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Katalikas. kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne- 
turi teiste vadintis geni 
Bažnyčios vaiku.
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Bolševikai provokuoja tretįjį karą
Užpulta pietine Korėja.-Bolševikų parengtos ir ap

ginkluotos šiaurinės Korėjos karinės pajėgos veržiasi į 
Seoul, pietinės Korėjos sostinę. - Kovose dalyvauja sun
kioji artilerija, tankai, laivynas ir aviacija. - Amerikiečiai 
ir jų šeimos evakuojami. - Nelaisvėn paimta rusų karių.

Seoul. — Auštant bir
želio mėn. 25 d., stiprios 
karinės pajėgos, apie 
50,000 vyrų, parengtų ir 
apginkluotų Sovietų kon
troliuojamoje šiaurinėje 
Korėjoje, peržengė pieti
nės Korėjos sieną ir užė
mė keletą vietovių. Karas 
iš anksto nepaskelbtas, 
tačiau puolimas nebuvo 
nelauktas. Pietinės Korė
jos ministeris pirminin
kas Sihn Sung Mo dar 
prieš šešias savaites va
kariečius įspėjo, kad 
šiaurinėje Korėjoje bol
ševikų treniruojama ka
riuomenė telkiama prie 
sienos, kurią birželio 25 
d. ir peržengė.

Įsiveržėliai slenka vidu
rio Korėjos lyguma ir 
taiko į pietinės Korėjos

sostinę Seoul. Jie yra tik 
10 mylių nuo miesto. 

Mieste buvo numesta bom
bos ir apdaužytas aero
dromas. Ore įvyko susi
šaudymas su patruliniais 
JAV lėktuvais. Puolikai 
pirmieji atidengė ugnį. 
Komunistų naudo j a m i 
lėktuvai, artilerija, tan
kai ir laivai, kaip stebė
tojai praneša, yra aiškiai 
rusų kilmės ir, galimas 
daiktas, jų karių vado
vaujami. Pietinės Korė
jos karo štabas praneša, 
kad jie paėmė į nelaisvę 
apie 20 rusų tankistų. 
Taip pat pranešama, kad 
daugelyje vietų puolimas 
yra atremtas. Abejose 
pusėse yra daug užmuštų 
ir sužeistų.

Užpultoje pietinėje Ko

rėjoje yra apie 500 ame
rikiečių karių ir arti 1000 
civilių su šeimomis ir vai
kais. Visi jie skubiai evo- 
kuojami į saugesųps vie
tas. JAV kariai tuo tar
pu laikosi rezervuotai.

Pietinė Korėja yra tik
tai per 100 mylių van
dens kelio nuo Japonijos. 
Po karo ji buvo JAV 
okupacinėje priežiūroje. 
Vėliau jai buvo suteikta 
pilna nepriklausomybė. 
Neseniai įvykę rinkimai, 
komunistams nepalan
kūs, krašto valdymą pa
vedė demokratinėms par
tijoms. Negalėdami ki
taip pietinės Korėjos už
valdyti, bolševikai grie
bėsi rizikingo žygia, ku
ris gali pasibaigti tre
čiuoju karu.

tilerijoK apžiūri seržanto, Arthuro Ripke, kara
biną laike m£o lankymosi Quantico, Va.
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Ką pasakė Achesonas Harvarde
Filosofija “gyventi ir leisti gyven

ti”. - Kantrybės periodas. - Siekiant 
taikos - ruošiamasi karui.

SUGRIUVO PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBE

‘■rjlžm a praktiku parodė, kad
toks sulyginimas visiems 
atima norą dirbti. Prasi
dėjęs badas padėtį dar 
pasunkina. Dabar išleis
tos naujos instrukcijos, 
kurios turtingesniems pa
lieka jų nuosavybę, o 
praturtusiems — pinigus. 
Komunistai mano, kad ta 
laikina ‘buržuazinė’ prie
monė pataisys pašlijusią 
(ekonominę padėtį, kol vėl 
galės visus “lyginti”.

birželio mėn. 24 d., didele 
baisų dauguma (352 
prieš 230) išreikštas ne
pasitikėjimas Bidault vy
riausybei. Vyriau s y b ę 
nuvertė socialistai, susi
dėję su komunistais. Ka
dangi šiuo metu Paryžiu
je vyksta konferencija 
šešių Europos valstybių 
dėl Schumano plano, tai 
kabineto krizė gali ją sti
priai paveikti. Manoma, 
kad Anglija prie derybų 
jau nebeprisidės.

KHfa ksMfctai daro
IsUnų nuolaidų

Hong - Kong. — Rau
donoje Kinijoje buvo iš
leistas griežtas įsakymas 
žemę ir pinigus išdalinti 
visiems lygiai. Tačiau

Migo B-29 su 11 vyrų
Tokio, Japonija —Jung. 

Valstybių oro jėgų vado
vybė praneša, kad birže
lio 23 d .dingo B-29 lėktu
vas su 11 vyrų kaž kur 
arti Guam. Šis lėktuvas 
dingo grįždamas iš pra
tybų į Okinawą.

Korėja anksčiau buvusi 
neprik 1 a u s o m a kuni
gaikštystė, 14-tame am
žiuje patęko Kinijos im- 

ET."L 
kinai ir japonai. Po 1894 
m. kinų - japonų karo 
Korėja atgavo nepriklau
somybę. Po 1904 m. rusų- 
japonų karo, japonams 
buvo pripažintos teisės 
kontroliuoti Korėją, bet 
1907 m. Korėjos impera
toriui atsisakius nuo sos
to, kraštas buvo prijung
tas prie Japonijos.

Po šio karo ji buvo pa
dalyta į sovietų ir ameri
kiečių zonas, bet turėjo 
gauti visišką nepriklau
somybę. Amerikiečiai sa
vo dalyje tą padarė. So
vietai gi primetė savo le
teną, po kuria nori pa
spausti ir visą Korėją.

JAV v UN imasi priemonių 
lokalizuoti karą 

Prezideiįtas Trumanas nutraukė

riais ir karo vadais. - Korėjai siunčia 
ma pagalba. - UN griežtai pareika

Iš helicopterio nuleidžiamas jftry desantininkas.

Komunistinės Korėjos 
ministeris pirmininkas, 
bolševikų pastatytas, ap
kaltino pietinę Korėją, 
kad ji pažeidusi sieną ir 
“išprovokavusi k a r ą”, 
amerikiečių kapitalistų 
pakurstyta. Jis nieko ne
užsiminė apie karo pa
skelbimą pietinei Korė
jai. Tas buvo pranešta 
per tą pačią radijo stotį 
kelioms valandoms anks
čiau. Patys muša ir patys 
rėkia.

Pietų Korėjos karinės 
pajėgos amerikiečių pa
dedamos privertė komu
nistus šiauriečius pasi
traukti. Jie buvo jau arti 
Seoul sostinės. Apskai
čiuojama, kad užmušta ir 
sužeista apie 6,000 žmo
nių. Komunistai kautynė
se panaudojo 90 tankų. 
Jung. Valstybių ambasa
dorius John Muccio savo 
kalboje pabrėžė, kad ko
munistai bus sumušti.

Pietiečiai, vydami prie
šą, keliose vietose perėjo 
š. Korėjos sieną.

lavo, kad siaurinė 
kariuomenę.

Washington, D. C. — 
Prezidentu Trumanas, 
savaitės pabaigoje ilsėjo
si savo ūkyje Indepen- 
dence, Mo., valstybės se
kretoriaus Dean Acheso- 
no buvo iškviestu į Bal
tuosius Rūmus. Sėsda
mas į lėktuvą jis nesišyp- 
sojo, kaip paprastai, bet 
buvo rūstus ir pareiškė, 
jog padėtis gali pasidary- 
ti labai pavojinga, tačiau 
jis tiki, kad taip dar ne
bus. Jis tuojau turėjo pa
sitarimą su savo ministe- 
riais, patarėjais ir karo 
vadais. Apie puitarimo 
rezultatus žurnalistams 
neduoda žinių. Oficiali- 
niai sluoksniai tiek yra 
pareiškę, kad įsakyta pie
tinei Korėjai tuojau teik
ti pagalbą ginklais, ku
riuos ji ir taip turėjo 
gauti pagal priimtą pla
ną. Laivai su karine siun
ta jau plaukia iš Japoni
jos į Korėją.

Buvo taip pat sukvies
tas UN saugumo tarybos 
posėdis. Pranešimus pa
darė JAV ambasadorius 
Emest A. Gross ir pieti-

Koreja atitrauktų

nės Korėjos ambasado
rius John M. Chang. Jis 
pareiškė, kad jo kraštas 
užpultas iš pasalų, karo 
nepaskelbus, kad tai yra 
nusikaltimas žmonišku
mui ir didelė grėsmė pa
saulio taikai. Jugoslavi
jos atstovas dar siūlė iš
klausyti ir šiaurinės Ko
rėjos pasiteisinimų, bet 
saugumo taryba su tuo 
nesutiko. Ji devyniais 
balsais, susilaikius tik 
Jugoslavijai ir nedaly
vaujant Sovietų Rusijai, 
priėmė rezoliuciją, kurio
je reikalauja užpuoliką 
tuojau atitraukti kariuo
menę, o visus UN narius 
ragina teikti pagalbą už- 
pultajai pietinei Korėjai. 
Oficialūs JAV sluoksniai 
pareiškia, kad šis UN 
sprendimas yra pirmas 
toks skubus ir griežtas. 
Laukiama, kokios bus jo 
pasekmės, ir ar komunis
tinė šiaurės Korėja pa
klausys sprendimo UN, 
kai ligi šiol neįsileido net 
jokios UN komisijos į sa
vo kraštą.

Boston, Mass. — Birže
lio 22 d. valst. sekreto
rius Dean Achesonas 
Harvard’o universiteto 
auklėtiniams ir jų arti
miesiems, kurių buvo su- 
sirinkę 13,000, pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė, 
kad stabilizacija pasauly
je galės būti pasiekta tik 
tada, kai Rusijos vadai 
supras savo politines 
klaidas, kurias jie daro. 
Jis pareiškė, kad nebus 
galima išspręsti savitar
pinių problemų, kol Rusi
jos vadai nuoširdžiai ne
priims filosofijos posa
kio: “gyvenk ir leisk ki
tiems gyventi”. Kol jie 
to išmoks, bus kantrybės 
bandymo periodas. Tai 
nereiškia, kad šiame pe- 
rijode negalėtų būti tai
kos bandymų.

