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Krikščionių demokratų 
laimėjimas Vestfalijoje

Komunistai smarkiai nusmuko. 
Pasisakyta už stambiosios pramonės 

suvalstybinimą.
Diuseldorfas — Sekma

dienį, birželio 18 d., į 
Šiaurės Reino - Vestfali
jos parlamentą įvyko rin
kimai, kuriuos laimėjo 
demokratinės vokiečių 
partijos: pirmoj vietoj 
vietoje krikščionys de
mokratai, antroj — so
cialdemokratai. Komu
nistai labai nusmuko.

Pagal ligšiolinius duo
menis už krikščionis de
mokratus paduota 1,636,- 
072 balsai, už socialdemo
kratus — 1,469,689; už 
dešiniuosius laisvuosius 
demokratis — 552,932; 
už konserv. Centrą — 
369,823; už komunistus— 
230,110; už nacionalistus 
—95,662; už radikal.-so- 
cialistų laisvės partiją — 
91,725; už dešiniųjų vok. 
partiją — 80,273 ir tik 
po nežymų skaičių už ki
tas partijas. Didelė bal-

suotojų dauguma pasisa
kė už stambiosios pramo
nės suvalstybinimą.

Praeitais metais už ko
munistus dar balsavo 
14%, gi šiuose rinkimuo
se tik 5%. įdomu, kad 
toks komunistų pralaimė
jimas įvyko Rhuro kraš
te, kur yra didžiausia vo
kiečių pramonė ir dau
giausia susispietę darbi
ninkų. Komunistai šioje 
srityje rinkimų kompani
jai išleido dideles sumas 
pinigų, buvo sutraukę ge
riausius agitatorius, bet 
rezultatai išėjo daug 
prastesni negu anksčiau.

Geriausias agitatorius 
tai, tur būt, patys vokie
čių darbininkai sugrįžę iš 
komunistinio “rojaus”, 
Sovietų Sąjungos nelais
vės, kur jie matė savo 
akimis to krašto gyveni
mą.

PENKTAD

ŽEMES BANKO RŪMAI KAUNE
Nepriklausomybės laikais juose buvai Lietuvos užsienių reikalų ministerija. 

Per pirmąją bolševikų okupaciją čia savo gūžtą turėjo teroristinė komnnintų par
tija, vadovaujama Sniečkaus. Vokiečių ok aparijoa metu ją pakeitė naciai žudikai 
su komisaru Rentelen. Dabar vėl sėdi žmogmuMai maskoliai ir savo propagandi
niuose leidiniuose tuos gražius rūmus rodo, kaip “bolševikų atstatomo Kauno pa
vyzdį*. Karo metu jie nebuvo apgriauti.

Bolševikų smurtas primintas ir Romoje

SIX CENTS.

Darbiečių vyriausybė nusistačiusi 
remti raudonosios Kinijos įsileidimą 

į UN organizaciją.

SIŪLO SUDARYTI EUROPOS 
FEDERALINĘ TARYBĄ

Paryžius. — šiuo metu 
Paryžiuje posėdžiauja še
šių Europos valstybių de
legacijos, kurios svarsto 
Shumano planą sujungti 
anglies bei plieno pramo
nę ir ją pavesti tarpvals
tybinei priežiūrai. Ta 
proga prancūzų atstovas 
Jean Monnet pasiūlė su
daryti federalinę Euro
pos tarybą ūkiniams rei
kalams.

paruoštas. Vienintelis ko
munistų atstovas parla
mente Sam Kahn pareiš
kė, kad jau nebereikia 
tuo rūpintis, nes komu
nistų partija yra laikoma 
nustojusi egzistuoti.

Afrikos koMMistii 
pasiduoda

Capetown. — Pietų Af
rikos komunistų partija 
pati save uždarė, nelauk
dama parlamento spren
dimo, kuris yra jau visai

r •vjBv uycBCii
Addis Ababa — Birže

lio 16 d. pavyko išgelbėti 
6 amerikiečius, skridu
sius lėktuvu ir nukritu
sius Abisinijoje liūtų už
veistoje srityje. Patyręs 
apie tai, ginkluotas auto
mobilis pasiekė Somali- 
jos pasienį ir suteikė pir
mąją pagalbą. Čia jiems 
grėsė pavojus nuo žvėrių.

AMERIKIEČIŲ PAGALBA 
EUROPAI

Imant atskiromis šali
mis 1949 m. pagalbos ga
vo: Austrija už $4,097,- 
233; Belgija — $1,357,- 
483; Bulgarija — $6,674; 
Čekoslovakija — $1,841,- 
690; Danija —$10,074; 
Airija — 23,889; Suomija
— $464,816; Prancūzija
— $5,207,908; Vokietija
— $21,465,112; Graikija
— $1,882,149, Vengrija— 
$7,197,713; Italija 
153,921; Luxemburgas — 
$110,862; Olandija — 
1,262,626; Norvegija — 
$54,863; Lenkija — $4,- 
462,871;

$58*687; Rusija— $5,960; 
Ispanija — $37,436; Švei
carija—$8,864,074; Tries
tas — $217,124; Did. Bri
tanija — $2,061,471; Ju
goslavija — $245,255 ir 
kiti Europos kraštai po 
mažiau.

New York — Valstybės 
departamentas neseniai 
pranešė, kad Jung. Valst. 
piliečiai per 1949 metus 
savanoriškai aukavo 
$126,048,000 page 1 b ė t i 
pabėgėliams bei tremti
niams esantiems Europo
je ir kituose kraštuose. Ši 
suma suaukota per Ame
rikos Voluntary Agen- 
cies skyrius, kurie regis
truoti valstybės departa
mente, tačiau nieko ben
dra neturi su oficialia 
Jung. Valst. valdžios tei
kiama pagelba.

Iš suaukotų sumų už
sienin išsiųsta $78,177,- 
155 pinigais ir už $47,- 
870,945 įvairių reikmenų: 
maisto, drabužių, medi
kamentų, chirurgijai, mo
kykloms, lig o n i n ė m s 
rėikmenų, sveikatos cen
trams įrengimų ir pana
šiai.

Roma. Birželio 14 d. 
lietuvių tautos gedulo ir 
ryžto diena šv. Kazimie
ro Kolegijos Koplyčioje 
buvo pamaldos tėvynės 
intencija, kurias laikė

maldose
Romos lietuvių kolonija 
su J. E. Vysk. Būčių ir 
Ministru St. Lozoraičiu. 
Celebrantas savo pa
moksle priminė tėvynės 
meilės pareigą šiuo sun
kiu tautai laiku. Jis kal
bėjo: “Tėvynėje likę mo
ka ją mylėt ir aukotis dėl 
jos, tačiau ją apleidusieji 
kartais gėdingai pamirš
ta savo pareigą. Lietuvių 
tautos priešai nori gyve
nančius užsienyje lietu
vius visais būdais sunai
kinti, nes supranta, kad 
esame jėga. Ta jėga dar 
nėra tinkamai suburta. 
Reikia mums visiems di
delio ryžto atgauti savo 
laisvę ir išsilaikyti ver
tingoj aukštumoj. Apie 
mūsų laisvę Dievas žino 
ir į ją veda, tačiau tai 
neįvyks be mūsų pastan-

Pamaldų pabaigoje bu
vo atkalbėta malda į 
Aukščiausiąjį už Lietu
vos laisvę. Kolegijos salė
je įvyko posėdis. Čia 
prie juodu kaspinu per
rištos trispalvės, pasakė 
kalbas Ministras St. Lo
zoraitis ir VLIK delegaci-

jos nariai: prel. M. Kru
pavičius, V. Sidzikauskas 
ir J. Brazaitis. Min. St. 
Lozoraitis paminėjo, kad 
Lietuva savo* laisvę at
gaus. Šiandien, žiūrint į

-pa--

visa dėtį galima konstatuoti, 
kad Lietuvos laisvės at
gavimo diena yra arčiau, 
negu ligi šiol buvo tikėta. 
Prel. M. Krupavičius pri
minė, kad dėl vieno daly
ko ypač galima šiandien 
pasiguosti, kad pasaulyje 
jau yra parlaužtas vadi
namas tylos suokalbis 
prieš mus, netekusius sa-

$4,-

Portugalija — 
Rumunija —

vo laisvės. Jau pasaulis 
kalba ir sielojasi 
mūsų reikalus,

apie 
ne taip, 

kaip prieš keletą metų. 
Prof. J. Brazaitis primi
nė, kad mūsų tautos lais-

remta intelektualų vadų 
ir ūkininko luomo tauti
niu idealizmu. Gi užsie
niuose esą lietuviai turi 
laikas nuo laiko perkra
tyti savo pažiūras ir nu
siteikimus, kad visada su 
visais lietuviais sugebėtų 
būti sielos vienybėje. Tė
vynės laisvės atgavimas 
yra tikras dalykas”.

Londonas. — Birželio 
mėn. 21 d. oficialūs ang
lų vyriausybės sluoksniai 
praneša, kad yra pradėta 
gyvesnė akcija išstumti 
iš UN nacionalistinę Ki
niją ir jos iveton įsileisti 
komunistinę. Britų 
riausybė tuo
dviejų tikslų: baigti So
vietų Rusijos 
kuris palietė jau 30 UN 
komisijų, ir sunormuoti 
Britanijos ir raudonosios 
Kinijos santykius.

Britanija, kaip žinoma, 
turi dideles investicijas 
Kinijoje. Norėdama iš
saugoti- į kinų žemę įdė
tus sterlingus ir turėti 
naudos iš prekybos, ji 
dar sausio mėnesį nu
traukė ryšius su Čiankai- 
šeku ir pripažino komu-

nistinę Maocetungo vy
riausybę. Deja, iki šiol 
komunistai nieko neatsa
kė į tą anglų “labdary
bės” žestą. Jis yra paki
bęs ore. Kad galėtų nusi
leisti į žemę ir abiems pu
sėms nešti naudos, britai 
ir stengiasi komunistinę 
Kiniją įkelti į UN kėdę.

Tuo tarpu JAV nusista
tymas, neseniai__ buvęs
kiek palankesnis raudo
najai Kinijai, paskutinė
mis dienomis pakito. 
Dean Achesonas prieš ke
lias dienas yra pareiškęs, 
kad komunistinės Kinijos 
įsileidimas į UN yra ne- 
svarstytinas. Linkstama 
teikti Čiankaišekui pa
galba ir padėti ginti For
mozą.

JAV SUSIRŪPINO FORMOZA
Tokyo. 

mo sekretorius 
Johnson, kuris dabar yra 
pas MacArthurą, pareiš
kė, kad Formozą užėmus 
komunistams, susidarytų 
didelė grėsmė JAV. Jis 
pataria teikti Čiankaiše- 
kui efektyvią paramą. Ši 
mintis darosi aktuali ir 
Washingtone. Manoma, 
kad Formozos gynimo

JAV saugu- klausimas bus teigiamai 
Louis išspręstas.

Bulgarai pažeidė Jugosla
vijos sieną

Belgradas, Jugoslavija.
— Vyriausybės sluoks
niai kaltina Bulgariją, 
kad jos 160 kareivių š. m. 
birželio mėn. 16 d. perėjo 
sieną, kęsindamiesi suim
ti sienos sargybinius.

JAV ATŠAUKĖ SAVO KARINĘ 
ATSTOVYBĘ IŠ RUMUNIJOS
WMhington, D. C. — 

Komunistinei Rumunijos 
vyriausybei reikalaujant 
sumažinti JAV diploma
tinius atstovus Bukareš
te, šiomis dienomis buvo 
atšauktas JAV karo ata
šė ir jo padėjėjai. Išvyk
dami jie sumetė išliku
sius senus šovinius į ne
didelį ežerą, esantį prie 
atstovybės, šoviniai buvo 
išlikę iš tų laikų, kai Ru
munijoje nuo karo meto 
dar veikė Vakarų sąjun
gininkų misijos. Rumuni
jos vyriausybė kaltina, 
kad ta karo amunicija

«

Suglaustos žinios
buvo skirta sukilėliams 
ginkluoti.

.... %

Tito šafinHai iškūrė 
Milane

Roma, — Italų laikraš
čiai rašo, kad Milane, pa
čiame centre staliniškų 
komunistų, kuriems va
dovauja Palmiro Togliat- 
ti, yra suorganizuotas ži
dinys jam priešingų ko
munistų, remiamų Tito. 
Ši nauja partija stengia
si savo veiklą išplėsti ir į 
kitus Italijos miestus. 
Laukiama įdomios tarpu
savio kovos.

ŽYDAI GRĮŽTA VOKIETIJON
Frankfurtas — Nesenai 

žydai su dideliu entuziaz
mu iš Vokietijos vyko, 
tiesiog nelegaliu būdu 
veržėsi savo tėvų gimto- 
jon žemėn — Palestinon. 
Dabar grįžta atgal Vo
kietijon ir sako, kad Pa
lestinoje gyvenimas yra 
neįmanomas. Grįžusieji 
pasakoja, kad jiems ten 
tekę kelias savaites pra
leisti dykumoj pastatyto
se palapinėse. Jokio dar
bo jie ten nesuradę ir 
prie klimato sąlygų nega-

Įėję priprasti. Jau yra 
grįžę Vokietijon apie 
7000, su kuriais sąjungi
ninkai nežino, kas dary
tina.

Jie dėl išvažiavimo yra 
nustoję DP statuso, ir 
IRO vadovybė neteikia 
jiems jokios globos. Ame
rikiečiai valdininkai Stutt- 
garte sako, kad apie 20 
sugrįžusių žydų gali būti 
patraukti teisman už ne
legalų grįžimą Vokietijon 
po jų įkurdinimo Palesti
noje.

Belgijos pretiiiero 
pareiškimas

Bruselis
Belgijos premieras Jean 
Duvieusart, pareiškė, kad 
jis sukviesiąs parlamen
tą, kuris panaikinsiąs 
1945 m. priimtą įstaty
mą, draudžiantį Leopol
dui III grįžti į šį kraštą, 
pakviesiąs Šveicarijoje 
gyvenantį karalių ir po 
to atsistatydinsiąs.

Užsienių reikalų minis- 
teriu Duvieusart pasirin
ko buv. premjerą, Paul- 
van Zeeland.

Naujasis

A CIO vykdomoji taryba išbraukė iš organizaci
jos dar dvi unijas: Aąnerikos susisiekimo sąjungą ir 
kailių ir odos darbininkų uniją. Po tyrinėjimų pasiro
dė, kad tos dvi unijos laikosi komunistinės linijos.

A Irakui tarptautinis bankas suteikė paskolą kraš
tui atstatyti $12,800,000. Tai pirma paskola Viduri
nių Rytų valstybei.

A Vengrijos komunistinė valdžia, kaip Vatikanas 
praneša, ėmė smarkiai pulti du katalikų vyskupus — 
Gyor ir Vacz. Tai ženklas naujo katalikų persekioji
mo. Puolami ir kitų religinių organizacijų vadai.

A Vokietijoje, Niurnberge, amerikiečiai vėl aptiko 
buv. vokiečių maršalo Goeringo, pakarto, pakastą, 
turtą $840,000 vertės. Lobį sudaro auksas, meno pa
veikslai ir brangūs vynai. Šis radinys jau nebe pir
mas.

A Gyn. sekretorius Johnson birželio 22 d. pareiškė, 
kad Jung. Valstybės mano atsparos bazę Okinawoje 
paversti nenugalima Amerikos tvirtove.

A Dr. Janos Drahos, Esztergom arkivyskupijos 
valdytojas - vikaras mirė praeitą šeštadienį, būda
mas 68 m. amž. Jo vaidmuo įgavo svarbios reikšmės 
Vengrijos R. Katalikų Bažnyčios gyvenime po to, kai 
buvo įkalintas šio krašto primatas, Kard. J. Mind- 
szenty.

A Britai siunčia U.S. karabinus savo kareiviams į 
Malajus jiems apginkluoti prieš banditus. Pagal susi
tarimą Amerika suteiks tokių ginklų D. Britanijos 
kolonijų kariuomenei apie už $3,000,000 vertės.

A Kinų nacionalistai bombardavo tris britų lai
vus, kurie# plaukė į komunistų kontroliuojamus uos
tus. Kiti du prekiniai laivai — vienas Panamos ir 
antras Graikijos nuskendo užplaukę ant nacionalistų 
blokados minų netoli Šanghajaus.

A Lyga septynių arabų tautų pareiškė, kad ji yra 
patenkinta trijų Didžiųjų planu apginkluoti Viduri- 
niuosius Rytus prieš agresiją. Vakari} valstybių di
plomatai išreiškė pasitenkinimo dėl tokio draugiško 
Egipto, Sirijos, Lebanono, Irako, Saudi Arabijos, 
Jordano ir Yemeno tono.

1 i. . . ’.



Penktadienis, Birželio 23, 1950

Rezoliucija,
priimta Bostone įvykusiame protesto 

mitinge prieš lietuvių tautos 
pavergėjus.

1950 m. birželio 18 d. South Bostone, Municipal 
Building, Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono sky
riaus valdybos sušauktame masiniame mitinge, ku
riame dalyvavo apie 1000 Amerikos Lietuvių iš Bos
tono ir apylinkės, pareikšti protestą ir prisiminti dvi 
tragedijas, kurios ištiko Lietuvą ir jos gyventojus, 
būtent: 10 metų nuo bolševikų okupacijos Lietuvoj 
ir 9 metų nuo pirmųjų siaubingų žmonių deportacijų, 
kai per vieną naktį bolševikų slaptoji policija — 
NKVD — suareštavo ir išvežė į šaltas Sibiro taigas 
apie 40,000 nekaltų lietuvių, buvo vienbalsiai priim
ta ši rezoliucija:
Kadangi, Sovietų Rusija pagal 1939 m. rugpiūėio m. 

23 d. padarytą Ribentropo - Molotovo, susitarimą, 
neatsižvelgdama į visas sutartis, sudarytas su 
Lietuva, būtent: 1920 m. Taikos Sutartį, 1926 m. 
nepuolimo paktą ir 1939 m. Savitarpinės Pagalbos 
paktą, brutabškiausiomis priemonėmis okupavo 
Lietuvą ir laiko ją pavergusi po žiauriausia prie
spauda, ir

Kadangi, Sovietų Rusija norėdama įgyvendinti ko- «
munizmą Lietuvoj ir visame pasauly ir negalėda
ma palaužti lietuvių pasipriešinimo, ėmėsi negai
lestingų ir negirdėto žiaurumo priemonių išnai
kinti lietuvių tautą, ką įrodo jau tas faktas, kad 
iki šiol jau ištremta ar nužudyta virš 800,000 lie
tuvių, kas sudaro virš 30% visos lietuvių tautos, 

Todėl nutarė:
1. pareikšti griežčiausį protestą, pasmerkimą ir 

apgailestavimą dėl Lietuvos okupavimo ir jos 
gyventojų naikinimo;

2. Atkreipti Jungtinių Tautų ir viso kultūringojo 
pasaulio dėmesį į krauju pasruvusios Lietuvos 
būklę, kad būtų imtasi efektyvios priemonės su
drausti Lietuvos okupantą ir kad Lietuva būtų 
pastatyta lygiomis su visomis pasaulio tautomis.

