. Kalchozų sodyboms 
statyti valdžia paskyrė 
400 mil. rublių paskolos. 
Ligšiol tik jungė žemę, 
dabar jau jungia ir sody
bas.

ambasadorius Alan G. 
Kirk bei Britanijos įga
liotas ministeris John Ni- 
choll.

• Kolchozų sodybos Lie
tuvoje. Sovietinės spau
dos žiniomis, Lietuvoje 
jau 65% ūkių kolchazuo- 
es. Dabar jau steigiamos 
kolchozams sodybos. Ute-

nte biudžetas. Nepaisant 
to, Arseny G. Zverev pik
tais žodžiais kaltino JAV, 
kad jos karo reikalams 
skiria 70 procentų visų 
savo pajamų. Kokią tada 
dalį sudaro sovietiškas 
biudžetas?

Sovietų parlamento po
sėdyje dalyvavo ir JAV

•»

Sekminių antrą dieną 
Romos Ateitininkų drau
govė turėjo reikšmingą 
susirinkimą, kuriame be 
Romos narių dalyvavo J. 
E. Vyskupas Padolskiš, 
Amerikos at-kų dvasios 
vadas Kun. Juras, Ateiti
ninkų Federacijos Tary
bos nariai Prof. Grinius 
ir Prof. Ivinskis ir Ro- 

■ mos Lietuvių Kolegijos 
vadovybė. Apie Amerikos 
lietuvių bei ateitininkų 
problemas kalbėjo Kun. 
Juras. Po to J. E. Vysk. 
Padolskis palietė ben
druosius šio meto ateiti- 
ninkijos uždavinius. Ko- 
legi jos rektorius patougp-

i je iškėlė mM, kaSaSi- 
. tininkija turėtų sdsirū- 

pinti pakėlimu į'altoriaus 
garbę Ateitininkų ideolo
go Prof. St. Šalkausko.

prie Švč, Marijos upės, 
kur pirmieji Maryland 
kolonistai apsistojo 1634

i

Prieš 310 metintatš- 
lyta M| vata 

Morganza, Md. — Prieš 
310 metų Maryland vals
tijos gubernatorius .buvo 
liudininku kai jėzuitų mi- 
sijonierius, T. Andrius 
White apkrikštijo indų 
vadą, jo žmoną ir kūdikį 
ir jo vyriausį patarėją. 
Vyriausias patarėjas ta
vo Pascataway indų, Kit- 
tamaąuund, ‘Tayac’ (im
peratorius)..

Gegužės 27 d., 1950 m., 
Kittamaųuund ainis, vy
riausias Turkey, buvo 
liudininku, kai 16 Lum- 
bee indų buvo ąpkrikšty-

Protestantai pagerbi 
KataHųvyduN

Boston, Mase. — Pro
testantai biznieriai pa
gerbė pirmąjį katalikų 
vyskupą Jean Lefebvre 
de Cheveruš. Jie įtaisė 
lentelę Šv. Tomo More 
oratorijoj,, 49 Franklin 
St., su užrašu:

“Arti šios vietos stovė
jo Šv. Kryžiaus katedra, 
pirmojo katalikų vysku
po Bostone, Jean Lefeb
vre de ChęVerus, įsteigta 
1803 meįąįs, Penobscot 
indų mįęjtoįtoeMm, Pre
zidento * Adams draugo, 
valstijos legislatūros pa
tarėjo, Amerikos tau
riausio kunigo. Jis tavo 
vienodai geras ir katali
kui ir protestantui. Šią 
lentelę įtaisė protestantų 
biznierių grupė — 1950.” 

J. E. Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D. 
šią lentelę, dedikavo pir
madienį, birželio 12 d.
• Kinijos miaijonterių 

po Ma-Tse-Tung grįžimo 
iš Maskvos padėtis labai 
pablogėjo. Misijoms dar 
leidžiama veikti, bet kas-

'11*1

dien jų darbas darosi vis 
sunkesnis. Nežiūrint į 
tai kiniečių pamaldumas 
J švė. Mergelę Mariją nei 
kiek nesumažėjo, /bet 
priešingai, Marijos kon
gregacijų narių skaičius 
Žymiai padaugėjo. Iš tų 
pačių šaltinių patirta, 
kad
mas 
ūkininkus, 
sunkios 
ūkininkams, 
gintų priešintis 
kolektyvizacijai.
■ Kiek Anglijos parla

mente katalikų? Britani
jos atstovų rūmuose yra 
21 katalikas, jų 15 dar- 
biečių. Vyriausybėje yra 
viešųjų darbų ministeris 
Stokos katalikas. Iš va- dovktfjabčių; ’kbfiervato- 
rių, Hollte, yra katalikas. 
Metodistų parlamente 
yra 30, jų 26 darbiečiai. 
Babtistų 4, jų 2 darbie
čiai. Žydų 23, visi darbie
čiai.

komunistinis rėži- 
labiausiai palietė 

Skel b i a m a 
bausmės tiems 

kurie mė- 
žemės

• Chebeague Islaęd, Me., 
aukštesnės mokyklos se
njorų klasės kiekvienas 
graduantas' turėjo ką 
nors pasakyti mokslo už
baigimo ceremonijose. 
Buvo du graduantai. Vie
nas pasakė atsisveikini
mo, o kitas sveikinimo 
kalbą.

KAN. F. KEMĖŠIS IŠVEŽTAS
Vienas tremtinys kuni

gas, aptikęs “Darbinin
ke” žinią, kad Kan. F. 
Kemėšio, LDS steigėjo, 
likimas yra nežinomas, 
mums praneša, jog jis 
buvo išvežtas į Sibirą,

BRITAI PASIRAŠĖ SUTARTI 
SU BOLŠEVIKAIS

Smake a
>

Londonas. — Britų dar- 
bieeių vyriausybė pasira
šė naują prekybos sutar
tį su Sovietų Rusija. Bol
ševikai šia sutartimi pa
sižadėjo padidinti rąstų 
eksportą į Angliją 50 
procentų.

Žinant Sovietų Rusijos 
priemones, kuriomis jie
padidina savo produkci- nuo ja?

ją, yra aišku, kad tuos 
rąstus kirs ir genės nauji 
tremtiniai Sibiro šaltyje 
ir vergų stovyklose. Rąs
tai bus nudailinti,, nu
skusti ir pakrauti į lai
vus nekaltų žmonių gy
vybėmis ir krauju. Įdo
mu, kiek tokie rąstai kai-

vos tiktai bolševikams 
antrą kartą užėjus. Jo se
suo Margarita Sadūnienė 
su savo vyru buvo už
mušti artilerijos sviedi
nio ūkyje. Pranešėjas yra 
gyvenęs toj vietoj, kur ir 

' Kan. F. Kemėšis atva
žiuodavo paatostogauti. 
Žinias jis gavo dar būda
mas Vokietijoje. Redak
cijai yra tiksliai praneš
tos pavardės ir vietos, 
susijusios su šiomis ži
niomis, bet jų čia neskel
biame.

RIBENTROPO-MOLOTOVO 
IDĖJA NEMIRŠTA

bė jokios teritorijos gabalo 
Baltijos pakraščiuose nėra už
grobusi, o visas žemes yra 
įgijusi tik pirkimo, paveldėji
mo arba tarptautinių sutarčių 
keliu —- visai priešingai nei 
Prancūzija, kuri verždamasi į 
rytus savo sienas yra kilnoju
si visada kariniais užgrobi
mais'.*. “Net ligi pat 19-jo 
amžiaus galo Prūsijos vy
riausybei buvusi svetima bet 
kokia jos provincijų germani
zavimo tendencija”. Bet vo
kiečiai atnešę savo aukštą 
kultūrą, ir vietiniai gyvento
jai ją prisiėmę savu noru.

Šitokios ir panašios, Dr. 
Woifrum tezės, leidžiamos į 
vokiečius ir ne vokiečius, yra 
sudarytos ne iš istorinių fak
tų. Istoriniai faktai. čia sa
vaip sumaitoti.

Dėmesio verta pirmoji tezė. 
Ji yra jau tam tikra pažanga, 
palyginti su nacine literatūra, 
kurioj naujieji prūsai buvo 
laikomi tiesioginiai senprūsių 
ainiai Kodėl čia nebijoma at
virai pripažinti, kad senprū- 
siai ir lietuviai bei latviai yra 
tos pačios tautų šeimos na
riai? Knygoj atsakymo neran
dam, bet jį patiriant iš Dr. 
Wolfrum vienam lenkui rašy
to laiško, kurio nuorašas mum 
atsiųstas. Dr. Wolfrum tvir
tina, kad bolševikam sunaiki
nus didelę Lietuvos ir Latvi
jos gyventojų dalį, tiedu 
kraštai nebeprisigelsią nepri
klausomai gyventi. Taigi lie
tuviai jau baigią mirti; su 
jais nebeteks skaitytis. Jie 
iškris iš pretendentų į Ryt
prūsius. Aiškus partneris tik 
Lenkija, ir su ja reikia akai* 

tWT to jau -mtoepareyn- 
ga kalbėti apie senųjų prūsų 
giminiškumą su lietuviais ir 
tuo pačiu paneigti lenkam is
torines teises į Rytprūsius. 
Tačiau norėdamas patenkinti 
ir tą vienintelį savo konku
rentą — Lenkiją, ir atsilygin
ti jai už vokiškąsias žemes 
Dr. W. taria, kad uegaM būt 
nieko prieš, jei Lenkija pasi
ims Lietuvos ir Latvijon teri
toriją, suteikdama ją ūku
siems gyventojams kultūrinę 
autonomiją. Tokiu būdu Len
kija gautų būtinus Baltijos 
jūros uostus ir galėtų atsisa
kyti buv. vokiečių žemių.

Dr. W. pianas prilygsta Ri
bentropo - Molotovo susitari
mą. Ribentropas atgimė Dr. 
Wolfrum asmeny, tik vargu 

• ar susiras lenkiškas Moloto
vas lenkų tautoje.

Rytprūsių klausimas yra 
atviras. ‘ Bet to klausimo 
sprendimas yra daug sunkes
nis, negu Dr.. Wolfrum jį at
vaizdavo. Ir Dr. Wolfrum pri
pažįsta, kad ..istorinė teisė į 
prūsų žemes priklauso lietu
viams. Pripažįsta taip pat lie
tuviam etnografinę teisę. To
dėl Rytprūsių problema gali
ma spręsti tik lojaliai atsi
žvelgiant į visų suinteresuo
tųjų triase.

“Otwart8 der Oder und 1 
Neuae” — tokio vardo knyga 
1949 m. išėjo Hanoveryje. ; 
Knyga turi būti mokslinė, nes 
parašyta mokslo žmonių: 
prof. Dr. Peter - Heinz Sera- 
phim, prof. Dr. Reinhart Mau- 
rach, Dr. Gerhart Wolfrum. 
Išleista taip pat mokslingumą 
pabrėžiančios leidyklos — 
Wissenschaftl i c h e Verlag- 
sanstalt K. G. Hannover, ku
rios ir motto yra “Veritas et 
Litterae”. Knyga parašyta 
tikrai su visu mokslinio darbo 
aparatu. Klausimai paliesti iš 
visų pusių, išsamiai, išdėstyti 
sistemingai iliustruoti įdo
miom statistinėm lentelėm. 
Tik vieuo dalyko knygoje pa
sigendi —veritas, tiesos!

Autoriai iš anksto turėjo 
tikslą įrodyti ir įteigti, 'kad 
žemės anapus Oderio Neissės 
turi priklausyti ne Lenkijai, o 
Vokietijai Šiam tikslui yra 
parinkti atitinkami faktai, 
kur reikia, vigai aukštyn ko
jom apversti. “Veritas” čia 
yra labai jau vokiška. Atitai- 
sinėti atskirus faktus ar fak
tų aiškinimą šioj vietoj nėra 
prasmės. Tačiau tikslinga ži
noti, kokios idėjos mėginama 
brandinti vokiečių tautoje ir 
kokiais argumentais jos sten
giamasi pagrįsti.

1. Rytprūsių pirminiai gy
vento jai nebuvę lenkai. Iki T3- 
jo amžiaus, iki vokiečiam at
sikeliant, pirminiai Rytprūsių 
gyventojai “nepriklausę nei 
slavų nei germanų tautų šei
mai Dingusieji senprūaiai 
priklauso, kaip ir šiandien dar 
gyvos lietuvių ir latvių tautos, 
atskirai indogenaaniškajai 
baitų tautų šeimai. Taigi, Ryt
prūsiai niekada nebuvo gyve
nami slaviškų giminių: taigi 
niekad taip pat nebuvo lenkų

• gyvenami”.
2. Kryžiuočiai užimt Ryt

prūsius teisėtai Norėdamas 
pridengti kryžiuočių imperia
listinį plėšikiškumą, Dr. Wol- 
frum aiškina, kad ano meto 
vyriausi tarptautiniai autori
tetai jam pritarę ir jį patvir
tinę. Kryžiuočių nukariavimai 
Rytprūsiuose buvo vykdymai 
visų Krikščioniškųjų Vakarų.

3. Nukariautieji prūsai ge
ruoju įsilieję j vokiečius. Jie 
nebuvę nei išnaikinti, nei iš
stumti o tik paversti laisvais 
ūkinnikais. Dėl to net 17-jam 
amžiuj dar buvę reikalo prū
sam išleist jų kalba katekiz
mą. Tačiau pamažu prūsų gy
ventojai buvo asimiliuoti ir 
tokiu būdu išnyko”.

4. Nei “Draag useh Osten”, 
nei germanizavimo tendenci
jos, o visur tik vokiška tai
kinga kultūra Autorius kate
goriškai atmeta populiarų 
tvirtinimą, kad kryžiuočių or- 
denas jau vykdęs “Drang 
naeh Ontsa”, jj tęsusi visais 
laikais Vokietijos politika 
Esą tik Rusija visais laikais 
turėjusi į Rytprūsius ekspan
sijos tiksią “Prūsijos valsty-

Melskimės lietuviškai!

Pranešimas
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menims: 1) Rosemary Mamchur — 1230 W, 7th St, 
Chester, Pa.; 2) K. Kucborsto — 214 Plymouth St, 
Bridgewater, Mass:; 3) L, Venckui —. 403 W.4th,St, 
So. Boston, Mass.; X) Eva Sitkus —- 89 Maple St, 
Kast Hartfo.ri.ęonn. , ;,gk
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TIBETO (JRANIJUS VILIOJA STALINĄ 
■ jp '■■■

Grupei vadovavo prof. A. 
Vinogridov, Maskvos 
geo-cheminio instituto di
rektorius. Tibeto įstaigos 
konfiskavo iš ekspedici
jos aukso rūdą, bet neat
kreipė dėmesio į “purvi
ną žemę” ir į generalinio 
štabo žemėlapį, rastą pas 
rusus. Rusai buvo nuga
benti iki sienos ir įspėti, 
kad, atsitikimui pasikar
tojus, jie bus areštuoti.

. i -1 ( S I t J
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Garbingos išvaizdos ži
labarzdis budistų dvasi
ninkas su skaisčiai rau
dona auksu siūta skrais
te sėdėjo puošniuos Dalai 
Lama rūmuose Lhassoje 
prieš mažą veidrodį. De
šinėj savo rankoj jis lai
kė geltoną lazdą, kairio
joj — varpelį.

Rytų Vokieti ja-So vietų satelitas
Politinių žinių aiškintojai yra linkę manyti, kad 

Sovietų Rusija laikinai nematanti galimybės suko- 
munistinti visą Vokietiją. Jos vakarinė dalis, esanti 
Amerikos, Britanijos ir Prancūzijos globoje, komu
nizmui nebeįkandama dėl tos natūralios priežasties, 
kad ji jau išėjo iš pokarinio skurdo. O kur skurdo 
nėra, ten komunizmas nebeturi pagrindo. Tik bepro
tis tegali išsižadėti nuosavybės ir laisvės ir prisiimti 
skurdą, nelaisvę ir terorą. Pagaliau, ir beprotis dar 
turi tiek instinkto, jog pajunta, kad geriau būti ne
muštam ir sočiam, negu kankinamam ir badu mari
namam. Net ir gyvuliai tai jaučia. Gi vokiečių tauta 
ne tik turi daug sveiko praktiško proto, bet yra ir la
bai sumani greitu laiku ekonominiai atsistatyti. Ku
ris vokietis norės terliotis su žiauriu besmegenišku 
komunizmu, dar užtemptu ant nešvaraus maskoliško 
kurpalio?