Amerikos politika bus 
tęsiama gen. Marshal’o 
nužymėtais pagrindais: 
“šis kraštas pirmutinis 
bus prie tarptautinės 
konferencijos stalo ir pa
skutinis nuo jo pasi
trauks”. Nežiūrint į tai, 
įspėjo valst. sekretorius, 
Amerika turi būti pasi- 
ruošųsi ,karui( nory tai 
nereiškia, kad karas būtų 
neišvengiamas.

“Mes stipriname savo 
jėgas, kad galėtume pa
šalinti sąlygas karui kil
ti. Mes stovime akivaizdo
je naujojo periodo su pa
sitikėjimu, bet turime bū
ti labai blaivūs savo 
sprendimuose”.

Toliau, kai bedamas 
apie ginklavimąsi, pareiš
kė: “tai daroma ne nu
galėjimo tikslu”, kas 
reiškia ne užpuolimo, o 
tik apsaugos, nes jėga 
negalima ginčų likviduo
ti nei jų sutvarkyti. Pa
liesdamas Šiaurės Atlan
to bendruomenę sakė, 
kad Atlanto paktas yra 
ne tik priemonė, bet ir 
istorinės reikšmės kuria
masis aktas. Esą jau So
vietai pamatė, kad jų pa
stangos sutrukdyti Euro
pos atstatymo programą 
nepasisekė.

Apžvelgdamas santy
kius nuo paskutinio karo 
pabaigos, priminė, kad 
Rusija ne tik sulaužė šia
me periode savo pasiža
dėjimus, bet ir nesutiko 
bendradarbiauti taikos 
labui. Jis priminė Har
vardo auklėtiniams ir 
gausiai klausytojų audi
torijai, kad šiame periode 
keitėsi valstybės sekreto
riai, bet užsienio politika 
nesikeitė. Jos pastovumą 
palaiko prezidentas Tru
manas.

e'-**/**- -a.. ------' - (KicziMettcių sTraus
Chicago, III. — Dau

giau kaip 4,000 vidurinės 
ir vakarų Amerikos gele
žinkeliečių sutreikavo, 
reikalaudami trumpes
nių darbo savaičių už tą 
pačią algą. Streikas pa
lietė Chicago, Rock Is- 
land ir Pacifiko.

PRANCŪZAI DARO 
SUTVIRTINIMUS

Franfurtas, Vokietija. 
Okupacinė prancūzų val
džia Vokietijoje oficialiai 
pranešė, kad visu Parei- 
niu yra daromi sutvirti
nimai atremti bolševikų 
veržimiiisi. Pranešimu

buvo paskelbtu po to, 
kai puklydo kalbos, jog 
prancūzai daro sutvirti
nimus prie garsiosios, 
ties Reino upe pakibusios 
uolos “Lolerei”.

Suglaustos žinios
A Jung. Valst. ambasada Maskvoje pranešė, kad 

ambasadorius Alan G. Kirk savo kelionėje į Sibirą, 
pasiekė Baikalo ežerą.

A John Foster Dulles, specialus valstybės departa
mento patarėjas, reikalauja konferencijos su gen. 
MacArthur dėl paskutinių įvykių pietinėje Korėjoje. 
Lempų šviesos per visą praeitąją naktį MacArthuro 
vyr. butinėje liudija^ kad buvo tariamasi su štabo va
dais apie paskutinius įvykius Korėjoje.

A George Yeh, nacionalistinės Kinijos užsienių mi
nisteris Associated Press pareiškė, kad invazijos ban
dymas į pietinę Korėją yra aiškus sovietų agresijos 
nuotykis.

A Nacionalistinės Kinijos karinės pajėgos yra vi
siškai paruoštos sutikti komunistų invazijai į For
mozą. Komunistų invazija į Formazą gali įvykti su
derintai su šiaurinės Korėjos invazija į pietinę Ko
rėją.

A Sachalinos salon , kuri yra prie pat Japonijos, 
bolševikų keliamos ir kolonizuojamos didelės masės 
rusų ūkininkų.

A Japonijos valdytojui McArthurui rusai įteikė 
notą, reikalaudami atšaukti potvarkius, nukreiptus 
prieš komunistus. Manoma, kad gen. McArthuras 
nieko neatsakys, nes tai ne rusų reikalas.

A Vakarų Vokietijon yra prikimšta iš Sovietų zo
nos apie 1,500 šnipų ir agentų bolševikinei propagan
dai varyti ir sąmyšiams kelti.

A Portugalijoje prasidėjo didelė politinė byla prieš 
sąmokslininkus, kurie kėsinosi nužudyti ilgametį pre- 
mierą Dr. A. Salazorą ir perimti krašto valdžią.

A Susekė slaptoji policija Jugoslavų sąmokslu grą
žinti sostan Jugoslavų karalių Petrą.

A Phhilipinų vyriausybė J.A.V. padovanojo bazes 
vertės $8,500,000. Pagal sutartį Amerika pasilaiko 
teisę dvi bazes valdyti dar iki kovo mėn. 1952 m.

A šveicarai nuleidžia maisto atsargas į gilius Šal
tus Alpių ežerus. Kaip jau buvo pranešta, kiekvie
nam gyventojui įsakyta iki rugsėjo 1 d. padėti rt- 
sargon bet 20 sv. negendančio maisto.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
NEGRŲ IR INDĖNŲ MISIJŲ REIKALU 

Mylimieji Kristuje:
Sekmadienį, liepos 2 d., bus daroma rinkliava 

Amerikos negrų ir indijiečių misijoms. Gyvendamas 
žemėje Dieviškasis Išganytojas dažnai pabrėždavo 
savo meilę žmonių sieloms. Jei jis dabar gyventų mū
sų tarpe, Jis nurodytų dideles minias, kurios dar ne
priklauso Katalikų Bažnyčiai, ir sakytų: “Dar yra 
kitos avelės, kurios nepriklauso Mano avidei; ir jos 
reikia atvesti”. Ir Jis tikrai nurodytų penkioliką mi
lijonų negrų, gyvenančių mūsų šalyje. Jų neaprūpin
ti sielos reikalai tikrai sujaudintų Jo gailestingą Šir
dį-

Tad gi negrų misijų tikslas kaip tik rūpinasi at
vesti tas milžiniškas minias į Evangelijos šviesą ir 
Kristaus Atpirkimo mokslą. Tas šventas uždavinys 
vos tik pradėtas. Atsivertėlių skaičius pamažėli au
ga, bet vis dėlto iš penkiolikos milijonų negrų vos 
trečdalis milijono katalikų. Aišku, kad tie sunkiai 
pelnyti laimėjimai, tie didingų pasišventimų vaisiai, 
turi būt palaikomi. Ir ne tik palaikomi, bet, su jūsų 
pagalba, ir paugdomi.

Ne tiek gausūs skaičiumi, bet taip pat uolios re
liginės pagalbos yra reikalingi indėnai. Trys šim
tai penkiasdešimt tūkstančių pirmykščių Amerikos 
gyventojų, iš kurių buvo atimta žemiška nuosavybė, 
dabar laukia, kad jūs padėtumet jiems įsigyti bent 
dvasinę religijos nuosavybę. Ačiū Dievui, kas trečias 
indėnas yra katalikas, bet tūkstančiai dar tebelaukia 
tikrojo tikėjimo.

Negrai ir indėnai turi ypatingą teisę į mus. 
Jie yra mūsų kaimynai ir dėlto turi teisę į mūsų ar
timo meilę, ypač religijos srity. Ne tik jiems, bet ir 
jums bus naudingos maldos ir aukos, kurias gausiai 
suteiksite šios svarbios rinkliavos proga.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

Masja tartą*
Matam Mito

Vatikanas — Praeitą 
šeštadienį Jo šventenybė 
Popiežius Pijus XII pa
skelbė jauną, 11 matų 
amžiaus mergaitę Mana 
Goretti, šventąją, kuri 
prieš 48 m. buvo nužudy
ta jai besiginant nuo už
puoliko, norėjusio ją iš
prievartauti. Popiežius 
Pijus XII, pakeldamas ją 
į šventuosius, pareiškė, 
kad ji yra aekafauno 
kankinė, — gražiausias 
pavyzdys jaunimui.

Ceremonijose dalyvavo 
šventosios motinėlė Ma
ria, 87 m. amžiaus, ir 
apie 500,000 maldininkų. 
A. Serenelli, mergaitę su- 
badęs, nedalyvavo^ jis di
džiausiame susikaupime 
meldėsi. Maria Goretti 
mirdama nužudytojui do
vanojo ir prašė Dievo jo 
pasigailėti. Nušudytojas 
išbuvo kalėjime 27 me
tus. Dabar jis yra kapu
cinų vienuolyne.

Nsęr Tarta gubernatorius Thomas E. Dewey su žmona 
lt sšmmI Mew Yorko stotyje. Jis yra pareiškęs, kad dau
giau nebematys kandidatūros į prezidentus ir šį rudeni | 
gaberaąšnriaa. Svarbiausia priežastis — pablogėjusi svelka-
-------- ----------—----- - -

LENKŲ DARBININKAI 
PO STALINO PADU

PRANCŪZAI MEILINASI 
VOKIEČIAMS

Paryžius — Vienas pran
cūzų užsienių ministeri
jos valdininkas pareiškė, 
kad Prancūzija neužilgo 
siūlysianti trims didžio
sioms, Vokietijos okupa
cijoje dalyvaujančioms 
valstybėms, kad būtų im
tasi žygių nustoti Vokie-v 
tiją laikius priešu, Tų#1 
reikalu būsiąs ĮMttBkM 
Prancūzijos memorandu
mas trims didžiosioms 
valstybėms, kurios liepos 
3 d. susitiks Londone 
apsvarstyti, kaip baigti 
karo stovį su Vokietija.