3. Prašyti Jungtines Amerikos Valstybes, kad ei
nant Atlanto ir Jungtinių Tautų charteriais būtų 
pareikalauta sustabdyti lietuvių tautos naikini
mą, kad USA panaudotų visą savo autoritetą ir 
jėgą ir priverstų Sovietų Rusiją atitraukti iš Lie
tuvos savo okupacinę kariuomenę ir policiją ir 
atstatytų Lietuvos nepriklausomybę.

4. 'Atsižvelgiant į šiušą liūdnus ir tragiškus įvy
kius kviesti vfsaarmtuvius ir jų draugus dar la
biau sujungti vienybėn visas jėgas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, turint gal
voj garbingą Lietuvos praeitį ir jos istorinį kul
tūros įnašą.

5. Kreiptis į visus USA Kongreso ir Senato narius 
prašant imtis efektyvių priemonių, kad kuo grei
čiausiai būtų atstatyta Lietuvos ir kitų* pavergtų 
tautų nepriklausomybės.

6. Šios rezoliucijos nuorašus pasiųsti USA Prezi
dentui, visiems Kongreso ir Senato nariams ir 
Washingtone, D. C. reziduojantiems sekančių 
valstybių atstovams: Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos, Italijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Suo
mijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Ispanijos, 
Portugalijos, Belgijos ir Amerikos spaudai.

A Nubalsavo pakelti apdraudą. — Valstybių sena
tas 81 balsu prieš 2 nutarė pakelti soeialio aprūpini
mo ir šalpos apdraudą apie 2,900,000 darbininkų, ku
rie nedirba dėl senatvės, ir dar 10,000,000 kitų darbi
ninkų.

A šaipos bilių vėl atmetė. — Atstovų Rūmai 123 
balsais prieš 112 vėl atmetė šalpos ligoje bilių. Darbi
ninkai yra pasipiktinę tokiu kongreso balsavimu. Da
bar tik gubernatorius gali iš naujo keiti tą klausimą 
kongrese. Jeigu jis tą padarytų, susilauktų didžiausio 
darbininkų pritarimo.

Japonijos moterys bahmoja parlamento rinkimuose. Joms ba___ __________ ________
sutelktos visos ptttetinės teisės. Motetų balsai davė žžmlą dangi IRO suteikdavo pa- mžf daugiau tremtinių 
persvarą demokratinėms partijoms. lengvinimų mūsų slun- atgabenti.

KONGRESO ATSTOVŲ
SVEIKINIMO TELEGRAMOS;

Washington, D. C., Birželio 17,1950 
t i

Jonui J. Grigaliui, Boston.
Tamstos ir pirmininko Kasmausko pakvietimą 

atvykti sekantį sekmadienį į susirinkimą gavau. Aš 
labai norėčiau būti su jumis, bet čia sekmadienį yra 
paskirta svarbi konferencija, kurioj aš būtinai turiu 
dalyvauti ir esu priverstas pasilikti Washingtone. 
Tamsta, pirmininkas Kasmkuskas ir visi kiti labai 
gerai žinote mano nusistatymą prieš komunizmą. Jo 
žalinga (vicious) ideologija, jo grobuoniškas ir viską 
pavergiąs imperializmas stengiasi pavergti nelaimin
gas visų šalių tautas, — neatsižvelgiant į jų norą, — 
ir priversti klausyti veidmainingos Kremliaus valios. 
Tas ypatingai taikoma karžygiškai ir laisvę mylin
čiai lietuvių tautai. Aš dariau ir darysiu viską, ką 
tik aš galėsiu, kad būtų sustabdytas komunizmo plė
timasis, kad jis bptų ątatumUę. atgal ir kad.kuogrei- 
čiausiai lietuvių tautui įaSvČ it nepriklau
somybė. šį mano pareiškimą perduokite visiems sek
madienį susirenkantiems į mitingą.

CsMgresMBan John W. MeConaaek.

Wasbington, D. C;,1 Birželio 14,1950

Jonui J. Grigaliui, So. Boston.
z ’P • n-

Labai dėkoju jums už malonų kvietimą atvykti 
sekmadienį, birželio 18 d., į Bostoną ir dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos rengiamame birželio 
dviejų liūd nųjų įvykių paminėjime. Aš labai apgai
lestauju ,kad ankstyvesni įsipareigojimai neleidžia tą 
dieną būti su jumis. Siunčiu nuoširdžius sveikinimus 
visiems ta proga susirinkusiems.

B. B. Wiggle«worth.

tostu į tremtinių stovyk
las nugabenti ir šiaip 
BALF-o veiklą remdavo, 
tai buvo prašyta BALF-o 

iš šelpiamųjų 
organizacijų sąrašų. 
BALF Pirmininkas, nu
vykus j UJ8. šoną, Vokie-

Ungos įtakos šiuo reika
lu.

IRO VEIKLA JAU PRADEDAMA 
LIKVIDUOTI

Geneva. (BALF) Trem
tinius globojanti organi
zacija IRO nutarta užda
ryti kovo mėn. 1951 m. 
IRO veiklos 
bus vykdomas 
niui. S. m. birželio____
atleidžiami trečdalis tar- _ w__,____ v .
nautojų, o gruodžio mėn. tijoje, dar darys reika- 
numatyta atleisti kitas 
trečdalis. Lygiagrečiai 
mažinamos ir pašalpos. 
Daugelis šalpos argaai- 
zacijų, kurios gaudavo 
subsidijų tarnautojams 
išlaikyti, paramos nebe
galės gauti.* Šio mėnesio 
pabaigoje bus paskelbtas 
sąrašas tų šalpos organi
zacijų, kurios bus iš
brauktos iš Šelpiamųjų 
skaičiaus.

BALF-o Pirmininkas 
Kan. Prof. J. B. Končius, 
būdamas Genevoje, darė 
žygių ir įtakos, kad 
BALF-o įstaigos Vokieti
joje apmokėti, subsidijos 
nebūtų sustabdytos, nes 

Sosttrukdys porai 
eeifridji

Geaeva. (BALF) Nau- 
ją DP. bilių priėmus, IRO 
emigracijos reikalai susi- 
trukdys porai mėnesių, 
nes reikės pertvarkyti 
veiklos aparatą, supažin
dinti tarnautojus ir prisi
taikinti naujiems įstaty
mo reikalavimams. Yra 
labai svarbu padaryti vi
sur ir visus reikalingus 
žygius, kad esančios ei
goje emigracinės bylos 

lietuvių tremtinių imi- būtų paskubintos, kol dar 
gracija daf tebevykdoma veikia senasis įstatymas.
ir likusių tremtinių glo- BALF-as dirba smarkiu 
ba labai reikalinga. Ka- tempu* ir stengiasi gali-
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PRAŠOME, PONULI,
PAS MUS...

Kai Britatejoje buvo mrtete- 
tas atominis ekspertas Fuk- 
saz, kai Prancūzijoje buvo at
leistu ii atomo tyrimų įstai
gos direktorių prof. Joliot Cu
rie, Europos spauda ėmė svar
styti, kodėl tarp mokslininkų 
ir menininkų pasitaiko tiek 
simpatikų ir talkininkų bolše
vizmui.

{ŽYMUS FIZIKAS, BET 
ŽIOPLAS

Šitam reiškiniui suprasti Al- 
fred Duff Cooper savaitrašty 
“Sseviers” įspėja:
— Pirmiausia turime atsi

kratyti klaidingos pažiūros, 
kad žmogus, labai gerai išma
nąs vienos kurios srities da
lykus, tuo paėiu jau turi nu
simanyti ir kitose srityse. 
Šiandien nėra pagrindo laukti, 
kad didžiausias mūsų laikų 
fiziku politikoje geriau susi
voktų kaip vidutinis gaspado- 
gius. Iš tikrųjų ūkininko 
sprendimas gali būti net tei- 
singesais, nes jis daugiau su
siduria su žmonėmis negu po
litikos mokslu ar menas.

Autorių sumini vieną įžy- 
bų britų fiziką, kuris buvęs 
didelis pacifistas ir savo laiku 
rašęs, jog nebūtų taip jau blo
ga, jei vokiečiai nugalėtų bri
tus. Esą britai gyventų savu 
gyvenimu toliau, visai nepai
sydami okupacijos ir ją igno
ruodami. Tokio nepaisymo vo
kiečiai neatlaikytų ir patys 
pasitrauktų... Tas mokslinin
ku neprileido minties, kad na
ciai pusę t parlamento narių 
galėtų nužudyti, antrą pusę — 
sugrūsti į KZ' stovyklas. Jis 
neįsivaisdavo ir netikėjo, kad 
tekių žmonių kaip Hitleris ga
lėtų būti

IEŠKO RATUKO IŠKLERU
SIOJ MAŠINOJ

— Kai toks nieko pikta ne- 
nujnučiąs mokslininku imasi 
politikos, jis ieško joje siste
mų, ieško principų ir dėsnių, 
kurie būtą aiškiai formuluoti 
ir kuriems jis galėtą pritarti. 
Pnvyadferat, toks mokslininkas 
kreipiasi į konservatorius ir 
prašo juos aiškaus pumaky- 
mo dėl politinią teoriją. Pa
tenkinamo atsakymo jis ne
ganu ,aee kita partija ir lai
kosi tuo, kad vengta visokių 
teoriją ir paaikkauja prakti
niais gyvenimo diktuojamais 
eyrcudimsis, Jis kreiptasi į li
beralu ir ten jam pateikia ei
lę teoriją, kurios atrodo jau 
pasenusios. Kreipsis į pažan
giuosius ir bus nutekintas, 
kad ir čia diskusijų apie teo
rijas nemėgstama. Darbo 
Partija šiandieną panaši į 
Smogą, kuriam gyvenime la
bai gerai klojos, bet kurio jau- 
neauysis brolis sėdi kalėjime.

— Mokslininku tada žygiuo
ja pu komunistus, kurie jį 
nuoširdžiai priima. } kiekvieną 
klausimą jiė turi atsakymą, 
tariamai nuoseklią sistemą, 
rūpestingai išrutuliuotą vokie
čių filosofo. Mokslininku, ku
ris yra meilingas vyras, kai 
jis nepiausto varlių ir nekam- 
binuoja vandenilio bombų, yra 
sužavėtas patyręs, kad šios 
sistemos galutinis tikslas esąs 
įvykdyti pasaulyje laisvę, ly. 
gybę ir taiką.

— Tuo jis patenkintas. Dau
giau jis neklausia. Jis taip pat 
nepastebi, kad toji sistema lig 
šiol tėra sukūrusi policinę 
valstybę, didžiausiąjį pasauly 
koncentracijos stovyklą, siste
mingą savo politinių priešų 
žudymą ir ruošimąsi karui... 
Mokslininkas yra patenkintas 
pačia teorija. Jis deda savo 
parašą anketoje ir grįžta į la
boratoriją, kur jis paliekamas 
ramybėje, kad jo tyrimai lai
mėtų išradimų, naudingų 
Kremliaus ponams. Kai tai 
įvyksta, jam primena — ne- 
visada švelniai — ištikimybę 
partijai, kuriai ištikimybė 
svarbesnė negu tėvynei ar tam 
kraštui, kuris yra priglaudęs. 
Mokslininkas, kuris skraidė 
padangėse, nukrinta ant že
mės, o apeliacija į jo idealiz
mą esti dar kartais sutvirtina
ma nuo pasaulio pagundų ko
kios šimtinės svarų sterlingų 
ar whmky butelio.

LAIKYK LffiMVJ Ut DAN
TŲ ARBA KLAUPKIS!

Gana panaši istorija yra nu
tikusi su minėtu prof. Johot 
Curie. Jis buvo prancūzų ato
mo tyrimų įstaigos direkto
rius ir sykiu komunistas. 
“Rhm Orancais” rašė, kad su 
juo viskas buvo tvarkoj, kol 
prieš pusę metų jis anglų ame
rikiečių spaudos baliuje turė
jo nelaimės pasakyti kalbą. 
Toje kalboje jis buvo pasa
kęs : “Prancūzijos atominių 
tyrimų tikslas—suteikti Pran
cūzijai atominę energiją ir 
niekas, kas gali turėti karinio 
pobūdžio, nebus išduodama 
Rusijai”. Tas pasakymas buvo 
jo nelaimė. Komunistinė spau
da padarė aiškius priekaištus 
savo mokytojam draugui. Ir 
rusą spauda prisidėjo. Ir Jo
liot Curie turėjo pasirinkti ar
ba - arba. Savo pasirinkimą 
jis paskelbė po kelių mėnesių 
prancūzų komunistų kongre
se: “Ne viena mano mokslo 
dalelė netarnaus karui prieš 
Sovietą Rusiją.” Tai buvo pri
sipažinimas klydus ir mušima
sis į krūtinę prieš Staliną.

KAIP GALI PAVIRSTI “IŠ
PROTĖJUSIU LEKAJUM”?

Bet pasitaiko ir kitokių 
moksbmnkų ar rašytojų, kurie 
nueina priešingu keliu nei Jo
liot Curie. Reiškę simpatijas 
socializmui ir socializmą įvyk
džiusiam gyvenime sovietiniam 
komunizmui, kai pamato, jog 
sovietinė praktika yra toli 
šuo teorijos, jie pasuka atgal 
ir atšaukia visas savo simpa
tijas bolševizmui. Vienas iš 
tokių paskutinėmis dienomis 
pasiskardena rašytojas Upton 
Sinclair. Jis, idealistas so- 
ciakstas, be pasigailėjimo bu
vo kritikavęs Amerikos kapi
talizmą ir žmogaus išnaudoji
mo reiškimus. Jo veikalai bu
vo leidžiami ir Sovietą Sąjun
goje milijoniniais tiražais. Jis 
rodė nedviprasmiškas simpati
jas Sov. S-gai, vykdžiusiai so
cializmą gyvenime. Bet štai 
“Literatuma> Gamta” jį pa
skelbė “dėl senatvės išprotėju
siu WaUstreeto lekajmn”. 
Maskva susijaudino. Ir kaip 
nesijaudins, kai tas jos drau
gas ėmė rašyti: “Kalbant apie 
Ramja. kam dar rašoma Tary
bų Sąjunga? Nėra jokių tary
bą toje tironiškoje valstybėje! 
Kaip galima kalbėti apie ko
munizmą, kai iš tikrųjų galvo
jama apie stalinizmą”. “Mūsų 
(amerikonų) demokratija yra 
netobula, bet ji leidžia mums 
kvėpuoti, gyventi, kovoti. Dėl 
to aš pasirenku šitą sistemą, 
o ne sustingusį dogmatišką 
Stalino despotizmą. Ir šiandien 
ąesvyruoju- swi>mgti alsavo 
buvuąūds priešais prieš daag 
didesnį Rytą tironijos pavo
jų”.

PELKIŲ LIEPSNELES, KU
RIOS KRAUJĄ GERU

Tokių įžymių “atsivertėlių” 
nemaža. Nors jie ir dideli 
žmonės, į juos žiūrime kaip į 
paklydėlius, palaidūnus, kuris 
dabar atgaūoja. Gerai, kad 
grįžta. Tačiau negalim užmirš
ti, kad jie, tie dabar atgailau
jantieji, buvo himnų giedoto
jai sovietiniam socializmui, 
mases klaidino ir stūmė į pra
žūtį. Jiems, šitiems kulturbol- 
ševikams, turi kristi žymi at
sakomybės dalis už milijonus 
nužudytųjų, už šimtus milijo
nų kankinamųjų. Neretas jų 
savo tikrai didelį talentą yra 
apvertęs piktam. Ir didieji in
telektualai, užuot buvę ma
sėms švyturiais, yra pabuvoję 
pelkių liepsnelėmis. Tos atsa
komybė® dalis tenka ir buv. 
lietuvių kulturbolševikams.

A. P.

Kam tėvai yra švęstas daik
tas, tam ir tėvą žemė yra 
šventa. A. Maceina.

STASIO

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

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

nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- 
biuan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.
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Patentuotas piktadarysčių 
tobulintojas

Stalinas mėgsta pamėgdžioti. Jam patinka ca
ras Ivanas Žiaurusis, Petras I, Pugačovas. Atsižvel
gia į Bogdichaną, Tamerlaną, Džingis Chaną. Nepro- 
šalį ir Atilla su Alariku. Tačiau pastaraisiais laikais, 
artėjant senatvės suvaikėjimui, jam grįžta jaunystės 
prisiminimai, kai Tiflise lankė pravoslavų seminari
ją. Jis ten daugiau užsiėmė revoliucija, negu dvasi
niais mokslais, bet išorinis seminarijos treiniravimas 
nepaliko be įtakos. Jame nejučiomis išsivystė revo
liucinio “popovičiaus” tipas. Ta “popovičiaus” savy
bė pasirodė labai Stalinui paranki, ypač dabar, kai 
suprato, kad kova su religija kur kas sunkesnė, negu 
jis pirmiau buvo įsivaizdavęs. Atrodė lengva: paleis 
šūkį “religija tai žmonijos svaigalai”, nužudys di
džiumą dvasiškijos, kitus ištrems, likusiems atims 
pilietines teises ir paskutinį duonos kąsnį, ir su reli
gija bus baigta. Tačiau taip neišėjo. Rusijos dvasišką
ja buvo likviduota, bet religijos pradai tautoje pasi- 
likoz Tas pasireiškė karo metu.

Sukomunistintiems raudonosios armijos dali
niams žuvus, į karo frontą buvo pašaukti naujokai, 
daugumoj valstiečių vaikai. Bedieviškoji propaganda 
mažai tebuvo juos palietusi. Be to, einant į mirties 
lauką, naujokuose instinktyviai atbudo religijos po
jūtis. Teprasmenga propaganda. Jie nori eiti į cerk
vę pasimelsti. Prieš tą gaivalinį žmonių sąjūdį net 
Stalinas sudrebėjo. Cerkvės buvo atidarytos, ir vėl 
kimšte prisikimšo. Archirėjai laikė pamaldas ir 
ikonomis laimino einančius į frontą karius. Lygiai 
kaip Nikalojaus H laikais, 1904-05 ir 1914-16 m. Be
dieviškoji spauda buvo sustabdyta. Atrodė, kad Ru
sijoj išaušo religijos laisvė. Bedievis “popovičius” 
Stalinas laikinai į tai užsimerkė.

Tačiau jam toptelėjo mintis: kodėl nepasinaudo
ti praeities istorija ir nepasekti carų pavyzdžiu? Pa
vyzdžių ištisa virtinė: visi carai ir carienės, kai ku
rie bedieviai (Petras I ir Katarina II), kai kurie indi
ferentai — visi buvo pravoslavų cerkvės galvomis. 
Būta ir daugiau pavyzdžių: tokie Katkovai, Pobiedo- 
hoscevai, Puriškevičiai ir gausūs legijonai juodašim
čių. Visi geri pravoslavai ir caroslavai. Visi sektini, 
kai atsiranda naujas būdas diktatoriui savo valdžią 
sustiprinti. Ir “popovičius” juos pasekė, suorganizuo-

SOVIETŲ IŠGARSINTOS
PRODUKCIJOS VARGAI

The New York Times 
birželio 11 laidoje patal
pino Harry Schwartz 
straipsnelį — “Tiekimo 
vargai trukdo sovietų 
produkciją”.