Tą faktą Maskva po daugelio nesėkmingų ban
dymų pagaliau patyrė. Tačiau kietagalvė užsispyrėlė 
meška dar vieną bandymą nori padaryti: sukomunis- 
tinti okupuotąją Rytų Vokietiją, padaryti iš jos to
kią pat sumaskolintą provinciją kaip Vengrija, Če
koslovakija, Lenkija, Rumunija ir Bulgarija. Rodos, 
kam to reikia? Juk ir taip Maskvos bolševikai R. Vo
kietijos gyventojus terorizuoja, kankina ir badu ma
rina. Ko gi daugiau ? Tautažudystė vyksta šimtapro
centiniu tempu. Bet ne, taip negerai. Meška jau pati 
supranta, kad jos vardas Europoje eina vis prastyn. 
Jau viena Berlyno blokada ko verta. Anie nori mies
tą maitinti, o Maskva užsispyrė jį badu numarinti. 
Tai tau ir reputacija. Ir ta “šlovė” pasklydo visame 
pasauly. Tai užmušė iškalbingiausią propagandą. 
Reikia kaip norą tas viskas atitaisyti ir sužavėti Va
karų Vokietiją, sudarant jai įspūdį, kad Sovietai su
teikia R. Vokietija tokią savivaldą, kurią net galima 
pavadinti nepriklausomybe, neę ir raudonoji armija 
bus atitraukta ir vokiečių armija bus suorganizuota.

Su ta armija bei “policija” jau pirmiau buvo pra
dėta žaisti. Suorganizuota net pusė milijono. Tačiau... 
na, kiek neapsižiūrėta dėl tų “policininkų” amžiaus. 
Jie buvo jauni, bet jau suaugę vyrai, galį vyriškai 
protauti ir... dauguma jų pasirodė pogrindžio akty
vistais, neprietelingai nusistačiusiais prieš Sovietų 
valdžią.

Jaunas kunigas užpylė 
keletą lašų Samgino 
(švęsto vandens) ant 
grindų o senasis vienuo
lis triskart sudavė lazda 
į skambutį. Tai buvo ap
eigos, kuriomis Tibeto 
valdžia paskelbė krašte 
ypatingą padėtį ir įgalino 
armiją šaukti rekrutus 
galimam karui

Kodėl rusai ir kinai 
taip susidomėjo Tibetu? 
Depon Maru Tibeto val
džios atstovas Hongkon- 
ge prasidėjusią kampani
ją prieš Tibetą, kuriame 
600,000 žmonių t. y. apie 
penktoji dalis krašto gy
ventojų, užsidarę budis
tų vienuolynuose, aiškina 
tuo, kad vakarų Tibeto 
rusai aptikę gausius ura- 
nijaus ir plutonijaus iš
teklius, kurių eksploata
vimą jokiu būdu nenori 
perleisti Vakarų demo
kratijom.

Prieš 5 mėnesius tibe
tiečiai atrado grupę rusų 
mokslininkų vakarų Ti
bete. (Vakarų Tibetas 
lėktuvu iš SS pasiekia
mas

Uranijaus ir plutoni
jaus atradimas bus pas
katinęs keturias kinų di
vizijas, gen. Liu Po- 
Tscheng vadovaujamas, 
demonstruoti prie Tibeto 
sienos. Gen. Liu įteikė 
Tibeto Tarybai ultimatu
mą, reikalaudamas besą
lygiškai kapituliuoti, jei 
Tibetas nenori išbandyti 
“visų modernaus karo 
baisumų”. Būdinga, kad 
Liu ultimatumas daug 
griežčiau suredaguotas 
nei kovo mėn. kinų ko
munistų vado Mao Tse- 
Tung atsiųstoji Dalai La
mai telegrama, raginanti 
Tibeto vyriausybę “mei
lėj ir draugystėj prisi
jungti prie kinų motinos- 
valstybės”. Po Liu ulti
matumo Mao pareiškė, 
kad Tibeto teroristinės 
vyriausybės likvidavimas 
yra vienas 1950 metų jo 
politikos uždavinių. Spė
jama, kad Maskvoj vie
šėdamas Mao Tibetą bus 
pasidalinęs su Stalinu, 

per 3 valandas), šiam rezervavus sau tik
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Jonas Gailius

Ne, ne apie jus! — atsako ir, priėjęs ar
čiau, pakužda į ausį: — Laukiame iš Lietu
vos prasiveržusių partizanų... Bet apie tai 
niekam nė šnipšt. Motiejūnų ir šiandien ne
trūksta. Na, ką, džiaugiatės?

— Pone Kamaiti, — sako jam Indrė, — 
mano nelaimė yra tokia didelė, kad nė ši ži
nia nedžiugina. Kokiu džiaugsmu šiandien 
beskambėtų varpai, — jie ne man gaustų.

— Na, na! — šypsodamasis pagrūmoja 
pirštr Kamaitis. — Gal ir ne taip. Bet apie 
tai vėliau. O dabar labąnakt! Nurimkite, 
daug nemąstykite ir pasilsėkite.

— Deja, ši naktis neatneš poilsio! — pa
sako, išleisdama pro duris. — O jums už vi
są iš visos širdies dėkoju. Labąnakt!

Kamaitis tyliais žingsniais nutolsta šali
gatviu. Pro langą žiūri sutemos.

Stovykloje tylu. Rodos, visi būtų išmirę.
Indrė uždengia langą, užsidega elektrą ir 

krinta nenusirengusi į lovą.
Dabar ji vienui viena, dabar jos niekas 

negirdi.
Bemiegė naktis tęsiasi iki pat ryto.

4.
Tuščia stovyklos koplyčioje.
Saulė, nusviedusi pluoštą spindulių pro 

nedidelį langą, balta juosta išpuošia kuklų 
altorių.

Nukryžiuotasis ištiestomis rankomis ka
bo tarp dangaus ir žemės, o Jo akys pri
merktos nuo skausmo.

Tyliai sugirgžda durys. Jauna mergaitė 
apsidairo ir atsiklaupia kertelėje, sudeda

vakarines Tibeto provin
cijas, kurios savo žemės 
turtais naudingos atomi
niu ginklu gamybai.

Penkiolikos metų Tibe
to viešpats Dalai Lama 
yra tasai, kuriam milijo
nai budistų mato įsikūni
jusį Buddhą. Dalai La
mai mirus, jo siela persi
kelia į kita naujai gimusį 
berniuką. Britų gydyto
jas Dr. Harrap yra vie
nintelis europietis, kuris 
dažnai gali kalbėtis su 
Dalai Lama ir kuriam te
ko jis gydyti.

Viceprezidentas Aiben W. Rarkley Ii prezidento Tru- 
nuuio rankų gauna medalį už nuopelnus visuomenės labui.

PAN-

Tai buvo nedovanotina ir nepakertotina klaida. 
Dabar nuspręsta mobilizuoti pats jauniausias jauni
mas, dar nesubrendę karštagalviai mokyklų pusber
niukai, įkaitinti komunizmo garų. Jie parodyto, kaip 
reikia mušti buržujai.

Geg. 28 d. tie jaunuoliai parodė, kad moką tvar
kingai maršuoti ir, vadų įsakomi, šaukti Stalinui va
lio. Ką jie parodys ateity — nežinia. Ar verčiau — 
žinia, kad jie, progai pasitaikius^ parodys kaip muš
ti — bolševikus. Vokietuko bolševiku nepaversk

Pasigailėjimo vertas tas “gudragalvis” - besme- 
——n.._ x--------"eyartavimu jis

tL Tą mizerną bol- 
į apibūdino Dostojevs-

JL

genis Kremlius. Badu, teroru ir 
nori draugų ir pasekėjų prisigi 
ševikijos vadų aklybę jau se ___
kis: “Valdžia užsimerkus mostikuoja basliu ir daužo 
saviškius.” • •

*

Komunistai surado ki
tą trylikametį kinų ber
niuką kaip Dalai Lamos 
konkurentą. Šis esąs kito 
Tibeto dievo
CHEN LAMA įsikūniji
mas.- Tibete jis turi savo _ 
šalininkų. 1947 m. ivvko 
Panchen Lamos šalinin
kų sukilimas Tibete. Ta
da žuvo apie 8000 vienuo
lių, sukilimo vadai buvo 
išžudyti, eiliniams sukilė
liams buvo išdurtos akys. 
Dabar komunistų palai
komi Panchen Lamos ša
lininkai vėl ėmė bruzdėti. 
Balandžio pradžioj Tibe
to -vyriausybė suimdino 
visus Panchen Lamos se
kėjus, taip pat kinų ir 
komunistų šalini n k u s. 
Tačiau ginkluotų krašto 
jėgų organizavimas silp
nai eina. Kariuomenės tik 
apie 20,000 ir ta pati 
prastai paruošta. Kinų 
puolimo Tibetas neatlai
kytų. Lig šiol Tibeto ap
sauga buvo Tibeto kalny
nai. Jie šimtus metų ap
saugojo Tibetą nuo išori
nio pasaulio įtakų ir nuo 
kaimynų agresijos. Ar 
jie išgelbės Tibetą ir da
bar, parodys artima atei
tis. Kai šį pavasarį, susi
rinkę Potaloj, Tibeto dva
sininkai klausė seniausį 
orakulą dėl savo krašto 
ateities, išgirdo prana
šystę: “Prieš dieną Tuk 
bus karas Puh krašte../’ 
(Tuk reiškia rugpiūtis, 
Puh — Tibetas).

■t

rankas, užlaužia jas ant krūtinės ir žiūri tie- Juodu apakina šviesi pavasario saulė. Iš- 
siai į apšviestą altorių. 7 / dykęs vėjųkštis žaidžia Indrės plaukų garba-

Mergaitės lūpos šnibžda tylius maldos žo- nomis.
«------ —l Gerai, kad paklausei ir atvažiavai, Ka

roli,-— sako Indrė. — Esu visai parblokšta. 
Tik pamanyk: nelaimė, kaip ragana pamotė, 
plaka mane savo šiurkščiomis rankomis. Ir 
kaskart vis pikčiau, vis skaudžiau.

— Juk sakiau, kad neapleisiu tavęs, — 
atsiliepia Karolis. — Bet geriau užeikime į 
kambarį, — bus geriau pasikalbėti.

— Pereikime per visą stovyklą, — prašo 
Indrė. — Tegu visi mus abu mato. Gal kas < 
atsimins tave, atpažins.
— O ar tai svarbu? — atsako, žiūrėdamas 

į praeivių smalsius veidus ir žvitrias akis už 
langų.

— Gal ir nesvarbu, Kšroli! Tačiau juk 
mes galime neskubėti į kambarį: juk tu — 
ne koks sovietų seklys, o aš — ne suokalbi- 
ninkė.

— Kodėl tu taip keistai kalbi? — nu
stemba Karolis.— Kas tau yra?

Indrė per prievartą nusišypso.
— Pameni, kaip pirmąkart mane aplan

kei? — paklausia.
— Pamenu, — nurausta Karolis. — Na, 

tai kas?
— Kai kas sako, kad tada tu atėjęs iš so

vietų zonos ir davęs man kai kurių nurody
mų... Taip įskųsta esu.

— Ak, Indre! — nustebęs žvilgteri į ją 
Karolis. — Kaip matau, tu esi tikro anti
kristo auka! Ką gi daugiau ant tavęs sudrė
bė?

Indrė papasakoja savo pasikalbėjimą su 
komendantu ir prieina prie savo barako du
rų.

— O dabar galime užeiti. Kas norėjo, pa
matė! — sako. -

• \

džius. Veidas išblyškęs, liesas, plaukai kuk
liai sušukuoti.

Jauni pečiai pakilę į viršų, pridengti gė
lėta suknute.

Praeina akimirksnis, prašamatoja pusva
landis, — mergaitė tebeklūpo.

Dabar jos galva nuleista, sudėtos rankos 
pakeltos iki smakro. Sakytum, įsikūnijęs 
sielvartas parimo tremtinių koplyčioje ir 
skundžiasi Dievui neteisybe, kuri viešpatau
ja tautose ir valstybėse.

Vėl girgžteli koplyčios durys.
Mergaitė net nekrūpteli. Turbūt, ji nejau

čia laiko ir negirdi nė savo širdies tuksėji
mo. Žmogaus skausmas yra kaip sunkus sap
nas, iš kurio norėtum pabusti, bet negali.

Kai atėjusio vyro ranka prisiliečia mer
gaitės peties, ji ramiai pakelia galvą.

— Karolis! — ištaria ji.
Tačiau jis nieko nesako, tik žiūri į jos 

išblyškusį veidą ir šalia atsiklaupia.
— Pasimelskime abu, Indre! — sušnibž

da. — už tave.
— Už nukryžiuotą tiesą, Karoli, — atsa

ko ir vėl panarina galvą.
Abu klūpo sudėję rankas ir abu kalbasi 

su Dievu, šalia Karolio juodų rūbų Indrės 
gėlėta suknelė atrodo kaip saulėtos vaikys
tės iškarpa, pridėta prie susirūpinusio gyve
nimo.

Nukryžiuotojo veidas apipiltas saulės 
spinduliais. Vinimis pervertos rankos, rodos, 
nori atsiplėšti nuo kryžiaus ir apkabinti du 
tremtinius, svetimo krašto barake ieškan
čius gyvo Dievo ir Jo pagalbos.

— O dabar kelkimės! — sako Karolis ir 
abu išeina į kiemą.

/

BRITAI NORI PASILIKTI 
LAISVAS RANKAS

Šiomis dienomis Prancūzijos vyriausybė išsiun
tinėjo įvairioms Europos valstybėms plieno ir ang
lių pramones sujungimo Schumano projektą. Bri
tams šis projektas nepatiko. Jie pareiškė, kad pir
miau turį šį reikalą nuodugniai ištirti, ir tik po to 
sutiks tartis minimo projekto reikalu.

Washingtonas apgailestauja, kad atsirado kliū
čių tarp D. Britanijos ir Prancūzijos dėl Schumano 
projekto ir mėgina jas pašalinti. Tačiau oficialūs 
sluoksniai mano, kad tai nėra kliūtimi tartis dėl to 
projekto su Vokietija ir kitomis valstybėmis.

Kai kurie britų sluoksniai pradėjo prisibijoti, 
kad prancūzai tuo planu siekia sukurti stiprų pran
cūzų - vokiečių ūkinį bloką, kuris gali būti grėsmė 
D. Britanijos ūkiui. Washingtonas mano, kad tokiam 
įtarimui nėra pagrindo. Schumano planas, jau neat
sižvelgiant į jo ekonomines išdavas, duoda progą 
suartėti Prancūzijai ir Vokietijai, kurių maždaug ke
turios kartos yra nuolatiniame karo stovyje, kas esą 
buvę istorijos bėgyje ir tarp Prancūzijos ir D., Brita
nijos, kurios tik po visos eilės karų sudarė nuoširdžią 
sandarą (Entente Cordial), kuri tveria iki šiai dienai.

R. Schumanas pasiuntė šiuo reikalu D. Britani
jai antrą notą, kurioje daro priekaištų dėl jos nepa
sitikėjimo. Prancūzija tęsianti ir toliau pasitarimus 
savo planui įgyvendinti, neatsižvelgdama j .tai, ar 
britai prie jų prisidės, ar ne. Belgija, Luksemburgas, 
Italija, Olandija ir Vakarų Vokietija sutiko atsiųsti 
savo atstovus į pasitarimus, kuriuose turės būti su
daryti 'tarptautiniai organai bendram labui tam pla
nui yykdyti. Žinoma, tą planą priėmusioms valsty
bėms tenka atsisakyti bendram labui kai kurių savo 
suvereninių teisių.

■■■ -..................................... m ■■—■■■■■. lii iiiiiii
.X- »- _ ‘ «

Karolis apstulbsta demonišku skundėjo 
išradimu. Net prašomas nesisėda kėdėje. 
Nervingai vaikštinėja ankštame kambarėly
je ir vis stebisi.

Kai pamato Alvydo nuotrauką, apkaišy
tą violetiniais žiedeliais, nežymiai pradeda 
stebėti jo veidą.

— Indre, o gal kas nors vėl tave nelai
mingai įsimylėjo? — staiga paklausia ir nu
leidžia akis.

— Kodėl taip klausi, Karoli? — nedrą
siai atsiliepia ir pati nukaista.

Ji staiga prisimena Karolį, atvažiavusį 
čia pirmą kartą, prisimena jo žodžius ir savo 
atsakymą. Tyliai atsidūsta, nuleidžia galvą.

— Šitaip keršyti gali tik nelaimingai įsi
mylėjęs žmogus, — paaiškina. — Va, šita 
nuotrauka — parodo ranka — gali tokį į pa
šėlimą įvesti.

— Nežinau, Karoli! Man daugiau niekas 
nesipiršo...

Karolis nusisuka nuo jos pečiais ir knibi
nėja laikrodėlį.