Kiti prancūzų sluoks
niai mano, kad toks siū
lymas baigti karo stovy 
su Vokietija, reikštų pri-l 
pažinti Bonn’os vyriau-®

sybę teisėta įpėdine na
cionalsocialistinio rėži
mo. Įvyktų separatinė 
taika be jokių sąlygų. Jie 
mano, kad taika su Vo
kietija galės būti sudary
ta tik taikos konferenci
joje. ■

Trygve Lie, Jungtinių 
Tautų generalis sekreto
rius, vėl vyksiąs į Euro
pą šio mėnesio pabaigoje. 
Šios kelionės tikslas esąs 
dar kartą bandyti komu
nistinę Kiniją įtraukti į 
Jungtines Tautas ir grą
žinti Sovietų Rusiją į se
kantį Jungtinių Tautų 
susirinkimą.

Lina, Austrijai — Čia 
gautomis iš Čekijos žinio
mis, visų Čekijos vysku
pų veikimas yra griežtai 
suvaržytas. Keli vysku
pai, kaip ir Pragos arki
vyskupas J. Beran, yra 
uždaryti savo namuose; 
kiti niekur be policininko 
neišleidžiami. Vyskupų 
kurijose yra susodinti 
komunistų valdininkai, 
kurie naudojasi vyskupo 
kanceliarija ir antspau- 
domis.

K«
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pagrobė

: Vtoaa, Austri; 
ėjusią savaitę
kiečių zonos buVo pa
grobtas vengrų katalikų 
kunigas Gaspar. Dar bū
damas savo tėvynėje 
Vengrijoje jis komunistų 
buvo kelis kartus areš
tuotas. 1948 metais pabė
go į Austriją ir čia rūpi
nosi vengrų pabėgėliais 
katalikais. Ilgos komu
nistų rankos ir čia jį pa
siekė.

Londonas. — Lenkų 
laikraščiai Anglijoje ra
šo, kad komunistų išleis
ti darbo įstatymai imta 
nepaprastai griežtai tai
kyti norint pakelti pro
dukciją ir daugiau iš dar
bininkų išspausti. Naujai 
paskelbtoę instrukcijos 
.tam įstatymui vykdyti 
reikalauja, kad darbinin
kai būtų baudžiami kalė
jimu už pavėlavimą arba 
neatėjimą į darbą. Tokio
mis pat. bausmėmis bau
džiami ir darbų prižiūrė
tojai (bosai) ir gydyto
jai, kurie lengvai pateisi- 
na — - - --

aiheri- sveikatos. Įž 
lūs teismai 
skirti. Spauda aštriai už
sipuola darbininkus ir 
įmonių vedėjus, nes esą 
dėl jų “apsileidimo” ne
galima įvykdyti nustayto 
plano.

Šitokios drakoniškos 
priemonėj .Sovietų Rusi
joje jau seniai vartoja
mos. Daug darbininkų 
yra atsidūrę Sibire vien

* > « , . I I

im dėMų ne
neigti specia- 

bausmėms
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Visai teisingai šitaip rašo 
“Naujienos“ birželio mėn. 20 
d.' numeryje (144), užsiminu
sios apie “Laisvės“ paskelbtą 
vajų gelbėti tam maskviškiam 
laikraščiui. “Naujienose” skai
tome:

Bolševikų lietuvių kalba ra
šoma “Laisvė” birželio 8 dieną 
muša “trevogą”. To laikraščio 
vyriausias komisaras Bimba 
savo sekėjams sakosi esąs bė
doje ir iš savo pasekėjų pra
šyte prašo sumesti po dešimt 
dolerių. Jei, girdi, tokių tūks
tantis atsirastų, tai susidarytų 
graži dešimties tūkstančių do
lerių suma. Bimba aritmetiką 
moka. Jei, girdi, dešimts tūks
tančių suma susidarys, tai ne
malonumo bus išvengta. To
liau Bimba giriasi, kad dirbą 
“Laisvėje” darbininkai jau ke
lis kartus yra sumažinę savo 
atlyginimą už darbą. Bet at
rodo, kad ‘ “Laisvės” skiltis 
įsivėlęs vėžys stipriai veikia

ir pinigai tirpsta.
Bimba specialistas aukas 

rinkti Jis rinko vėžio ligai tir
ti aukas, kurios turėjo būti 
pasiųstos Lietuvon medicinos 
institutui. O kjur tos aukos su
tirpo, tai ir netenka girdėti.

Stalino ranka dosni, tai ku
riems galams tas skaitytojų 
mulkininmas ir iš jų aukų vi
lto jums...

Atrodo, kad mūsų raudonie
ji apaštalai be aukų gyventi 
negali. Lyg anas Zoiskio uba
gas giesmes gieda, dainas dai
nuoja ir per atlaidus iš žmo
nių pinigus vilioja. Tai jau 
ubagiška notūra tų Stalino 
kromelio laikytojų.

Taigi, Mizara iš kreivos pyp
kutės dūmus traukia, o Bim
ba “trevogą” muša, kad jų 
gazietėlę gelbėtų. Nemulkinkit 
savo skaitytojų, jie gerai žino, 
kad jūsų gazieta gali eiti ir be 
aukų. Yra kas jos likimu, kai 
reikalas bus, susirūpins...

Belgijos karalius Leopoldas M žmona, kuaigaitaštyte 
de Rethy, lydimas garbės sargyboa Vatikane.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
AERODROMAS

Baltifnore. — Birželio 
mėn. 24 d. prezidentas 
Trumanas atidarė Balti
morėje didžiausią pasau
lyje aerodromą (airport), 
skirtą tarptautiniam oro 
susisiekimui. Aerodro
mas apima 37,000 akrų 
plotą. BaltimorėB miestui 
jis kainavo 12 milijonų 
dolerių, prie kurių val
džia pridėjo dar 3 milijo
nus. Prezidentas Truma- 
nas pareiškė, kad aero
dromo tikslas yrą patar
nauti taikiam tautų ben
dradarbiavimui it pteky- * tui duota tik apribota tei- 
bos reikalams.

ųuale ir Angelo DiGacio- 
mo iš Buffalo.

Sakoma, kad yra suar
dyta didelė betiktų pini
gų gaminimo ir platihimo 
banda.

Sciistss nMžft

VVMahingtoa, D. C. — 
Jung. Valstybių Senatas 
dauguma balsų nutarė 
pratęsti jaiinų Vyrų re
gistraciją kariuomenėn 
trims metams. Preliden-

už tai, kad pasitaikė atsi
tiktinai pavėluoti arba 
susirgus ateiti į darbą. 
Bet koks pasiteisinimas 
laikomas sabotažu. Tokia 
yra darbo laisvė “laisva
jame dąrbininkų krašte”.

Stabas nusimeta "tautu 
tėvo" kaukę

Maskva. — Neseniai 
vienoje kalboje, o dabar 
išleistoje brošiūroje 
“Marksizmas kalbotyro
je” Stalinas piktai išplie- 
kia kalbininkus (filolo
gus), kurie neva patai- 
ksnjs “nsrionnliirmui”. 
Griežtai pas i s a k o m a 
prieš “įiervertimą” kitų 
kalbų. Tuo esą kursto
mas “žalingas patriotiz
mas”. Kitais žodžiais ta
riant, marksistui geriau
sia kalba tegali būti ru
siška.

Tai buvo jau senai ži
noma: komunizmo prie
danga Kremlius varo to
kią pat rusifikaciją, ko
kia buvo caro laikais.

tfĮM K IMMMįjlį itylIĮ

H’ashittgton, D. C. — 
Krašto saugumo sekreto
rius Louis Johnson ir 
gen. Omar N. Bradley po 
dviejų savaičių kelionės 
ir pasitarimų su gen. 
McArthuru grįžo į Wa- 
shingtoną. Apie kelionę 
ir pasitarimus nieko ne
prasitaria. Jie pažymi tik 
tiek, kad surinko labai 
reikšmingų informacijų 
ir kad jų kelionė buvo su
sijusi su JA Valstybių 
saugumo interesais.

ŠIŲ DIENŲ
Turkai - osmanai, pirmą 

kartą koją į Europą įkėlė 1354 
m., užimdami Galipolį, dau
giau iž čia jau nebeatsitraukė: 
iš Mažosios Azijos, ginklu ka
riaudami, jie tolydžio veržėsi į 
vakarus, t. y., gilyn į Europą. 
Nuo tol ir Dardanelai (Bosfo
ras) yra Turkijos žinioje, ku
riuos, niekados nevaldę, norė
jo Rusijos carai pasigrobti, 
kaip dabar veržiasi juos atim
ti bolševikinė Rusija, kad ga
lop prasiveržtų į Viduržemių 
jūrą ir atkirstų visus vandens 
kelius vakarų valstybėms, 
ypač Britanijai.

Turkai * osmanai buvo su
galvoję ypatingą sau kariuo
menę, imta sudaryti 16 amžiu
je. Ta kariuomenė vaadinosi 
janičarai. Janičarai buvo pa
grobtieji belaisviai krikščionių 
vaikai. Jie turėjo priimti Ma
hometo tikėjimą it buvo iš 
mažens griežtai mahometoniš- 
kai auklėjami, kariškai iš
mokslinami ir sudrausminami 
tik turkų - osmanų intere
sams ginti ir galvas guldyti 
už sultoną bei jo haremus. Ja
ničarai buvo pati svarbioji 
turkų sultonų kariuomenė, te- 
panaikinfa 19 a. pradžioje.

Janičarai nepaprastai būda
vo lepinami ir apdovanojami. 
Jie savyje tikro žmogaus nie
kados nejautė, turėdami tik 
tokį siaurų uždavinių akiratį. 
Tad jie, ugningos orientališkos 
muzikos dilginami, sultono 
siunčiami, veržte veržėsi į kau
tynes, o priešą nugalėti jie 
laikė savo garbės pareiga. Va
dinasi, janičarai, tie buvusieji 
krikščionių vaikai, aklai nuo 
mažumės kitkam perauklėti, 
be atodairos kovojo ir užpuolę

JANIČARAI
žudė to krikščioniško tarpo 
žmones, iš kurių jie patys bu
vo kilę.