“Leningradskaja Prav
da” neseniai atspausdino 
vienos Leningrado įmo
nės direktoriaus straips
nį, kuriame jis nusiskun
džia nuostoliais, kuriuos 
turi Sovietų pramonė 
dėl tiekimo sunkenybių. 
Skundžiamasi, kad reika
lingos gamybai medžia
gos dažniausiai pristato
mos pavėluotai, kas ver
čia pertraukti gamybą. 
Žaliavos pusiau apdirbti 
gaminiai dažnai pristato
mi netinkami ir negali 
būti naudojami arba turi 
būti perdirbami.

Jau vien Leningrade, 
straipsnio autorius sako, 
yra šimtai valdžios įstai
gų, kuriose dirba tūks
tančiai tarnautojų, kad 
padėtų atskiroms pramo
nės šakoms pasikeisti rei
kalingais gaminiais ar 
žaliavomis. Tačiau tas 
darbas toks nežymus ir 
pagalba tokia menka, 
kad daug įmonių turi iš
leisti milžiniškas sumas, 
pačias mėgindamos apsi
rūpinti reikiamomis ža
liavomis. “Padėtis esanti 
taip bloga”, Leningrado

įmonės direktorius rašo, 
“kad įmonės patenkinti 
savo reikalavimams turi 
pačios gamintis elektros 
lempas, motorus, trans
formatorius, optikos reik
menis ir kitus dalykus, 
nors čia pat Leningrade 
yra didžiausios visų šių 
dalykų gamybos įmonės.

Blogybių priežastis yra 
nepaprasta sovietų pra
monės biurokratija. Įmo
nėms, kurių gamyba pri
klauso viena nuo kitos, 
nevisuomet leidžiama tie
sioginiai daryti užsaky
mus. Jeigu jos priklauso 
atskirų ministerijų žiny
bai, turi atlikti užsaky
mus ir išsiuntimus per 
savo ministerijas. Kol tos 
ministerijos tarp savęs 
susirašo ir reikalą iš- 
išsprendžia, įmonė stovi 
be darbo. Tokia biurokra
tija stabdo inciatyvą ir 
paralyžuoja visą darbą.

Negeresnė padėtis, kaip 
praneša “Maskovskaja 
Pravda”, ir Maskvoje. 
Čia tiekimo sistema taip 
blogai veikianti, kad įmo
nės gauna vos du trečda
liu užsakytų reikalingų 
medžiagų, o vieno trečda
lio, apie 600,000,000 rub
lių nepavyksta gauti. 
Dėlto įmonės negali išpil
dyti savo metinio plano, 
ypač tokių gaminių, kaip

. Partizanui
Mano kraujo broli, 
broli tvirtabūdi, 
tavo lopų supo 
Laisvės Varpo dužiai.
Ir tava jaunystė 
laisve vien alsavo, 
tai dėl to ryžtiesi, 
mirt tik žemėj savo.

Girios juk nekartą 
priglaudė lietuvj, 
kai jis amžių bėgy 
kovėsi už būvį.
Kai raudoni skėriai 
kraštą mūs užplūdo, 
mirti iš jų rankos 
tai ne tavo būdui.

Pro pušaitę želiu, 
eglę augalotą, 
spausdama šaltą plieną 
jų šimtus paklosi.
Ak, žinau gerai aš, 
pačią paskuitnę 
tu tikrai paliksi 
pats sau į krūtinę

O šiandien tą kovą 
tegu Dievas remia, 
taip ryžtingai ginant 
savo šventą žemę...

K. Grigaitytė 
“Paslaptis”

baldų, phonografų, vai
kams vežimėlių, aliumini- 
jaus indų virtuvėms ir 
mezginiams reikmenų.

PRIEŠ DEVYNERIUS METUS
Ligi 1941 metų birželio mėn. 22 d. Stalinas ir 

Hitleris burkavo, kaip du balandėliai, sutūpę prie 
Baltijos marių. Vienas antrą glostė gražiausiais pa
gyrimais ir laižė sočiu liežuviu, kuris buvo prarijęs 
Lenkiją ir Baltijos valstybes. Vis dėlto tame myla
viniesi buvo justi ir nepasitikėjimo — kyšančių aš
trių dantų. Sakysime, Kaune prieš birželio mėn. 22 
d. buvo aptemdomos šviesos, kurios staiga užsidegę 
šeštadienio vakare (birželio 21 d.): Vilijampolės til
tas atrodė kaip taikos žvakėmis papuoštas šviesus 
kelias į vakarus. Niekas nemanė, kad griausmas gali 
ateiti per tokį “giedrą dviejų bičiulių dangų”. O jis 
atėjo nelauktai. Ypač nelaukta buvo bolševikams, 
kurių klastingumas buvo pralenktas jų iššlovinto 
Hitlerio. Birželio 22 d. bolševikai jau rūko iš Lietu
vos.

“Laisvės” žodžius parafrazuojant, štai kas atsi
tiko: “iš mokyklų, iš valdžios įstaigų, iš privačių bu
tų strimgalviais lakstė Stalino portretai pro langus, 
pro duris, arba į pečių!... Liaudis bolševikinio režimo 
taip nepakentė, kad tuojau ryžosi atsipalaiduoti nuo 
viso, susijusio su tuo vardu...”

Raudonąsias vėliavas vėl pakeitė trispalvės. Su
siorganizavę Kauno priemiesčių darbininkai vijo 
“darbininkų valdžią” į stepes, iš kurių ji buvo atė
jusi. Prie Šančių, ties Nemunu, tik darbininkai ir at
laikė stiprias raudonųjų voras, kurios norėjo Kauną 
nusiaubti. Susidariusi laikina Lietuvos vyriausybė 
perėmė krašto valdymą.

Deja, ne ilgam, nes Lietuvos priešas buvo toks 
pats ir Hitleris, kaip ir jo sėbras Stalinas. Abiejų na
gai į save riesti, ir tokie pat aštrūs, kaip raudoni, 
taip ir rudi. Vokiečių naciai visuose savo praneši
muose uždangstė, kad Lietuva buvo sukilusių jos 
sūnų krauju apšlakstyta. Naciai gėrė tą kraują to
liau.

Bet istorija negalės to uždengti; negalės užtem
dyti lietuvių tautos kovos ir veržimosi į laisvę. Ji lau
kia momento, kai galutinai galės nusikratyti naujai 
primesto bolševikų jungo. Paskutinį kartą strimagal
viais lėks į savo stepes visi kacapai. L.K.

Maskvos įmonės, nega
lėdamos gaminti kas rei
kia, imasi darbų, kuriems 
žaliavos lengviau gauti. 
“Maskovskaja Pravda” 
nurodo dėl to tarp atski
rų įmonių vyksta nelega
li mainų prekyba, kitaip 

juodoji rinka.

damas “gyvąją bažnyčią” — taip jis įvardino be
dieviško bolševizmo agentūrą. Rusijoj iš to išėjo są
myšis. Bet sąmyšis, netvarka ir chaosas—tai bolševi
kų gaivalas, tai jų oras, be kurio negali alsuoti.

Tą veidmainystės ir begėdiškumo šedevrą (tobu
lą kūrinį) Stalinas mėgina įvesdinti ir okupuotuose 
kraštuose. Bet ten susiduria su katalikybe. Pravos- 
lavija ten netinka, tad jis organizuoja nezaležninkiją, sakant, 
kuri taip pat sudaro valstybinę bolševikų agenūrą. Šimtai apsukrių tarpinin- 
Reiškia, visi jo veiklos metodai yra pasiskolinti, ta- kų už trūkstamas prekes 
čiau meisteriškai, šimtprocentiniu prieaugliu patobu
linti — žiauria nelaisve ir kruvinu teroru. Jis skolin
gas Marksui, Leninui, net “ judiškaių”* Trockiui (pa
mėgdžioja jo “nuolatinės revoliucijos” teoriją), sko
lingas carams, juodaŠimčiams ir nezaležninkams. Tik 
vienas originalus jo išradinys — talitžudystė. Bet ne. 
Ir tą iš Hitlerio pasiskolino. Už tat kaip ją patobuli
no! Tai patentuotas piktadarysčių tobulintojas, — 
ne naikintojas, bet ugdytojas. K.

yra pasiryžę mokėti bet 
kokią kainą. Tai yra iš
dava visiems gerai žino
mo valstybinio racionali- 
zavimo. Karo metu kituo
se kraštuose tai buvo lai
kinos bėdos reikalas, o 
bolševikams — amžina 
bėda. C. C.

Kauno ąžuolyne matosi Kūno kultūros rūmai, o už iv 
radio stotis. Iš jos buvo paskelbtas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas dar esant bolševikams Kaune (1943. 6. 
23). Bolševiką puolimas stočiai susprogdinti lietuvių parti
zanų buvo atmuštas.

SUSITIKIMAS
[21J
———— Jonas Gailius --------------

— O kur jis? Juk tai gali man pasakyti! 
Aš tučtuojau pas jį važiuosiu! Slaugysiu jį 
dieną naktį, niekur nuo jo lovos nesitrauk
siu! Kur Alvydas? Kur mano mylimasis?

— Deja, Indre, to pasakyti negaliu, — ne
turiu teises! — sako Rūstas. — Partizanus 
saisto geležiniai įstatymai. Pats Alvydas lie
pė niekam nesakyti! .

— Dieve mano! — suklinka Indrė, — Al
vydas sužeistas, Alvydas kančias kenčia, o 
aš negaliu jo pamatyti?!

— Indre, — tada atsiliepia Karolis. — 
Dievas tau sugrąžina sužieduotinį, o tu, kele
rius metus jo laukusi, nejau negali dar tru
putį pakentėti? Jei jis liepė nekalbėti apie 
savo poilsio vietą, — matyt, turi rimtų prie
žasčių. O manai, jis apie tave negalvoja?

— Padarysiu visa, kas galima, — per
traukia jį Rūstas. — Dar rytoj pasiųsiu jam 
žinią apie tave, Indre. Jei jis pasakys — at
važiuok, — aš pats tave ko greičiausiai nu
vešiu. Sutinki dabar?

— Gerai, Rūstuli, sutinku, — džiaugiasi 
Indrė. — Tu atleisk man, kad tokia nekan
tri esu. Jau tiek metų, ir tiek daug vargo!

— Kas gi mūsų vargai prieš jų, partiza
nų, vargus?! — sako Karolis. — Niekis!..

— Jūs ramūs į lovas gulate vakarais, — 
žiūrėdamas pro langą į sutemas atsiliepia 
Rūstas. — Jūs be baimės keliatės ir imatės 
savo darbų. Lietuvoje likę naktų naktis 
bluosto nesudeda. Kiekvienas rytas jiems — 
džiaugsmas, kad dar viena naktis ratiliai 
praėjo. O kiek jau ištremta į Sibirą! Kiek iš

žudyta, nukankinta vidurnakčiais! Kiek ka
lėjimuose pūva! Kiek per naktų naktis budi 
miškuose — lietuje, darganose ir šaltyje! 
Kiek nė valandos su ginklu nesiskiria — ko
voja su juo ir miršta su juo! Aš dar neseniai 
čia pas jus ir nežinau jūsų gyvenimo dvasios. 
Tačiau manau, kad pavergtosios Lietuvos 
vaikai, laikinai pasitraukę į vakarus, kiek
vieną širdies suplakimą aukoja Lietuvos 
laisvės kovai, kaip visas jėgas ir gyvybę au
koja tai kovai tėvynėje likę. Aš žinau vaikus, 
kurie, statydami į pavojų gyvybę, seka ir 
partizanų žvalgams pranešinėja apie istrebi
telių judėjimą; aš žinau moteris, kurios ge
riau susprogdina namus ir pačios juose žūva, 
bet neišduoda partizanų; o ką bekalbėti apie 
vyrus...

Karolis ir Indrė klausosi Rūsto pasakoji
mų, kurie juodu vadžioja Lietuvos miškais, 
laukais ir sodybomis, prikelia mirusius, su
grąžina iš Sibiro tėvus ir pažįstamus.

— O, jeigu mes, tremtiniai, prilygtume 
Lietuvoje pasitikusiems — mąsto Karolis.
— Kokį sunkų gyvenimą perkentė Alvydas, 

— galvoja Indrė. — O, aš maniau, kad viena 
kenčiu ir sielvartauju...

Naktis nubarate dangų mažomis žvaigžS 
dutėmis ir tyliai alsuoja, kai ir ten, Lietu
voje, laisvės kovotojams.

5.
Juokiasi saulė, gausiai švaistosi spindu

liais. Įsižiūri į gėlę, išbučiuoja žiedą, kuris 
apsvaigęs nusvyra.

Saulė žvalgosi tremtinių stovykloje. Dau
gelio veidų, kuriuos degino iki bronzinės 
spalvos, šį pavasarį jau nemato. Jie po ket
vertų merdėjimo metų pasiėmė varganą 
mantą ir išvažiavo už jūrių marių, palikę ne
svetingą Europą ir piktus žmones.

Saulė žeidžia tamsiais Indrės plaukais, 

glamonėja skruostus, slysta iki iškarpos ant 
krūtinės.

Mergaitė šypsosi ir, primerkusi akis, žiū
ri į tremtinių eilę. Šį pavasarį prie maisto 
dalinimo lango daugiausia seni, ligoti arba 
vaikai.

Staiga Indrė dėbteli į krepšelį ir nusijuo
kia:

— Maisto kortelę pamiršau! — sako ša
lia stovinčiai moteriškei. — Tai man galva!

— Na, ką gi, pavasaris, panele! — šypso
damosi atsako kaimynė ir patenkinta užima 
jos vietą: vis arčiau langelis.

Indrė smulkiais žingsniais takuoja sto
vyklos kiemu į savo kambarėlį. Jai šiandien 
tikras pavasaris — ir širdyje, ir aplinkoje.

Kai žmogus išgeria kupiną tulžies taurę 
ir širdis iš naujo sena laime suplaka, — jis 
niekad nenori mirti.

— O kur taip skubi, panele? — staiga 
priešais ją išdygsta paniurusi Ralienė. — Ar 
nesustosi ir nepapasakosi ko nors?

Indrė įstigiškai sustoja: ko nori iš jos 
ši moteris, kuri visą laiką jai gero žodžio 
gailėjo?

— Ką jūs man sakėte, ponia? — surizga 
atsiliepti Indrė.

— Taigi, sakau: jūs peikėte mano Vincu
ką, o naujasis mokytojas juo neatsidžiaugia,
— kažkaip nervingai pasakoja moteris.

Indrė nežino ką besakyti.
— Aš maisto kortelės skubu! — atsipra

šo. — Vėliau pakalbėsime!
— Ar tiesa, kad jus vėl į pereinamąją 

stovyklą kviečia? — moteris kaip begalėda
ma šilčiau paklausia ir vis nesitraukia nuo 
tako.

— Paskum pasikalbėsime! Dabar skubu!
— šūkteli Iridrė ir suka pro šalį.

Tačiau Ralienė pačiumpa ją už rankos.

Indrė pajunta drebulį moters pirštuose ir at- 
siplėšia nuo jos.

Tekina įbėga į koridorių ir iš tolo mato 
praviras savo kambarėlio duris.

Kol sutauškina dar kelis žingsnius, iš jos 
kambario išsprunka Ralienės Vincukas ir 
staiga suakmenėja. Jo dešinė ranka užanty
je, švarkelis truputį pasipūtęs. Seniai ne
kirpti plaukai susivėlę, veidas purvinas.

— Vincuk, kur tu? Eikš paludienių! — 
jau kelintą kartą šūkteli sunerimusi Ralienė.

Vincukas iš padilbų dėbteli į Indrę ir 
šauna pro šalį.

— Ką tu veikei mano kambaryje, Vin
cuk? — vos sulaiko jį už kairės rankos.

Berniukas muistosi, draskosi, bet nieko 
nesako.

Indrė tebelaiko jį už rankos. Žiūri į jo 
murziną veidą, apskurusius drabužėlius. Ma
to įtartiną pakilimą užantyje ir negali su
prasti, kas ten.

— Vincuk, grįžkime abu į kambarį! — 
sako Indrė. — Tu kažinką paėmei. Jei nebei
si, pasakysiu tavo mokytojui. Gal tu išalkęs? 
Valgyti nori?

Berniukas tebesimuisto ir nieko nesako.• _
— Einame, Vincuk!
Staiga berniukas pasipurto, griebia deši

ne ranka už Indrės pirštų, ir iš užančio krin
ta rėmeliai, dūžta stiklas, pasirodo Alvydo 
nuotrauka.

— Man liepė atnešti... — prabyla išsigan
dęs. — Žadėjo pinigų duoti...

— Kas liepė atnešti ? — Indrės veide siau
bas ir išgąstis. — Kas, Vincuk?

— Ogi Stepons... Krukonių... Jis ant jūsų 
pyksta... Nenori, kad į Ameriką išvažiuotu
mėte...

(Bus daugiau).
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Ateitininkų vadai
Ateitininkų šventės Bostone proga

Soter, Logos, Kosmos leidė-Jie įsteigė ateitininkus
Kai paskutiniaisiais caristi- 

nės Rusijos metais rusų inte
ligentija vis greitesniu tempu 
riedėjo keliu, vedančiu į jos 
pačios pražūtį, buvo pavojaus, 
kad ir mūsų pasauliečiai inte
ligentai gali nuriedėti kartu su 
visa Rusijos šviesuomene. Lai
mingu būdu pas mus didelėj 
daugumoj to išvengti ir tai 
labiausiai todėl, kad tarp 
mokslus einančios jaunuome
nės prasidėjo sąjūdis, šiandien 
plačiai žinomas

ateitininkų vardu.

Šis sąjūdis, pasirinkęs šū
kiu “visa atnaujinti Kristuje”, 
greitu laiku atnešė savo di- 
dižiulius vaisius. Mūsų tautoje 
krikščionybė ėmė reikštis vis 
gyvesnėmis laiko dvasiai ati
tinkančiomis formomis, krikš
čionybės kovotojų eilėse šalia 
dvasininkų atsirado vis didė
jąs skaičius inteligentų, taip 
pat ir lietuviškas kaimas iš
ugdė eilę dažnai savamokslių, 
bet labai įdomių veikėjų.

Ateitininkų sąjūdžio kūrėjas 
ir neabejotinai uoliausias jo 
darbuotojas ligi Nepriklauso
mybes ir visą Nepriklausomy
bės laikotarpį neabejotinai bu
vo

Prof. Dr. Pranas Dovydaitis.

Tai nepakartojama asmeny
bė Lietuvos gyvenime. Dėl sa
vo ypatingų gabumų jis pate
ko iš lietuviško kaimo tiesiai 
i rusiškąjį universitetą ir ten 
atsinešė nepažeistą katalikiš
ką pasaulėžiūrą bei tyrą patri- 
jotizmą. Nors studijavo ir 
baigė teisių mokslus, bet šalia 
to studijavo visas tas sritis, 
kurios jam buvo reikšmingos 
kaip lietuvių inteligentų dvasi
nio atgimimo apaštalui. Tokiu 
būdu išaugo Pr. Dovydaičio

labai šakota ir įdomi 
asmenybė.