—- Indre, —■ valingu balsu sako, — tu tu
rėtum kai ką užmiršti... Vardan mano labo... 
ir niekad neminėti...

— Aš nenorėjau tavęs įžeisti, Karoli! — 
prieina prie jo Indrė. — Bet man... man tai 
šiandien saldus gailesys... — prideda.

— Indre! — permeta ją akimis Karolis.— 
Mes apie tai nekalbame!

Tuo metu subarbena į duris ir į kambarį 
įeina Kamaitis su nepažįstamu vyru. Kamai
tis patenkintas šypsosi, draugiškai pasveiki
na Karolį, o nepažįstamasis, kurio veidas nu
degęs nuo saulės ir perbrėžtas nedideliu ran
du ant kairiojo skruosto, geležiniu žvilgsniu 
įsisega į Indrės veidą.. .

'(*■ daugiau)-----------------
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• Toska Daabaraiti, Kauno 
dramos teatro aktorė, atvyku
si iš tremties apsistojo Brook- 
lyne pas aktorių Žukauską.
• O. KnshHicnė, mokytoja, 

amerikiečių klubuose Water- 
buryje praeitą žiemą skaitė 
daug paskaitų ir buvo pa
kviesta parašyti į kai kuriuos 
amerikiečių laikraščius straip
snių. Connecticut Club Wo- 
man balandžio mėn. laidoje 
įdėjo jos straipsnių ir foto su

i informacijomis.
• Kun. dr. L F. Boreišis rū

pinasi pamaldomis, kurios 
įvyks liepos 10 d. Blessed Sa- 
crament katedroje Detroit, 
Mich., LRKSA Seimo proga 
o už mirusius susivienijimo 
narius birželio 11 d. Šv. Anta
no bažnyčioje.
• Kun. V. Pikturna birželio

10 d. kalbėjo Ginkaus radijo 
programoje 10 met. Lietuvos 
okupacijos ir trėmimų liūdnos 
sukakties proga. Vincė Jonuš- 
kaitė padainavo momentui 
pritaikintų dainų.
• Dr. Vaclovas Tumasoms, 

chirurgas specialistas, išlaikė 
reikiamus egzaminus ir gavo 
teisę savistoviai verstis gydy
tojo praktika. Greitai jis ati
darys kabinetą Chicagoje, 
Marųuette Parke.
• Amerikos Lietuvių Inžinie

rių ir Architektų Draugija
New Yorke, šiuo metu turinti' vo padaryta pranešimai iš Fe- 
68 narius, nutarė imtis inicia
tyvos kviesti šį rudenį Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų suvažiavimą šios or
ganizacijos centrui įsteigti
• Dr. Antanas Kučas, kuris 

dabar dėsto prancūzų, vokie
čių ir jūsų kalbas Scrantono 
universitete, renka medžiagą 
savo naujai iš Lietuvos istori
jos knygai
• Lietuvių siuvėjų unijos 

Brooklyne, N. Y. nutarė nu
pirkti Izraelio Korporacijos Še
rų už $1,000.

Sujudimai Sv. Antano liet, parapijoje 
valgių ir gėrimų, kuriais mūsų 
draugija vaišins svečius pikni
ke. Jeigu oras pasitaikytų blo
gas, tai piknikas įvyktų para
pijos svetainėje.

Yra pasamdyti bosai, kurie 
nuveš, ir parveš už vieną dole
rį. Draugija visus prašo iš 
anksto užsisakyti bilietus pas 
komisijos arba valdybos na
rius. Prašoma narius ateilan- 

Labdarių 
ištaisytas, 
tarpe yra 
Jonas F. 

Cicero be-

CICERO, UJU
Šv. Antano parapijos pikni

kas įvyks Vytauto darže bir
želio 18 d. Visus parapijiečius 
prašom* dalyvauti šiame pik
nike. Visos draugijos pagelbs
ti prie darbų, kaip ir kitais 
metais.

Parapijas karaivaias jau 
baigėsi Sakoma, kad pelno 
bus apie aštuoni tūkstančiai 
dolerių. Tai graši parama pa
rapijai

Dabar mūsų parapijoje, kaip 
per atlaidus, yra svečių kuni
gų, kurie atvažiavę pas savo 
tėvus paviešėti. Jie yra mūsų 
parapijos išauginti Yra kele
tas ir tremtinių kunigų, kurie 
mūsų bažnyčioje laiko šv. Mi
šias. Iš tikrųjų pas Šv. Anta
ną birželio mėnesį tikri atlai
dai

Dabar prasidėjo šv. Antano 
novenos, kurios vyksta per 
devynias dienas. Dievo Kūno 
oktavoje kas vakaras buvo 
laikomi mišparai. Tai buvo di
delė Dievo malonė įsigyti at
laidus visiems parapijiečiams 
ir apylinkės lietuviams.

šv. Antano parapijos mo
kyklas užbaigimas įvyko sek
madienį birželio 11 d. trečią 
valandą po pietų parapijos 
svetainėje.

Iš šv. Antano draugijos 
veiklos

Šv. Antano draugijos susi
rinkimas, kuris įvyko birželio 
4 d. buvo gausus ir daug pa
daryta nutarimų draugiją lie
čiančiais reikalais. Taipgi bu-

k$ti su šeimomis, 
ūkis yra gražiai 
Stambių aukotojų 
miesto assesorius, 
Kimborkas. Mums
tuviams yra malonu tuęeti lie
tuvį miesto valdžioje. Jonas 
F. Kimbarkas yra senas Cice
ras gyventojas, tikras žemai
tis. Būtų malonu ir daugiau 
tokių lietuvių turėti valdžioje.

A. Valančius.

deracijos, labdarių ir Balfo 
veiklas. Apie BALFo surengtą 
vakarą pranešimą padarė A. 
Zakaras. Vakaras buvo sėk
mingas. Gauta pelno $150.00. 
Iš Balfo skyriaus kasos pridė
jus $200.00, į Balfo centrą bu
vo pasiųsta $350.00.

Buvo nutarta draugijos pik
nikas, kuris įvyks liepas 2 d. 
labdarių ūkyje. Viskas yra jau 
gerai paruošta. Draugijos na
riai daug prisidėjo aukomis ir 
darbu, taip kad draugijai nie
ko nereikės pirkti. Bus skanių

—1 -1
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SV. VARDO DRAUGIJOS 
VEIKLA

Vyrų Šv. Vardo Drtugija 
Šv. Pranciškaus parapijoje 
yra ne tik viena iš didžiausių 
narių skaičiumi, bet ir labiau
siai pasireiškia veikloje. Kiek
vieną mėnesį po Šv. Komuni
jos įvyksta užkandžiai ir su
sirinkimai, kurie būna gyvi ir 
skaitlingi.

Sekmadienio rytą po Komu
nijos ir bendrų pusryčių, įvyko 
susirinkimas, vado v a u j a nt 
naujam pirm., p. Martynui 
Blaževičiui (Blake), ir daly
vaujant dvasios vadui kun. J. 
Bernatoniui. Susirinkime buvo 
svarstomi draugijos ir parapi
jos reikalai, būtent, Šv. Valan
dos, kuri įvyks š. m. 19 d. bir
želio Lavrence’o, Mass., mies
to sUūiijone. Tikimasi susi
laukti apie 25 tūkstančių da
lyvių, vyrų. Moterys nedaly
vauja. Šv. Valanda virš minė
tą dieną įvyks 7:00 vai. vak.

Šv. Vardo draugija nutarė 
surengti parapijos naudai są
skrydį (pikniką), kuris įvyks 
parapijos parke “Palanga”. 
Visas pelnas skiriamas para
pijos naudai. Kaip kitais me
tais, taip ir šiemet sąskridis 
bus paįvairintas žaislais ir ki
tais dalykais.

Dievo Kūno procesija įvyko 
3:00 po pietų, dalyvaujant 
procesijoje vaikučiams. Cele
brantu buvo kun. P. M. Juras, 
asistavo kunigai J. Bernatonis 
ir P. Šakalis. Dalyviai gėrėjo
si įspūdingomis pamaldomis 
bei procesija. F.A.K.

Atsisveikinimas su kutu L
Pečiukevičium '
PlMladeiphta, Pa.

Nemaloni žinia pasiekė Šv. 
Andriejaus lietuvių parapiją, 
būtent, kad visų mylimas kun. 
Leonas Pečiukevičius vyskupo 
parodymu iškeliamas į kitą 
parapiją. Išgirdę šią staigme
ną, parapijiečiai labai nusimi
nė. Kun. L. Pečiukevičius bu
vo mylimas, kaip senosios, 
taip ir jaunosios kartos.

Jis ir tremtiniams daug pa
gelbėjo: sudarė affidavitų, at- 
vykusiems daug pagelbėjo bu
tų ir darbų suradime, vaka
rais mokė dipukus anglų kal
bos.

Ketvirtadienį, birž. 8 d. 7-tą 
vai. vakare, kun. Leonui buvo 
surengtas atsisveikinimo ban- 
kietas. Parapijiečių ir svečių 
prisirinko pilna parapijos sve
tainė. •

Bankieto programos vedėju 
buvo kun. Jonas Girnas, kuris 
pareiškė, kad šis parengimas .< 
neturi būti liūdesio vakaras, 
bet linksmas, suteikiant kun. 
Leonui progą su mumis links
mai vakarą praleisti

Kalbėjo kun. dr. F. Statkus, 
įvertindamas kun. Leono dar
bus Šv. Andriejaus parapijoje 
ir linkėjo geriausios sėkmės 
naujoje vietoje. Prof. V. Mari- New Britain gražiame 
jauskas, akompanuojant prof. 
P. Staniškiui, padainavo 2 
daineles. Toliau kalbėjo prof. 
J. Purinas ir tremtinių vardu 
dėkojo kun. L. Pečiukevičiui 
už visokeriopą atvykusiems 
pageibą, patarnavimus ir pa
mokinimus. Dėi daineles dueto 
padainavo Ona Urbonaitė ir 
Marytė Varvuoliūtė, akompo- 
navo P. Staniškis. Kalbėjo ta
lentingas kalbėtojas adv. 
Stanley F. Mankas ir linkėjo 
kun. Leonui kuogeriausio pasi
sekimo naujoje vietoje. Kun.
Jonas Gibas smuiku ir p. Ra- 
manauskas armonika sutarti
nai pagrojo dvi polkas. Jiedu 
slaptai ruošėsi šiam pasirody
mui. Susirinkusieji gausiai 
plojo. Klebonas kun. J. Cepu- 
kaitis nusiskundė, kad neten
ka darbštaus pagelbininko. 
Linkėjo kun. Leonui geros 
stėcmės naujoje vietoje ir pra
šė nepamiršti Philadelphijos, 
ypač šv. Andriejaus parapijos.

Šv. Andriejaus parapijos 
mokyklos 8-to skyriaus moki
nys Edwardas Junčius, mo- 

mokinių ir seserų mo- 
vardu 
kalbą 
didelę

pasakė atsisvei- 
ir įtiekė kun. 
puokštę rožių, 

šv. Andriejaus

Mirė ilgametis LDS narys
HaAferd, Cona.

Birželio 5 d. mirė a. a. Vin
cas Gaihūnas. Paliko nuliūdi
me žmoną Adelę Gailiūnienę, 
sūnų dr. J. Gailiūną ir dukte
rį, ženotą J. Grelak ir 4 
kus. Velionis priklausė 
katalikiškų draugijų ir 
6-tos kuopos.

anū- 
prie

LDS

Nuoširdžiai dėkoja
Velionio žmona viešai 

kia nuoširdžią padėką visiems 
pareiškusiems užuojautą liūde
sio valandoje.

Taipgi dėkoja vietos kuni
gams ir Marianapoiio grabo- 
riui Kartonui už malonų pa
tarnavimą. Negalėdama visų 
išvardinti, tarta visiems nuo
širdžiausią ačiū.

Adc!č f??****^^
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Bostono ariuvyskupas Richard J. Cushing laiko pirmąsias pamaldas Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserims 1945 m. Dešinėje vien uolyno kapelionas kun. J. Švagždys, 
kairėje — kun. F. Norbutas.

Metinis piknikas
New Britain, Conn.

Lietuvių Legijonas Stknley 
Ryz 4-tas postas bei jo rėmė
jos (auriliary) ruošia links
mą metinį pikniką, kuris įvyks 
šį sekmadienį, birželio 18 d., 

prie
miesty Quvartet park Barns- 
dale, Conn. Vieta ir apylinkė 
tikrai puiki, graži ir puošni 
gamta. Kviečiami visi broliai 

t 

ir sesės lietuviai atsilankyti ir 
pasigerėti gamtos grožybėmis, 
pakvėpuoti tyru oru. Tuo pa- 
remsite ir L. legijonierių dar
buotę. Taip pat šį sekmadienį 
yra ir tėvų pagerbimo diena. 
Tai bus graži proga pareikšti 
pagariaą savo tėvams.

Sidabrinė vedybų sukaktis
Šią savaitę birželio 14 d. 

p.p. Pranas ir Monika Lem- 
bertai švenčia sidabrinį vedy
binio gyvenimo jubiliejų. Šv. 
Mišios jų intencija bus atna
šaujamos birželio 17 d. šį šeš
tadienį 9-tą vai. šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Lembertai 
prieš 10 mėn. atvyko iš trem
ties. Jie auklėja 
kuris sėkmingai 
tesnę mokyklą.

Birželio 18 d.
ir Ona Sintautai irgi švenčia 
sidabrinį vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Jų intencija šv. Mi
šios bus atnašaujamos sekma
dienį 11-tą vai. rytą. Viktoras 
ir Ona Sintautai augina duk
relę. Jie yra ilgamečiai šv. 
Cecilijos choro nariai, žinomi 
apylinkėje, kaipo gabūs daini
ninkai, yra pasidarbavę įvai- 
ruose meno parengimuose.

Linkėtina jubiliejatams 
giausių metų.

Vakaras geni pavyko
Pereitą sekmadienį šv. Ro

žančiaus draugijos įvyko do
vanų vakaras, kuris gerai pa
vyko. Draugijos vadovybė

reiškia gilią padėką dvasios 
vadams už pritarimą ir mie
loms narėms už dovenėles ir 
malonų bendradarbiavimą. Be 
jūsų pagalbos nebūtų buvę 
toks sėkmingas. Ačiū visoms. 
Pranešu šia proga narėms, 
kad liepos ir rugpiūčio mėn. 
neturėsime susirinkimų, ta
čiau nepamirškime pirmųjų 
mėnesio sekmadienių daly- f 
vauti šv. Mišiose pusė po de
vynių ir bendroj šv. Komuni
joj, aukojant šv. Tėvo intenci
ja ir už kenčiančią Lietuvą. 
Atminkime, kad šie metai yra 
šventieji metai. Pašvęskime 
daugiau laiko maldai bei ge
riems darbams.

Ruošiamės į Lietuvių Dieną
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

newbritainiečiai ruošiasi vykti 
į Lietuvių Dieną Marianapolin 
pas tėvus marijonus. Bušai 
jau yra užsakyti. Dėl bilietų 
vietas buse prašau iš anksto 
kreipkitės į B. Mičiūnienę.

«. M.

sūnų Vitalių, 
lanko aukš-

p.-p. Viktoras

Būtų labai gražu,

Turėsime gabių 
iš kurių išgirsite,

kyklos 
kytojų 
kinimo 
Leonui
Atsisveikino 
parapijos draugijų valdybos, 
pareikšdamos geriausių linkė
jimų įteikiamos dovanėlių. 
Atsisveikinime dalyvavo šios 
draugijos: tv. Elenos, Gyvojo 
Ražančiaus, Tretininkų, Soda- 
lietės, Sv. Andriejaus parapi
jos veteranų Postas, Maldos 
Apaštalavimo draugija, para
pijos choras ir tremtinių. Kun. 
Leonas Pečiukevičius dėkojo 
klebonui kun. J. Cepukaičiui 
už gerus patarimus; kun. Jo
nui Gibui už taip glaudų ben
dradarbiavimą parapijos dar
buotėje ir visiems parapijie
čiams. Taip pat padėkojo 
draugijoms, sureng ū s i e m s 
bankietą ir visiems atsilanku- 
siems. Užbaigai Ona Urboniū- 
tė, akomponuojant P. Staniš- 
kiui, ir visa publika sugiedojo 
Lietuvos himną. Bankiete da
lyvavo šie kunigai: Patlaba, 
Martusevičius, Valančiūnas, 
Cepukaitis, Statkus, Šimkus, 
Raila, Lukšys, Jaskevičius, 
Budreckas, Cegys, Gibas ir 
PečiukevičiUB.

Kun. L. Pečiukevičius išvy
ko į naują parapiją, Sacred 
Heart Church, Silver Creek P. 
O., New Philadelphia, Pa.