Patys turkai tuomet buvo 
sudarę lengvus raitelių ir sam
dytųjų pėstininkų dalinius. 
Arklys - žirgas yra prijaukin
tasis plačiųjų stepių gyvulys 
dar tolimais istorijos laikais. 
Tik mongoloidai jais pirmu
čiausia naudojosi, kad ir nuo
latinių ginklinių antpuolių me
tu. Raitųjų kariuomenė tuo
kart buvo pati judrioji kariuo
menė; raiti buvo ir janičarai. 
Tai nelyginant anų laikų “tan- 
tai” į Stropą
it* tvindę Eurbpą. Dažniausiai 
varu samdytieji pėstininkai 
buvo laikomi atspariniais tur
kų kariuomenės daliniais.

Ir šios dienos turi savo “ja- 
ničarus”. Rusijos NKVD dali
niai — enkovedistai, daugiau
sia kilusieji iš “bezpHbomin- 
kų”, t y. vaikų be tėvo moti
nos, tėra tam tikrų bolševiki
niu metodu perauklėti ir ko
munizmo tikslams pajungti 
kariai, tardytojai, teisėjai, eg
zekutoriai. Visi jie kariškai 
uniformuoti, privelegijuoti, la
biausiai apdovanojami ir iš
dresiruoti taip, kad nepasigai
lėtų ne tik žmogaus, bet ir sa
vo tėvo, motinos, brolio, se
sers, draugo ar giminės. Jie ir 
Stalingradą nuo vokiečių gy
nė, kai raudonoji armija buvo 
sumušta ir nepasidavė, nors 
kaip musės rudenį krito. Jani- 
čaro vardas sujungtas su tam
siu fanatizmu. A. žiemes*.

Žmogus, kuris nes Ir aito ge
tų knygų, yra yaasšus į tą, 
kuris visai nemota skaityt

Mark Tw>in.

j CADILLAC PONTIAC

i WM. H. BASSETT CO.
’ I

į 1782 Main St. 33 Main St.
8 BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

KaffiM Ret*Mt 0 
pbta* 

Rochester, N« Y. —*- Fe- 
deral Grand Jury, iŠklaū- 
sę liudininkų parodymų, 
įteikė teisėjui Harold P. 
Burke kaltinimus už 
$1,000,000 priėmimą, pla
tinimą ir laikymą netik
rų pinigų. Kaltinami yra: 
Bernard Neuner iš Buf
falo, Matthew Zdolinsky 
iš Depew, Alfonse Stab- 
levski ir Henry StėVens 
iš Cheektowagar 
Barile, j

.1

sė šaukti jaunus vyrus 
karo tarnybon, būtent, 
tik kilus karui arba susi
darius rimtam pavojui.

Šis konskripcijos Dilius 
dabar perduotas Atstovų 
Rūmams, kurie jį jau yra 
priėmę, tačiau tik dve
jiems metams.

• Dr. Andriukaitis, vieninte
lis gydytojas iš Kanados gi
musių lietuvių, pradėjo plačiai 
garsėti Montrealyje kaip pui
kus specialistas diagnozėms 
nustatyti. Lietuviams, ypač 

Jamas atvykusiem*,fa yra
Michael DePat-

Stasio Šimkaus i
33 LIAUDIES DAINOS j

Ką tik išėjo iŠ spaudos kompozitoriaus STASIO | 
ŠIMKAUS solo ir chorams skirtų dainų naujas rinki- j 

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

Užsakymus siųskite: f
. DARBININKAS

366 West BroM|way, 9a. Bestos 27, Mm*.

i
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Prancūzai tebevargsta, bet ir 
žengia priekin

Alijantų šeimoje prasideda pasireikšti Prancūzi
jos įtaka. Tai tikra staigmena, nes vidujinė Prancū
zijos padėtis toli gražu nenusistovėjusi. Tiesa, fran
kas kiek atsigriebė. Neperseniai už dolerį buvo gau
nama 525 frankai, dabar nė 350 nenorima duoti. Tai 
reikštų lyg ekonominį pagerėjimą, tačiau dar toli 
iki normalios pinigų vertės, kai frankas būdavo 20 
amerikietiškų centų. Ir šiaip visas prancūzų gyveni
mas neina pastoviu keliu. Vyriausybė nuolatos kei
čiasi. Bidault ir Shuman vyriausybė, kiek ilgiau pasi
laikiusi, vėl sugriuvo. Kaip greitai pavyks vėl susi
klijuoti, pamatysim. Vadai yra gabūs, tačiau politi
nės partijos yra taip susiskaldžiusios, kad išrinktoji 
vyriausybė negali suburti tvirtos atramos. Prancūzi
joj tebėr 700,000 patentuotų komunistų, kurie turi 
savo žinioj daug pasekėjų, ypač darbo unijose. Gi to
kia gausi penktoji kolona sudaro skaudų pašiną tau
tos kūne. Prancūzai taip ir nepajėgia sukurti norma
lių gyvenimo sąlygų.

O vis dėlto matyt jie kovoja, ir tur būt sėkmin
gai, nes jų vadai jau ima iniciatyvą Europos atsista
tymo ir apsigynimo klausimu. Shumano planas, pa
gal kurį prancūzai nori sudaryti bendrą su vokiečiais 
ekonominį frontą, padarė daug teigiamo įspūdžio Eu
ropos tautose. Kabineto griuvimas, tiesa, tą įspūdį 
kiek susilpnino, tačiau amžinas tarp prancūzų ir vo
kiečių nedraugingumas atrodo jau benykstąs, kas be 
galo svarbu bolševistinio pavojaus akyvaizdoje. 
Prancūzų ir vokiečių vadai paduoda sau rankas, nes 
bendras jų priešas siekia abi tautas nužudyti. Visur 
vykdoma bolševikų tautažudystė baisesnė už bet ko
kią kitą nelaimę. ♦

Apgynimo klausimu prancūzai pareiškia, kad 
jie negali pastatyti 20-30 divizijų, bet daug mažiau, 
ir tą negausią kariuomenę reikia apginkluoti naujais 
“atominiais” ginklais, kuriuos amerikiečiai giriasi 
išradę, ar dar išrasią. (Amerikos generolai sako, kad 
jau išrasta tokių ginklų, kurie sėkmingai atrems tan- 

• kų ir orlaivių puolimą. Be to, yra išrasta atominių 
Šovinių patrankoms ir šautuvams. Kitokių rūšių gin
klai tebetobulinami). Tačiau prancūzai mano, kad 
Rusija labai atsargi, ir daugiausiai kariaus savo iš
mėgintais ginklais: penktosios kolonos pagalba ji 
ardys vidujinę valstybių tvarką, organizuodama   •” 

SUSITIKIMAS
[22]

Jonas Gailius

— Steponas Krukonis?! — staiga palei
džia berniuko ranką Indrė, o šis kaip kulka 
šauna pro duris.

Indrė pasilenkusi pakelia Alvydo nuo
trauką ir prispaudžia prie veido. Paskum ima 
nuo žemės rėmelius ir renka stiklų šukes.

Jos veidas išblyškęs, tamsios akys pri
merktos. Kai renka aštrias stiklo šukes, sa
kytum, savo skausmą, kruvinančius erškė
čius renka.

Jaunas veidas vis tebėra sustingęs balta
me išblyškime, gilios akys skandina virtinę 
atsiminimų, o iš lieknų pirštų sunkiasi keli 
rausvi kraujo lašai.

Išsitiesia, atsidūsta ir sunkiais žingsniais 
nueina į kambarį. Dabar ji nepanaši į ką tik 
kiemu prabėgusį džiaugsmą: jos kojos taip 
sunkiai kolojasi, rankos taip bejėgiai nuka
rusios, tartum jį eitų į mirtininko vienutę.

Kai uždaro paskui save duris, apsidairo 
keistu žvilgsniu, lyg būtų įžengusi į svetimą, 
nemielą kambarį.

Gėlės numestos ant žemės, ąsotėlis sudu
žęs, staltiesė sugarankščiuota. Net stalčiu
kas atidarytas ir viskas netvarkingai su
jaukta.

Indrė tebestovi viduryje kambarėlio ir, 
rodos, nieko nemato: jos mintys žaibais rai
žo sąmonę, banguoja atsiminimais, pradeda 
smaugti.

— Už ką? — išgirsta savo balsą ir krūp
teli, tartum išsigandusi.

Ji, rodos, mato Krukonį, vaikščiojantį su 
Motiejūnu ir pasišnibždom kalbantį; mato jį

Prel. Myk. Krupavičiaus, VLIK Pir 
mininko, kalba per Vatikano radiją 

______ 1L6.50.
----------------

Vyriausias Lietuvos Iš- turim svarbių uždavinių 
laisvinimo Komitetas, ku
rio vardu čia kalbu, pir
miausia dėkoja kovojan
čios lietuvių tautos var
du Šventajam Tėvui, ku
ris visada rodė ir tebero- 
do savo tikrai tėviško pa
lankumo mūsų siekia
miems šiais sunkiais lai
kais tikslams. Teikiama 
galimybė kalbėti ir da
bar į visą platųjį pasaulį 
yra vienas iš daugelio to 
palankumo įrodymų. To 
Šv. Tėvo palankumo ir jo 
teikiamos pagalbos lietu
vių tautai ji niekada ne
pamirš ir atsidėkos savo 
dėkingumu ir prisirišimu 
prie šv. Sosto.
Ko mes šiuo metu esame 

atsidūrę amžinajame 
mieste?