Neturėjęs progos savo jau
nystėje pasisavinti vadinamų 
dailiojo elgesio formų jis visą 
savo amžių savo elgesiu sky
rėsi iš savo amžininkų, kaip 
yjratingai paprastų santykiavi
mo formų mėgėjas. Mokslinėj 
veikloj Dovydaitis yra žino
mas kaip mokslinių žurnalų 

jas bei redaktorius. Tai religi
nės minties, filosofijos bei 
gamtos mokslų žurnalai. Jų 
didelę dalį pats profesorius 
prirašydavo. Be to, turėjo vi
sada pakankamą skaičių pa
skaitų universitete. Šalia 
mokslinio darbo visada rado 
laiko visuomeniniam darbui. 
Dalyvavo net politikoj ir yra 
pasirašęs Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Tačiau poli
tika nebuvo Dovydaičio sritis. 
Užtat kultūrinėj ir socialinėj 
dirvoj yra nuostabiai daug pa
daręs. Jo socialinė veikla 
“Darbininke” nesenai trumpai 
jau minėta. Neperdėsime pa
sakę, kad didžiausią savo 
energijos ir net lėšų dalį Do
vydaitis yra skyręs

ateitininkų veiklai stiprinti.
Ypač kai ilgesnį laiką tada 

mūsų kraštą varžęs režimas 
kėsinosi slopinti aeitininkų 
idėjų plėtimąsi moksleivių tar
pe, prof. Dovydaitis išstovėjo 
prieky tų, kurie tiems varž
tams sėkmingai priešinosi. Ne
turėjęs laimės pasidžiaugti 
savo šeimos atžalomis, prof. 
Dovydaitis labai didelę lėšų 
dalį skyrė gabiems visoj Lie
tuvoj užtiktiems jaunuoliams 
paremti. Šita prasme jo pa
stangos buvo daugeliu atvejų 
labai sėkmingos ir šiandien ne 
vienas vadovaujančių katalikų 
visuomenės žmonių pagrįstai 
gali didžiuotis buvęs šio di
džiojo vyro globotiniu.

1941 m. birželio mėn. laike 
pirmųjų didžiųjų deportacijų 
Prof. Dovydaitis išvežtas į Si
birą ir tolimesnis jo likimas 
nežinomas.

Salia prof. Dovydaičio visa
da tenka minėti Lietuvos 
mokslo pasauly labai stambų 
vardą —

Prof. Dr. Stasį Šalkauskį.
Šis pasaulinio masto filoso

fas yra ilgus metus buvęs vy- 
riausuoju ateitininkų vadu ir 
yra nuostabiai puikiai savo 
didžiulėje knygoje formulavęs 
ateitininkų ideologiją. Pats 
prof. Šalkauskis savo charak
teriu buvo labai skirtingas nuo 
prof. Dovydaičio, tačiau orga
nizacijos veikloj jie vienas ki
tą puikiai papildė ir asmenis- 

kai gražiai bendradarbiavo. 
Profesoriaus Šalkauakio asme
nybė dar reikalinga išryškini
mo. Turi didelio pagrindo ir 
keliamoji mintis dėl jo

kandidatūros j šventuosius.
Tai ištikrųjų buvo vyras, 

kuris savo asmeninį gyvenimą 
tobulai derina su skelbiamais 
idealais.

Buvęs paskutiniuoju Nepri
klausomos Lietuvos universi
teto rektoriumi, okupacijos 
metais patyrė daug vargo ir 
jo silpna sveikata nebeišlaikė. 
Mirė Šiauliuose vokiečių oku
pacijos metais.

Ateitininkai Amerikoje
Jau dešimt metų, kaip Ame

rikos J. V. gyvena buvęs tre
tysis vyriausias ateitininkų 
vadas >

Prof. Dr. Kazys Pakštas.
Šis nuostabių gabumų ir di

delės energijos vyras ateiti
ninkų sąjūdžiui yra taip pat 
labai daug davęs, užkrėsda
mas sąjūdžio narius didingais 
polėkiais, nukreipdamas veik
lą į didesnį kontaktą su Vaka
rų pasaulio panašiais sąjū
džiais. Ateitininkų sąjūdis yra 
išugdęs labai daug ir labai 
vertingų asmenybių.

Daug jų jau yra mirę kan
kinių mirtimi, daug slepia Tė
vynės miškai bei kloniai, daug 
yra ir išeivijoje įvairiuose at
sakinguose postuose. Neįma
noma jų čia išskaičiuoti. Gal 
tai pasiseks geriau atlikti, kai 
rudenį viso pasaulio mastu 
bus' minima ši 40 m. veikios 
sukaktis.

Čia norime trumpai paminė
ti, kad ir Amerikos lietuvių 
gyvenime ateitininkai yra ati
davę savo duoklę. Žinomieji 
Amerikos lietuvių katalikų 
veikėjai.

Prel. J. Balkūnas ir " 
Kun. Pr. Juras 

yra ateitininkai beveik nuo 
organizacijos veiklos pradžios 
ir tebėra aktyvūs organizaci
jos nariai ligi šiol, padėję dau
geliui tos organizacijos narių 
dabarties nelaimėse. ALT pir
mininkas ir ilgametis “Drau
go” redaktorius

L. šimutis.
taip pat yra ateitininkų są

jūdžio žmogus. Iš jaunesnės 
kartos šiame krašte jau antrą 
dešimtmetį sėkmingai dirba 
žinomasis laikraštininkas, ypa
tingo darbštumo žmogus

Kun. Dr. J. Prunskis 
ir J. B. Laučka, 

žinomas visuomenininkas, 
dabar daug tremtiniams pade
dąs.

Tėvai Pranciškonai, Nekalto 
Prasidėjimo Seserys juk taip 
pat išaugo ateitininkų eilėse. 
Visų taip pat neišskaičiuosi. 
Dabar atvykus ir atvykstant 
tremtiniams ateitininkų, skai
čius Arribnkoj labai išaugo. 
Šis kraštas tapo pasaulio atei
tininkų centru.

Čia dabar gyvena ir vyriau
sias dabartinis ateitininkų va
das

Prof. Dr. Ad. Darnusis
Be abejo, ir šio krašto lietu

vių gyvenime skaičiumi labai 
išaugę ateitininkai atliks savo 
vaidmenį. Tačiau gyvenimas 
rodo, kad kol tas vaidmuo pa
sidarys įmanomas, reikia laiko 
ir įsigyvenimo į naujas aplin
kybes. Turint galvoj, kad atei
tininkai per visus savo 40 
metų veiklos metus savo veik
loj sutiko tik kliūtis ir įsten
gė jas nugalėti, reikia tikėti, 
kad ir šiuo atveju jie sugebės 
įnešti tos naujos dvasios, ku
rios iš jų laukiama, bet kurios 
pasireiškimas dažnai ne iš 
karto visų vienodai supranta
mas. K. Mockus.

Mūsų kiekvienas dar prisi
mena tą visų seniai laukiamą 
Šv. Jono dieną, o išvakarėse— 
Jonų vainikavimus...

Prisimena, kaip žmonės ei
davo į laukus ir rinkdavo vais
tažoles. Sakydavo, kad eina 
kupoliaut. Rinkdavo žoleles ne 
tik senelės, bet ir vaikai padė
davo. (Vepriai). Šitas papro
tys buvo žinomas plačiai Lie
tuvoje.

Tą viską darydavo prieš Jo
nines po pietų. Kitomis dieno
mis surinktos žolės nebetinką 
gydymui.

Vakare prieš šv. Joną dega
mos ugnys. Traukdavo bač
kas smalos ant karčių ir už
degdavo. (Šiauliai). Keldavo 
ant karčių ratų stebules arba 
traukdavo bačkas į alksnius, 
ir degindavo ugnį (Alizavas).

Daugely Lietuvos vietų tos 
ugnys būdavo kuriamos ant 
kalnų — piliakalnij. Pilviš
kiuose, Suvalkijoj, degdavo 
ugnies laužus ir šokinėdavo 
per ugnį. Merginos stengdavo
si peršokti per ugnį kartu su 
savo mylimaisiais. Tas reiškė: 
tą vyrą tikrai gausi ir turėsi 
gražią šeimą.

Latvijoje ugnį ant karties 
degdavo kiekvienas ūkinin

.4 ?•» > .
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kas. Turtingesnis — ant ketu
rių karčių.

Jei nori viską žinot, tai 12 
vai. nakties prieš šv. Joną turi

✓

eit ieškot paparčio žiedo. Turi 
eit į papartyną, atsigult ir. 
kiek tik pasieki su lazda, ap- 
sirėžt tris kartus. Tada į tavo 
papartyną nebeateis varlės, 
velniai, žalčiai, gyvatės ir ki
tos dvasios paimti papročio 
žiedo, o tu jį jau tikrai gausi. 
(Liškiava).

Visokie vežimai važiuoja, ve
ja, švilpia, avelės bliauna, kad 
tik išgąsdintų belaukiančius 
ižedo ir priverstų juos eiti na
mo... (Jurbarkas). -

Gargžduose, sako, neidavo 
gulti per visą naktį ir laukda
vo užtekant Joninių saulės.
Kai pamatydavo užtekančią 
saulę, tada galėdavo eit gulti. 
Tai reiškė laimingą gyvenimą.

i

Naujos Anglijos Apskričio I

I L.D.S. PIKNIKAS - 
į Sekmadienį, liepos 2 d.

Palangoje - Lawrence, Mass.
JONO TAMULIONIO MUZIKA 

“Soft Bali” lošimas tarp So. Boston ir 
Lawrence šv. Vardo Ratelio

Visi nariai ir prieteliai yra kviečiami atsilan- i 
g kyti ir linksmai praleisti dieną: maudynės, muzi- j 
| ka, laimėjimai, tyras oras, žaidimai, užkandžiai, | 
i šalti gėrimai. z ,

APSKRIČIO VALDYBA. I 
| KELRODIS — važiuoti Route 28 per L*wrence iki Metime* 
| centro, tada Peiliam gatvė iki Harris g. ir sekite lenkim.

JONINES BALFo PtaHntas Km. Prof. L L Km^s Europoje
Yra vienas pasakojimas apie 

paparčio žiedo galią iš Veprių, 
Ukmergės aps. Piemenėlis ga
nė lėliukus naktį prieš šv. Jo
ną. Prapuolė jam teiiukas. 
Ieško, ieško ir niekur neranda. 
Praneša ir gaspadoriui. Gas- 
padorius varo piemenėlį ieško
ti teliuko. Šis vėl grįžta į miš
ką. Vidurnaktį beeinant per 
mišką, staiga jis pamato lėliu
ką namuose už tvarto. Pama
to ir gaspadorių, žino jo visas 
mintis. Mat, jam beeinant 
mišku, į naginę įkrito papar
čio žiedas, ir jis ėmė viską 
matyt ,ir žinot. Parėjęs namo 
nusiėmė naginę, nes paparčio 
žiedas buvo pritrynes koją, ir 
iškratė. Tada vėl nieko nema
tė ir nežinojo.

Užpaliuose buvo paprotys 
ieškot paparčio žiedo po pa
parčiu patiesiant nosinę. Nosi
nė turėjo būti šilkinė.

Daugelyje vietų Lietuvoje 
per šv. Joną būdavo turgai: 
pardavinėdavo baronkas, bul- 
kutes, sausainius ir žuveles.

Deltuvos apylinkėse mergi
nos per šv. Joną pindavo jaz
minų du vainikus ir leisdavo 
į šventąją arba į kitą arti
miausią upę. Vienas vainikas 
žymėdavo merginą pačią, o 
antrasis — vaikiną. Jei plauk

dami vainikai sueis, ji už to 
vaikino greit ištekės; jei ne
sueis — dar metams liks, ne
tekėjus. Rokiškio apylinkėse 
tie du vainikėliai turėjo būti iš 
rūtų. Deltuviškės merginos 
dar nešdavo jazminų vainikus 
į ežerus ir žiūrėdavo: nuskęs 
ar plūduriuos. Jei plūduriuos, 
tai būsi laiminga ir viskas iš
sipildys, kaip nori.

Vainikai taip pat plukdomi 
Lenkijoj, Vyslos upėje.

Paskutiniu laiku Lietuvoje 
dar buvo tokių, kurie eidavo 
ieškot paparčio žiedo. Vaini
kus irgi leisdavo į vandenį.

Seniau pas mus Joninės bu
vo didelė vidurvasario šventė, 
ir su ja yra susiję daug papro
čių. Bet ir šiandie žino visi, 
kad šv. Jonas ateina su nau
jom bulvėm ir nauja laime.

Juosės Būga.

m BALF-o pirmininkas Kan. 
Prof. J. B. Končius s. m. bir
želio 6 d. atvyko į Paryžių. Tą 
patį vakarą BALF-o Pirminin
kas tarėsi su vietos veikėjais 
ir patyręs iš jų apie šalpas 
būklę, davė nurodymus BAL
F-o Centrui pasiųsti 10,000 
svarų drabužių ir 10,000 sva
rų kiaušinių miltelių ir kitų 
maisto produktų vargan pate
kusiems lietuviams šelpti.

Pirmininkas taip pat susi
pažino smulkiau su lietuvių 
darbininkų gyvenimo sąlygo
mis ir kliūtimis emigruoti į 
užjūrio kraštus. Norinčių ap
leisti Prancūziją priskaitoma 
iki 500 lietuvių. Visi jie norė
tų pasinaudoti D.P. įstatymu 
ir išvykti į JAV bei IRO pa
geltas vykstant kur kitur. Tik
slu palengvinti emigracijos 
galimybes BALF-o Pirminin
kas tarsis su IRO vadovybe 
Prancūzijoje ir Prancūzijos 
valdžios atstovais.

ai Prancūzijoje gyvenantiems 
lietuviams ypatingai daug rū
pesčio sudaro labai kebli tvar
ka išgauti leidimus gyventi ir 
dirbti Tokie leidimai yra net 
trijų rūšių: laikini, trims me
tams ir ilgesniam laikui. Ši 
leidimų sistema įtraukė lietu
vius į vargingą padėtį,. Yra 
sunku pragyventi, o dar sun
kiau susitaupyti pinigo emi
gracijai kur kitur laimės ieš
koti. IRO atsisako atvyku- 
siems darbaus į Prancūziją 
kelionę kitur apmokėti ir lai
ko juos įsikūrusiais. Šios sun
kios padėties akyvaizdoje 
BALF-o Pirmininkas planuoja 
daryti visus galimus žygius 
nelaimingiems lietuviams pa
dėti.

Šiuo metu Prancūzijoje ir 
kolonijose lietuvių yra L121.j —JL B.
Svetimšalių legijone tartum>' ‘

mininką pakvietė pusryčių, 
kuriuose dalyvavo Dr. 8. Buč
kis ir Mr. Daniel Sheehan. 
Pusryčių metu Kan. Prof. J. 
B. Končius palietė jum rūpi
mus reikalus ir praši paremti 
ir bendradarbiauti, ypač palie- 
čiant atvykusių .darbams trem
tinių likimą ir jų emįgradją į 
kitus kraštus, kur jto galėtų 
įsikurti.

129. Kiti išsiskirstė po įvairias 
Prancūzijos provincijas. Pary
žiuje, pačiame mieste, gyvena 
286, Seine provincijoje 122, 
kitose vietose smulkesniais 
skaičiais.

Šelpimas vykdomas gauto
mis gerybėmis ir pinigais iš 
BALF-o. Gauti rūbai, maistas 
ir CARE paketėliai paskirsto
mi tarp labiausiai vargstančių 
lietuvių, ypač ligonių, paliegė-

Amerikos skautai raošiaai 
antrajai tautinei stovyklai

With 47,000 Boy Seouts preparing to «w*rge eot Vai*? 
their 40th anniveroary jamboree, the aceae atoove ia ty*įc 
pre-encampment activities throughout the. nation. The Scpu ,
part of a Centrai Michigan continopent 150 Mrorig fotag W Mauirte 
V'alley Forge the modern way —in a fleet of ne* car* Mr
them by the Buiek Motor Division at Flint. The taravus, the Hrgen 
ungle auto cavalcade going to the jamboree, will travei the tUsnCTt*a*M 
TurnDike ’enroute and will return via Niagara Failo. .
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PRALEISKITE ATOSTOGAS 
BALTUOSE KALNUOSE
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Kviečiame draugus ir pažįstamus atvaduoti 
pas mus į kalnuotą New Hampshire vadgUM P4"*1' 
leisti savo atostogas, ir palaipinti po Baltuosius 
kalnus. ’ Ą'.-i

KELRODIS nuo Bostono reikto boti Ranto ir va
žiuoti iki Thornton, N. H. kur prtadtoosite BKD W 
Camps, kur galėsite randai paiteėtL - ą

Visus kviečiame ; r -.
Albtato ir (MaNevtottd.

»

>

>
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į mažais 
vaikais, šelpiamieji širdingai 
dėkoja visiems amerikiečiams 
už jų gailestingumą ir artimo 
meilę.

m UM> generalinį direktorių 
Prancūzijoje p. Grimaud š. m., 
birželio 7 dš aplankė BALF-o 
Pirmininkas Kan. Prof. J. B. 
Končius, Dr. S. Bačkio lydi
mas. Iškeltas klausimas, kad 
lietuviai D. P., atvykę iš Vo
kietijos į Prancūziją darbams, 
būtų grąžinami atgal, darbo 
sutartims pasibaigus, ypač į 
Prancūzų ir Amuikiečių zonas 
gyventi DP stovyklose ir kad 
tuo būdu jie atgautų DP sta
tusą ir įgautų teises pagal DP 
įstatymą vykti į JAV, ar į ki
tus kraštus IRO pagalba. Nu
rodyta, kad nepatenkintų ir 
be darbo lietuvių Prancūzijoje 
yra 60 šeimų bei pavienių as
menų. IRO vadovybė Prancū
zijoje pasisakė pritarianti 
šiam planui. Kadangi šio rei
kalo galutinis sprendimas pri
klauso nuo IRO Centro Žene
voje, susitarus su JAV ir 
Prancūzijos okupacinėmis val
džiomis Vokietijoje, todėl šis 
planas galutinai bus aptartas 
ir sprendžiamas BALF-o Pir
mininkui nuvykus į Ženevą ir 
Vokietiją.