. Putas.

ii-

Rengiamės Liepos 
4-tą į Marianapolį 

H’aterburj, Conn.
Lietuvių Marianapoiio Ko

legijos rėmėjų komitetas lie
pos 4-tą dieną rengiasi atvykti 
čion pas tėvus marijonus. Bu
šas jau užsakytas. Kas norė
tų juo važiuoti, tesikreipia dėt 
tikietų į p. Karinauskienę, ar 
Petrą Jokubauską. Juos galite 
matyti kas vakaras priėš 7 
vai. iki po septynių prie baž
nyčios. Kelionei tikietas į 
ir atgal $3.15.

Šv. Juozapo parapijos 
piknikas

įvyko praeitą sekmadienį, 
birželio 11 d. Diena pasitaikė 
graži, tai ir publikos suplaukė 
gausiai.
Šv. Vardo draugijos šv. Mišios 

bus atnašaujamos birželio 
18 d. 8 vai. rytą. Tą pačią

dieną ir tėvų pagerbimo diena. 
Prašome tėvus su vaikais da
lyvauti šv. Mišiose. Po Mišių 
įvyksta pusryčiai. Pusryčiuose 
gali dalyvauti visi, nors ir ne
priklausytų prie šv. Vardo 
draugijos.
kad visi vyrai priklausytų 
prie šios draugijos.

Minėsime liūdniausią mūsų 
tautos dešimtmetį 

birželio 17 d. vakare Šv. 
Juozapo parapijos auditoriu- 
me. Prašome tą vakarą visus 
atsilankyti, 
kalbėtojų,
kaip yra kankinamas mūsų 
kraštas ir kiek jau jame išžu
dyta mūsų mielų brolių ir se
serų. Minėjimą rengia Lietu
vių Tarybos skyrius.

Kortomis lošimas
įvyksta birželio 18 d. po pie

tų Juozų Žemaičių patalpose, 
378 Wilson St. Rengia Maldos 
Apaštalavimo draugija.

Darbai
Kai kurios dirbtuvės dirba 

savaitėje 5 dienas po 10 vai., 
o šeštą dieną — 8 vai. Kitos— 
šešias dienas savaitėje po 8 v. 
Kai kurios dirba 5 dienas ir 
mažiau. Brass Wire Mill bai
gia savo dienas Waterburyje 
ir persikelia į Torrington, Ct. 
Senesni iš darbo paleidžiami.

Koresp.

ten

so-

Didelę pramogą '
Woreester, Mass.

rengia “Aušros Vartų” 
dalicija trečiadienį, birželio 28
d., 8 vai. p.p. bažnytinėje sa
lėje. Įėjimas 40 cent. su už
kandžiais. Komitetą sudaro šie 
asmens: Rita M. Keršis pirmi
ninkė, Helen Daltwas, Fran- 
ces Banionis, Aldona Pauliu- 
kaitis, Veronica Kasper.

Kviečiame visus senus ir 
jaunus atsilankyti ir gražiai 
praleisti vakarą.

Rita M. Keršis.

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

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

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

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. K!. Zalalis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

DARBININKO Administracijai
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINI”.

Vardas ir pavardė ...........................-.......................  -...................

Adresas .....      _.....-.................. .
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“Ai komunizmui neprita
riu” — sako šiandien ne tik 
tie, kurie nuo seniai su bolše
vizmu kovoja, bet ir tie, ku
rie netaip seniai bolševizmui 
ir Sovietų Sąjungai simpatiza
vo. Šitą naujų labai nedidelių 
atsivertėlių paskutiniais me
tais padaugėjo todėl, kad “ge
ležinėj uždangoj” pasidarė 
plyšių. Sovietų armijos atsira
dimas Europos vidury, tūks
tantinės ir net milijoninės ma
sės bėglių iš sovietų okupuotų 
kraštų, vokiečių karo belais
viai, Berlyno maišas, pagaliau, 
Sovietų Sąjungos akiplėšiška 
tarptautinė politika, štai tie 
plyšiai, kurie daug kam pa
sauly atvėrė Jaltoje užhipno
tizuotas akis, leido šiek tiek 
pamatyti bolševikinę tikrovę 
ir padėjo suprasti komunizmo 
tikslus.

Šiandien pro minėtus plyšius 
ateinančių žinių pilni pasaulio 
laikraščiai. Juose nestinga ra
šinių, raginančių kovoti su 
bolševizmu. Jie mielai skelbia 
valstybės vyrų sumanymus 
apie ūkines, politines, karines 
priemones kovai su komuniz
mu. Tačiau visoj šioj gausioj 
antikomunistinėj medžiagoj 
aiškiai vyrauja negatyvinis, 
griaunamasis atžvilgis. Bolše
vizmas kritikuojamas, peikia
mas, keliamos jo ydos, jis mė
ginamas griauti žodžiais ir tt.

Tačiau komunizmas žodžiais 
nenugalimas ir vien tik nega
tyvinėmis (reakcinėmis) prie
monėmis nesunaikinamas. Ūki
nės, politinės, karinės priemo
nės gali komunizmą sukrėsti 
ir susilpninti, bet ne likviduo
ti. Komunizmas nebus sunai
kintas nė tada, jei kada nora 
Vakarų galybės karinėmis 
priemonėmis pakeistų bolševi
kinę santvarką Rusijoje, nes 
komunizmas nėra tik ūkinė, 
politinė ir karinė sistema. 
Beiševizmo esmė glūdi mate- 
riahsttnėje pasaulėžiūroje, ma
terialistinėje etikoje, materia
listinėje psichologijoje. Bolše
vikinis komunizmas — ateisti
nė religija. O religijos negaty
vinėmis materialinėmis prie
monėmis sunaikinti negalima. 
Todėl ir sugriovus tą sociali
nę, ūkinę, politinę ir karinę 
santvarką, kurią Rusijoje su
kūrė marksistinio materializ
mo pasaulėžiūra ir etika, dar 
anaiptol nebus įveikta pati 
marksistinio materializmo pa
saulėžiūra. O kol nebus nuga

lėta marksistinio materializmo 
pasaulėžiūra ir jos etika, tol 
nebus pašalintas pavojus atsi
rasti bolševikinio komunizmo 
santvarkai bet kuriame kraš
te. Ji gali atsirasti ir Sovietų 
Sąjungai žlugus ir net tuose 
kraštuose, kuris šiandien so
vietinei santvarkai labiausiai 
priešiški, kaip Argentina, -Is
panija, Jungtinės Valstybės. 
Materialistinė pasaulėžiūra 
pilnai vykdoma Sovietų Są
jungoj, bet tos pasaulėžiūros 
židinių ir jai palankių nuotai
kų yra visuos kraštuos. Todėl 
norint bolševikinį komunizmą 
sunaikinti, reikia sunaikinti jį 
gimdančią priežastį, reikia nu
galėti marksistinio materializ
mo pasaulėžiūrą ir jos etiką.

Kapitalistai — komunis
tų talkininkai

“Aš nepritariu komuniz
mui”, — sako šiandien kapi
talistinės ūkio santvarkos ša
lininkai. Bet ar savo etika jie 
nėra komunistų talkininkai? 
žodžiais kapitalistai smarkiai 
pasisako prieš komunizmą. 
Vienas kitas bankininkas pra
monininkas vieną kitą tūks
tantį dolerių skiria antikomu
nistinei propagandai. Tačiau 
nereikia užmiršti, kad tas pats 
kapitalizmas yra komunistinės 
sėklos sėjėjas. Juk kas gi dar
bininką padaro darbo vergu? 
Kapitalizmo skriaudžiami ir 
išnaudojami darbininkai, tei
sybės ir atpildo siekdami, ėmė 
telktis į marksistinių socialis
tų, vėliau į komunistų eiles. 
Taip buvo prieš šimtą metų, 
taip yra šiandieną. Ir tada ir 
dabar kapitalistai pinigą, tur
tą, mašinas, gaminamas pre
kes, tai yra daiktus, labiau 
vertina kaip žmogų ir jo liki
mą. Daiktai yra jų gyvenimo 
tikslas. Tiesa, teoretiškai ne
retas kapitalistas pripažįsta 
žmogui sielą (ne tik sau, bet 
ir darbininkui), tačiau praktiš
kai (o tai svarbiau, kaip teo
rija > dažnas kapitalistas savo 
fabriką, savo prekę, savo už
darbį stato pirmoj eilėj, pir
miau negu darbininką, kartais 
net pirmiau negu save patį. 
Taigi pagrinde kapitalistas ir 
komunistas labai nedaug te- 
išsiskiria: abu žmogaus išga
nymą mato daiktinėse gėrybė
se, ūkinėje gerovėje. Ir kapi
talizmui ir komunizmui žmo
gus tėra priemonė ūkinei pa
žangai ir gerovei.

Ar maža kapitalistų Ameri
koj, Afrikoj, Azijoj, kurie dar 
ir šiandie^ su darbininkais el-

Valstybės saugumo sekretorius Lcuis Johnsou aiškina kariuomenės verbavimo 
įstatymą. Iš kairės į dešinę: gen. Omai Bradle, Louis Johnson, gen. Y. Lawton Collins 
ir maj. gen. Lewis B. Hreshey.

Grvi&anaia* JAV keleivinis laivas, nuleistas j vandenį 
Qetacy, Mass. Jia yra 26,000 tonų talpos ir gali paimti 1000 
keleivių.

giasi, kaip su vergais? Ar ma
ža pasauly fabrikantų, banki
ninkų, prekybininkų, kurie 
mielai paverstų darbininką 
vergu, jei tik nebijotų įstaty
mo ir dirbančiųjų streiko? Ar 
daug rasis įmonininkų, kurie 
labiau būtų susirūpinę savo 
darbininkais, kaip savo maši
nomis ir prekėmis? Bet juk 
visai panašiai žmogus vertina
mas ir bolševikinėje santvar
koje, kuri yra ne kas kita, 
kaip valstybinis kapitalizmas. 
Ir Sovietų Sąjungoje dešimtys 
milijonų darbo vergų kanki
nasi stovyklose, dešimtys mi
lijonų vadinamų laisvų darbi
ninkų tiek tevertinami, kiek 
jie tinka mašinoms aptarnauti 
arba kitam kuriam darbui.

Kapitalistų elgesio su žmo
nėmis panašumas į komunistų 
elgesį yra talkininkavimas ko
munizmui.

Talkina komunizmui ir tie, 
kurie kapitalizmą laiko teisin
ga santvarka. Talkina komu
nizmui ir tie darbininkai, ku
rie sau gyvenimo tikslu pasi
stato įgyti namus, pinigo, įmo
nę, daiktą aukščiau statydami 
kaip žmogų. Jie praktiškai pa
siduoda tam materializmui, 
kuris išugdė kapitalizmą ir 
komunizmą.

Socialistai, materialistai, 
ateistai komunizmo 

tarnyboje
Tačiau komunistai pasauly 

turi žymiai daugiau talkinin
kų. ne tik kapitalistus ir ka
pitalistinių nuotaikų žmones. 
Čia pirmiausia jiems talkina 
marksistiniai socialistai, taip 
sakant, tiesioginiai • bolševikų 
tėveliai. Marksistinis socializ
mas nuo komunizmo nesiski
ria savo pagrindais, bet tik 
savo taktika, nesiskiria savo 
credo, o tik savo apeigomis. 
Jų artimai principinei gimi
nystei ir praktiškai bičiulystei 
pavaizduoti galima priminti, 
kad dat labai netolimi laikai, 
kai vakarų Europos marksis
tiniai socialistai sutikdavo da
lyvauti demokratinėje krašto 
vyriausybėj tik tuo atveju, jei 
joje dalyvaus komunistai. Ogi 
Italijoje dar ir dabar mark
sistiniai socialistai tebelaiko 
bendrą frontą su komunistais 
ir dirba tam pačiam “rojui” 
sukurti, kuriam Rusijos ko
munistai jau yra paaukoję mi
lijonus nekaltų žmonių gyvy
bių.

Talkina komunizmui visi 
materializmo teoretikai. Bol
ševizmui jie tuo naudingi, kad 
teoretiškai žmogų nuvertina, 
pastatydami jį lygiomis su gy
vuliu. Jie tai atlieka iš mokyk
lų katedrų ir spaudoje skelb
dami, kad pasauly viskas yra 
tik medžiaga, kad žmogus tik 
gyvas medžiagos gniužulas. 
Pagal šias pažiūras komunis
tams. belieka tą padangų gyvu-

lį. kurųj vadinamas žmogum, 
taip patvarkyti, kaip tvarkosi 
bitės, ar skruzdės, arba kaip 
aviganis piemuo su šunimis 
tvarko avių kaimenę.

Dar daugiau komunizmui 
talkina karingieji ateistai. 
Skelbdami, kad nėra Dievo ir 
amžinojo gyvenimo, jie žmo
gų nuvertina ir pastumia į ak
lą tamsą, kurioj besiblašky
damas žmogus lengvai pakliū
va į komunizmo srovę, tikėda
mas, kad ji išneš į šviesą ir 
išsigelbėjimą. Kad buržuazinis 
ateizmas talkina komunizmui, 
tatai liudija ir mūsų lietuviš
koji patirtis. Lietuvą okupavę, 
bolševikai iš visų nepriklauso
mosios Lietuvos laikraščių pa
liko tik ateistinius: “Kultūrą” 
ir “Laisvąją Mintį”, Dr. Jono 
Šliupo organą.

Liberalai ruošia komu
nizmui kelią

Netiesiog talkina komuniz
mui įvairūs liberalai. Vieni jų 
tai daro skelbdami ir vykdy
dami ūkinį liberalizmą, kuris 
reiškiasi kapitalizmo forma. 
Antri skelbdami ir vykdydami 
moralinį liberalizmą, kuris pa
kerta žmonių dorovę, griauja 
šeimos moralinį tvirtumą ir 
visuomenę pastumia į morali
nį palaidumą. Visa tai bolše
vizmui ne mažiau naudingą, 
kaip ūkinis ir socialinis chao
sas. Treti liberalai, karingai 
nusiteikę prieš religiją, ypa
tingai prieš Katalikų Bažny
čią, stiprina ir ugdo ateizmą. 
Ketvirti (dažniausiai įvairūs 
rašytojai ir kiti meno žmo
nės), brangindami savo laisvę 
kaip nelygstamą vertybę, ne
siryždami aiškiai pasisakyti už 
bet kurią pozityvią pasaulė
žiūrą ir juo labiau religiją, sa
vo mintimis ir raštais apkre- 
čia visuomenę skepticizmu ir 
nihilizmu. O tokioj apatiškoj 
ir chatotiškoj visuomenėje net 
negausiems komunistams pa
togu savo planus vykdyti, nes 
jiems svarbu, kad niekas su 
jais nekovotų idėjiškai ir mo
raliai. Todėl įvairios spalvos 
liberalai labai daug padeda pa
ruošti kelią komunizmui,, kuris 
atėjęs bet kokią laisvę palai
doja.

Nekrikščioniškų krikš
čionių vaidmuo

Būtume nenuoširdūs nutylė
dami nekrikščioniškų krikščio
nių vaidmenį komunizmui. Bū
tų klaida manyti, kad komu
nizmui nepadeda katalikai ir 
apskritai krikščionys. kurie 
kartais net gausiau už kitus 
pasako: “Aš nepritariu komu
nizmui ir su juo kovoju”. Tik 
šitaip be si garsiną kovotojai 
talkina 'bolševikams kitu būdu 
nei marksistai, ateistai, libe
ralai. Jie talkina tuo, kad savo 
gyvenimu ir darbais nėra 
krikščionys. Jie tarnauja ko--

v
munizmui tuo, kad nevykdo 
krikščioniškosios dorovės rei
kalavimų, kad išduoda Kristų 
ir jo mokslą, kad pasiduoda li- 
beralistiniam skepticizmui, 
buržuazinių smagumų ir tur
to medžiojimui, kad sukietė
ja savinaudiškume ir užsi

miršta artimo meilę. Jie sėja 
komunizmą savo privataus gy
venimo papiktinančiais pavyz
džiais, savo asmeninių mate
rialistinių reikalų dangstymu 
kilniais idealistiniais motyvais, 
savo buržuaziniais įpročiais ir 
savo kapitalilistine praktika 
bei nuotaikomis.

Ginklas, galingesnis 
už atominę bombą

J« komunizmas turi tiek 
tiesioginių ir netiesioginių tal
kininkų visame pasaulyje, vi
suose sluogsniuose, visose pro
fesijose, tad ar bereikia kar
toti, kad Sovietų Sąjungos su
žlugdymas dar nebus komu
nizmo sužlugdymas. Gal būti 
kaip tiktai tie, kurie karin
giausiai nusiteikę prieš Sovie
tų Sąjungą, savo išpažįstamais 
principais ar savo gyvenimo 
praktika yra tikri komunizmo 
talkininkai savoje aplinkoje, 
savame krašte.