Šventieji metai tūks
tančius žmonių sutraukia 
prie Kristaus Vietininko 
gauti iš jo palaiminimo ir 
išmelsti dieviškosios pa
galbos teisingumo ir tai
kos pasiilgusiam ir išvar
gintam pasauliui. Ir mes 
esame atsiradę šventųjų 
metų proga. Ir mes tų pa
čių tikslų esame atvykę 
siekti. Bet kadangi mūsų 
vargai, kančios ir pavo
jai yra nepalyginamai di
desni už tų tautų, kurių 
vaikai gali laisvai vykti į 
šį šventąjį miestą, tai ir 
mūsų tikslai yra tiek pat 
nepalyginamai gileeni, 
platesni ir opesni bei at
sakingesni. Mes atlikę sa
vo pareigas su Dievu ir 
su Kristaus Vietininku,

kietoj Australijoj, ištai
gingai ir lengvai, varguo- 
liškai ir sunkiai — visur 
negailestingai, skaudžiai 
ir naikinamai, kaip mir
tis mums ant užkulnių li
pa tautinis nykimas, tik 
ne visur vienaip, kiekvie
name krašte kitokiu bū
du. Net švelniausias sve
timų žemių kurortinis 
oras mūsų sąlygomis 
mums neša atbukimą ir 
tautinį nykimą. Tik var
dan tos Lietuvos kelias 
mus nuves į saugią vietą 
ir išlaikys mumyse tas 
tautines savybes ir tauti
nį lobį, kuriuos išsinešėm 
iš savo žemelės ir kuriuos 
padidinę turim parsinešt, 
kaip lauktuves savo mo
čiutei Lietuvėlei!
“Daugel krito sūnų kaip 

tų lapų rudens...”
Lietuviai savo krauju 

gausiai aplaistė ne tik sa
vo žemelę, bet ir sveti
mąsias, tačiau niekad to
kia plačia vaga ir taip 
sriauniai netekėjo lietu
viškasis kraujas, kaip 
dabar teka. Ligi šiurpo 
prareto lietuvišk o s i o s 
galvos. Ir todėl jos pa
brango 
Naikina jas bolševikai, 
bet naikina jas ir tie, ku
rie pasiduoda nutautimo 
eigai. Kuriuo būdu esam 
nustoję daugiau savo 
brolių, sunku pasakyti... 
Šitai liečiu tik tam, kad 
tą pavojų visi žinotumėm 
ir budėtumėm, kaip ka- Bžz 
rys sargyboje, nes tas 
nykimo ir tautinės mir
ties pavojus mus perse
kioja visur ir šioj geleži
nės uždangos pusėje.

Turi jungti mus meilė 
ir solidarumas

Šventas Jonas Apašta-

atlikti su žmonėmis: ita
lų vyriausybe, spauda ir 
kitais. Toli gražu dar ne 
visa esame atlikę, bet jau 
dabar galime bendrai su 
visais pasidžiaugti, kad 
mes visur ir visų esame 
priimami ne tik su gilia 
užuojauta, bet ir su pa
slaugumu. Mes džiaugia
mės, kad ir ši žemė su jos 
vadais ne tik žino mūsų 
pavojus, bet ir užuojautą 
dėl jų mums reiškia ir 
pasirengusi pagalbos ran
ką ištiesti bent tiek, kiek 
jos gyvenimo sąlyga lei
džia. Tat esam čia vardan 
tos Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos:
tai mūsų šių didžiųjų 

nelaimių ir pavojų trum
pa, bet pilna programa — 
ne tik Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, 
bet ir visų lietuvių susi
būrimų bei pavienių žmo
nių. Tai kovojančios Lie
tuvos programa. Vardan 
tos Lietuvos. Ar geriat 
ar valgot, ar einat į krik
štynas, ar į bažnyčią Die
vo pagarbint, ar fabrike 
dirbti ar teatre sėdi, ar 
normuoji santykius su 
savo artimu, ar kuri pla
nus ateičiai — visur ir vi
sada — VARDAN TOS 
LIETUVOS.

Gyvenam nepaprastai 
sunkius laikus. Kur be
būtum ir kaipd1 ‘begyven- tas senatvėje, kai negalė
tumėm — t-ŽZTŠZ JA  ---------------j—
Valstijose ar barbariško
je bolševikijoje, nesve
tingoje Vokietijoje ar

kaip niekada.

vojų, bet žinojo ir atspa
ros sėkmingą priemonę— 
tarpusavio meilę 
darumą. Meilė — tautinis 
solidarumas ir mums turi 
tos pačios reikšmės, kaip 
ir apaštalų laikais turėjo. 
Tautinis solidarumas yra 
ir aukščiausia tautinė do
rybė. Visomis tat pajėgo
mis ji ugdytina, kaip rū
telė mergelių darželyje.

Reikalinga lietuviškų 
sąžinių bankai

Amerikiečiai įsisteigė 
kraujo bankų. Mums rei
kalinga prisisteigti lietu
viškų galvų ir lietuviškų 
sąžinių bankų. Bendro
mis jėgomis turime rem
ti ir palaikyti visi vieną, 
o vienas visus. Visi už 
vieną, vienas už visus — 
tai mūsų obalsis, tai mū
sų kelrodis. Kai apsėda 
vieną mūsų tautietį skur
das, nedarbas vargas — 
tai mūsų skurdas ir var
gas. Jį privalom gelbėti 
iš jo, kaip kad save gel- 
bėtumėm. Kuris mūsų 
brolių lietuvių pakliūva į 
moralinius pavojus ar į 
nutautimo nelaimę — tai 
mūsų pavojus ir nelaimė. 
Turime panaudoti visas 
priemones tą mūsų brolį 
iš tų pavojų išgelbėti. 
Labdaros veikla, morali-

soli-

laisves JA

streikus, sabotažą, riaušes, ardydama gynybą, vesda
ma propagandą ir kur jau įsigali, naudodama kruvi
ną terorą. /

Nieko naujo prancūzai nepasako, bet jau džiugu, 
kad pasimokino iš kartaus prityrimo, jog komunis
tai yra pavojingesni už vokiečius ar kuriuos kitus 
priešus. K.

 z* 

mokytojų kambaryje dulkes bešluostantį ir 
bekilojantį knygas ir sąsiuvinius; mato susi
rinkime niūriai besėdintį ir atydžiai besi
klausantį... Ak, Viešpatie, mato jį benešant) 
jos laišką Alvydui; mato jį atnešantį visą 
mokytojų korespondenciją...

Indrės veidas staiga nukaista. Skubiai 
padeda rėmelius ant staliuko ir išbėga į kie
mą.

Ne, ji jau negrįžta prie langelio maisto 
atsiimti: Indrė eina tiesiai į kaimyninį bara
ką ir pabarškina į paskutines duris. Nelauk
dama kvietimo, pastumia jas ir pamato susi
vėlusią vyro galvą, pasvirusi, prie nedidelių 
popieriaus lakštelių.

Susivėlusi galva žaibo greitumu pakyla, o 
rankos automatiškai sugniaužia lakštelius.

Indrė stovi šalia pat sumišusio vyro, o 
jos krūtinė, rodos, sprogs nuo vidinės įtam
pos.

— Atėjau padėkoti, p. Krukoni! •— pasa
ko variniu, dusliu balsu. — Va, už tuos raš
telius. Kitaip, — būčiau jau išvažiavusi iš 
Europos ir praradusi didžiausią džiaugsmą.

— Man?! Padėkoti?! — tik dabar atsi
stoja Krukonis.

— Taip, jums, p. Krukoni! O čia, va, ir 
Alvydo nuotrauka, — padeda ant stalo ir 
arčiau pastumia. — Girdėjau, jums reikalin
ga. Siųskite, kur reikia! Juk pažįstate j), 
mano sužieduotinį. Jam ir laišką sykį nešė- 
te į paštą, o nunešėte Motiejūnui. Persiųskite 
dabar ir nuotrauką su mano linkėjimais!

Krukonis raudonas, lyg ugnies užlietas, 
žvilgteri į nuotrauką, o Indrė visai netikėtai 
išeina pro duris, palikdama jį vieną.

Ji tik dabar eina prie maisto dalinimo 
langelio ir atsistoja besibaigiančios eilutės 
gale.

3

jo savo apaštališko darbo 
varyt plačia vaga 
ną kartojo kiekviena pro
ga — Vaikučiai mylėki
tės. Anų laikų krikščio
nys gyveno labai pana
šius pavojus, kaip kad 
mes šiandien gyvename. 
Jiems taip pat grėsė iš
nykimas. Tas senas ka
rys apaštalas gerai žino
jo visą krikščionijai pa-

vie-

Viena pirmųjų ir 
nesutiki-

nė globa, įkurdinimo 
draugijos ir t.t. ir t.t. — 
tai tie lietuviškų galvų ir 
sąžinių bankai.

Gal nieks mūsų pirmiau 
ir galvoti negalvojo apie 
tokius nutautimo pavo
jus.

Baisi yra emigracinė 
bacila. Ji prikimba prie 
išeivio, taip kaip kandis 
nepastebimai ir nejunta
mai,
būdingųjų 
mai, susiskaldymas, bar
niai, tarpusavės intry- 
gos, šmeižimaisi. Susi- 
skaldom, susisilpninam, o 
gyvenimas lengvai, kaip 
patrešusią rykštukę lau
žo ir į mėšlyną meta. 
Jau dabar ta liga lietu
viai plačiai serga. Ir jos 
vaisiai gausūs. Dėl jų 
rimtai reikalinga susirū
pinti. Tai pasidavimo 
pradžia. Mes gi esame ka
riai. Mums karas dar ne
sibaigė. Mes dar stovime 
fronte. Mes privalome iš
silaikyti. Ko mes nesu
tinkame? Dėl ko kovoja
me? Ne liuksuso laikus 
gyvename, mūsų laikais 
tai kenksmingiausia tau
tai prabanga. Nebūkime 
savižudžiai.

nukelta į 4 pusi.

Prel. M. Krupavičius,

Kai Indre vėl grįžta į savo mažutį kam
barį, jos vidus pradeda atslūgti. Sutvarko 
mažutį stalelį prie lovos, iš naujo įmerkia gė
les, nušluosto visas dulkes. Ji ir pati šventa
dieniškai apsirengia, o į tamsius plaukus įse
ga rausvą rožės žiedą.

Dabar pasižiūri į veidrodį ir nusišypso: 
prieš ją stovi tamsių akių jauna mergaitė ir 
šypsosi.

Atsilošia truputį į užpakalį, užkelia ran
kas už galvos. Rausvos lūpos, įsirpusios jau
nystės monais, išlenktos tyliam kuždesiui.

— Alvydai! — krykšteli kaip vaikas. — 
Aš — tavo!

Tačiau tučtuojau krūpteli: į duris kažin 
kas beldžiasi.

Vos spėja pasitraukti nuo veidrodžio, į 
kambarį įeina nušvitęs Kamaitis.