Pastebėjus, kad IRO Pran
cūzijoje savo talkininkų sąra
šuose nėra įtraukusi nei 
BALF, nei NCWC organizaci
jų, prašyta, kad ateityje šios 
organizacijos būtų oficialiai 
įtrauktos į tokius sąrašus. P. 
Grimaud patikrino, kad IRO 
ateityje bendradarbiaus su 
NCWC ir BALF, kaip koope
ruoja su kitomis panašiomis 
organizacijomis.

r-o pir-
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Pasikalbėjimai su Kun. Pr. M. Juru, 
pibuM* is keliones į Romą

Vos tiktai parvyktu} iš Ro
mas tako kasu Ik. M. Aną už
klupti r'afjpflti gamyba klau
simų apie jzpūiihu, patirtus 
Romoj Šventųjų Metų lanky
mosi proga. Miniau rasti jį 
nuvargusį, nekalbų, bet prie
šingai — jis buvo kukamas, 
kaip paprastai, entuziastas, 
tani tebegyvenąs tais nepa
prastais įspūdžiais, kurie 
trykšte tryško iš energija 
spindinčioje veido. Ir su jam 
įprastu entuziazmu pradėjo 
pasakoti apie pergyventus 
įspūdžius ir matytus vaizdus, 
kurie įdomūs ae tik vienam 
kitam asmeniui, bet ir plates
nei visuomenei. Dėl to papra
šiau gerb. kun. Pr. Jurą pa
pasakoti apae savo patirtus 
įspūdžius ir mieliesiems “Dar
bininko” skaitytojams. Nors 
daugybė skubių ir neatidėtinų 
darbų laukė jo, bet jis mielai 
sutiko tai padaryti.
— Gal papaarimtumite, Ti- 

veli, ką nors apie savo kelionę 
į Romą Ir bosimi apie savo 
įspūdžius, paMrhm bventajnam 
Mieste*

— Nors kafianė lėktuvu buvo
trumpa. Bostoną apleidome 
gegužės min. tt < pirmą va
landą po |Mb fr’RaĮpnj buvo- 
me gegųžba tt d. • vai. vaka
ro, bet tiek daug, jog
ilgai truktų, norint viską pa
pasakoti, ką mažiau Romoj 
per dešimt dienų.
— Kaip vyko pati kelionė į 

Romą ir atgal?
— Omą buvo nepaprastai 

grafas. Lėktuvas didelis, pa- 
tanavimas labai geras, o ma
no bendrskeHvis Tėvų Mari- ' vai.
jonų Pivvincijoias Tėvas Jau
čius, visada gerai nu® teikęs, 
daug prisidėjo sukurti puikiai 
nuotaikai.
— Ar tiesiai skridate į Ro-

— Taip. Pakelėje lėktuvas 
buvo nusileidęs Gandery, Lisa
bonoj ir Madride pasiimti ku
ro ir pasitikrinti. Sustojimas 
užtrukdavo apie valandą laiko. 
Tada keMvhi turėdavo pro
gos nors pakvėpuoti Portuga- 
lijoa ir Ispanijos oru.

— tv. Kirimiero Lietuvių 
KtdagUo j. Namas didelis ir pa
togus Tbi preL A. Briškos, 
gyvebaafio Čikagoj, nuopel
nai. Pats naaaas žymiai padi
dintas, pristatant prie jo spar
ną ir vieną aukštą. Turi kuk
lią koplytėlę ir sveti inMę,*į 
kurią soažreaka Romos lietu
viai šymeaniąją tautai švenčių 
P Kote*joj gyvena Mretis Be

turiu klierikų ir keletas kuni
gų, nortačią baigti aukštąjį 
mdkaią.

kad pMųtiaiZvM?

—• Kaip nuostabiu Dievo ma
lonės stebuklu buvo įgyta šito
ji Kolegija, taip lygiai Dievo 
Apvaizda neapleidžia ten gy
venančių lietuvių. Žinoma, 
daug rūpesčio, ir galvosūkio 
turi Kolegijos rektorius kun. 
dr. L. Tulaba ir jo pagelbinin- 
kai — kan. Ignatavičius ir 
kun. Balčiūnas. Bet kun. dr.

Tulaba, lankydamasis JAV, 
užmezgė santykius su kuni
gais, iš jų gauna šiek tiek Šv. 
Mišių intencijų ir iš gerašir
džių žmonių vieną kitą dolerį 
aukų. Taip ir verčiasi. Teko 
nugirsti, kad tūlas asmuo su
tiko savo lėšomis išleisti į 
mokslą vieną klieriką. Jeigu 
tokių geradarių Amerikoj dau
giau atsirastų arba jeigu kas 
nors paskirtų kokią stipendiją 
—bursą, tas labai pasitarnautų 
ir Dievo garbei ir Tėvynės 
naudai. Juk ir dabar toji Šv. 
Kazimiero Lietuvių Kolegija 
yra tarsi sala, tarsi kokia 
šventovė, kurioje kandidatai į 
kunigus ir aukštojo mokslo 
siekią kunigai ne tiktai išlaiko 
lietuviškąjį charakterį, bet ir 
lietuviškųjų reikalų atžvilgiu 
Sustiprėja ir užsigrūdina. Be 
to, reikia pripažinti, kad studi
juoją Romoje lietuviai randa 
geriausius mokslo šaltinius 
įvairiose srityse. Pasisėmę rei
kalingų žinių ir pasiekę aukš
tą išsimokslinimą, jie bus la
bai naudingi naujoj Lietuvoj.

-Beje, noriu priminti, kad 
Kolegija užmiesty įsigijo ūkį, 
iš kurio gauna pieno, daržovių, 
vaisių, o vasaros karščiuose 
turi ramų ir jaukų paunksnį.

Kolegijos vadovybė yra susi
rūpinusi ir deda visas pastan
gas, kad į šią Kolegiją vyktų 
daugiau klierikų ir kunigų. 
Juk Lietuvoj gal būt, visi ku
nigai bus išnaikinti. Naujoj 
Lietuvoj reikės naujų apašta
lą- Kas myli Dievą ir Lietuvą, 
tas turėtų bent kiek prisidėti 
prie paruošimo kunigų Lietu-

mas. "Įkėlus koją į Romą, pa
juntamas Bažnyčios visuotinu
mas. Šventasis Miestas domi
na ir bemokslius, ir mokytus, 
ir tikinčius, ir netikinčius. Me
nininkai, jeigu tik nėra ap
svaigę moderniškuoju menu, 
susižavi tikruoju. Ten zokras- 
tijos koplytėlės gražesnės už 
mūsų gražiausias bažnyčias. 
Architektūra, skulptūra, mo
zaika, įvairiausia tapyba taip 
žmogų nuteikia, kad jis, užsi
miršęs kasdieninius reikalus, 
žiūri, žiūri ir negali atsižiūrėti. 
Kiekviena bazilika, kiekviena 
bažnyčia savotiškai graži. O 
kada joje šalia baltojo matai 
klūpant juoduką, savo apsi
rengimu išsitariantį indą, uni
formuotą karininką, kunigą, 
vyskupą ir net kažkurios gen
ties karaliuką, kada išsirikia
vusios įvairių tautų ir klasių 
žmonių grupės žygiuoja gar
siai melsdamosi ir giedadabos 
giesmes įvairiose kalbose, no
risi sušukti su psalmininku: 
“Kokios meilingos tavo buvei
nės, karei vi jų Viešpatie!” Čia 
yra ne kas kita, kaip Dievo 
namai ir dangaus vartai...
— Teko skaityti laikraščiuo

se, kad tuo laiku, kai Jūs, Tė
veli, buvote Romoje, įvyko šv. 
Joanos de Vatais, Prancūzijos 
karaūMtės, kanonizacija. Gal 
teko ir Jums dalyvauti minė
tosios šventosios kanonizacijos 
iškilmėse?
— Taip. Esu nepaprastai dė

dingas J. E. vysk. Podolskiui, 
kuris sudarė man malonią pro
gą būti jo palydovu ir tuo pa
čiu dalyvauti iškilmingose 
kanonizacijos apeigose, kurios 
įvyko gegužės mėn. 28 d. Šv. 
Petro Bazilikoj. Teko daly
vauti ir iškilmingoj procesijoj. 
Miližiniška Šv. Petro Bazilika, 
kurioj paprastai tilpsta apie 
septyniasdešimt tūkstančių 
žmonių, negalėjo tuo laiku su
talpinti visų norinčiųjų ten 
patekti. Didžiulė minia turėjo 
likti Šv. Petro aikštėje. Žmo
nės, norėdami patekti Bazili- 
kon, jau penktą valandą ryto 
pradėjo ten rinktis.

Apie aštuntą valandą ryto 
kardinolai, vyskupai su savo 
palydovais susirinko Sikstinos 
koplyčioj. Kai apie devintą va
landą Šv. Tėvas, nešamas iš
kilmingam soste, pasirodė ba
zilikoj, sužibo tūkstančiai švie
sų, įrengtų specialiai tai die
nai, suaidėjo milžiniško choro 
aidai ir suskambėjo prasiver
žę minios džiaugsmo šauks
mai, kurie lydėjo Šv. Tėvą. 
Tasai spontaniškas entuziaz
mas. reiškiamas susirinkusių
jų Šv. Tėvui, nepaprastai 
įspūdingai kiekvieną nuteikia. 
Nežiūrint minios entuziazmo

Negaliu iškęsti nepaminėjęs, 
kaip ten kunigai ir klierikai 
visose pamaldose gražiai lietu
viškai gieda. Mažas pulkelis 
gali nukonkuruoti didžiules se
minarijas. Paprašiau vice-rek- 
toriaus kan. Ignatavičiaus 
duoti man vieną knygutę “Gie
danti Bažnyčia”, paruošta 
kun. K .Senkaus, kurią parsi
vežiau į Lawrence.
— Kokį įspūdį padarė Jums, 

TėveM, audiencija pas Šv. Tė
vą*

— Nepapžastą. Pajunti žmo
gus kalbąs su įsikūnijusiu an
gelu. Jo sielojimasis lietuvių 
skaudžiu likimu yra tikrai 
jaudinantis. Kada padėkojau 
visų lietuvių vardu Šv. Tėvui 
už rūpinimąsi lietuvių reika
lais, už suteiktą pagalbą, ypač 
tremtiniams ir Lietuvių Kole
gijai Romoje, Jis sujaudintas 
pareiškė, kad užjaučiąs lietu
vius ir pakartotinai prašė pa
sakyti lietuviams, kad jis mel
džiasi už juos. Prašiau palai
minti mane, parapipečius, Šv. 
Kasimiem Kolegiją Romoje, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuoliją, Nekalto Prasidėji
mo Seselių Vienuoliją, ir jų 
rėmėjus ir visus lietuvius ku
nigus bei visus lietuvius.

Specialią audienciją parūpi
no man kun. Dr. L. Tulaba. 
Tikrumoje ji buvo privati. Ji 
paliko man neužmirštamą pri
siminimą. Už visa tai esu dė
kingas kun. dr. L. Tulabai.
— Ką galėtumėte pasakyti 

apie Šv. Metų iškilmes?
— Per daug bendras klausi-

DARBININKAS

Popiežius Pius XII konsekruoja naują koplyčią, įrengtą 
po šv. Petro Bazilika Romoje.

ir ūžesio, tvarka visur pavyz
dinga.’

Prieš Šv. Mišias įvyko for
malus Joanos paskelbimas 
šventąja. Iškilmingas Mišias 
laikė Šv. Tėvas. Visos iškilmės 
tęsėsi apie tris valandas.

Kadangi kanonizuotoji Šv. 
Joana yra kilusi iš Prancūzi
jos, tai Prancūzijos Tautinis 
Šventųjų Metų Komitetas to- 

zkia iškilminga proga suorga
nizavo dvidešimts penkių tūks
tančių maldininkų kelionę, ku
riai vadovavo kardinolas Lie- 
nart, Lille arkivyskupas.

Kanonizacijos proga įvyku
sioj iškilmingoj procesijoj da
lyvavo du kardinolai, penkias
dešimt vyskupų ir nesuskaito
ma minia ankštų dignitorių. 
Pati procesija darė jaudinan
čio įspūdžio. Kas nuostabiau
sia. kad tarp tos milžiniškos 
eisenos matėsi įvairaus am
žiaus ir luomo žmonių, trokš
tančių pareikšti savo gilų pri
sirišimą ir meilę Šv. Tėvui. 
Tos meilės išraišką mačiau 
kryžiuose, mačiau miniatiūri
nėse bažnyčiose ir šventųjų 
atvaizduose, kuriuos su ne
matytu pietizmu nešė jauni ir 
seni, sveiki ir paliegę. Mačiau 
du šimtus uniformuotų gailes
tingųjų seserų, kalbančiųjų 
rožančių, mačiau šimtus įvai
raus amžiaus vyrų, giliai su
simasčiusių, tarsi dieviškoj 
kontempliacijoj gyvenančių, 
žengiančių ten, kur visi nuže
mintos širdies ir gilaus tikėji
mo semiasį sau stiprybės. Ir 
matydamas tą dvasinės stipry
bės manifestaciją, pagalvojau 
su gailesčiu širdyje apie tuos, 
kurie naikina tėvynę, kurie 
griauna tikėjimą, išplėšia do
rą ir mano laimėsią pasaulį. 
Kokie jie menki prieš tą ne
sunaikinamą. amžiną laimę 
gyvenančią sielą*

Toj iškilmingoj ir neužmirš
tamoj eisenoj dalyvavo du lie
tuviai vyskupai: vysk. Podols
kas. kurio palydovu man teko 
garbė būti, ir vysk. P. Bučys, 
kurį lydėjo kan. F. Kapočius, 
Sielovados Tvarkytojas Vokie
tijoj.

Po kanonizacijos iškilmių 
nuvykom pas Tėvus Marijo
nus, kur tarp daugelio kunigų 
radome ir latvių vysk. Rance- 
ną, kuris labai gražiai į mus 
prakalbėjo lietuviškai.
— Būnant Romoje, turbūt, 

teko aplankyti ir katakombas. 
Norėtume išgirsti šį tą ir apie 
tai.

— Kiekvienas nuvykęs į Ro
mą, stengiasi pamatyti ir pir
mųjų krikščionių gyvenimo 
palikimą. Didžiausią įspūdį 
padarė Šv. Cecilijos šventovė. 
Žiūrėdamas į jos kankinių vie

tą ir priemones, prisiminiau 
bolševikų, nukankintus lietu
vius. Ir mano sąmonėj atsisto
jo vaizdas, kiek šventų Cecili- 
jų susilaukė Lietuva...

Panelė Margarita Macevičiū
tė, dirbanti Vatikane, atnešė 
iš kardinolo Giuseppe Pizzar- 
do mūsų laikų šv. Marijos JJo- 
retti relikvijas. Kaip tik tą 
pačią dieną buvau skaitęs "El
tos Biuletenį", išlaistą 1950 m. 
gegužės mėn. 25 d. Šiurpą ir 
pasibaisėjimą keliančias žinias 
teko patirti iš sovietų okupuo
tos Lietuvos. Tai ne pirmos 
žinios. Panašių į Goretti lietu
vaičių, nukankintų žiauriųjų 
bolševikų, turime tūkstančius. 
Baisu net pagalvoti apie enka
vedistų šėtoniškiausius dar
bus. Visa I^ietuva nulaistyta 
šventųjų krauju... i

— Be abejo, lankėte ir gar
siuosius Komos muziejus.
— Aplankę su J. E. vysku

pu Padolskiu bazilikas, nuvy
kome į "Casina Borghese". 
Pirmiausia mano dėmesį pa
traukė Rėminio paveikslai ir 
Raphaelio kūrinys "Kristus 
nuimtas nuo kryžiaus", Ru
benso, Carlo Doici, Caravaggio 
ir kitų menininkų kuriniai taip 
patraukia ir sužavi žmogų, 
kad žiūri, žiūri ir negali atsi
žiūrėti.

Beveik kiekvieną baziliką ir 
bažnyčią galima pavadinti mu
ziejumi. Jeigu mūsų moderniz
mo apakinti menininkai aplan
kytų Romą ir pamatytų Fra 
Angelico, Muriilo, Raphaelio, 
Caravaggio, Rubenso ir kitų 
kūrinius, tada ir “Aidų” ilius
tracijoms tikrai galėtume pa
sigerėti. O dabar, norint su
prasti "moderniškąjį” meną 
pirmiausia reikia tapti “mo
dernistu”. Ne “modernistams" 
daugelis kilnias idėjas vaiz
duojančių “moderniškų” pa
veikslų atrodo vaikiškomis ka
rikatūromis. Nežinau, ar mūsų 
modernieji menininkai (ne
svarbu, kaip juos pavadinsi
me), kubistais. abstraktistais 
skaitė, kaip man vienas asmuo 
pasakojo, “Revue de France”, 
kur didžiausias modernizmo 
atstovas visų modernistų gar
binamas Picasso, pareiškė, 
kad užtenka jau mulkinti žmo
nes — reikia® imtis rimtos kū
rybos...

— Ką galite pasakyti. Tėveli, 
apie Romoj gyvenančios lietu
vius?

— Labai gražiai įsitvirtinę 
Tėvai Marijonai. Jų generolas 
J. E. Vyskupas P. Bučys, ne
paisant senatvės, savo giliu 
protu ir aukšta erudicija, di
džiule lietuviška veikla, tarsi 
Lietuvos patriarchas dar tebe- 
spinduliuoja. Kun. Dr. K. Rėk
laitis ir kun. J. Mačiulionis gy
vai seka Amerikos lietuvių gy
venimą ir domisi katalikiškąja 
akcija. Apie mūsų atstovus, p. 
Lozoraitį ir p. Girdvainį nėra 
ko ir kalbėti: jų misija yra vi
siems gerai žinoma. Šia proga 
norėčiau tarti žodį apie mūsų 
žymųjį istoriką profesorių Ze
noną Ivinskį. Tai tikra bitelė... 
Savo stropiu kruopštumu ir 
neišsešama energija surado jis 
nepaprastai vertingos istorinės 
medžiagos šaltinius. Ką tik 
surasdamas apie Lietuvą, jisai 
kopijuoja ir fotografuoja. Nu
gąstauju, kad jis nepersidirb
tų, nes gyvenimo sąlygos labai 
kuklios, o be to, jis pamiršta, 
nors būdamas labai stiprios 
valios, kad nėra iš plieno, ku
ris laiko eigoje irgi sudyla... 
Daug nuotraukų turiu su sa
vim.

Dar turėjau progos susipa
žinti su p. Macevičių ir jo 
dukra p. Macevičiūte, kuri dir
ba Vatikane. Nors ji ir gimusi 
Romoje, bet lietuviškai labai 
gražiai kalba, ir yra didelė pa
triotė. Ji — lingvinistė, dėl to 
ir užima tokią svarbią vietą.

KUKI JŪSŲ DIEVAS?
Ketvirtasis sekmadienis po Sekminių ątengiasi mums atsa

kyti į šitą labai opų klausimą. Pagrindinė šio sekmadienio min
tis yr* pasitikėjimas Dievu. Lekcija ir evangelija labai išryš
kina tuos mūsų gyvenimo momentus, kuriems labiausiai rei
kia pasitikėjimo Dievu, — tai skausmas ir nesėkmė darbe, 
kurių taip apstu mūsų gyvenime.

“Viešpats mano šviesa ir mano išgelbėjimas, ko gi aš bi
josiu ? Viešpats mano gyvybės Globėjas, prieš ką gi aš drebė
siu? Mano priešai patys darosi silpni ir krinta tie, kūne vargi
no mane. Jei sustos prieš mane ir kariuomenės stovykla, mano 
širdis nebijos", šitais psalmių žodžiais pradedamos kiekvienos 
šio sekmadienio šv. Mišios.

Šv. Povilas savo laišku stiprina romėnus, kartu ir mus vi
sus. Jie tvirtai tiki, kad šio laiko kentėjimai negali lygintis su 
būsima ja garbe, kuri bus apreikšta. Tuštybė ir sugedimas pa
vergė pasaulį, tačiau laisvės viltis turi likti gyva. Žemė permir
ko ašaromis, slėniai dejonėmis prisipildė, kančia tapo žmoni
jos dalia. Krikščionys, nors jie ir vadinasi Dievo vaikai, taip 
pat negali išvengti kančios. Prieš mus visada stovi tamsi grės
mės siena (velnias, pasaulis ir piktos pagundos). Prisikėlimo 
viltis turi stiprinti visus. Viešpats via mūsų viltis ir šviesa. į 
Jį mes turime kreiptis varge ir pasitikėti skausme.