Norint komunizmą nugalėti, 
reikia pirmiausia kovoti dvasi
niais ginklais. Reikia kovoti 
su materializmu bei ateizmu ir 
jų morale. Reikia kovoti su 
socialinėmis neteisybėmis ir 
skriaudomis. Reikia koovti su 
tomis sąlygomis, su tais veiks
niais, kurie tiesiogiai ir netie
siogiai tarnauja komunizmui. 
Reikia vykdyti gyvenime tuos 
principus, kurie priešingi ko
munizmui.

Kiekvienam blaiviai galvo
jančiam aišku, kad geriausi 
vaistai, geriausia kovos prie
monė prieš bolševizmą yra 
krikščionybė, ne žodžiu, bet 
gyvenimo, pavyzdžio krikščio
nybė. Krikščionybė nėra nau
dos religija. Krikščionybę vyk
dyt reikia ne dėl naudos, bet 
dėl to, kad ji turi nelygstamą 
vertę, dėl to, kad ją vykdant
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SKAUSMO MIROJE NUGRIMZDUSI SIRDIS
Niekada nebuvo širdies, kuri būtų taip mylėjusi žmoniją, 

kaip dieviškoji Jėzaus širdis. Tačiau, nebuvo taip pat kitos šir
dies, kuriai būtų buvę parodyta tiek nedėkingumo, kaip Jėzaus 
Širdžiai. Ir ietis ir vinys, tebuvo tik pradžia Jos kančių.

Palinkimas j žemę, į šią dieną — yra tie naujieji ginklai, 
kurie nuolat užgauna Jėzaus Širdį. Daugelis išduoda Kristaus 
vėliavą į priešų rankas ir patys pabėga, kaip anie mokiniai Aly
vų kalne. Daug tikrųjų ir atvirųjų priešų, čia dar savieji vaikai 
perpildo kančių taurę.

Kas įdėmiai ir atvirai tuos Kristaus išdavimus persvarsto, 
negali susilaikyti nuo permaldavimo ir pasiaukojimo. Jei šei
moje pasitaiko netikęs vaikas, kuris yra tėvams nedėkingas, 
juos užgaulioja, niekina, argi kiti vaikai nesistengs būti geres
ni, dar meilesni ir paklusnūs?

Kiekviena neteisybė turi būti atitaisyta, skriauda atlygin
ta, nugriauta tvarka atstatyta. Kūrinio sukilimas prieš Kūrė
ją, išganomojo prieš Išganytoją yra pati didšiausia neteisybė. 
Ji negali likti neatitaisyta. Kiekviena kaltė reikalinga atgailos, 
tai nesunku suprasti.

Kristus parodė didžiausią meilę, Tačiau daugelis taip el
giasi. tarsi išganymo visai nebūtų buvę. Jie atmeta Jo įsaky
mus, kaip nepakeliamą jungą, paniekina Jo gerus darbus ir 
nuneigia Jo mokslą. Net tikrieji Kristaus vaikai neišvengia 
abuojiškumo ir užsimiršimo valandų savo Išganytojui. Nusidė
ti ieškome progų uoliau, negu atgailauti. Moderniškieji krikš
čionys nori tikėjimo be atgailos, jie ieško išganytojo be kan
čios, be kryžiaus, be erškėčių ir kraujo. Šiandien norima krikš
čionybės, kuri nieko nepeiktų, nieko nereikalautų, nieko nekai
nuotų. Tačiau nėra ir negali būti kitos krikščionybės, kaip tik 
toji, kuri kovoja, kuri atgailauja, kuri kenčia kartu su skaus
mo jūroje nugrimzdusią Dieviška Širdimi.

Jėzaus Širdies šventė yra viena iš naujausiųjų Bažnyčios 
švenčių, bet ji yra ir sena, nes siekia Kalvarijos kalno tragedi
jos datą. Nuo to laiko Dieviškoji girdis žvalgėsi užuojautos ir 
paguodos. Ji ieškojo ir tebeieško tų, kurie ne vien lūpomis mal
dautų, bet darbais parodytų, kad nori tapti panašiais į Dieviš
kąją Širdį. Toji Šv. Širdis iki šiol tebeieško, kas tęstų Jos dar
bus, kas aukotųsi ir kentėtų, kad būtų atnaujintas žemės vei
das. K. L. J.

dangaus karalystės vardan 
Dievo palaima nusileidžia že
mėn. Kai tarnaujama Dievo 
teisybei, tąi savaime išgyja 
socialinės žaizdos ir nyksta 
apokaliptinių pabaisų galybė. 
Jei tie milijonai žmonių, kurie 
nešioja krikščionies vardą, iš
tikimai vykdytų krikščionybę, 
būkime tikri, niekas apie ko
munizmą ir žinot nežinotų. 
Krikščionybė prieš komuniz
mą daug galingesnis ginklas 
nei atominė bomba. Daug kas 
šita krikščionybės jėga tiki, 
bet dažnas linkęs krikščiony
bės vykdymą, krikščioniško
sios meilės ir aukos darbus ir 
žygius palikti kitiems, ne sau 
prisiimti.

Kas tad veikti? Ar laukti 
šv. Pranciškų prisikelsiant, 
tuo tarpu geriausia jam ginklui 
prieš komunizmą leidžiant rū
dyti? Ar laukti, kad vis labiau 
kylanti bolševizmo banga ga
lutinai paskandintų nuo Kris
taus nusigrįžusį pasaulį, abe
jingai stebint, kaip slaptieji 
komunistų talkininkai apgin
kluos Sovietų Sąjungą įmant
riausiais ginklais? Ar pasiryž
ti ir tapti ' .’dais, kaip šv. 
Pranciškus? O, jeigu krikščio
nys taip pasiryžtų! Jei bent 
dešimtoji dalis krikščionių pa
siryžtų savo pavyzdžiu krikš
čionybę liudyti, dėl jos auko
tis prireikus nesigailint ir sa
vo gyvybės.

DR. J. GINTAUTAS

Nenugalimoji 
armija

Rusai raudonąją armiją pa
prastai vadina “nenugalimoji 
armija”. Tai sena agitacinė 
bolševikų giesmė. O tą armi
ją Vokiečiai triuškino, kaip 
stipriadantis riešutą. Per Lie
tuvą, Gudiją, Latviją, Ukrainą 
ji rūko, tūkstančius belaisvių 
ir lavonų palikdama. Jau bu
vo prie žlugimo. Reikalą išgel
bėjo Vokiečių nepasotinami 
apetitai bei neapdairumas, tų 
metų kieta žiema ir visokiomis 
karo ir maisto gėrybėmis A- 
merikos vienuolikos miliardų 
dolerių parama per pereitąjį 
karą T. Rusijai. Daug vietų 
bebuvo taip, kad tesigynė, 
kaip Stalingrade, suorgani
zuoti kompartijos nariai, kom- 
somolcai (komjaunimas) ir 
kompartijos “gvardija” enka
vedistai. Kai prieš nacių Vo
kietiją Vakarai laimėjo su sa
vo technikine galybe, rusas 
vėl išlindo kaip yla iš maišo, 
girdamasis, kaip toje pasako
je, “i my pachali” (“ir mes 
arėm” — sako uodas ariamo 
jaučio ausyje zirzdamas). Kas 
“arė”, o kas giriasi! Ateities 
kare ta “nenugalimoji armija” 
nekitokia bus: jos sugriuvi
mas pasireikš per kelias die
nas nuo karo pradžios. Pasa
kykit, kas nori tarnauti varg
ti toje ten armijoje, iš kiše
nės avižas žėbydamas, kaip 
per aną karą kad buvo?

A. Žiemena.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS [

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

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo- | 
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido j 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir- į 

sėliais, su plastikos juostele, 64 pusi., į 

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

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 Wcst Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Po gana įtempto ir aktyvaus 

darbo gegužės mėn. Baltimo- 
rfs lietuviai nepasiduoda va
saros karščiams, bet prakaitą 
šluostydamiesi dirba ir toliau.

Gegužės 31 d. buvo Sodalie
čių MMlriaklmas vadovaujant 
kun. Vladui Vinchai, Šv. Al
fonso parapijos asistentui. 
Veikimui pagyvinti buvo įkur
tos trys sekcijos: Šv. P. Ma
rijos ir Eukaristijos, Apašta
lavimo ir Socialinio veikimo*. 
Nutarta dvi atstoves pasiųsti 
į Fordham universitetą bū
siančius rugpiūčio mėn. vadų 
kursus. Išlaidoms padengti 
nutarta suruošti bingo birželio 
21 d. Tą pareigą apsiėmė Mrs. 
Di Mario ir Mrs. Tauter. Po 
susirinkimo buvo trumpa pro
gramėlė, kurią pravedė Mrs. 
D. Adams, o vaišėms pasirū
pino Miss Catherine Bagdon, 
Misa Dolores Bagdon ir Miss 
Joyce Beckman.

Po ilgesnio darbo Kun. Dr. 
Pijus Dambrauskas išvyko 
mėnesiui atostogų į New Eng- 
Jand valstybes. Visi prieteliai 
linki gerų atostogų.

Dr. kun. P. Dambrauską pa
vaduoti atvyko T. Modestas 
Stepaitis, OJFJL iš Greene, 
Maine. Prieš ketverius metus 
jis čia buvo atvykęs su kitais 
trimis pranciškonais tiesiog iš 
Italijos ir buvo visi maloniai 
priimti Dr. Kun. L. Mendelio. 
Kaip išsitarė T. Modestas, 
jam esą malonu pabūti Ameri
kos mieste, kurį jis pirmą iš
vydo, ir dar pas Kun. Dr. L. 
Mendelj—didelį ir nuoširdų lie
tuvių pranciškonų rėmėją.

Birželio 8 d. šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo iškilmingai 
švenčiama Dievo Kūno šventė. 
Visos Mišios buvo laikomos 
prie išstatyto švenč. Sakra
mento, o i 
mišparai su procesija, kuriuos 
laikė Dr. kun. ]

dimą suruošė birželio 11 
Rytą visi mokiniai išklausė iv. 
Mišių, dėkodami Dievui už pa
laimą. Mišias atnašavo pats 
klebonas kun. Dr. L. Mepdeiis. 
Po pietų visi rinkosi j mokyk
los salę pagerbti graduantų. 
Šiemet jų buvo 10 mergaičių ir 
11 berniukų.

d.

Vienas graduantų, Rimvy
das česonis, taria padėkos žo
dį Klebonui, Seselėms mokyto
joms ir atsisveikina su jau
nesniais draugais. Klębonas 
Kun. Dr. L Mendelis atsako 
primindamas, kad apleisdami 
mokyklą neapleistų parapijos 
ir lietuvybės. Tokių klaidų 
ankstyvesnieji graduantai yra 
padarę. Jos yra skaudžios 
ypatingai tiesas, kurie visa 
širdimi buvome jiems atsidavę 
ir visas viltis buvome į juos 
sudėję. Toliau tarė žodį T. 
Modestas ir kun. Vinchas lin
kėdami graduantams Dievo 
palaimos. Lietuvių Veteranų 
komandierius A. Dranginis 
graduantus ragino neišsiginti 
lietuvybės; apdovanojo meda
liu vieną geriausiai baigusį 
berniuką ir vieną mergaitę. 
Tėvų vardu kalbėjo šeštadie
nio lituanistinės mokyklos ve
dėjas. K. Dūlys. Pabrėžė, kad 
neužtenka vien tik mokslo, bet 
reikia auklėjimo ir idealizmo. 
Kun. Dr. L. Mendelis įvertin
damas šeštadienio lietuviško
sios mokyklos mokytojų pasi
šventimą, paskyrė kiekvienam 
mokytojui po 50 doL dovaną.

ąnR»—■raraU, p Į.|Į M

ties angrias aprilšMk/^ ir iš
šaukė a. a. Febą Avimfotą, 
kurį šio mėnesio 12 d. Kun. 
Dr. Mendelis, atlaikęs už jo 
vėlę šv. Mišias, palydė jo į am
žino poilsio vietą.

Birželio 24 d. ii Baltimorės 
vyksta ataldtebkę hettanė į 
Tėvų Pranciškonų Vienuolyną 
Washington, D. C. Kelionę or
ganizuoja ir jai vadovauja 
Kun. Dr. Mendelis. Visi kvie
čiami dalyvauti ir visas infor
macijas galite f>uti Šv. Alfon
so parapijos raštinėje.

r
Minėtas vienuolynas yra vie

nas iš gražiausių ir įdomiau
sių visoj Amerikoj. Tenai ga
lima matyti Romos Katakom
bų, Jeruzalės ir kitų Palesti
nos šventų vietų imitacijas. 
Kelionė bus atlikta maldės bei 

-susikaupimo dvasioje. Ten pat 
10 vai. Kun. Dr. L. Mendelis 
atnašaus šv. Mjiias keliautojų 
intencija.

z*

Sekmadienį, 18 birželio visi 
lietuviai mini ■ksudšiąsshia 
birželio {vykias lietuveje. Ta 
proga 10 vai. laikomos šv. Mi
šios už visus tų baisių dienų 
kankinius. Vakare lietuvių sa
lėje atatinkamaš minėjimas.

Tragiškąsias .1941 m. birže
lio mėn. diena*, — lietuvių 
tautos genocido ? pradžią, bal- 
timoriečiai minis sekmadienį, 
birželio mėn. 1| d. Minėjimas 
prasidės 10 va)?, pamaldomis 
šv. Alfonso bažnyčioje, kur 
buc atlaikytos 7.šv. Mišios už 
bairiai okupantų nukankintuo
sius ir nužudytuosius tautie
čius ir pasakymas pritaikytas 
tai dienai pamoksiąs.

Vakare, 7 vąL 30 min. lie- 
' z

H mūs'j kolonijos veiklos. -

sezonas,

Naahua, N. H.

šv. Kazimiero parapijas iš
važiavimas vidutiniai pasise
kė, žmonių dalyvavo nemažai, 
tik gaila, kad mūsų lietuviai 
daugiau lankosi lenkų įren
gimuose, negu lietuvių. Gi len
kų lietuvių parengimuose nie
kad nematysi. Išvažiavimo pel
nas skiriamas* vargonų fondui.

— Vaikų darželio
kurį vedė seselės kazimierie- 
tės, jau baigėsi. Darželį lanko 
ir svetimtaučių vaikai.

/

— LDS 65 kuopos įvyko su
sirinkimas, kuriame veikimo 
komisija padarė pranešimą iš 
kortų vakaro. Pranešimą pa
darė Tekia Mitchell ir Uršulė 
Grauslienė. Kuopos išvažiavi
mas įvyks birželio 25 d. Saka
lo ūkyje. Išvažiavimo reika
lais rūpinasi p. Tekia Mitchell 
ir jos pagelbininkės1 — Ona 
Skirkevičienė ir Marijona Na- 
dzeikienė. Joms, žinoma pa
gelbės ir vyrai.

Buvo sunkiai susirgęs mūsų 
kuopos raštininkas, bet jau 
dabar sveiksta ir vėl pasirodys 
mūsų tarpe. Kuopa džiaugiasi, 
kad LDS seimas pakėlė į gar
bės narius mūsų darbščią narę 
p. T. Mitchell. Kuopoje turime 
ir daugiau darbščių narių.

Paraližuotas veteranas Gene Haley, besigydąs Long Beach ligoninėje, CaL, turi 
šuniuką, kuris jo niekur nepalieka. s

Buvo išdalinti diplomai ir 
dovanėlės pasižymėjusiems 
moksle, punktualume ir draus- lyyhi»Yatainės ^didžiojoj* sa- 
mėje. Toliau sekė gana graži, 
ilga ir sudėtinga programa. 
Pradedant pačiais mariausiais 
ir baigiant graduantai*, visi 

vakare iškilmingi ^^avo. Skambios lietuvtt- a
esija, kuriuos koa

___________ „. L. Mendelis, ptsakų pMa«lfo, kt»<^g^ 
asistuojamas T. Modesto ir 8^®^ kąib^josi.. jte/4r^s^\ 
kun. V. Vincho.; . Hais, getozios laumės sų ^

fcv ay ■Mraaitaa im,8v. Aifoaeo parapijos mo- --—r- -
kykta mokslo metų baigimo ' ’ ‘

— Po ilgos ligos mirė senas 
“Darbininko” skaitytojas Jo
nas Skliutas ir Pranas Zinke
vičius. Abu paliko jau suau
gusias šeimas. Palaidoti iš šv. 
Kazimiero parap. bažnyčios 
parapijos kapuose.

Tebūna amžinoji ramybė 
mirusiesiems.