— O, panelė Indrė, kaip žydinti rožė! — 
net supliauškia rankomis. — Na, tai džiaug
sis sužieduotinis jus pamatęs!

— O dar daugiau džiaugsiuosi aš! — ne
slepia savo džiaugsmo Indrė. — Juk tylėda
ma ilgėjausi jo ir laukiau! Ak, jūs, vyrai, 
niekad nesuprasite, ką išgyvena mylinti mer
gaitės širdis! Ne kartą net pagalvodavau, 
kad vyrai — kaip medžiotojai... Žinoma, tik 
ne visi. Ypačiai gi ne mano Alvydas!

— Na, na! Žiūrėsime, ką už savaitės kal
bėsite! — mirkteli Kamaitis. — O, turbūt, 
laukiate pasimatymo?

— Nepaprastai, p. Kamaiti! Visa savo 
mylinčia širdimi! Visa siela! Dabar aš iš 
naujo pradedu suprasti gyvenimo prasmę ir 
jausti žemę po kojomis.

— O kur jūsų sužieduotinio nuotrauka? 
• — staiga pradeda dairytis Kamaitis. — Nie

kur jos nematau.
— Steponui Krukoniui nunešiau! — nė 

nepagalvojusi, atsako Indrė.

— Steponui Krukoniui?! — net išsižioja 
Kamaitis. — Ką gi tai reiškia ?

Indrė nuleidžia galvą ir valandėlę galvo
ja. Tačiau iš jos dvelkia nuostabus ramumas.

— Aš nežinau, kodėl taip padariau, — po 
valandėlės atsako. — Taip padaryti liepė ne 
protas, o įsisiūbavę jausmai. Jiems negalėjau 
pasipriešinti, — taip širdį suskaudo. Dabar 
man rodos, kad negerai padariau: juk tai 
buvo mano didžiausias turtas, kurį išnešiau 
iš visų pavojų, mano brangiausias talisma
nas.

— Kaip tai?! — iš nustebimo Kamaičio 
veidas ištįsta, kaip balonas. — Jeigu aš gerai 
supratau, jūs jausmo stumiama Krukoniui 
atidavėte Alvydo nuotrauką?

— Taip, p. Kamaiti, atidaviau! Tačiau jūs 
neklystate: tai padariau iš tikro pašėlimo. 
Kas gi galėjo tikėti, kad tas tylus mokyklos 
sargas, už judošiškus pinigus parsidavęs, fa
brikuotų fantastiškiausius gandus ir įrodinė
tų sugauta medžiaga?! Gi jis buvo pasiuntęs 
Ralienės Vincuką Alvydo nuotraukos! Pati 
sugavau tą vaikiščią, o nuotrauką nunešiau 
Krukoniui!

— Bet ar jūs neklystate ,p. Indre? — iš- 
Juk Krukonis —skečia rankas Kamaitis, 

tikra mėmė!
Tačiau Indrė nespėja ką nors atsakyti: 

koridoriuje subilda žingsniai ir abiejų širdis 
perveria nuogąstingas šauksmas:

— Pone Kamaiti! Ei, greičiau! Kur jūs? 
Kamaitis išbėga į koridorių.
— Aš čia! Kas atsitiko? — klausia.
— Krukonis pasikorė! — šaukia moteriš

kas balsas. — Greičiau skubėkite!
— Krukonis?! — nustemba Kamaitis ir 

nubėga paskui.
(Bus daugiau).
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ATEITININKAI NEPRIKLAU
SOMOJOJ LIETUVOJ

Ateitininkai — mokslą ei
nančiojo lietuvių katalikų jau
nimo ir mokslus baigusiųjų 
organizacija. Ji atsirado prieš 
40 metų (1910 - 1911 m.), 
kad užkirstų kelią sklindan
čiam per rusų, ypač aukštą
sias mokyklas materializmui 
ir bedievybei. Vardą gavo nuo 
A. Dambrausko - Jakšto lei
džiamo katalikiškajam mūsų 
mokslo jaunimui laikraščio 
“Ateities”.

Ateitininkų katalikiškais
veidas ypač išryškėjo per 

Pirmąjį Pasaulinį karą, kai 
atsidūrė tremtyje, Rusijoje, 
mūsų katalikai moksleiviai ga
vo smarkiai kovoti su laisva
maniais moksleiviais dėl savo 
idealo “Visa atnaujinti Kris
tuje”.

Ateitininkai į Lietuvą grįžc 
aiškiais patrijotais ir stojo į 
valstybės atstatymo bei gyni
mo darbą.

Nepriklausomybės kovose 
ateitininkai sudėjo nemažą 
kraujo auką.

Per pirmąjį nepriklausomy
bės dešimtmetį ateitininkai 
labiausiai pasižymėjo visuo
meniniu veikimu. Jie nuošir
džiai vadovavo kaimo jauni
mui, pavasarininkams, reng
dami paskaitas, vaidinimus, iš
vykas ir tt. Su kokiu dėkin
gumu į ateitininkus žiūrėjo 
kaimo jaunimas, darbininkai, 
kad nuo jų nesišalina, dalinasi 
įgytomis žiniomis, bičiuliauja
si ir kartu linksminasi. Pa
guoda buvo ir kaimo žilagal- 

. viams, kad mokyti jų vaikai 
neniekina jų įsitikinimų, kartu 
eina bažnyčion ir gerbia kata
likiškus papročius.

Ateitininkai organizuoja 
katalikų veikimo centrą, kata
likes moteris, darbininkus^ 
veikia su skautais (iki šių su*- 
valstybinimo 1930 m.). Visur 
drąsiai rodosi sąmoningais 
katalikais, nešdami katalikiš
ką mintį į visas gyvenimo sri
tis, neleisdami tikybos pa
versti tik šventos dienos dra
bužiu. Vyresnieji ateitininkai 
sėkmingai dalyvauja ir politi
koje. Dvarų kumečius, beže
mius ir savanorius žeme apdo
vanoja ryžtingasis kun. M. 
Krupavičius, vienas iš stam
biausių ateitininkijos šulų. Iš
kyla ir kiti katalikai politikai: 
dr. L. Bistras, prof. A. Tumė
nas. dr. P. Karvelis ir kiti.

Moksleiviai ateitininkai
1930 - 40 m. gyvena sun

kius laikus. Valdžia, norėdama 
visą jaunimą pakreipti sava 
linkme, prasimetusi, kad atei
tininkai moksleiviai esą politi
kuoja, juos uždaro. Vyskupai, 
katalikų visuomenė, ateitinin
kai studentai ir sendraugiai, 
matydami čia didelį pavojų 
katalikų veikimui, priešinasi ir 
organizuoja juos slapta. Ne

paisant spaudimo, ateitininkų 
drąsa sustiprėjo, jų darbas 
įgijo daugiau religinio pobū
džio, o narių skaičius labai iš
augo. 1912 m. “Ateities” skai
tytojų buvo 250, uždarant 
ateitininkus moksleįvius jų bu
vo 3550 narių, o 1940 m. net 
11,000 (iš 40,000 visų moks
leivių).

ĮTrtręnnhnriaf kanfetencija
įvyko 1927 m. Palangoje. 

Ateitininkų organizacija pava
dinama federacija iš trijų są
jungų: moksleivių, studentų ir 
sendraugių (mokslą baigusių). 
Kiekviena iš šių sąjungų turi 
atskiras centro valdybas, vir
šum kurių yra Vyriausioji Fe
deracijos Valdyba ir Taryba. 
Aukščiausias vykdomasis or
ganas yra Federacijos Vyr. 
Tarybos Prezidiumas, suside
dąs iš Federacijos Vado, Vy
riausios Tarybos Pirmininko, 
vyr. Dvasios vado ir Generali
nio Sekretoriaus. Kas pąnkeri 
metai šaukiami aeitininkų fe- 
derac’.os kongresai.

Studentai ateitininkai,
nuo pat pradžios uoliai talki

ninkaudami moksleiviams, pa
tys labiau susiorganizuoja ne
priklausomoje Lietuvoje. Dar 
Kauno Aukštųjų kursų stu
dentai ateitininkai buvo įsteigę 
savo kuopą. Vėliau, universi
tete, labai išauga korporacijų 
ir narių skaičius. Jie čia tel
kiasi pagal profesijas bei už
davinius. Visuomenininkai su
kuria “Vytauto” klubą ir 
“Kęstučio” korporaciją. “Vy
tauto” šefas — kun. M. Kru
pavičius. Šis vienetas veikia ir 
tremtyje. Literatai, meninin
kai bei kultūrininkai susispie
tė į “Šatriją”. Minėtini šatri- 
jiečiai: B. Brazdžionis, A Vai
čiulaitis, A. Nyka - Niliūnas, 
J • vi čitis 9 J. Grinius,'
A. Maceina, J. Keliuotis, F. 
Ormtaitė, G. Tulauskaitė, V. 
Kasokas, B. Babrauskas, J. 
Tvruolis. Ilgametis garbės pir
mininkas V. Pntinas-Mykolai- 
tis, o garbia nariai— A. Jakš
tas - Dambrauskas, J. Eretas 
ir kiti. “Šatrija” atgijusi ir 
tremtyje.

Studentės ateitininkės susi
būrė į “Giedros” ir “Birutės” 
korporacijas. “Giedros” gar
bės nare buvo M. Pečkauskai- 
tė. Giedrininkės sėkmingai ug
dė katalikes inteligentes; biru- 
tminkės kovojo dėl krikščio
niškųjų idealų šeimoje ir vi
suomenėje, rūpinosi labdara, 
abstinencija ir padorių papro
čių saugojimu.

Medikai turėjo “Gajos” kor
poraciją, labai išaugusią narių 
skaičiumi; atgijusi ir tremty
je. Globėjai — Dr. D. Jasaitis. 
Technikai nuo 1932 m. susi
jungė į “Grandį”. “Grandyje” 
išaugo ir dabartinis federaci
jos vadas prof. A. Darnusis.

Ir tremtyje “Grandis” nenu
trūko. Ekonomistai ir teisinin
kai vyrai turėjo “Justicijos” 
korporaciją, o mergaitės “Fi- 
deles Justitiae”.