Šv. Petras (ir kai kurie kiti apaštalai) buvo prityręs žve
jys. Jis žinojo, kur ir kada galima pagauti daugiausiai žuvies. 
Kaip daugelis įgudusių žvejų, taip ir Petras nekartą nusivilda
vo. Vienu tokio nusivilimo momentu užtiko jį Kristus. Liepė 
vėl mesti vandenin jau gerokai praplautus tinklus. "Ką apie 
žvejybą gali išmanyti žmogus iš žemės, iš Nazareto?” — galėjo 
pagalvoti Petras ir jo draugai. Juo labiau, kad jau buvo saulutė 
gerokai pakilusi, ir visi gerai žinojo, kad ši pakrantė tuščia. O 
vis dėlto jie paklausė ir įmetė tinklus, ir tinklai nesutalpino 
žuvies.

Šis nuotykis kartojasi kasdien, tačiau ne visada baigiasi 
taip sėkmingai Mat, mums labai ir labai trūksta pasitikėjimo 
savo Dievu, ir Jo valią vykdome murmėdami. Didžiojo Žvejo, 
Galygių Viešpaties, padrąsinimas nuolat ir nuolat prisimintinas, 
kai “vargeliai ligi kelių, pinigėlio — nei centelių”, kai visos gy
venimo stygos skambės vien skausmu ir nusivylimu. K.L.J.

Ji susirūpinusi Vatikano bib
liotekoje lietuviškųjų knygų 
sekcija. Pažadėjau kiek galė
damas, jai padėti.

Kun. V. Mincevičius rašinėja 
į laikraščius, leidžiamus italų 
kalba. Būtų labai gera, kad 
katalikiškų laikraščių redakci
jos siuntinėtų jam “via air 
mail” visus leidinius. Tad jam 
būtų lengviau surinkti medžia
gą apie lietuvių katalikišką 
akciją ir kelti lietuvių gerą 
vardą italų spaudoje. Jo adre
sas: Via Casal — Monferrato
O, Rome. Italy.
— Girdėjau, kad kalbėjote į 

pasaulio lietuvius per Vatika
no radio stotį?
— Taip. Turėjau garbę ir 

malonumą. Tai nuopelnas Šv. 
Kazimiero Lietuvių Kolegijos 
Rektoriaus kun. Dr. L. Tula- 
bos. Jo rūpesčiu ir pastango
mis tris kartus savaitėje lietu
viai gali net Lietuvoj išgirsti 
pamokslus, kalbas ir praneši
mus savo gimtąja kalba iš Va
tikano. Negaliu suprasti, kaip 
kun. Dr. L. Tulaba, šalia savo 
tiesioginių pareigų, gali suspė
ti kas savaitė paruošti kalbas 
ir surinkti įdomias žinias. Tik 
ateitis įvertins jo pasišventi
mą...
— O kaip, Tėveli, su ateiti

ninkais Romoje?
— Visi katalikai, gyvenan

tieji Romoje, yra eo ipso ir 
ateitininkai. Turėjau progos 
dalyvauti ateitininkų susirinki 
me, kuriame dalyvavo be Ro
moj gyvenančių katalikų lietu 
vių, specialiai iš DP stovyklų 
atvykę Šventųjų metų progt. 
katalikiškai visuomenei gerai 
žinomi Dr. J. Grinius su žmo
na ir poetas Paulius Jurkus. 
Teko kalbėti apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą, katalikišką
ją akciją ir tt.
— Ar teko susitikti su Lie

tuvos atstovais Italijoj p. Ix>- 
zoraičiu ir p. Girdvainiu?

— P. Lozoraitis ir p. Gird
vainis surengė malonų pobūvį, 
į kurį atsilankė arkivyskupas 
Samorre, žinomas gerai lietu
viams. kaip dirbęs Kaune Va
tikano Atstovybėje nepriklau
somos Lietuvos laikais, vysk.
P. Bučys, vysk. Podolskis, 
kun. dr. L. Tulaba, kan. Igna
tavičius, kun. Balčiūnas, kun. 
Jančiua, kan. F. *Kapočius su 
kun. Šidlausku ir kun. Dabu- 
šiu, kun. dr. Rėklaitis, kun.

Kryžius prie kaime pirkelės

Mačiulionis. kun. dr. Vaišnora 
ir eilė kitų svečių. Ir man te
ko maloni proga dalyvauti. 
Pasijutome tarsi būtume ne
priklausomos Lietuvos kampe
lyje su lietuviška aplinka ir 
nuotaika. Ark. Samorrė įspū
dingai prabilo į visus, nuošir
džiai dėkodamas už parodytą, 
lietuvišką vaišingumą ir mei
lę. Lietuvių reikalai jam prie 
širdies. Jis žino gerai kenčian
čią Lietuvą ir pasitiki Dievo 
Apvaizda. Jo viltis esanti tvir
ta, jog Dievas niekados neap
leis Marijos žemės. Baigdamas 
savo įspūdingą ir nuoširdžią 
kalbą, ark. Samorre. pareiškė 
gilų norą ir pageidavimą, kad 
lietuviai kunigai vyktų į Ko
lumbiją, kur jie ras asmenišką 
jo globą ir paramą.

Negaliu praeiti nepaminėjęs 
p. Lozoraičių vaišingumo. Te
ko maloni proga dalyvauti su 
kun. Jančium specialiai mums 
parengtuose pietuose jų buvei
nėj. Jųjų parodytas mums vai
šingumas iššaukia mumyse 
malonios padėkos pareiškimą.
— Kas dar krito į akį Romo

je, o gal ir už Romos?
— Buvome nuvažiavę į Via 

Ostiense. į Trijų Fontanų 
bažnyčią. Pakelėje matėme 
milžiniškus pastatus, ruošia
mus pasaulinei parodai. Šalia 
vienuolyno esanti Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia yra tiek įdo
mi. kad ten buvo nukirsta Šv.

• Povilui galva ir kur nuo kala
dės krisdama galva palytėjo 
žemę, ten atsivėrė vandens 
šaltiniai.

Nukelta į 6-tą pusi.



Kanados lietuvių katalikų suvažiavimas

mėn. 1-2 d. 
Kanados lie- 
suvažiavimas 
Dundas Str.

įsikūrimo sukak- 
įdainuos kelias 

išleis atskiru aj- 
dovaną pasaulio

• Vyčiai skautai Brooklyne,
N. Y., suruošė ekskursiją į 
Bronxo žvėryną. Ekskursijoje 
dalyvavo didelis būrys jauni
mo.
• Čiurlionio ansamblis šiemet 

mini 10 met. 
tį. Ta proga 
plokšteles ir 
bumu, kaipo
lietuviams. Rudenį Clevelande 
įvyks ir juibiliejinis koncertas.
• Lietuvos genocido parodos 

darbai Clevelande vyksta pil
nu tempu. Norima sudaryti 
genocido dokumentų po dvi 
kopijas, kurių viena turės bū
ti pasiųsta antikomunistinei 
akcijai už Amerikos ribų. Pa
rodą organizuaja ALT susi
taręs su Tautinės Martirologi
jos skyriumi.
• Ateitininkų Sąjungos me

tinis suvažiavimas įvyks rug
sėjo 30 d. — spalio 1 d. Pitts- 
burgh’e, Pa. Suvažiavime bus 
paminėta ir 40 m. ateitininkų 
sąjūdžio sukaktis.
• {vyko metinis New York 

ir New Jersey valstybių Liet. 
Vyčių suvažiavimas. Suvažią- 
vime buvo numatyta netoli
moje ateityje surengti eks
kursiją į sostinę Washingtoną. 
Organizatoriais išrinkti Boley 
ir C. Bason.
• Kun. J. šlikas, Sheboy- 

gan’e klebonas, šiemet švenčia 
20 met. kunigystės sukaktį. 
Šia proga parapijiečiai birželio 
25 d. jam pagerbti rengia ban- 
kietą. Neseniai jis grįžo iš 
Romos ir dalyvavo LDS sei
me, įvykusiame birželio 4-5 
d.d. So. Bostone.
• Kun. Gaudinskas, buv. 

New Philadelphia vikaras, da
bar paskirtas klebonu į Eas- 
ton. Pa. Jo vieton į New Phi
ladelphia. Pa. atkeltas kun. 
Pečiukevičius.
• Moksleiviai ateitininkai 

gavo puikią Hiram stovyklą 
apie 15 mylių nuo Cleveland, 
Ohio. Bus pradėta stovyklauti 
rugpiūčio 29 d. Bus stovyklau
jama visą savaitę.

16MIERUOK jo kainą-
smagumu, kuris jums duoda! 

Tabako rūšis iš kurios cigaras yra pa
darytas nustato kokybę, kainą ir duo
da jums rūkant smagumą!

Kada perki Dexter, jūs užmoka
te už cigarą, kurio kaina yra pri
taikinta Havana Filler, Connecti
cut viršeliu ir Shade Grown Wra- /
peris iš kurio Dexter cigaras yra 
padarytas!

. Smokea^ D0HER

ŽIDINIUOSE

liepos 
įvyksta pirmasis 
tuvių katalikų 
Toronte (941
W.), į kurį kviečiami šių or
ganizacijų atstovai: Kanados 
Lietuvių Katalikų Moterų Są
jungos, Kanados Ateitininkų 
Sąjungos, Toronto šv. Jono 
Pašalpinės Draugijos, Kana
dos Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugijos, Montrealio šv. 
Onos ir šv. Elzbietos Moterų 
Draugijų, Kanados Lietuvių 
Kunigų Vienybės nariai ir 
šiaip veiklesni katalikai iš įvai
rių lietuvių gyvenamų vieto
vių. Jiems kvietimus siunčia 
LKLK Veikimo Centras. Kiek
viena aukščiau išvardyta or
ganizacija, arba jos skyrius, 
siunčia vieną atstovą nuo 10- 
ties pilnų arba nepilnų narių 
skaičiaus. Atstovai turi turėti 
atstovo pažymėjimą, išduotą 
jo organizacijos.

Daug garbingų veikėjų pa
kviesta iš JAV. Laukiama eks
kursijų iš Clevelando, Detroi
to ir kitų vietovių. Suvažiavi- 
man pakviestas Jo Eminenci
ja Toronto Arkivyskupas Kar
dinolas James Charles McGui- 
gan.

Pagrindinis suvažiavimo 
tikslas - aptarti aktualiuosius 
Kanados lietuvių katalikų rei-

• Muz. Br. Budriūnas Det
roito viešajai bibliotekai pado
vanojo dvi savo kompozicijas 
mišriems chorams — “O Ne
mune” ir “Gyvent”.
• Teisininkas J. Kutra, lie

tuvis, išlaikė nustatytus egza
minus ir įsigijo realestatininko 
vardą.
• Prof. dr. Pranas Padakkis, 

Detroit universiteto profeso
rius, atostogų metu dėsto va
saros kursuose tame pačiame 
universitete.
• Prof. Mykolas Biržiška, 

kuris praeitą vasario 16 d. mi
nėjime lankėsi Pittsburghe, 
per dr. A. N. Tarulį prisiuntė 
linkėjimus pittsburghiečiams 
lietuviams. Dabar profesorius 
gyvena Los Angeles, kasdien 
praleidžia po keletą valandų 
beskaitydamas miesto knygy- 

kalus, priimti katalikiškosios 
akcijos statutą, išrinkti Kana
dos Lietuvių Katalikų Veikimo 
Centrą.

Suvažiavimo tvarka yra se
kanti :

Liepos mėn. 1 d. — Atstovų 
ir svečių registracija parapi
jos salėj (941 Dundas W.) 
8-9 v., suvažiavimo atidary
mas malda 9 y., prezidiumo 
ir komisijų sudarymas, pra
nešimas apie Katal. Akciją ir 
Katal. Akcijos statuto projek
to skaitymas, atskirų kat. or
ganizacijų posėdžiai (14-19 
vai.), Katalikiškosios Akcijos 
statuto priėmimas (20-22 v.).

Liepos mėn. 2 d. — Lietu
vių parapijos bažnyčioje pa
maldos 9 vai. 30 min., aktua
lieji Kanados lietuvių katalikų 
reikalai: spauda, švietimas - 
auklėjimas, 
santykiai su bendruomene 
(13-17 vai.). Kanados Lietu
vių Katalikų Veikimo Centro 
rinkimai. Iškilmingas posėdis 
17-20 vai.: paskaita, sveikini
mų ir rezoliucijų priėmimas, 
suvažiavimo uždarymas.

Šis pirmasis Kanados lietu
vių katalikų suvažiavimas bus 
studijinio pobūdžio. Jame bus 
dedami 
grindai, 
lietuvių katalikų darbai ir už
daviniai. Laukiame atstovų ir 
svečių su gausiais, gyvenimiš
kais sumanymais, 
gąjį posėdį prašome 
atsilankyti Toronto ir apylin
kės lietuviškąją visuomenę.

Laikinojo Kanados Lietuvių
Katalikų Veikimo Centro

Prezidiumas.

Katal. Akcijos pa- 
numatomi Kanados

Į iškilmin- 
gausiai

kunigai ir 
P. Aukšti-

kad prie

dva- 
dva-

mirė
Rytą

Pamaldos prie Saldi. 
Jėzaus Širdies

New Britain, Conn.
Praeitą savaitę per tris die

nas šv. Andriejaus bažnyčioje 
vyko prie Saldžiausios Jėzaus 
Širdies pamaldos. Žmonės 
skaitlingai lankėsi pamaldose, 
ypač jų užbaigos vakare pro
cesijoje. Gražų įspūdį teikė 
procesijos dalyviai vaikučiai 
ir Maldos Apaštalavimo na
riai, kurie lydėjo Šv. Sakra
mentą. Procesijoje dalyvavo 
visi trys parapijos 
misijonierius tėv. 
kalnia.

Džiugu paminėti.
M. Apaštalavimo brolijos pri
sirašė šeši nariai. Parapijie
čiai reiškia padėką savo 
sios vadams už suruoštą 
sinę puotą.

Staigi mirtis
Birželio 15 d. staiga 

a. a. Ona Zarembienė.
velionė buvo bažnyčioj, priėmė 
šv. Komuniją, aplankė savo 
draugę, grįžusi sutvarkė savo 
jaukų namelį. Po to atsisėdo 
kėdėn, nuo kurios jau daugiau 
nesikėlė. Jos sūnus grįžęs iš 
darbo 5-tą vai. p.p., rado kė
dėje negyva.

Velionė paliko nuliūdime sū
nų Jurgį, kuris yra silpnos 
sveikatos, nevaldo beveik vi
sos pusės, o tačiau dirba dirb
tuvėje ir užlaikė savo brangią 
motinėlę.

Velionė buvo narė M. Apaš
talavimo brolijos, Šv. Rožan
čiaus bei tretininkų brolijų. 
Buvo uoli katalikiško veikimo 
rėmėja. Paminėtų brolijų na
riai velionę atlydėjo bažny
čion, kur buvo atnašaujamos 
šv. Mišios. Po to palydėjo į 
Hoosick, N. Y. šv. Marijos ka-

DARBININKAS
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pines, kur yra palaidotas ma
žas jos sūnelis, dukrelė ,r 
ras.

vy-

ir
sa
ve-

kuris yra 
M. l'lukas 
šv. Andrie-

Sveikinimas
Sveikinam p.p. Ane:ę 

Martyną Plukus, kurie šią 
vaitę mini savo sidabrinį 
dybinio gyvenimo jubiliejų.
A. M.1 Plukai išauklėjo dvi 
dukreles ir sūnų, 
uolus altaristas, 
yra kolektorius
jaus bažnyčios. Jų intencija 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
šį sekmadienį 8 vai. rytą.

Paminėta liūdna Lietuvos 
sukaktis

Pereitą šeštadienį, birželio 
17 d. new britainiečiai atitin
kamai atžymėjo Lietuvos už
grobimą. Rytą 8 vai. įvyko šv. 
Mišios, kurias atnašavo kleb. 
kun. V. Karkauskas, asistuo
jant kunigams J. Matučiui ir
B. Benesevičiui. Šv. Mišiose 
dalyvavo su vėliavomis L. L. 
Stasio Ryz 4-tas postas ir jų 
rėmėjos 
mose bei 
motinos.

Vakare
rią skaitė p. V. Marijošus, bu
vęs Kauno operos dirigentas. 
Paskaitininkas taip vaizdžiai 

organizacijos ' ir atpasakojo Lietuvos pergyve- 
su

(auxiliary), unifor- 
auksinių žvaigždžių

įvyko paskaita, ku-

nimus laike komunistų pirmo
sios okupacijos, kad ne vienam 
klausytojui ašaros riedėjo per 
veidus. Laike paskaitos vieš
patavo visiška tyla, rodos, bu
vo galima girdėti, kaip dalyvių 
širdys plaka savo krašto užuo
jauta. Trumpai kalbėjo kleb. 
kun. V. Karkauskas ir A.L/T. 
pirm. J. Maksimavičius. Priim
ta rezoliucija ir pasiųsta tele
grama į Vašingtoną valst. se
kretoriui. B.M.

baž- 
var-

salė-

Liūdnyju birželio sukaktu* 
vių minėjimas 

(New Hampshire statė) 
New Hampshire valstybėje 

liūdnosios birželio mėn. sukak
tuvės buvo paminėtos Nashua 
ir Manchester miestuose. Naš- 
viečlai birželio mėn. 18 d. su
sirinko į pamaldas, kurių me
tu turiningą pamokslą pasakė 
tėvas pranciškonas. Pamaldų 
metu giedojo iš Manchester’io 
atvykusi solistė Daugėlienė ir 
našvietis Atkočaitis bei 
nytinis choras, vedamas 
gonininko .Tamulionio.

Po pamaldų, parapijos 
je, buv. tremtinių iniciatyva 
suruoštas susirinkimas, kurio 
metu buvo pasakytos kalbos ir 
priimta bei pasirašyta prezi
dentui kongresmenams ir at
stovams atitinkama rezoliuci
ja-

Manchester’yj birželio 15-oji 
buvo atžymėta» plačiu inž. 
Daugėlos straipsniu vietinio 
laikraščio rytinėje ir vakarinė
je laidose. Įžanginių rašinių 
puslapyje tilpęs “10 Years of 
Genocide” dar kartą amerikie
čiams priminė klastą ir žiauru
mus, kuriuos komunistai nau
dojo ir tebetęsia naikindami 
pavergtąsias tautas. Koresp.

V-Naujosios bažnyčios staty
bos naudai piknikas

Cleveland, Ohio
Sekmadienį, birželio 25 d., 

2:30 vai. p.p. įvyks Nep. P-lės 
Šv. Pagalbos parapijos pikni
kas parapijos gražiame sode. 
Yra pakviesta Al. Neuman or
kestras. Prašome visus geros 
valios lietuvius atsilankyti ir 
tuo paremti atliekamą Dievo 
garbei darbą.

Turėsite progos susitikti su 
draugais, pasišnekučiuoti, kas *** 
mėgėjas, prie geros muzikos 
pasišokti ir praleisti laiką gra- y 
žioje gamtoje, gal jau pasku- *“* 
tinį kartą šiame gražiame pa
rapijos sode, nes statybos pa
keis jo išvaizdą. Be to bus A 
skanių valgių. Kviečiame vi- 
sus. Rengėjai. **e»*w*w*w****w*w*w**«*w*w*e«*w*««{M^

AMŽINAJAME MIESTE
Atkelta iš 6-to pusi.