K. J. Nadzeika.Įėję įvyks viešas minėtinas. 
Bus pasakyta j žymesnių as
menų kalbos, dainuos, Br. Jo
nušo vadovaujamas tremtinių 
choras ir solistai Poetai Bta-

momentui 
jkūHpįuą. Sii- okupacijų metu, 

ta^'pstifekta pri- rengia tremtinių 
Marylaado globojant ALT skyriaus val-

{ėjimas j minėjimą nemoka
mas. Minėjimo išvakarėse, šeš
tadienį, dramos draugija sta
to dramą “Uždavinys", vaiz
dai iš Lietuvos gyvenimo trijų 

Minėjimą 
draugija,

A ^teBaltiinariečiaiL kviečia-
-VV’- 5^5Iminėjime koskaitlingiau-

eeremonijas ir graduantų išlei- Tara ilų-džįaugsn®pir mčr- k^vepciią. zia dalyvauti K. P.
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Modemus, erdvus 8 pėdų Gen
eral Electric šaldytuvas (Model
NB8G). Jm telpa 24 svarai
maisto; drėgmės stalčius paima
25 svarus daržovių; vieta 12-kai
kvortų. Ir atsiminkit, kad dau
giau kaip 2,200,000 GE Šaldy

metų ar ilgiau!
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JbNAUJALJktE 
JblUMNOUIZO

Modemus, erdvus 8 pėdų Gen
eral Electric šaldytuvas (Model 
NB8G). Jm telpa 24 svarai 
maisto; drėgmės stalčius paima 
25 svarus daržovių; vieta 12-kai 
kvortų. Ir atsiminkit, kad dau
giau kaip 2300,000 GE Šaldy
tuvų yra vartojama jau per 10 
metų ar ilgiau!

BALF Centre gautos 
aukos 1950 m., 
gegužės mėn.

Calif omia:
San Francisco, F. Hentschel 

$5.00.
Connecticut:

New Britain, J. Dlugauskas 
$1.00.

Illinois:
Chicago, BALF 108 skyrius 

32.00, BALF 4 skyrius 5.00; 
Homewood, Mrs. Lee Bam- 
hardt 20.00; Maywood, Mrs. 
M. Martinkus $5.00. Viso — 
62.00.

Maasachusette:
Cambridge, Tremtinių Rate

lis 15.00; Haverhill, BALF 59 
skyrius 80.00; Weymouth, C. 
Andrews 5.00. Viso 100.00.

, Maryland:
Baltimorė, BALF 64 skyrius 

300.00.
Michigaa:

Detroit, BALF 76 skyrius 
50.00, Anna Yankus 5.00. Vi
so — 55.00.

Bayonne, J. Jodzevich 10.00; 
Elizabeth, BALF 24 skyrius 
495.00; Kearny, BALF 7 sky
rius 564.50. Viso 1,069.50.

New Yotk:
Brooklyn, V. Černienė 

(BALF lOOs) 30.00, Ona 
Brooks 2.00, Atletų klubo 
krepšininkai 40.00, Amer. 
Lith. Council of N.Y. 500.00, 
Stella Garbapauskas 5.00; Ro- 
chester, F. Skirmonto paliki
mas 3,000.00. Viso - - 3377.00.

Ohio:
Cleveland, Leokadija Gailiu- 

šis 2.00.
Pennsylvania:

Frackville, S. Bacevičius 1.00; 
Pittsburg, V. E. Walinchus 
1.00. Viso — 2.00.

Wteconsin:
Racine, F. Banis 1.00.

TRANSPORTACUO8 
REIKALAMS:

New Britain, Conn. Kun. J. 
Matutis 75.00; Cicero, UI., 
BALF 14 skyrius 62.65; BeU- 
wood, M. šeštokas (BALF 
117) 50.00; Chicago, III.
BALF 4 skyrius 45L06; Mel- 
rose Park, J. Gustainis 
(BALF 117) 800.00; E. Chi
cago, Ind. Tremtinių Draugija 
148.36; Gary, Ind., Tremtinių 
Draugija 75.00; Worcester, 
Mass., P. Alavošius 10.00; Pa- 
teroon, N. J., BALF 86 sky
rius 200.00; Cleveland, Ohio, 
K. Stungienė 10.00; Philadel- 
phia, Pa. BALF 52<kyr. 300.- 
00, BALF 88 skyr. 150.00; 
Sheboygan, Wis. BALF 118, 
skyr. 37.00. Viso — 2,369.07.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York. 
Už visas aukas BALF Va

dovybė visiems labai nuošir
džiai dėkoja visų lietuvių 
tremtinių vardu.

Mokslo mėty užbaigimo 
programa

Worcester, Mass.

Birželio 11 d. po pietų visi 
skubėjo į šv. Kazimiero liet, 
parapijos salę. Ten ketvirtą 
vgl. po pietų parapijos mokyk
los mokiniai, paruošti seselių 
kazimieriečių, atliko įvairią 
programą. Berniukų būrelis 
puikiai suvaidino veikalėlį 
“Užburta smuiką”. Nors vei
kalėlis buvo linksmo pobūdžio, 
bet ir pamokantis: “Kas ki
tam duobę kasa, pats į ją 
įkrenta”. Protarpiais buvo 
įpintos dainos ir šokiai. Lilia- 
na Mickevičiūtė žavingai pa
dainavo “Avė Maria”. Vaiku
čiai savo roles puikiai atliko, 
kas rodo, kiek darbo įdėjo ir 
pasišventimo parodė darbščio
sios seselės .paruošdamos vai
kučius.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas išdalino vaikučiams dip
lomus. Programa baigėsi įspū
dingu klebono atsisveikinimu.

Koresp.

Lietuvis laimėjo 
premiją 

Milford, N. J.
Lietuvis Antanas Dūda iš 

Milford, N. J. išrado sienų, 
lubų ir kitokių namų įrengimų 
dažymui purkštuvą (paint 
sprayer), kuris labai palengvi
na ir pagreitina dažymo dar
bą. Už šį išradimą jis laimėjo 
$250.00 premiją.

Mokykla
8HENANDOAH, PA.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
mokykloje šiemet buvo moki
nių 341. Dirbo 10 mokytojų. 
Aštuntą skyrių baigė 30 mo
kinių. Mokytojauja Seselės 
Kazimierietės. Aukštesnę mo
kyklą — High School — bai
gia 65.

Mokslo metų užbaigimo, pro
ga šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija kas metai 
surengia baigiantiems 8-tą 
skyrių pagerbimo pusryčius. 
High School graduantams pa
gerbimo pusryčius kas metai 
rengia parapijos Rėmėjų 
Draugija. Graduantai išklauso 
šv. Mišių, eina prie šv. Komu
nijos ir po Mišių bažnyčios 
svetainėje Moterų Draugijos 
jiems surengia pusryčius. 
High School graduantų pus
ryčiuose dalyvauja visi para
pijos viešų mokyklų mokyto
jai. Laike pusryčių paprastai 
yra sekomos kalbos.

Mokyklos metinis vakaras
Parapijinės mokyklos moki

niai kasmet surengia spalvin
gą malonią programą. Tie pa
rengimai patraukia daug žmo
nių. Miesto aukštesnės mokyk
los didelė svetainė ir šiemet z
buvo perpildyta. Programoje 
buvo operetė, tautiškos dainos 
ir šokiai. Pažymėtina, kad tie 
vakarėliai visados būna išimti
nai lietuvių kalboje. Nežiūrint 
į tai jie pritraukia daug sve
timtaučių.

Katalikų Veteranų Postas
Užpereitą sekmadienį šv. 

Jurgio Katalikų Veteranų Pos
tas 1107, atminimui parapijos 
žuvusių kareivių dalyvavo šv. 
Mišiose. ‘ Virš 150 vyrų ėjo 
prie šv. Komunijos. Su jais 
šv. Komunijos ėjo ir žuvusių 
kareivių motinos. Po Mišių, 
bažnyčios'svetainėje buvo ben
dri pusryčiai. Buvo pagerbtos 
žuvusių kareivių motinos. Jų 
buvo apie 30. Posto dvasios 
vadas yra kun. Juozas Neve- 
rauskas. Vietinis.

Marijos Žemės vaikai
Gardner, Mass.

dėl persekiojimų ir vargų, 
palikę savo tėvynę ir susispie
tę šiame mieste prieš 45 me
tus įsteigė šv. Petro ir Povilo 
pašalpinę draugiją.

Per šį gyvavimo laikotarpį 
jai teko išgyventi sunkią vi
daus kovą, bet teisybė laimėjo 
ir dabar ši draugija yra viena 
iš pajėgiausių šiame mieste. 
Senos jėgos papildytos naujo
mis, ir dabar jai priklauso 53 
asmenys. Jai vadovauja: A. 
Juška, A. Nakutis, A. Kras- 
kauskas, A. Marcinkus, K. 
Šimkūnas, A. Glebaučis ir P. 
Padmerauskas.

Savo 45 metų sukakties pro
ga rengia pikniką. Piknikas 
įvyks š. m. birželio 24, 25 d.d. 
lieutvių vasarnamy, West 
Broadvray. Koresp.
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SEPCO
Electric W«ter Heateri-

Sepco’s nerūdijama tanka ga
rantuojama 20-čiai metų, ji am
žina. Sepco nerūdija ir duoda 
tyro karšto vandens visais Įsi
imta! Minkšto stiklo insuliacija 
ir vartei karščio žluga neduoda 
karščiui eikvoti*. Daug susitau
po, nes Edisono elektra Van
dens lildytuvui kainuoja Pi
giau ir nupigintas įrengimas.,

»15F
tik S5.H įreektt

t* mtMMiai iimeMt
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BALF Direktorių Tarybos 
nariams:

RE: 1950 m., gegužės mėn. 
apyskaita

PAJAMOS:

Balansas 1950 m., gegužės 1 
d. — $5,941.45.

Balansas gerybėmis 13,624.38. 
Viso — $19,565.83.

Gauta C.A.R.E dividentų — 
$6,549.75; gerybių gauta — 
3,653.00; aukų gauta 5,174.50; 
transportacijai — 2,369.07;
narių mokesčių — 143.00; na
mo nuoma — 85.00; grąžinti 
važtapinigiai — 516.23. Viso 
$18,490.55. Viso labo — 
$38,056.38.

IŠMOKĖJIMAI:
(A) Tiesioginei Šalpai — 

$6,569.75. (B) Imigracijai ir
įkurdinimui — 578.69. (C)
Sandėlio išlaidos — įl92.19. 
(D) Administracijos išlaidos 
1,539.52. Viso išmokėjimų 
1950 m., gegužės mėnesį — 
$8,880.15.

Balansas 1950 m., gegužės 
31 d.: grynais pinigais — 
$11,918.85; gerybėmis — 
$17.257.38. Viso — $29,176.23. 
New York. 1950 m., birž- 7 d.

A. S. Trečiokas, .
BALF Iždininkas.
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KORESPONDENCIJOS
dšiOMNu išsamiai nušvietė pir- 
bbmbIbb ir dabartinius trėmi
mus iš Lietuvos. Po to parodė 
jo paties gamintą filmą iš lie
tuvių tremtinių gyvenimo. 
Paskutinis kalbėjo poetas J. 
Tysliava.

Minėjime dalyvavo apie 200 
Newark’o ir apylinkės lietu
vių. Už bilietus surinkta $60.- 
27 ir aukų $105.51. Po $6.00 
aukojo S. Pocius; po $5.00 au
kojo šie asmenys: E. Kara- 
nauskienė, prel. Ig. Kelmelis, 
M. Klimas, J. Liudvinaitis, P. 
Petrulis, J. Stukas, J. Norvi
lą, A. S. Trečiokas; po $2.00 
aukojo kun. Mastakys. 45 as
menys aukojo po $1.00. Visi 
kiti po mažiau. Pelnas skiria
mas BALF’ui ir N. J. Lietuvių 
Tarybai. W. J. Dilia.

Birželio įvykių minėjimas
Norwood, Mass

Jau dešimt metų, kai Lietu
va buvo pradėta niokoti rusų 
bolševikų ir po karo toliau 
trypiama, šiems įvykiams pri
siminti, Norvood’e, susitarus 
visų srovių lietuviams, yra 
ruošiamas birželio 17 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vak. minėjimas 
Lietuvių salėje. Yra džiugu, 
kai dėl bendrų tautos reikalų 
paliekami nuošalyje visi nesu
tarimai. Tai retas toks atvejis 
Norwoode.

Minėjimo metu bus skaitoma 
paskaitą apie Lietuvos trage
diją. Paskaitą skaitys adv. Br. 
Kalvaitis iš So. Bostono. Po 
to tremtiniai suvaidins K. 
Lauciaus vaizdelį “Paslaptin
goje Zonoje”. Visi Nonrood’o 
lietuviai rengiasi šiame minė
jime skaitlingai dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas.

Norvoodietis.

kandidatai, kurie Amerikos R. 
Kryžiaus vadovybes V 
M bus parinkti lig 
di jų kelionei, j “ 
jus panagrinėti sąlygas sena
jam kontinente. “Aš nema
nau” — pareiškė inž. Daugė
la, “kad jūsų kelionę kilnusis 
Amerikos Raud. Kryžius pa* 
teisins, jei jūs grįšite atgal tik 
senųjų Europos kultūros pa
minklų pasižiūrėję. Pažinkite 
žmones gyvenančius tarpe tų 
paminklų, jų vargus ir viltis, 
tada tik suprasite kuo ir kaip 
juos galėsite sušelpti.”

PRDCKlMt PLYTELĘ
SKILIU PRIKGUIUDIH

i

A. J. NAMAg$Y 
Real Estate < A 

Inaurance
409 W. Broadw*y

SO. BOSTON, MASS.
OHIc* T*l. SOuth Boston 8-0848 

Bes. 87 Oriole Street
W*at RoKbury, Maaa 

▼SL. PA—7.1233-W

DAKTARAI

Meno 
moks- 
lanky-

. DCL PASTATYMO PAMINKLU 
, ąUHankykit* pa*

'Gale Gfy Monument Co.
GRANITE MEMORIAL*

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

Norintitji pa, mus atvykti, telefonuo- ' 
kit* Nashua 4251. Transportacija į 

dykai, netiGrint, kad nepirktumėte.

Re*. 80 8-3728 80 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local A Long 

Oistance 
Moving

926 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jum* reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akla ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 8-1844 

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main SL, Webster, Mass.

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Kon

sulato Nevv Yorke paieškomi 
asmenys:

Atkočaitienė - Duobiūtė, 
Mary, iš Duobų km., Ilguvos 
parap., Šakių ap., prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus, 
esančius tremtyje ar JAV, ki
lusius iš Ilguvos ir Plokščių 
parapijų.

Bružaitė - Remeikienė, Mari
jona, iš Pamėžių km., Gaurės 
vi., Tauragės ap.

Daujotas, Juozas, gimęs A- 
merikoje .gyvenęs Bebrujų 
km., Šeduvos vi.

Duobiūtė - Atkočaitienė, 
Mary ,iš Duobų km., Ilguvos 
par., Šakių ap., prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus, esan
čius tremtyje ar JAV, kilusius 
iš Ilguvos ir Plokščių parapijų.

Krakauskaitė, Johana, iš 
Mierčių km., Žaliosios vi., Vil
kaviškio ap.

Krakauskas, Petras, iš Mier- 
čų km., Žaliosios vi., Vilkaviš
kio ap.

Krisiūnas, Vladas.
Ložys, Petras, iš Visvainių 

km., Platelių vi., Kretingos a.
Marcinkonis, brolis Vinco 

Marcinkonio.
41 West 82nd Stęeet 
New York 24, N. Y.

Iš ALT veiklos
Newark, N. J.

Birželio mėn. 8 d. šv. Jurgio 
salėje įvyko New Jersey Lie
tuvių Tarybos metinis susi
rinkimas, dalyvavo beveik vi
sų Newark ir apylinkės orga
nizacijų atstovai. Buvo aptar
ta gairės tolimesnio veikimo. 
J. Liudvinaitis pranešė apie N. 
J. Lietuvių Tarybos rengiamą 
Lietuvių Dieną — išvažiavimą, 
kurs įvyks liepos 2 d. Lithua
nian Liberty Park, 340 Mit- 
chell Avė., Linden, N. J. Jis 
ragino visus draugijų atstovus 
padaryti šią dieną N. J. lietu
viams istorine diena. Pagyvin
ti veiklą prieš komunistinį vei
kimą, rūpintis ataikvietimu 
Čiurlionies Ansamblio — į 
Newark, N. J. Išrinkta nauja 
vadyba: garbės pirmininku 
prelatas kun. J> Kalnalis, pir
mininkas J. Stukas, vicepir
mininkai: J. Trečiokienė ir A. 
Masandukas, sekretorius A. S. 
Trečiokas, iždininkas F. Pet
rulis, finansų sekretorius J. 
Liudvinaitis. spaudos atstovai: 
V. Ambrose ir W. J. Dilis, pa
rengimų komisija: I. Dilienė, 
O. Pocienė, J. Valickas ir V. 
Vahckas.
— Birželio 11 d. New Jersey 

Lietuvių Taryba suruošė Lie
tuvos okupacijos ir birželio 
trėmimų minėjimą, kurs įvyko 
šv. Jurgio salėje. Minėjimą 
atidarė J. Stukas. Kalbėjo 
prel. Ig. Kelmelis, pirmiausia 
pasimeldęs už sovietų nukan
kintus lietuvius agr. B. Gai-

! 
! 
! 
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I 
!