Dar veikė ateitininkai absti
nentai, pedagogai (“Humani- 
tas”), visuomenininkai (“Ac- 
tivitas”), sporto klubai “Achi
las” ir “Gražina”; buvo žymus 
choras.

Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijoje buvo mergaičių “Go- 
bija”, vyrų “Agricola” ir 
“Algimantas”. Šios korporaci
jos išugdė apie 300 agronomų. 
Prekybos Institute buvo “Gin
taras”, o Pedagoginiame Insti
tute “Žibintas”.

Atgavus Vilnių, tenykščiame 
universitete irgi ėmė kurtis 
ateitininkų korporacijos.

1932 m. ateitininkų studen
tijos. kartu su prijaučiančiais 
buvo apie 7000.

Sendraugių,
mokslus baigusių ateitinin

kų 1932 m. buvo 14 skyrių su 
apie 300 narių. Kita tiek gy
vendami mažesniuose mieste-
liuese negalėjo susiorganizuo
ti. Sendraugių įtaka visuome
nės gyvenime, kaip gerų sj>e- 
cialistų ir veiklių katalikų, bu
vo ypačiai svari. Jie daug pri
sidėjo prie katalikų akcijos; 
drauge su studentais rėmė ir 
globojo spaudžiamus ateitinin
kus moksleivius.

Ateitininkų spauda:
1. “Ateitis” nuo 1911 m. 

pradžios su mažomis pertrau
komis eina iki dabar. 2. Atei
ties spinduliai” nuo 1916 - 
1917 Petrapily, vėliau Vorone
že. Nuo 1930 m. buvo leidžia
mi jaunesniesiems mokslei
viams. 3. “Naujoji vaidilutė” 
nuo 1921 m. prof. V. Dovy
daičio leidžiama moksleivėms 
ateitininkėms. 4. “Židinys” 
nuo 1924 iki 1932 red. V. Pu
tino - Mykolaičio; vėliau — 
prof. SL Šalkauskio. ,

LygiagreČiui ateitininkų 
daug dirbta Pr. Dovydaičio 
red. “Lietuvos Mokykloje”, 
“Logose”, “Kosmose”, “Sote- 
re”, o iš dabartinių — “Aiduo
se”.

V. Kulbokas

MUS TURI JUNGTI MEILE
atkelta iš S pu»L

Jokia žemiška gėrybė 
nėra aukščiau Tėvynės
Mūsų broliai pasilikę 

savo žemelėje tebūnie 
mums pavyzdys. Jokia 
žemiškoji gyvybė jiems 
nėra aukščiau tėvynės 
laisvės, garbės ir gerovės 
— net kraujas, net gyvy
bė. Pagalvokime gerai, 
ar tuo keliu einame. Juk 
grįšime, kada į tėvynę. 
Ji mus paklaus, ką mes 
jos laisvei davėm, ko jos 
gerovei išsižadėjom ir 
paaukojom’? Ar surasim 
atsakymą ! ?

Artinasi baisioji birže
lio keturioliktoji. Bolševi
kai tą dieną pradėjo vyk
dyti savo pragariškąjį 
lietuvių tautos naikinimo 
planą. Jo vykdyti nenu
stojo ir Bgi šios dienos ir 
vykdys tol, kol Lietuva

bus jų rankose. Čia visa 
mūsų gyvenimo tragiką. 
Mes atsakėm jiems tauti
nio solidarumo šūkiu, — 
kurie realybėje vadinsis 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Šiais metais 
birželio keturioliktoji su
tapo su Pasaulio Bendro
vės organizavimo švente.

Pasaulio lietuvių 
bendruomenė

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė turi virsti ta 
didžiąja lietuvių galybe, 
kuri padės išlaikyti trem
tiniuose ir išeiviuose lie
tuvybę ir padės greičiau 
laimėti. Vienas frontas ir 
ir lengviau mums laisvę 
viena vadovybė kaip vi
sur daroma sunkių karų 
metu. Nedelsdami ir ne
trukdydami to fronto or
ganizavimą, turime grei
čiausia baigti. To laukia

tėvynė, to laukia ir mūsų 
tautos aukščiausi intere
sai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė tai mūsų 
aukščiausias dienos už
davinys.

Sveikinimai visiems 
Lietuvos žmonėms

Aš, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komi t e t o 
vardu sveikinu visus 
brolius lietuvius išmėty
tus po visą Pasaulį ir lin
kiu visomis jėgomis ir 
visomis savo galiomis įsi
jungti į Lietuvos laisvi
nimo darbą, ir kovot ligi 
laimėjimo, kad greičiau 
susitiktumėm ten, kur 
broliai artojai lietuviškai 
šneka, kur nebeskamba 
Birutės daina; nes jos 
vietą užėmė skaudi aima
na ir rauda veržiasi iš su
geltos lietuviškosios šir
dies. Aš taip pat sveiki
nu ir brolius seses anoj 
pusėj geležinės uždangos

ir galiu neklysdamas pra
nešti, kad mes visi stebi
mės jūsų didvyriška tė
vynės meile ir jūsų soli
darumu, ir prieš jus len
kiam su didele pagarba ir 
didžiavimosi savo suvar
gintas galvas. Mes iškil
mingai prižadame, kad 
savo pastangas laisvinti 
tėvynę iš žvėriško bolše
viko padidinsime ligi 
aukščiausio laipsnio, kiek 
mums jėgos pakels, kad 
greičiau lietuviškoj šven
toj žemelėj susitikę Vieni 
kitiem galėtume ištiesti 
broliškas rankas. Ly
gius nuopelnus tėvynei 
laisvinti konstatuoti ir 
bendromis jėgomis stoti 
tėvynės griuvėsius atsta
tyti ir jos žaizdas gydyti.

Dievas duotų, kad grei
čiau ta laimingoji Nusiti
kimo valanda ateitų!

O kritusioms už tėvynę 
Viešpatie amžiną atilsį 
suteik!

Naujos Anglijos Apskričio

L.D.S. PIKNIKAS -
Sekmadienį liepos 2 d.

Palangoje - Lavvrence, Mass.* 
JONO TAMULIONIO MUZIKA 

“Soft Bali” lošimas tarp So. Boston ir 
Lau rence Šv. Vardo Ratelio

Visi nariai ir prieteliai yra kviečiami atsilan
kyti ir linksmai praleisti dienią: maudynės, muzi
ka, laimėjimai, tyras oras, žaidimai, užkandžiai, 
šalti gėrimai.

ž APSKRIČIO VALDYBA,
į KELRODIS — važiuoti Route 28 per LMrrame iki Methuen 
| centro, tada Peiliam gatvė iki Nafris g. Ir Sėkite žešMus.

• Klaipėdos lietuvių tremti
nių gelbėjimas. BALF-o pirmi
ninkas Kan. J. B. Končius iš
kėlė IRO Centre Genevoje 
Klaipėdos Krašto lietuvių rei
kalą pabrėždamas, kad klaipė

diečiai lietuviai turi būti ly
giai traktuojami, kaip ir lietu
viai iš Didž. Lietuvos. Tuo rei
kalu buvo vedamas pasikal
bėjimas su Mr. Thomas, Eli- 
gibility skyriaus viršininku 
Genevoje. Kadangi IRO iš
leistos taisyklės nėra aiškios 
ir dėl jų klaipėdiečiai gali 
būti nuskriausti, tai BALF-o 
pirmininkas pasiūlė IRO va
dovybei paskirti atskirą ko
misiją, į kurią įeitų ir iš mūsų 
pusės delegatas. Buvo paža
dėta šį reikalą gvildenti IRO 
Centre.
• Norvegija h- Švedija pri

glaudė ligonius. — BALF-o 
pirmininkas Kan. J. B. Kon
čius, kalbėdamasis su Mr. 
Citroen, Hard Core skyriaus 
viršininku Genevoje patyrė, 
kad IRO rodo didelio susirū
pinimo, kur dėti taos kurie 
dėl nesveikatos negali emi
gruoti. Palikti juos Vokietijo
je bei Austrijoje būtų nehu
maniška, nes tos valstybes tu
ri pakankamai vargo su savai
siais. IRO kreipėsi į visas val
stybes ir labdaros organizaci
jas, pažadėdami apmokėti vi
sas transporto išlaidas ir dar 
suteikti įkurdinimui para
mos, Vienos iš pirmųjų, kurios 
atsiliepė ir priėmė džiovinin
kus, aklus ir kitus pabėgėlius, 
yra Norvegija ir Švedija. Ve
dami pasitarimai su Airija ir 
Danija* ,

t

Mano tėvas buvo vienišas žmogus

Dieną ir’naktį telefonas taiko j**? 

ryšį sn daktaru, draugais, ^taue

riu, krautuve ir žmonėmis visame 

pasaulyje. Ir šiandien kai trys 

ketvirčiai Naujosios Anglijos tartų 

tari telefonus, trirfctoe vertė daug 

ankštesnė negu anksčiau.

Aš atsimenu susižavėjimą kai mūsų namuose buvo įvestas tele
fonas. Iki to laiko mano tėvas it motina gyveno vieniši. Jie ilgas 
valandas dirbdavo neturėdami kartais laiko pasikalbėti su kai
mynais.

Pradžioj jie^mažai su kuo susiskambindavo, tačiau vėlia* vis 
daugiau įsivesdavo telefonus. Dabar sunku ir pagalvo
ti, kad kas jo ir neturėtų. Dabar kadangi jų yra tiek 
daug, mes galime su kiekvienu susirišti ir jis todėl 
mums yra labai vertingas.

Vos tik aną dieną mano tėvo traktorius sulūžo, 
tris kart paskambinus atsirado nauja*. Jis sutaupė 
daug valandų beieškodamas naujo, kaip tuo tarpu 
telefonas padėjo labai greit.

Verčia pagalvoti, pastebėjus, kad maisto, sta
tybinės medžiagos kainos, darbo atlyginimas ir 
kiti dalykai smarkiai pakilo, kai tilo tarpu tele
fonas teikdamas per 24 vai. patarnavimą, taupo 
ir laiką, ir išlaidas, nes jo patarnavimas tekai
nuoja mažiau negu 1 cenas į valandą.