Kan. Ignatavičius buvo nu
sivedęs į Švenčiausios Panelės 
Dėl Divino Amore šventovę. 
Šioj stebuklingoj vietovėj baž
nyčios ir zokristijos sienos 
nukabintos tūkstančiais šir
džių simboliais padėkai malo
nių, įgytų Marijos dėl Divino 
Amore užtarimu. Norėčiau 
kad netikintieji nuvažiavę pa
matytų ir išgirstų, kiek būna 
stebuklų ir mūsų laikais.

Už Šv. Kazimiero Kolegijos 
ūkio, apie 20 mylių už Romos, 
yra Tivolis su garsiąja Vilią 
d‘Este ir Vilią Gregoriar.a. 
Panorama labai graži. Fonta
nų ir vandenkričių kiekis ir jų 
įvairumas neapsakomas. Iš 
fontanų net padaryti vargonai 
ir kielikas.

Dar teko matyti Šv. Tėvo 
vasarvietę Gastel Gandolfo, 
garsųjį ežerą Nemi ir Fras- 
cati.

— Kada apleidote Romų?
— Birželio 2 d. į aerodromą

palydėjo vysk. Būčys, kun. dr. 
Tulaba, kan. Ignatavičius, kun. 
Balčiūnas, kun. Jančius ir 
kun. Mačiulionis. Pirmą valan
dą po pietų lėktuvas pakilo iš 
Romos aerodromo ir, perskri- i 
dę Madridą, Lisaboną ir Azo- i 
rų salas, kitos dienos rytą 1 
penktą valandą nusileidome 1 
Bostone. St—as. 1

Užsisakykite Toniko Pas Mus i 
Pristatom geriausį toniką ( 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W '
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

i

«• '

I

i
Į-

:/

<

I

:>

■ • • -

%
*

U
■

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
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DIENOTVARKE:
11:00 vai. ryte Iškilmingos Šv. Mišios.

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

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

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

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

Šv. Metų Paminklui, koplyčiai N. P. Seserų Vienuolyne 
Putnam, Conn. pastatyti vajus eina. Susidarė vajaus talkinin
kų rateliai Čikagoje (IH.), Clevelande (Ohio), Rochesteryje 
(N. Y.J, New Havene (Coan.), Waterbury (Conn.), Bristo! 
(Conn.), Hartforde (Conn.), Worcesteryje (Mass.), Bostone 
(Mass.). I» kitų vietų ateina žinios apie pasirengimus. Plaukia 
atsakymai į išsiuntinėtus vajaus reikalu laiškus.

Šia proga su giliu dėkingumu ir pagarba pranešame, jog 
paminklinei Marijos šventovei pastatyti gausiau paaukojo: 
Mr. A Mrs. Adamskis, Worcester, Mass...........................  $ 50.00
Mr. Wiliam Andrunas, Dorchester, Mass.............   $100.00
Mrs. C. Biganski, Woodhaven 21, N. Y.................................$100.00
Mr. S. Blackevičius, Detroit, Mich. ................................. $ 50.00
Mrs. E. Bruzgulis, Methuen, Mass. .............................. . $100.00
Mrs. E. Galvydienė, So. Boston, Mass...................... .......... $ 50.00
Mrs. N. Gariausky, Brooklyn, N. Y.................................  $100.00
Misa A. itė, So. Bceton, Mass. _______ ____  $160.00
Mr. & w— - ..............S &<*

Watertury, Conn................ .......... $ 50.00
Mrs. A. Kaupas, Brooklyn. N. Y. 
Mr. P. Kieponis, So. Boston, Mass. 
Mr. J. Krafton, Lawrence, Mass. ..
Mrs. 
Miss 
Mrs. 
Mrs.
Mr. S. Markevich, Elizabeth, N. J.......................................
Mrs. E. Matelis, Baltimore, Md...................... ....................
Mr. J. Maženis, Hartford, Conn. (už mirusius gimines) 
Mr. & Mrs. E. Mekys, Manchester, Conn........ ................ .
Šv. Rožančiaus Draugija, New Britain, Conn....... .. .......
Mrs. P. Nevardauskas, Waterbury, Conn..........................
Mrs. P. Panarauskienė, Milwauke 4, Wisc. .......................
Rev. A. Petraitis, Worcester, Mass. ............. ......... .........
Mrs. B. Plekąvich, Dorchester, Mass. (už gimines) ......
Mr. J. Pauža, Hudson, N. Y_________________________
Mrs. O. Radzevičienė, New Britain, Conn.......................
Mrs. O. Rašinskas, Cicero, III. (už mirusius gimines) .... $100.00 
Mrs. O. Remeikienė, Hartford, Conn. ............................. $ 50.00

(Šio sąrašo tęsinys ir papildymai bus kiek vėliau) 
Spindinčiu pavyzdžiu šie geraširdžiai įdėjo po stambų ak

menį į Marijos šventovės pamatus. Nuoširdžiausiai jiems dė
kojame. Dėkojame ir visiems tiems, kurių aukos jau atėjo, nors 
čia jie dar nepaminėti.

Nuolatinės maldos šaukiasi jiems visokiariopos Viešpaties 
palaimos.

Mrs. M. Karimuski

t r; lyno Statybos fondo

A. Krakauskienė, Cleveland, Ohio .....
M. Latvelaitė, Ozone Park, N. Y............
B. Machenas, Hartford, Conn. ...c.........
M. Marcinkevičienė, Manchester, Conn.

KORESPONDENCIJOS
Tėvų dienos minėjimas

Hestfieid, Masu.
Praeitą sekmadienį buvo iš

kilmingai paminėta Tėvų die
na. Klebonas kun. V. Puidokas 
pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą, o nesenai įšvęstas 
kun. J. Melešius atlaikė už tė
vus iškilmingas šv. Mišias. 
Jaunimas ir visi kiti organi
zuotai ėjo prie šv. Komunijos.

Po šv. Mišių vyčiai ir cho
ras visiems tėvams labai gra
žiai ir skaniai bažnyčios salė
je, surengė iškilmingus pusry
čius.

Trečia valandą po piet Sv. 
Kazimiero salėje M. Cibas su 
Choru ir kitais išpildė tėvų 
garbei programą. Meninę dalį 
ehoras tikrai pasigėrėtinai at
liko. Visus prijuokino N. Der- 
dinskienė savo monologu “Vy
rų vargai”, K. Kavaliauskas 
“Vyrams patarimai”. Tikrai 
meisteriškai juodu atliko savo 
roles. Tad garbė mūsų chorui 
ir vyčiams, linkime ateity dau
giau panašiai pasirodyti.

Lietuvos užgrobimo 
liūdnas minėjimas

Ateinantį sekmadienį 
rengiamasi paminėti

metų kaip mūsų tėvynę prie
šas žudo ir mindžioja mūsų 
šventą žemelę. Todėl ateinantį 
sekmadienį pusė po dešimtos 
bus atlaikyta iškilmingos šv. 
Mišios, prašant Aukščiausiojo 
mūsų broliams pasitikusiems 
Lietuvoj ištvermės, o mums 
kitur gyvenantiems daugiau 
jin, energijos kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę ir mū
sų kentančių brolių laisvę.

Bažnyčioje gedulos ženklai 
primins mūsų tautiečių kan
čias.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

. PIGIAI PARDUODAMA
įvairaus antrarankio medžio. 

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

DAKTARAI

4

A. J. NAMAKSY
Real ibtate &

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offloe T«L SOuth Boaton 8-084*

Res. 37 Oriole Street 
Weet Roxbury, Maaa 

TEL. PA—7-1233-W

yra 
liūdną 

Lietuvos likimą. Jau dešimt

Sidabrinės sukaktys
Brechtam, Mass.

Šią savaitę Petras ir Juzė 
Valentukevičiai (Wallen) ir 
Jonas ir Elžbieta Kumpai, mi
ni savo vedybinio gyvenimo 
sidabrines sukaktis. Pažymėti
na, kad abiejų porų vedybos 
įvyko tą pačią dieną Kabelių 
ir Marcinkonių bažnyčiose, 
Vilnijoje (Dzūkijoj).

Abi poros jau vedę atvyko į 
JAV ir čia apsigyvenę augina 
gražias špimas Petras dirba 
savo brolio kepykloje, o Jonas 
dirba “Darbininko” spaustuvė
je. Linkėtina sulaukti auksinio 
jubiliejaus! Rap.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

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

ALEXANDER’S
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

I

SO 8-4476 •

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broaduay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai
•eštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakamis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston. Masa.

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

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

Ag

Tel. A V 2-4026

L Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6— 8

GRABORIAI

NAUJAI ATVYKO

... $ 50.00 
... *100.00 
... $ 50.00 
.. $125.00 
.. $325.00 
.. $100.00 
.. $ 50.00 
.. $100.00 
.. $ 50.00 

$200.00 
... $ 50.00 
.. $100.00 
.. $200.00 
... $100.00 
.. $200.00 
... $100.00 
_ $100.00 
... $100.00

Matilda,
Chicago,

į Media.

KUN. P. M. JURAS,
N. P. Seserų Vienuolyno Statybos Komiteto

SESUO M. ALOYZA,
N. P. Seserų Kongregacijos Vyresnioji.

š. m. birželio 19 d. laivu 
“General Ballou” į Bostoną 
šie lietuviai tremtiniai:

Adomavičius, Pranas į Oma- 
ha, Nebr.

Apanavičius, Alfonsas, Ane
lė, Julija į Hoboken, N. J.

Brunevičius, Konstantinas, 
Marcelė į Chicago, III.

Fedronas, Juozas Antonina, 
Juozapas į Florai Park, L. I., 
N. Y.

Folius^ Anapus, 
Stanislava, Danutė į 
Illinois.

Galvydis, Zinaida 
Pa.

Garkevičius, Juozas, Salo
mėja, Irena į Omaha, Nebr.

Jasiūnas, Edmundas, Asta į 
Waterbury, Conn.

Jodelė, Julius į South Bend, 
Ind.

Kačinskienė, Angelė į Wood- 
side, L. I., N. Y.

Kijauskienė, Izabelė, Julija į 
Hoboken, N. J.

Krutulis, Juozas, Marija į 
So. Boston, Mase.

Kubalčikaitė, Natalija į Har- 
rison, N. J.

Kulikauskaitė, Mikalina į 
Livermore, Pa.

Lendza, Adomas, Marija, 
Ramutė, Laimutė, Algirdas į 
Baltimore, Md.

Martinkus, Norbertas į Chi
cago, III.

Pauliukevičius, Konstancija, 
Gražina, Irena į Gary, Ind.

Prekeris, Karolis, Elena, Al
gimantas į Woodside, L.I.,N.Y.

Sakalas,
Rimgaudas 
Y.

Šed vytis, 
Mass.

Sredersas, Stasys, Erna, 
Kęstuti*, Romualdas, Ričar
das į Luther, Mich.

Stasiūnas, Juozas, Katerina, 
Peter į Necedah, Wisc.

Tautkus, Juozas, Ema, Ro
mualdas,

į Detroit,

Elsė, Ma- 
J.

Vincas, Žibutė, 
į Amsterdam, N.

Pranas į Leicester,

D*L PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite paa

Gate City Mtoiment Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hoffis St,
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte-

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

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

Prilaiko akinius.

534 E. Broaduay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 iki 8.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykaį 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
BaHamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3860Res. SO a-3729 SO 8-4618

Lithuanfem Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distaaoe
Moving

826 - 328 W. Broaduay
So*! Boston, Mass.

Albert R. Barter I
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis 

Room 206
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
B’oreestor, Mass.

275 Main St.. Kebster, Maut.

* d
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Elena į Philadelphia,

birželio 26 d. laivu 
Blatchford” į New

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
Atholio Žmones

■ i v
virs

465 Main St.,
100 metu Ihompson

Athol, Mass.
TEL. 204

nt

š. a.
“General
Yorką:

Alasauskas, Benediktas į 
Elizabeth, N. J.

Baltys, Jonas, Antonina, 
Juozas, Stasė į Detroit, Mich.

Baltuonis, Stasė, Antanas j 
Chicago, III.

Barentas, Ottonas, Rasa, Ju
dita į Brooklyn, N. Y.

Bučiulia, Vale, Osvaldas-V. į 
Baltimore, Md.

Butrimaitis, Jadvyga. Irena

į Gardner, Mass.
Chmieliauskas, Alma į Det

roit, Mich.
Daukšienė, Stanislava į Eli

zabeth, N. J.
Gaižauskas, Pranas į Cleve- 

land, Ohio.
Gylys, Irvis į Chicago, III.
Jezukaitis, Antanas, Marijo

na, Eimutis, ' Antonina į Wa- 
terbury, Conn.

Juozapaitis, Mikas, Elzė, Ju- 
ris, Mikas, Marta, Jadvinas į 
Maspeth, N. Y.

Juška, Petras į Paterson, 
N. J.

Kalašinakas. Vytautas, Kla
ra į Hillside, N. J.

Kalvaitis, Juozas, Augusti
na į Chicago, III.

Keiteris, Marie
Mich.

Klimeika, Vincas, 
ryte į Irvington, N.

Kotovas, Ilija, Jadvyga, Ili- 
jus, į Elizabeth, N. J.

Kukta, Petras į Omaha, 
Nebr.

Kunigiški*, Antanas į Chi
cago, m.

Lapinskas, Juozas, Elena, 
Nijolė, Juozas į Brockton, 
Mass.

Motiejaitis, Jule, Augusta į 
CoilinsviUe, IH.

Navickas, Bernardas į Det
roit, Mkh.

Orentas, Alfonsas, Konstan
cija, Dalia į Chicago, III.

Olišauskaitė, Ona į Water- 
vliet, N. Y.

Ovsemik, Viktor, Salomėja 
į Chicago, III.

Petraška, Edward į Med- 
ford, Minn.

Plaušinaitis, Antanas į Chi
cago, III.

Ramanauskas, Zigmas į Chi
cago, Dl.

Ranonis, Olga - Eleonora. 
Arvydas j E. St. Louis, III.

Ražaitis, R jus į Detroit,
Mich.

Rauba, Jonas, Ona į Brook
lyn, N. Y.

Sakalauskas, Bronius, Ger
trūda, Algirdas, Violeta į Det
roit, Mich.

Skabeika, Bronė į Chicago, 
IU.

Šinaanauskas, 
roit, Mich.

Stanevičius,
Chicago, III.

Traškauskas,
lė į So. Portland, Me. 

Vanagaitė, Genė į Kenosha. 
Wisc.

BALI' tinigracijob Komitetas.

Stasys į Det-

Anatolijus į

Juozas, Uršu-

I Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
Šildomus BumeliusT1MKEN

OIL HEAT
«R BMHII1 . AM CDNOltiOtoMIG OK FUBMACM
O»l BOILC86 ■ O«l SVBMIMG WAICC MBAfM*

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

!« Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius 
BROCKTON ICEICOALCO.

27 Lawrence St., Brockton, Mass.
Tel. 189

Brockton Oil Heat, Ine.

f

27 Legion Parkway, 
Brockton, Mass.
Tel. Brockton 823

i

i!
i! 
i!

»*

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

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
j r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
| BORIS BEVERAGE CO.L J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

1
i!

;•
i! 
l!

i! 
i! 
i!
i! 
i!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston, Mato. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Oaili&nienė.
8 Winfield St, So. Boston, Mase 

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

Finansų RaSt. — B. CūnienS, 
29 Oould St, W. Roxbury, Mass 

TeL Parkway — 1864-W
Iždininkė — Opa Šiauria, 

51 Tampa St. Mattapan. Mase
Tvarkdarė — M. Matejoškienė. 

868 E. 5th St.. So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boaton, Mass.

Visais draugijos reUtaląįą kreipkitės 
paa protokolų raštininkę

*V. JONO EV. BL. PA6ALPINt8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutia,
684 Sixth St., So. Boston, Masa. 

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

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška,
440 K. Sikth St, So. Boston, Maaa. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
699 E. Seventh St, S. Boaton, Masa 

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

Draugija laiko susirinkiffius kas tre
čių sekmadienj kiekvieno mėnesio. 

2 vai. po pietų. Parapijos aaMJ,
492 E. 7th SL, So. Boston, Masa
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininku.

YAKAVONIS
ifuneral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius »• 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dienų ir NaKi 
Koplyčia Šermenims Dyk* 

Tel. Brockton 8-158C

i

r I

••'I

WAITT
FUNERAL HOME

S0 Emerson Ava 
Brockton, Mass.

Edward 1 WdH 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius fr 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios Ir | kitus 
miestus

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434
■ r!

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2808

W. J. Chisholm
GRABORIIS

“Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St,
PROVIDENCE. K L 

Telephofte 
Ofiso: Dexter x»52

Namų: PI. 6288

’l
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BOSTONO ŽINIOS
Kun. Albertas Kontautas,

šią savaitę, atlieka metines 
rekolekcijas, šv. Jono semina
rijoje, Brightor.e.

Kviečia mažyčius
Vietiniai kunigai, iš sakyk

los, prašė tėvų suvesti vaiku
čius, kurie šį pavasarį, priėmė 
pirmą šv. Komuniją bažnyčion 
šeštadienį, 3:30 v. p.p. pasi
mokyti.

Sekmadienio veikimo 
tvarka

8 v. r., giedamos šv. Mišios 
Saldžiausios Širdies V. J. 
draugijos intencija, 9 v. r. bus 
skaitomos šv. Mišios intencija 
Prano ir Alenos Monsčių jų 
vedybinio gyvenimo 35 metų 
sukakties proga.

Pobūvis aikštėje
Šeštadienį, birželio mėn. 24 

d., ir sekmadienį, birželio mėn. 
25 d., prie salės kieme (7-tos 
gatvės) įvyksta parapijos ren
giamas Lawn Party. Pradžia 
2:00 vai. po pietų (abi dienas) 
ir tęsis ligi vakaro. Čia bus 
galima pasiklausyti gražios 
muzikos, paragauti skanių 
valgių ir gėrimų ir dalyvauti 
dovanose. Sekmadienio vakare 
— didžiausia dovana 500 dole
rių! Pelnas skiriamas parapi
jos bažnyčios remontui. Visi 
yra kviečiami į šį linksmą 
Lawn Party!

Ateitininku šventė
Šiemet sukanka 40 metų nuo 

Ateitininkijos sąjūdžio pra
džios. Bostono, Brocktono ir 
Lawrence Ateitininkai š. m. 
birželio mėn. 25 dieną Lietu
vių Šv. Petro parapijos baž
nyčioje ir svetainėje rengia 
kuklų tos sukakties minėjimą. 
Programoje: 10 vai. pamaldos 
ir bendra šv. Komunija. Šv. 
M išias laikys kun. Pr. Juras, 
pamokslą pasakys tėv. L. An- 
driekus, O.F.M. Tuoj po pa
maldų trumpi užkandžiai sve
tainėje. 12 valandą Nepapras
tas susirinkimas svečiams da
lyvaujant. 5 vai. po pietų — 
pobūvis ir minėjimo užbaiga.

Lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj ’

Pasinaudodamas atostogo
mis praeitą antradienį lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj LDS 
garbės nai-ys J. Glaviekas iš 
Worcester, Mass. Apsilanky
mo proga paliko dovanėlę.

| LAWN PARTY 
Visi į Lawn Party!

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

|| PRIE 7-tos GATVES SALES,

Į 492 East 7th St.,
I

nuo 2 P.M. iki vakaro.
s

į Muzikos, valgių, gėrimų, įvairių laimėjimų.
$500.00 Traukimas Sekmadienio vakare.

Pelnas Bažnyčios taisymui.

VISI Į LAWN PARTY!

Atitaisymas
Š. m. birželio 9 d. “Darbi

ninko” laidoje įvyko nemaloni 
klaida, išvardinant LDS gar- 
Y»ės narius, būtent, toje vieto
je, kur paminėtas J. Glavec
kas. Atitaisome, kad tikreny
bėje ten turėjo būti įrašytas 
pakeltas į LDS garbės narius 
Vincas Blaveckas iš VVorces
ter, Mass. Šv. Kazimiero pa
rapijos. Už šią klaidą p. Vincą 
Blavecką labai atsiprašome.

Išvažiavimas į Mariana- 
polj, Liepos 4-tą

Tėvų Marijonų rengiamą 
Lietuvių dieną iš So. Bostono 
autobusai išeis nuo “Darbinin
ko” namo (kampas E ir West 
Broadvvay) 7:30 vai. ryte. Au
tobusų tikietų galima gauti 
pas Vladą Brazauską, 12 Tick- 
nor St., So. Boston ir “Darbi
ninko” redakcijoj. V.B.

Tremtiniams siūlo darbą
Didelei sanatorijai reikalin

gi : padavėjos, kambarinės, 
virtuvės darbininkės, mašinin
kė, kepėjas ir stalius.

Ligoninei reikalingas gydy
tojas - rezidentas.

Namų ir sodo prižiūrėtojas 
reikalingas Nevvtone.

Vištų farmai (3500 viščiu
kų) reikalinga šeima, gali būti 
ir su vaikais.

Daugelyje vietų reikalingos 
moterys namų ruošos dar
bams.

Smulkesnės žinios BALF 
raštinėje pas Antaną Juknevi
čių, 545 Broadvvay, So. Bos
ton arba Mass. DP Commis- 
sion, 73 Tremont St. —208 
kambaryje.

Atostogauja
Brocktone pas savo brolį 

“Darbininko” administratorių, 
Antaną ir Petronėlę Peldžius, 
atostogauja br. Jonas Peldžius 
“Draugo” spaustuvininkas.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, birželio 25 d., 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 950 kilocycles 
bus transliuojama apie moti
ną Elizabeth Seton, labdaros 
seserų" įkūrėją, mirusią 1821 
m. Elizabeth Seton pradėjo 
savo darbą Baltimorėje, atida
rydama mergaičių, mokyklą, 
vėliau įsteigdama Labdaros 
Seseris, kuries šiandien turi 
visame šiame krašte įsteigu
sios apie 900 mokyklų, prie
glaudų ir ligoninių. Ji yra at- 
sivertėlė į katalikų tikėjimą.

Valstybės sekretorius 
Bostonea

Dean Acheson, Jung. Vals
tybių sekretorius, ketvirtadie
nį, birželio 22 d., Harvarde 
Universiteto mokslo metų už
baigimo ceremonijose pasakė 
kalbą. Jis esąs įsitikinęs, kad 
be karo pasauly bus įgyven
dinta taika. Harvardo Univer
sitetas suteikė Dean Ache- 
son’ui garbės laipsnį.

Skrajojantis laivas,
didžiausias Jung. Valstybėse 

“Phillippine Marš”, su 105 
Annapolis laivo įgula nusileido 
Sųuantum laivyno oro bazėje 
ketvirtadienį, birželio 22 d., ir 
čia išbus tris dienas.

Šį didžiulį skrajojantį laivą 
galima aplankyti penktadienį 
ir šeštadienį. Vaikai ligi 16 
metų be tėvų ar globėjų nelei-* 
džiami. Sųuantum yra Bostono 
priemiestis, arti South Bosto
no. Reikia važiuoti per Dor
chester - Neponset, nes skiria 
jūra.

BALF’o atstovė ponia 
Šimkienė

prašo paskelbti, kad kiek
vienas, kuris turi atliekamų ir 
naudojimui tinkamų drabužių, 
maloniai yra prašomas juos 
paaukoti nuo karo nukentėju- 
siems sušelpti. Kas turi atlie
kamą stalą, lovą ar kitokių 
dalykų, prašomas paaukoti 
naujakuriams. Visus šiuos 
daiktus prašo atgabenti į sa
lę po bažnyčia.

Mirė Petras Ivanauskas,
sulaukęs 56 metų. Jis sirgo 

apie metus laiko. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Pašarvo
tas pas laidotuvių direktorių, 
564 Broadway. 
birželio mėn. 24 d.
dikto 

Laidojamas 
Šv. Bene- 

kapinėse. Gedulingos 
pamaldos bus šv. Petro baž
nyčioje tą pačią dieną 9 vai. 
ryto.

Skautų laužas
Prieš keletą savaičių skau

tai šventė į Amerikos skautų 
skautų organizaciją priėmimo 
iškilmę. Šventėje dalyvavo 
Amerikos skautų atstovai Mr. 
Lee Beliveau ir Mr. All Cha- 
milan.

Š. m. birželio m. 29 d. iki 
liepos 7 d. Amerikoje Pennsyl- 
vanijos valstijoje ruošiamas 
tarptautinis skautų Jamboree, 
į kurį išvyksta ir mūsų skautų 
atstovai. Išvykimo proga bir
želio 25 d. 6 vai. vak. skautai 
ruošia atsisveikinimo laužą— 
arbatėlę ,kuri įvyks Dariaus 
poste. Skautų Bičiulis.

Lietuvių skautų nuotrau
ka “Boston Globė”

52-ji lietuvių skautų D.L.K. 
Kęstučio draugovė birželio 14 
d. dalyvavo susipažinimo su
eigoje pas So. Bostono ameri
kiečių skautų 4-ją ir 16-ją 
draugoves. Kitądien, birželio 
15 d. ‘The Boston Daily Globė’ 
buvo įdėta lietuvių skautų 
nuotrauka iš tos sueigos. Kęs- 
tutėnams ten vadovavo sktn.
M. Jurkšas, o sueigos šeimi
ninku buvo BSA sktn. Leo 
Dauwer.

Kiekviena pušis, savo šilui 
ošia. Lietuvių patarlė.

DARBININKAS

Julia Petrauskaitė,

duktė p.p. Juozo ir Marijo
nos Petrauskų, gyv. 28 Thel- 
ma Rd., Dorchester, Mass., 
birželio 15 d. š. m. užbaigė

Mokytojų Kolegiją, Temple 
Universitete, Philadelphia, Pa., 
ir gavo B.S. laipsnį. Ji buvo 
labai gabi moksle. Karo metu 
buvo karo tarnyboje.

au- 
A.

J. Mingaudis,
A.
A.
J.
A.
J.

Sutiktuvių pobūvis
Birželio 4 d. buvo surengta 

kleb. kun. P. Juškaičiui su- 
lauktuvių pobūvis. Liet Kat 
Kliubo svetainėje parapijinės 
mokyklos vaikučiai išpildė 
gražų dainų, eilučių ir kalbų 
parengimėlę, parengtą seselių 
mokytojų. Didž. gerb. klebo
nas pasakojo savo kelionės 
įspūdžius. Susirinkusieji la
biausiai įdomavosi Roma ir 
Šv. Žeme. LRKF 16 skyriaus 
pirmininkas įteikė klebonui 
vokelį su $116.00, laisvos va
lios auka nuo geraširdžių pa
rapijiečių. A. Daukantai 
kojo $10.00. Po $6.00 —
Zaveckai, T. Jankauskienė, A. 
Ambrozaitienė, F. Vaitkus, P. 
Šidlauskienė, K. Zdanavičienė, 
A. Anuškevičienė, A. Potem- 
bergai, A. Malinauskienė, P. 
Kavolienė. Po $3.00 — San- 
galis ir P. Žilinskas. Po $2.00: 
A. Dubauskas,
A. Strazdaitė, A. Laučius, 
Tamulynas, P. Monkus, 
Ribokaitė, B. Ribokienė, 
Maselskis, O. Lukošiūnas, 
Vilčinskienė, V. Šimkus,
Kairys, O. Kavolis, M. Norbu- 
tas, A. Kapivodienė, A. Rim- 
šienė. Po $1.00 — J. Mockevi
čiai, Verseckai, E. Bucelevi- 
čienė, A. Petraškas, A. Mažu- 
taitneė, S. Kontrimienė, K. Ge
drimas, E. Povilaitienė, P. Li
pas, P. Geležinis, M. Preskinis, 
M. Mockevičienė, J. Malinaus
kas, J. Jasinskas, B. Dvarec- 
kienė, P. Janiūnas, M. Palai- 
mienė, O. Kriaučiūnienė, R. 
Vitkauskienė, B. Šimkai. Vi
siems aukotojams klebonas 
nuoširdžiai dėkojo susirinkime 
ir birželio 11 d. bažnyčioje, 
prisimindamas ir Vtiykose su
teiktas aukas. Velykas klebo
nas šventė Romoje.

Vaidino'“Pavasarį”
— Birželio 11 d. parapijos 

salėje buvo suvaidinta gražus 
veikalas “Pavasaris”. Vaidino 
parapijinės mokyklos moki
niai, pamokyti Jėzaus Nukry- 
žiuto seselių, mokytojų, žmo
nių buvo pilnutėlė svetainė. 
Pelnas paskirtas seselėms.

Mokslo baigimo aktas
Birželio 18 d. buvo mokyk

los užbaigimo aktas, iš eilės 
jau 20-tasis nuo 1931 metų. 
Mokykla buvo įkurta 1926 m. 
su keturiais skyriais. Pirma 
graduantų laida (23 baigusie
ji) išleista 1931 m., o paskui 
kasmet mokyklą baigdavo 

, apie 20 abiturientų. Šiemet 
baigė: P. McGrath, L. Walsh, 
J. Bildžiukaitė, P. Dubric- 
kaitė, K. Dainytė, M. Eidin- 
taitė, P. Hamilton, J. Hurney, 
J. Kaper, B. Lučinskaitė, M 
Merceri, P. Robinson, J. Sur
vilas, A. Totty, N. Travers, R. 
Jutkus, ir B. Utenis.

Birželio 22 d. kleb. kun. P. 
Juškaitis su graduantais buvo 
išvykęs į Nantasket. Diena 
buvo puiki. Visi linksmai laiką 
praleido. Klebonas visus pa
vaišino skaniais valgiais. Gra- 
duantai sakė, kad visada pri
simins savo “Graduation and 
Picnic Day”.

Išvykos
Birželio 20 d. buvo surengta 

altoriaus tarnautojų išvyka. 
Vadovavo kun. F. Biekša ir 
dvi seselės. Buvo nuvykę į 
Wallen Park. Visi turėjo labai 
smagią kelionę.

Vietinis.

Atostogauja
Šią savaitę Chicagoje atos

togauja p.p. F. Pakalniškiai. 
Sykiu su Pakalniškiais atosto
gauja jų dukrelė Aneta ir jos 
vyras J. Savilionis. P.p. Pakal
niškiai keliauja automobiliu. 
Chicagoje lankys savo brolį ir 
kitus gimines. Grįžta į namus 
kitą savaitę. Linksmų atosto
gų.

Mirė
Birželio 13 d. po 2 metų li

gos mirė ilgametis LDS 8 kp. 
narys, a. a. Izidorius Samalia. 
Velionis birželio 17 d. iš N. P. 
bažnyčios su penkeriomis šv. 
Mišiomis, palaidotas šv. Myko
lo kapuose. Paliko didžiai nu
liūdusią žmoną — Eleną, trys 
sūnus, Kostą, James ir Joną, 
dvi marčias ir tris anūkus. Ve
lioniui paskutinį patarnavimą 
suteikė laidotuvių direktorius 
p. P .Waitku8, kurio koplyčio
je velionis ir buvo pašarvotas, velionė buvo pašarvota. 
Velionio atminimas cambri- 
džiečiams liks neužmirštamas, 
nes būdamas iš profesijos sta
lius, labai daug darbo prie 
mūsų bažnyčios, ypatingai prie 
jos šalinių altorių pagražini-, 
mo, padidinęs svetainę ir atli-____ _______ ___ ______ ____
kęs kitus darbus bažnyčios Santackų visi penki sūnūs šia- 
naudai. Jis buvo vienas iš pir
mųjų narių 
Cambridge lietuvių 
klubą 1940 metais, 
nuliūdusiai velionio 
reiškiame užuojautą.
— Birželio 11 d. mirė a. a. 

Stefanija Remeikienė, gyv. 
Jamaica Plain. Velionė birže
lio 14 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidota Šv. Mykolo kapuose. 
Liko nuliūdęs sūnus — Povi-

organizuojant.
katalikų
Likusiai 

šeimai

ATIDAROMA STOVYKLA

DhunnitM ar religija?
Praėjusį sekmadienį Berlyne, Sovietų zonoje, sugriaudė▼

penki stiprūs sprogimai, ir šv. Jurgio bažnyčios bokštas išnyko 
iš Aleksandro aikštė*. Bolševikai, sako, nugriovė karo apardy
tą bažnyčią, kad pati nesugriūtų ir kad būtų vietos naujai sta
tybai Protestantai, kuriems ta sena bažnyčia priklausė, tvirti
na, kad tai melas: jie norėjo įrengti koplyčią ir pamažu atre
montuoti visą bažnyčią. Bolševikai neleido net fotografuoti jų 
pikto darbo ir dar vykdomo šventą dieną — sekmadienį.

Laikraščiai pažymi, kad tai yra charakteringa bolševikų 
vedamai kovos su religija. Jie tiktai pamiršta pridėti, kad bol
ševikai jau daug bažnyčių nugriovė arba garažais ir tvartais 
pavertė. Jie nugriovė ir gražųjį Išganytojo Soborą Maskvoje, 
kad būtų vietos “impozantiškiems” rūmams su Lenino milži
niška statula. Karas to projekto neleido įvykdyti, bet jis leido 
bolševikams jau ir Vakarų Europoje bažnyčias sprogdinti.

V Bolševikai daug kur baigia griauti tai, kas kitų jau buvo 
pradėta. Jie eina netikėjimo keliu, kuris dideles mases žmonių 
nuvedė nuo bažnyčios ir paliko jss apytuščiai. Europoje buvo 
jau ne viena bažnyčia, kaip Marburge vokiečių protestantų už
imta Sv. Elžbietos katedra, kuri daugiau buvo Link omą kaip 
muziejus. “Dievo namai be Dievo”, — kąrtą pasakė garsus švei
caras Gonzague de Reynold.

Seniau bažnyčios buvo centras viso miesto — žmonių pa
maldumo ir tikėjimo. Dabar tokiais centrais yra fabrikai, spor
to aikštės, karčiamos, visokio biznio įmonės, o bažnyčios... jos 
kliudo naujai statybai. Jos griaunamos dinamitu, ne tik sprogs
tamu, bet dar daugiau iš žmogaus netikėjimo besiveržiančiu.

V Karo metu vokiečių naciai nepaprastai piktinosi, kad ame
rikiečių bombos pataikydavo į bažnyčias. Piktinosi jie ne dėlto, 
kad Dievo namai buvo sugriaunami, bet kad muziejinis pasta
tas sunaikinamas. Naciai tai vadino barbariškumu, ir tuo pa
čiu metu kuriame nors kalėjimo rūsyje arba vergų lageryje 
barbariškai kankino ir žudė nekaltus žmones. Jiems rūpėjo me
no paminklai, bet nerūpėjo nei žmogus nei Dievas. Dievas bu
vo vejamas ir iš sveikų bažnyčių.

V Ir čia pat Amerikoje piktinamasi bolševikų niekšiškais 
darbais ir religijos persekiojimu. Gerai daroma, nes negalime 
dėl to tylėti. Bet būtų dar geriau, jei nebūtų tylima ir tada, 
kai purvais drabstoma Kristaus Bažnyčia, tikintieji ir kunigai, 
kai bažnyčios ir čia tik garažais laikomos (žiūr. “Keleivio” 
juodmaikius). Tai nebe kritika pasitaikančių žmonių silpnybių, 
bet laistymas srutų ant viso to, kas kitiems yra šventa, kas 
nepriklauso net žmogui, o pačiam tikėjimui.

Tokiu purvinu keliu bolševikai atėjo Rusijon ir tuo pačiu 
Dievo neigimo vieškeliu žygiuoja į platų pasaulį, bažnyčias 
sprogdindami. Pirma jas žmones apgriauna savo netikėjimu, o 
paskui ateina raudonieji ir padeda... dinamitą. Kur išnyksta ti- 
kšjimas, ten lieka vimintei* jlga — sprogstamo ji medžiaga.

“Kas-griauna Dievo autoritetą, po žmonijos pamatais deda 
sprogstamą medžiagą” (Em. Fiedler). S.

las, kuriam reiškiame užuo
jautą. Velionei, paskutinį pa
tarnavimą prie laidotuvių su
teiki, laidotuvių direktorius p. 
P. Waitkus, kurio koplyčioje

Vedybini* ankaktavū* .
Birželio 17 d. p.p. A. J. 

Santackai, šventė savo 34 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. P.p. Santackai yra išaugi
nę puikiaą šeimynėlę, būtent: 
penki* sūnus ir dvi dukra*.

me kare tarnavo Amerikos 
kariuomenėje, iš kurių a. a. 
Jurgis paaukavo savo gyvybę 
už šios šalies laisvę. Sveikina
me p.p. A. J. Sant&ckus ir 
linkime sulaukti auksinio jubi
liejaus.

Nauja* technikos inžinierius
Šiomis dienomis, University 

of Massachusetts, baigė moks
lą mūsų parapijos jaunuolis 
šio karo veteranas, p. P. Ta

mošiūnas, su laipsniu “Ba- 
tchler of Science in Machani- 
cal Enginering”. Dar p. P. 
Tamošiūnui nesugrįžus iš mo
kyklos, jau buvo jis pašauk
tas užimti vietą Hoods Rub- 
ber bendrovėje, kurią jis grį
žęs ir užėmė. Linkime jaunam 
inžinieriui p. P. Tamošiūnui 
geriausios sėkmės.

liūdno Genocido minėjimas
Birželio 17 d. vakare, Cam

bridge lietuvių katalikų klubo 
svetainėje, Cambridge, Mass., 
Federacijos 16 skyyrius suren
gė 10 metų Lietuvos pavergi
mo, kaip jau buvo “Darbinin
ke” rašyta, liūdną paminėji
mą. Be jau išvardintų tame 
aprašyme kalbėtojų, kalbėjo 
kleb. kun. Juškaitis. Minėjimui 
vadovavo skyriaus pirminin
kas A. Zaveckas, kuris reiškia 
padėką kalbėtojams, daly
viams ir klubo valdybai už pa
talpas. A. D.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WBSX — 1230 kUoeydea, Salėm, Maas.

šeštadienį, birželio 24 d., 1:15 v. p. pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudie* dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvay South Btoton 27, Masa.

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