796 Mate StJ
Kampas Grove SL i ' batos ir gerk. Primunčiam į jū-—-----------------

Gražus lietuvės pasirody
mas Manchester, N. H. 

Meno Institute
Manchesterio N. H. 

Institutas užbaigdamas 
lo metus suruošė savo
tojų darbų parodą. Džiugu pa
žymėti, kad tapybos klasėje, 
buv. tremtinė p. L. Balienė 
pasireiškė stipriau už kitus in
stituto studentus. Ji išstatė 7 
paveikslus kurie nuo kitų sky
rėsi ne tik.savo europietiško- 
mis temomis, bet taipogi gra
žiu spalvų suderinimu ir 
kruopščiu užbaigimu, ko dau
gelyje paveikslų nesimatė. Po
nia Balienė studijavo tapybą 
Štutgarte Vokietijoj ir Man- 
chester’io Meno Institutą lan
kė šią pirmąją žiemą. Iš iš
statytųjų paveikslų kai kurie 
buvo parodos metu parduoti.

K. Du.

Lietuvio paskaita Junior 
American Red Cross 

stovykloje
Masehestor, N. H.

Birželio mėn. 2 d. prie Man
chesterio, N. H. gražioje 
Camp Carpenter stovykloje 
štato Junior Red Cross orga
nizacijos vadovybė suruošė 
amerikiečių jaunimui trumpus 
pasitobulinimo kursus. Pirmo
jo vakaro programos svariuo
ju punktu buvo inž. K. Dau
gėlos iš Manchesterio, N. H. 
paskaita apie išvietintųjų ir į 
vargą patekusiųjų Europos 
benamių šelpimą. Prelegentas 
rodydamas ekrane iš Eu
ropos atsivežtas nuotraukas 
prašė, kad tos organizacijos o 
ypač į paskaitą susirinkusieji

PIGIAI PARDUODAMA

įvairaus antrarankio medžio. 
Pasirinkimas didelis. Galite 
statyti stubukę ar garadžių. 
Taipgi parduodu pigiai vaną. 
Atsišaukite: Thomas Jakavo
nia, 194 Athens St, So. Boa
ton, Mass.

P.

Tel. A V 2-4026

. L RepsNs, M.D..
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Boad 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Oflao Valandos: 2—4 ir *—8.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadnay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

PARAMOM CIEANEIISILAUNDERERS 
VtenAatėfiai Broektoae Dry Cteaaers su Mottoproefing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išpIauMmi 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plast Krautuvė
560 W»mn Ave^
TeL 736 — BROCKTON, MASS. —

BEGALINS ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

Begaline šaknimigydydavosi 
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuoaavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltliges, 
nuo -isterijų; kiti vartoja be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar-!

f
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDEK*S
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

•n

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
Atholio Žmones
virš 100 metų ■ hOfflpSČ®

465 Main St.,
TEL. 204

Athol, Mass.
r

Pereitą savaitę prie statybos fondo prisidėoj sekantieji:

Po $50
Jonas Dykas, Detroit, Mich.; Ona Yuknienė, Brockton, 

Mass.; Norbutienė, Waterbury, Conn.

Po $12
Ponia Strasdauskienė, So. Boston, Mass.

Po $10
P. Pajaujienė, Tuscarora, Pa.; Qna Grinciūnienė, Water- 

bury, Conn.; R. Ališauskienė, Waterbury, Conn.

Po $6
J. Grigai, Stoughton, Mass.; A. Krakauskienė, Cleveland, O.

Po $5
J. Burnett, Bridgeport, Conn.; B. Danyla, Westfield, Mass.; 

Jokubauskas, Waterbury, Conn.; O. Akstinienė, N. Andover,
Mass.; D. Krakauskas, Cleveland, Ohio; E. Railo, Millinocket, 
Me.; J. Simanovich, Glen Cove, N. Y.; S. Lusiene,

Po $3
O. Gaputienė, So. Boston, Mass.; G. Mikleton, Rockford, 

UI.; R. Bubbels, Springfield, III.; D. Karauskas, Simpson, Pa.; 
A. Petkus, Brockton, Mass.

Po $2
A. Collier, West Lynn, Mass.; E. Vyšniauskas, Brooklyn, 

N. Y.; A. Atkočius, Worcester, Mass.; O. Utkienė, Nashua, N. 
H.; P. Sukis, Rochester, N. Y.; G. Miniotas, Braddock, Pa.; P. 
Tautkienė, Brockton, Mass.; V. Bartininkas, St Louis, Mo.; M. 
Vasiliūtė, Waterbury, Conn.; J. Aleknavičius, Timmins, Ont, 
Canada; J. Greičiūnas, Toronto, Ont., Canada; Strazdauskienė, 
So. Boston, Mass.; A. Majauskienė, Waterbury, Conn.; Adelė 
Gailiūnienė, Hartford, Conn.

$1
M. Lipenskienė, Cleveland, Ohio; M. Norvaišaitė, Chicago, 

UI.; T. G. Venis, So. Boston, Mass.; E. Drunigie, Chester, Pa.; 
S. Balnanosis, MinęrsviUe^ Pa.; K. Witotienė, Waterbury, Conn.;
A. GalvaoauaklŠDė, Harvey, 111,4■' A. Kutelionis, Wercester, 
Mass.; B. Barcevičienė, Cleveland, Ohio; L. Zasinas, Pittsburgh, 
Pa.; S. Slučinskienė, Cleveland, Ohio; M. Kissel, White Plains, 
N. Y.; A Morkevich, Bayonne, N. J.; Ignatavičienė, Manches
ter, Conn.; P. Wilkas, St Charles, III.; P. Baikienė, Toronto, 
Ont Canada; J. Jablonskas, So. Philadelphia, Pa.; M. Yustas, 
Bayonne, N. J.; M. Bartkus, Waterbury, Conn.

Visiems aukotojams ir aukotojoms nuoširdžiausiai dėko
jame. Lai Dievulis atlygina visiems .

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų vardu,
Motina Ligori ja,

Vienuolyno Viršininkė.
(Bus daugiau)

I

I

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boaton, Mass.

Oflao Valandos ilakyrua 
Trečiadieniai* ir Penktadieniai*

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

W.J
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas**

331 Smith SL,
PROVIDENCE, R. L

Telephone
Ofiso: Dexter x»a2

Namų: PI. 6286

T*l. SO 8-2808

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMEUA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
8o. Boston, Maaa.

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

Se rėdomi*: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytoja* Ir chirurgą*.
Naudoja v6llau*l, X-Ray aparatą 

Pritaiko akiniu*.

584 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarua ir kami- k - 
nua. Nesvarbu kaip toli ir! 
kaip didelis ar mažas darbas. ! 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
ras, 131 Pond St, Randolph, 
Mass. TeL RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room ė'nuo 5-7 vakarais.

Patenkino Brocktoniecius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame 
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius 

NOCKTON ICEICOALCO. 
27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

1 ■■
1 £7
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CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mat*. 

Joseph W. Casper' 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* l»
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
. BatarnavUuM Dieaą ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

____ 'n

YAKAVONIS
■funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maa*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITT 1
FUNERAL HOME

80 Emersoa Avė. 
Brockton, Maa*.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius l» 
Bdlsamuotoja* 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTKRU DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
PlrmininkB — Kva MarkstenB,

628 ■ BtK SL, Ba. Koataa, Maas.1 
Tek SOuth Boston 8-1298.

Vice-Plrmininkft—B. GaiUOnienS,
8 WtafiaM SL, 6a BoMoa. Mass. 

Prot Rast. — Stela Overkten*.
555 K. Btk SL, Sa Boaton, Maa*. 

Finansų Ra*t — B. CdnienS,
28 OouM SL, W. Rortury, lfaaa. 

TaL Parkvay — 1864-W 
BdininM — Ona 8iauria,

51 Tampa SL, Mattapaa, Naša 
Tvarkdarį — M. MatejpBkienB,

866 E. 5th SL. So. Boston, Mass. 
IOukm GL—Katate AiikBmu^iytS, 

Drauąija savo austriakimua laiko kaa 
antaą antradieni mtooMo, T:S0 ▼. 
vakare. Paraptjoo aaMje, 482 E- 
SevootM SL, Ba Bątfan, Maa*.

Viaaia dra
P«B P

Pirnuntakaa —- Viktorą* Madonis, 
21 SoagOT 8t. So. Boaton, Man.

Vice-PIrm. — Vincą* Stakutis,
684 8ixth SL, So. Boaton, Maa*.

Protokolų RaSL — Kazy* Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

Fin. RaM. — Aleksandras TvaSka.
440 K. Starto St. 8a Boston, Mam 

IMtninkaa—Stasys K. Grtkanavlčius,
989 B. amnth St, 8. Boaton. Maaa 

Maršalka Joaas Saikia, ’
787 Breaavray, So. Boaton, Maa* 

Draugija laiko suatrinkimna kas tre
stą aekmadienį kiakvteno mčneaio, 

2 vai. po pietų. Parapijos saMj,
492 E. 7th SL, So. Boaton, Maaa 
Visai* dfittgijos 

t*e pą* pratusių raštininką

WAITKUS
FUNERAL HOMF

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia 4er- 
menima dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* t*- 
miausiami* kainomis.

Kaino* to* pačio* ir i kito* 
mieatua

įtaikai* Saukite; T*L TR-6-6434. |

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė.,

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Zl

! 
!

!
Islington, Mass. |

i
I 

i

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

So. Boston, Mass.

:oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas ir maiMa|$i8. šaukite?

i* J. ABtAUBKAB,
Tel. SO 8-3141,

* -

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Brondvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletska*, F. E. Zaletska* 
Graborkri ir Bnlaamuotojal 

Patarnavimo* Eloną Ir nakt|.
^Jtopfrlla Sermoakno Dykai 

PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boaton 8-2808



DABBtHJMĮtA*

(Dabarties (Pastabos

Vtei dalyvaukime Iš A. L. Tarybos posėdžio 
sekmadienį, birželio mėn. 18 Birželio 8 A Lietuvių salėje 

A pamaldose už žudomus ir^ įvyko Amerikos Lietuvių Ta- 
nužudytus lietuvius ir protes
to mitinge. Pamaldos bus 12 
VaL šv. Petro bažnyčioje, o po 
pAmaidų — mitingas ir meni
nė programa Munieipal salėje.

•
T8vę diena

yra šį sekmadienį, birželio 
18 A Ta (muga prel. Dr. K. 
Urbonavičius atnašaus šv. Mi
šias už visus parapijos tėvus. 
Kištos užprašė šv. Vardo 
4n«ClM. kurios visi nariai eis 
prie šv. Komunijos ta pačia 
intencija. Po vjpų pamaldų 
bus pietūs. Jų metu kleb. kun. 
Pr. Virmauskiui bus įteikta 
81000 bažnyčios naujiems lan
gams įdėti

Jubiliejinis neimąs
Jėzaus Nukryžiuotojo Sese

rų Kongregacijos paminėti 25 
jnetų sukakčiai įvyks š. m. 
biržefio mėn. 18 d. Brocktone 
— motiniškuose vienuolyno 
namuose. Seimas prasidės pa
maldomis 10 vąL Meninėje 
programoje dainuos žymus so
listas Ipolitas Nauragis. Žmo
nės rengiasi gausiai dalyvauti 
Iš Pennsilvanijos, kur seserys 
pradėjo savo darbą, atvyksta 
25 autobusai.

rybos Bostono skyriaus posė
dis. Naujai išrinkta valdyba 
perėmė pareigas. Naujas pir
mininkas Jonas Kasmauskas 
padėkojo buvusiai valdybai už 
nuoširdų darbą. Išklausyta 
pranešimų Kasmausko, Ketu
rakio, Ivaškos ir Arlausko, 
apie pasiruošimą minėti bai
siojo birželio dienas. Lietuviai Sopulingosios Dievo Motinos vienuolynas B ockton, Mase, visus kviečia jį aptaškyti i. 
yra dalyvavę bendroje viešoje birželio mėn. 18 d. Jėzaus Nukryžiuotojo seserų jubiliejaus proga, 
demonstracijoje kartu su lat- 
risis ir estais. Demonstracija 
prasidėjo Copley Sq. prie vie
šojo knygyno ir ėjo į Bostono 
City Hali kiemą, pakely pra- 
maršuodami pro Statė Ifouse. 
Parado tikslas buvo atkreipti 
visuomenės dėmesį į demoniš
ką Pabaltijo tautų naikinimą. 
Be to pranešta, kad lietuvių 
delegacija aplankė visas di
džiųjų dienraščių redakcijas 
suteikdama informacijų apie 
padėtį Lietuvoje.

Ižd. Arlauskas pranešė, kad 
Tremtinių Ratelio pirm. Ed. 
Kaminas įteikė $421.00, trem
tinių suaukotus Vasario 16 
proga pinigus, kurie jau pa
siųsti centran. Rap.

Liūdnu genocido įvykiu 
paminjintas 

Cambridge, Masa.
šeštadienį, birželio 17 d.,

f
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Protesto mitingas
su menine programa įvyks 

š. m. birželio 25 dieną (sekma
dienį) 3 vai. po pietų Roberts 
School salėje.

Visus, gyvenančius Cambrid
ge ir apylinkėse lietuvius tą 
dieną kviečiame gausingai mi- 

‘ tingų dalyvauti ir tuo pareikš
ti prdtestą prieš bolševikų 
vyfatomą mūsų tartos nattiMl-

Amerikos Lietuvių Taryta* 
Cambridge skyrius.

Ltotviai &&UK* 
Mrtviškai

Šį sekmadienį, Munieipal 
BuDdinge lietuvių ruošiamame 
masiniam protesto susirinki
me dainuos latvių Rygos ra
diofono oktetas, kurs savo re
pertuare turi nemaža ir lietu
viškų dainų. Atsilankę išgirsi
me latvius dainuojant lietuviš
kai. Meninėj, programoj be mi
nėto okteto dainuos erių so
listė p-lė Keshula ir Vilniaus 
bperoe baritonas Stasys Lie
ps*. Akompanuos Amelia Ta- 
tarottytš. Dalyvaus ir žymusis 
aktorius Henrikas Kačinskas

Rap.

Kviečia lietuvius skautus 
į Jamboree

Šiemet Boy Scouts of Ame- 
rica, švęsdama 40 metų jubi
liejų, istoriniame Valley Forge 
parke (prie Philadelphia, Pa.) 
rengia didžiulę skautų stovyk
lą — Antrąją Tautinę Jambo
ree. Iž Baltųjų Rūmų Wa- 
shingtone gauta žinia, kad 
prezidentas Harry S. Truman 
birželio 30 d. atvyksiąs į Val
ley Fmge atidaryti Jamboree, 
kuri tėsis iki liepos 6 d.

BSA vadovybė tikėjosi 40,- 
000 stovyklautojų, tačiau net 
47,000 skautų pąreiškė norą 
ten stovyklauti. Į šią Jambo
ree pakviesti ir užsienio skau
tai Taip pat pakviesti daly
vauti ir lietuviai skautai. Su 
visuomenės parama mūsų 
skautai tikrai įstengtų nuvyk
ti į Jamboree ir tinkamai re
prezentuoti lietuvius šiame 
skaitlingame jaunimo forume.

7 
vai. vakare, Cambridge lietu
vių katalikų klubo svetainėje 
Federacijos 16-tas skyrius 
rengia 10 metų liūdną paminė- 
jijną, kai Lietuvoje vykdomas 
komunistinio okupanto kruvi
nasis genocidas. Kalbės p. J. 
Daniusevičius, Dr. J. Petronis 
ir A. Juknevičius. Visi kvie
čiami dalyvauti ir pagalvoti, 
kaip gali pateisinami ir lei
džiami civilizuotame pasaulyje 
tokie darbai, tai yra bolševi
kų masinis mažesnių tautų žu
dymas, kurių tarpe ir mūsų 
brangi tauta.

Dalyvaukime visi bendrai ir 
pakelkime protesto balsą prieš 
kruvinąjį terorą. Įžangos ne
bus ir jokių aukų nebus ren
kama.

Pergyveno operaciją
Birželio 8 d. Šv. Elzbietos 

ligoninėje, p.p. A. E. Daukan
tų sūnus Fredas pergyveno 
operaciją. Ligonis po operaci
jos sveiksta ir greit grįžt na
mo. Linkime jaunam Fredu- 
kui greitai pasveikti.

18 d. 
parke,

Išvažiavimas
Sekmadienį, birželio 

Brocktone Romuvos 
įvyksta gegužinė, kurią ren
gia Cambridge lietuvių katali
kų klubas. Autobusai išeis 
nuo klubo, 163 Hanvard St. 
Rengėjai kviečia visus daly
vauti šiame pirmame klubo 
piknike.

Vaikučiu mokslo metų 
užbaigimas 

Sekmadienį, birželio 11 d. 
7:30 vai. vakare, mūsų para
pijos mokyklos vaikučiai, 
mokslo metų užbaigimo proga 
pastate gražų veikalą, vardu 
“Pavasarėlis”. Gražiai pasiro
dė šie vaikučiai: R. Freiman- 
taitė, J. Survilas, D. Daukan- 
taitė, J. Bildčius, R. Kandro- 
tas, B. Lučinskaitė, B. Utenis. 
4-5 skyriaus berniukai, antro 
skyriaus mergaitės: J. Stan
kūnaitė, E. Tocionytė. 3-čio 
skyčiaus berniukai, 1-mo sky
riaus vaikučiai, 1-mo skyriaus 
mergaitės; šokėjos — 3, 4, 5 
ir 8-to skyriaus mergaitės.

Vaikučiai puikiai savo roles 
vaidino. Seselė Cecilija, kuri šį 
veikalą parašė, vaikučius ge
rai parengė vaidinimui. Veika
las gražiai pavaizdavo metų 
gamtos laikotarpius. Paremti 
šį vaikučių ir Seselių paren
gimui svetainė buvo pilna pub
likos. Parengimo pelnas nors 
ir labai mažas, eina seselių 
palaikymo naudai.

Seselės reiškia padėką vi
siems atsilankiusiems ir siu
vėjams, padėjusiems pagamin
ti kostiumus. Dėkoja, p. Dau
kantienei, p. Dainienei, p. To- 
cionienei, p. Gallagher, p. 
O.Donnell ir p-lei N. Balisch.

Kvaksi ir Stalino viščiukai
Bostone gintaro žemės vardu 

per radio lietuviškai kvaksi 
komunistų viščiukas. Skelbia 
per radijo, kad Lietuvoje Kur
šėnuose įsteigta moderniška 
plytų dirbtuvė ir net didžiau
sia Europoje. Tenai dirbą vien

%

lietuviai darbininkai, šį pava
sarį už darbo našumą net 30 
buvo apdovanota premijomis. 
Žinoma, tokiomis premijomis, 
kurias Stalinas visiems duoda. 
Tai puiku. Bet štai antra pusė 
medalio. Pavasarį, kovo pa
baigoje, Kuršėnų priverčiamų
jų darbų stovykloje (tur būt 
toje pačioje plytinėje) už ne- 
išpildymą darbo normų buvo 
sušandyta 30 lietuvių. Tai kal
bamoji Stalino premija. Apie 
tai rąžė pabėgęs į užsienį iž 
Lietuvos vienas lietuvis. Kas 
meluoja? Stalino peopagandis- 
tai ar gyvi liudininkai??

Mirė
Birželio 8 A staiga mirė, 32 

m. a. a. Elena Jutkiūtė. Velio
nė birželio 12 d. iš N. P. baž
nyčios palaidota šv. Mykolo 
kapuose. Paliko nuliūdime 3 
brolius — Kazimierą Jutkų su 
šeima, gyv. Cambridge, Sta
nislovą ir Juozą, dvi seseris— 
Dorothy, gyv. Kalifornijoje, 
Grace gyv. Medforde. VeBonei 
prie laidojimo pasitarnavo 
graborius A. Ovirka. Ūku
siai nuliūdime velionės šeimai 
reiškiame užuojautą. AJ>.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, birželio 18 d. 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 kltocycles 
bus transliuojama apie 40 
kankinių romėnų kareivių Se- 
baste stovyklos, kurie dėl 
krikščionių tikėjimo bevelijo 
mirti žiemos žalčių metu ap» 
pilti vandeniu, negu pagarbin
ti pagonių stabus.

M

8t Liepas giedos
per Šv. Mišias už nukankin

tus ir kankinamus lietuvius 
birželio 18 A, 12 vai šv. Petro 
bažnyčioje.

Dainavo latviu radijo 
valandoje

Juliaus Kazėno vedamas vy
rų kvartetas, kurs taip puikiai 
pasirodė LDS šeiminiame pa
rengime, dainavo latviams per 
jų radijo programą Quincy, 
Masa.

Aukuoja 81,000
Šv. Petro parapijos Sv. Var

do Draugija rengia ypatingas 
psgertatuves visiems parapijos 
tėvams sekm. birt. 18 d. Drau
gija kviečia visus, ne tik tė
vus, bet drauge ir visas mote
ris, sūnus ir dukteris dalyvau
ti šv. Mišiose Sv. Petro baž
nyčioje sekm. 8:00 v. r. Prel. 
Kazimieras Urbanavičius pa
sakys pamokslą. Šv. Mišios 
bus atnašaujamos visų parapi
jos tėvų intencija. Per Mišias 
visi yra kviečiami priimti ta 
pačia intencija šv. Komuniją. 
Po mišių salėje po bažnyčia 
įvyks pusryčiai ir trumpa pro
gramėlė pagerbti tėvams. Ta 
proga šv. Vardo Draugija 
įteiks parapijai $1,000 auką 
įtaisyti bažnyčioje langui 
draugijos vardu. Visos šeimos 
prašomos pasveikinti tėvelius, 
pasimelsti jų intencija ir daly
vauti jų pagerbime sekm. 8:00 
vai. rytą. '
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Jėzaus Nukryžiutojo Seserų Kongregacija 
ir jos rėmėjai

visus maloniai kviečia š. m. birželio-Jnne 18 
(sekmadienį) atvykti į

JUBILIEJINI SEIMĄ

t
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WE8X — 1230 k9ocydea> Salėm, Mass.

šeštadienį, MrteVo 17 A, 1:15 v. p. pietų įvyks Lietuvių 
B*dfo Vateadaa programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
lo cypias, Salėm, Masa. bus transliuojamos liaudies dainos, mu- 
gįkoa kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu -norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite
* • ’

f

South Boston 27, Mass.
Tetepboaai: SOutb Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449

šaukiamą vienuolyno motiniškuose namuose Brockton, Mass (261 Tha- 
tcher St.) paminėti Kongregacijos 25 metų sukakčiai. Seimui yra įreng
ta nauja salė. Be to ,aplinkui daug žalumos ir erdvės.

. Seimas prasidės 10:30 vai. pamaldomis, kurias laikys Kun. F. J. Bal- 
tusevičius, Šv. Mykolo parapijos Scrantone klebonas ir Elmhursto vie
nuolyno dvasinis globėjas. Pamokslą pasakys kun. K. A. Vasys, Aušros 
Vartų parapijos Worcestery klebonas ir Kunigų Vienybės pirmininkas.

Po pamaldų 12:30 vai. bus bendri pietūs. Posėdžiai prasidės 1:30 vaL 
po pietų atidaromąja kalba kun. Pr. M. Juro, Seserų Rėmėjų Draugijos 
pirmininko. Motina Ligorija padarys pranešimą. Savo žodžiu apie Seserų 
darbą papildys kun. M. F. Daumantas, atvykęs iš Girardville, Pa., kun. 
F. J. Baltusevičius iš Scranton, Pa., ir vienuolyno kapelionas kun. J. 

švagždys. Kalbės ir kiti kunigai ir pasauliečiai. Paskaitą skaitys S. Su
žiedėlis.

Meninėje programoje dainuos Lietuvos Operos solistas Ipolitas 
Nauragis. Akomponuos komp. Jer. Kačinskas.

Programa bus dar paįvairinta Seserų vadovaujamų vaikučių iš 
Brocktono (Šv. Roko parap.), So. Bostono (šv. Petro parap.) ir Cam
bridge (Nekalto Prasidėjimo parap.).

Maloniai kviečiame visus atvykti į šią retą šventę. Bus progo nau
dingai ir gražiai praleisti sekmadienį, susipažinti su Seserų darbu ir pa
matyti naujai statomą senelėms prieglaudą.

Kas negalėtų atvykti, prašytume sveikinimus ir aukas siųsti adresu: 
Our Lady of Sorrows Cunvent, 261 Thatcher SL, Broekta^ Mass.

................. gesaus rruK^ntFHoTUJiigrBgacijOB 
Seserys ir Rėmėjų Valdyba.

Raudonoji inkvizicija
V “Sandara” birželio 9 A numeryje klausia, apie kokį inkvi

zitorių A Maceina rašo paskutinėje savo knygoje? Jei “Sanda
ros” redaktoriai tą knygą skaitė, tai nereikia to klausti: atsa
kymas yra pačioje knygoje. O jei neskaitė, tai iš kur žino, kad 
ji turi 220 puslapių ir jos autorius ieško “pateisinimo inkvizito
riui” ir nekalba apie raudonąją inkviziciją? Kas ją skaitė, nusi
juoks iš tokių “Sandaros” pastabų, kurios iš tikrųjų yra labai 
“tolimos nuo šiandienio gyvenimo”. Dar keistesni atrodo meto
dai: skaityti tiktai knygos puslapius, o ne jos turinį.

Yra žmonių, kuriems kiekvienas filosofinis ir religinis die
nos klausimų svarstymas atrodo “scholastika ir alchemija”. Ne 
pro šalį čia priminti, kad tos vadinamosios scholastikos kaip 
tiktai labiausia nekenčia tie, kurie yra artimi materialistinei 
pasaulėžiūrai O kaip tiktai ja remiam raudonoji inkvizicija. Jos 
atstovų turime ir čia, Amerikoje.

▼ štai, “Vilniai” (Nr. 136) labai patiko, kad popiežius Prus 
XII, priėmęs privačioje audiencijoje kun. Pr. Jurą, pareiškė, 
kąd jis meldžiasi už lietuvių tautą ir ją laiminą. Iš to “Vilnis” 
daro išvadą, kad ir visi lietuviški bolševikai taip pat buvo pa
laiminti, nes jie priklauso lietuvių tautai “Jokių išimčių nepa
daryta”.

Bažnyčia, melsdamosi už visus žmones ir visas tautas, jo
kių išimčių ir nedaro. Bet jas daro patys žmonės: vieni tai lai
ko malonės dalyku, o kitiems “ta glorija reiškia tiktai pernykš
tį sniegą”. O kam Bažnyčios laiminimas yra tik pernykštis snie
gas, nuo to jis nuvarva ir lieka tik “paškudnas daiktas”. Nerei
kia tada norėti, kad ir “Draugas” laikytų tai geru daiktu. Ana, 
Judas dalyvavo net Paskutinėje Vakarienėje, o vis dėlto išda
vystės keliu nuėjo iki kartuvių. Negi jam kas statys paminklus, 
nusekęs bolševikais, kuriems “Stalino glorija” limpa, o Kris
taus Vietininko nuvarva.

▼ “Laisvė” (Nr. 108) šaukiasi savo skaitytojų pagalbos — 
10,000 dolerių. Gįrdi, “lietuviški kryžiokai mojasi mūsų spau
dą pasmaugti”. Ta priežastis yra stambioms raidėms pabrauk
ta; vadinasi, pati scarbiausia. Įdomu, kokiu būdu tie ‘kryžiokai* 
priėjo prie “Laisvė” kasos, jeigu ji darosi tuščia? Tam reikėtų 
pasikviesti į pagalbą teismą, o ne koliotis, nes ir tuos 10,000 
gali “kryžiokai” nudžiauti

Bet, matyti, “Laisvė” džiūsta iš kito galo — dėl “kitokių 
priežasčių, sunkinančių dienraščio būklę, bet visų jų čia nemi
nėsime”. O čia yra pats įdomiausias daiktas. Jei jau prašoma 
pagalbos, tai reikia būti ir atviram: negi kiši pinigą į aklą 
maišą. Matyti, jis suplonėjo dėl to, kad melas visada yra plo
nas. Riebi buvo giesmelė apie “darbininkų rojų” ir “tėvų tėvą”, 
kol žmonės praregėjo ir ėmė nusisukti. Pinigo daugiau nemeta 
į “maskolišką katarinką”.

▼ Sekančiame numeryje (109) “Laisvė” tomis pat bėdomis 
nusiskundžia ir dar vieną prideda: “baisūs nepraustaburniai 
redaktoriai**, girdi, apdergė Italijos komunistus. Nei jie ten 
jaunimą tvirkina nei ką, kaip “Darbininkas” pakartoja “Itali
jos dvasininkų ir spaudos melus”.

Tegu “Laisvė” atidžiau pasiskaito pačius bolševikų laikraš
čius ir pasiklauso jų radijo: lengvai supras, koks “aukštas do
rumas” graužia komsomolinį jaunimą net pačioje Sovietų Rusi
joje. Be to, Europos tautos niekada nepamirš to bestialiteto, ku
riuo pasireiškė raudonoji armija karo metu. Karas lieka karu. 
Bet kas išugdė tą raudonąjį vampyrą taikos metu, kad jam at
sileido visi jo “aukšto dorumo” raikščiai Matėme juos savo 
akimis, ir dėlto mum* nereikia burnos prausti. Būtų sveikiau, 
jai “Laisvė“ kiek patrintų savo ružavus veidelius, kad jie būtų 
truputį baltesni. S.

Laiškas redakcijai
Gerta. Redaktoriau, 

maloniai prašau, jei galima 
paskelbti šį paieškojimą:

AnastaziM Bu>mkaHA Alk- 
sinės parap., Bartininkų vals
čiaus, ieško giminių: Onos 
Lenkienė - Degučiūtės, Jono 
ir Adomo Degučių.

Giminių prašome atsiliepti 
adresu: Rev. St Bartkus, 220 
W. 8th, Kesranee, UI

A. Bujauskaitę suradome 
viename vienuolyne nesenai 
atvykusią iš Vokietijos. Ji jau
čiasi labai apleista.

Ka*. P. Jukneričfaa.

Pranešima*
Pranešu, kad LRKSA 94, 

Jaunimo kuopos, visuotinas 
narių susirinkimas įvyksta š. 
m. birželio mėn. 16 A 7:30 v. 
vak. “Darbininko” namuose.

Susirinkime bus patiekta 
patvirtinti pikniko apyskaitą 
ir paskirstyti pelną.

Visus narius kviečiu daly
vauti, ypač tuo*, kuriems suė
jo terminas savo prievoles su
mokėti

Stasys Jakatta,
Fin. sekretorius.

Dalyvavo tik 48 žmonis
Trečiadienį, birželio 14 d., 

buvo Bostono vėliavos diena. 
Ji paminėta Bostono sode. MI-

Itaai K "eflty" neišeina
Rusijoje dažnai prie carų, o 

dabar ir visados ilgos žmonių 
eilės prie krautuvių, tartum 
taip ir reiktų. Dabar ir Lietu
voje taip. Kad tą reiškinį 
amerikonas lengviau įsivaiz
duotų, teatsimena, kad ir 
Amerikoje eilių yra — prie 
kinų, boksų ir cirkų. Tik ir 
čia jos nedidelės, nesiriečia į 
kitas gatves ir, turbūt, nerei
kia iš vakaro atsistoti laukti, 
ar tau būtų šilta ,ar šalta, ar 
lietus lytų ,ar sniegas snigtų. 
Amerikonas negali įsivaiz
duoti, kad dėl duonos kąsnio, 
kokios kojinės, pieno, kokio 
kolchostoie drabužio bolševi
kų kraštų žmogui reikštų 
mašdang penktadalis amžiaus 
eilėse prastovėti. O stovi, nes 
vargas ir pilvas verčia. Grį
žai iš fabriko— ir marš į eilę, 
užmiršdamas nuovargį ir mie
gą. Gerai dar kad šeimos ke
letas: gali pasivaduoti — vie
nas pastovėjo, ateina kitas pa
vaduoti stovėti. — Tos eilės 
pačią rusų yra vadinamos 
“chvost, chvosty”, t y. “uode
ga, uodegos”. Taip Rusija ir 
neišeina iš uodegų.

A. Žiemena.

Juo daugiau žmogus įdeda į

4 nėa, neskaitant programos ‘da- ***’*•• JM su Ja suauga.
lyrių. H. Haissinger