The Tdephone Company
(NEW ENGLAMO TELEOHONg < YELEGRASn CtTMOANY)
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Vyriausiojo lietuvių tremtinių sielovados Tvarkytojo 
Kan. Felikso Kapočiaus kalba, pasakyta per Vatikano ra
diją 1950 Šv. Metais birželio 4 d.

MINIŲ MINIOS IŠ (VAIRIŲ 
TAUTŲ

Romoje Šventieji Metai. Di
džiausiose Romos Bazilikose 
jaudinantieji vaizdai. Kartoja
si pirmųjų Sekminių įspūdžiai: 
minių minios iš įvairių tautų 
ir rasių, įvairiom kalbom gies
mės ir maldos. Visus tačiau 
-jungia į vieną šeimą vienas ir 
tas pats kryžius, visų lūpos 
taria vieną ir tą patį Tėvo 
vardą: Tėve mūsų, kurs esi 
danguje! Visų rankos varsto 
vieną ir tą patį šv. Rožančių, 
visų širdys šaukiasi į vieną 
visų Motiną Mariją. Vienų tik 
lietuvių, ištremtųjų Marijos 
žemės vaikų lūpos prideda 
Jai naują vardą: Tremtinių 
Motina, melski už mus! Lietu
vis negali išreikšti meilės savo 
motinai keletu įprastų pavadi
nimų, Lietuvių kalbos žinovai 
suskaičiuoja kuone iki šimto 
įvairių gražiausių ir jautriau
sių kreipinių į savo žemiškąją 
motiną, tuo labiau — į dangiš
kąją!

ŠVENTIEJI METAI 
LIETUVOJE

Šiais šventaisiais Metais le
kia mūsų mintys ir svajonės į 
laisvąją mūsų praeitį, į 1934- 
sius šventuosius Metus Lietu
voje, kada šventėme I-jį Tau
tinį Eucharistinį Kongresą. 
Tebestovi akyse gyvi, brangūs 
prisiminimai. Iš visų Lietuvos 
kampelių į laikinąją sostinę 
Kauną plaukia nesuskaitomos 
maldininkų procesijos. Petro 
Vileišio nilitf je, vienoje buvu
sioje rusų fągtifyKąpijpje aukš
tai iškyla dtoriAI *If didelts 
kryžius. SauMs spinduliuose 
žiba monstrancija, prieš kurią 
linguoja miškas vėliavų ir len
kiasi galvos kaip rugių varpos 
derlinguose tėvynės laukuose. 
Vyrai, moterys, vaikai, kariuo
menė ėa savo vadovybe, vy
riausybė, prezidentas, aukštie

ji mūsų ganytojai, šventojo 
Tėvo atstovas; Amerikos, An
glijos ir kitų šalių lietuviai, 
daugybė aukštųjų svečių. Visa 
laisvoji Lietuva susirinko čio
nai tarti Aukščiausiajam savo 
didįjį žodį. Visi puolė ant ke
lių. Garsintuvais ir radijo ban
gomis suskambo lietuvių tau
tos pasiaukojimas dieviškajai 
Jėzaus Širdžiai: — Švenčiau
sioji Širdie, tau atiduodame 
mūsų laisvę ir nepriklausomy
bę; atleisk mūsų tautos nuo
dėmes ir klaidas; surink sve
tur išblaškytus mūsų tautos 
sūnus ir dukteris ir sujunk 
juos su mumis nesuardpmais 
tėvynės meilės ryšiais; pada
ryk, kad daugiau joks priešas 
nebeviešpatautų mūsų tėvynė
je! Jėzaus Širdie, teateinie ta
vo karalystė mūsų brangioje 
Lietuvoje! — Iš šimto tūks
tančių krūtinių išsiveržia gies
mė Švenčiausiojo Sakramento 
garbei ir tautos himnas, gro
jant didžiuliam jungtiniam 
karių orkestrui. Dalyvių vei
dais rieda džiaugsmo ašaros. 
Pasiaukojimo aktą pasirašo 
Valstybės prezidentas, vysku
pai, ministrai, vyriausias ka
riuomenės štabas, dvasiškijos, 
visuomenės atstovai, svečiai, 
tarp kurių pirmasis šv. Tėvo 
atstovas. Ir čia jaudinančios 
scenos: vienas vyriausias šta
bo pulkininkas, pasirašęs žeg
nojasi, sudeda rankas kaip 
maldai ir pabučiuoja perga
mentą, kai kurie rašoįi atsi
klaupę ant kelių. Lietuvių tau
ta sudari sandorą su Šven- 
daassiąja Jėzaus Širdim ir nu- 
tat€ šį fokuinefttą amžiams 
padėti mūsų Tautos šventovė
je — didžiajame paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios altoriu
je.

AUKA U£ PASAULIO 
NUODĖMĖS

Anų istorinių iškilmių daly
viai, galbūt, nenujautė tada, 

kad po keleto metų Jėzaus 
Širdžiai paaukotoji verkiančių 
liūdberžių žemė, kryžių ir Rū
pintojėlių šalis paskęs liepsno
se, kraujuose ir ašarose; kad 
jos vaikai bus išblaškyti nuo 
mielosios Baltijos pakraščių 
iki Šaltojo Sibiro ir Kazach
stano stepių, nuo šiaurės ledų 
jūrų iki vakarų Europos kran
tų. Tik šiaurės vėtros. Duno-

jaus ir Reino vandenys te- je ar pačiame žemės gale, tu
jungs lietuvių tremtinių aša
ras su raudančiais Palangos 
krantais!... — Lietuviai, Jė- 
saris turėjo Mti
išmėginta kaip ,auksas ugnyje. 
Viešpats panorėjo, kad mes 
sudėtume ant jo altoriaus mū
sų tautos kraujo auką, kaip 
pirmųjų krikščionių šventieji 
kankiniai, kaip pirmoji auka 
už pasaulio nuodėmes — tik
rasis Dievo Sūnus!

Kreipiuosi tat j jus. broliai 
ir sęsės lietuviai tremtiniai, 
kad mes šiais šventaisiais at
gailos ir Dievo malonių metais 
prisimintume 1934 šventųjų 
Metų mūsų iškilmingus paža
dus ir įsipareigojimus Dievui, 
būtent:

BROLIŠKAS VIENINGUMAS
Pirmasis mūsų įsipareigoji

mas, pasirašytas tautos pasi
aukojimo Jėzaus Širdžiai akte, 
yra mūsų broliškas vieningu
mas. Dievo vardu pasisakėm 
ir pasirašėm esą tikrieji bro
liai ir sesės. Šie mūsų žodžiai 
neturi likti tiktai pergamente, 
o privalo persunkti mūsų sie
los ir širdies gelmes. Sutikę 
lietuvį Amerikoje. Australijo- 

rite žinoti, kad jūs sutikote 
savo brolį ir seserį. Ilgi de
šimtmečiai skyrė mus vienus 
nuo kitų. Atsirado nemažų 
skirtumų mūsų pažiūrose ir 
charakteriuose. Mūsų šventa 
pareiga tačiau pirmiausiai ieš
koti ne to, kas mus skiria, 
bet to, kas mus jungia.

LIETUVA YRA VISŲ
MOTINA

Mus jungia bendroji mūsų 

motina Tėvynė. Vieni esame 
tenai gimę ir augę, kitų gimė 
tenai ir užaugo tėvai ar protė
viai. Kokia šiandiena mes kal
ba bekalbėtume, kokiame 
krašte begyventume, visur ir 
visada mes esame lietuviai. 
Daugis, ypač seniau išvykusių 
iš tėvynės, paliko ją skurde ir 
varge. Tačiau Lietuva yra vi
sų motina. Geras vaikas nie
kados neišsigina ir nesigėdina 
savo motinos. Pastatyk jam 
šalia vargšės jo motinos šil
kais ir auksu pasipuošusią ka
ralienę, kūdikis ties rankutes 
tik į savo motiną. Jam bus 
meiliau savo motinos lūšnelėje, 
negu svetimuose karališkuose 
rūmuose. Ne tas tikrasis lietu
vis, kuriam ten tėvynė, kur 
gera. Ne! Lietuviui tik tenai 
gera, kur tėvynė. Tėvynės 
vargai ir rūpesčiai, tėvynės 
laisvė yra visų mūsų didysis 
uždavinys. Pažiūrėkim tik į 
tūkstančiais metų išblaškytą 
žydų tautą. Jie užmiršo savo 
kalbą, bet visi pasiliko tikri 
žydai, ir šiandien jie atkuria 
savo laisvą valstybę — Izrae
lį. Kaip Sename Testamente 
sudarytoji žydų tautos sando
ra su Dievu įpareigoja juos 
būti ištikimais savo tautos 
vaikais, taip dar labiau įparei
goja mus būti ištikimais lietu
vių tautos vaikais mūsų gyvo
ji sandora su gyvojo Dievo 
Sūnaus Jėzaus Širdim!

GRAŽIOJI TĖVŲ KALBA
Mus jungia gražioji mūsų 

tėvų kalba, mūsų žavingieji 
papročiai ir tradicijos. Žmo
gus paprastai nevertina ir ne
brangina to, ką jis turi, susi
žavėdamas dažnai svetimais 
tuščiais blizgučiais ir pamirš
damas, kad jis pats turi išti
sus kalnus tikrųjų perlų. Kai 
svetimtaučiai išgirsta lietuvių 
kalbos skambesį, jie negali at
sigerėti jos grožiu. Kai trem
tyje prancūzai, anglai, vokie
čiai, amerikiečiai pamatė mū
sų liaudies kryžių atvaizdus 
ar medelius, mūsų sodžiaus 
audinius ir kitus liaudies kū
rinius, kai jie išvydo mūsų 
meno ansamblius, mūsų tauti
nius šokius ir žaidimus, kai 
jie užgirdo mūsų liaudies dai
nas, taip susižavėjo, kad ne 

vienas jų išmoko čia lietuvi 
kalbą ir pasidarė visam gyve 
nimui ištikimiausias mūsų tau 
tos bičiulis. Nelaimė, kai sve 
tanieji mato mūsų tautus dva 
•ios turtus, o mes patys nere 
tai taip lengvai juos išbars 
tom!

MOŠŲ TAUTOS MISIJA
Antrasis ir pats didžiausia* 

mūsų įsipareigojimas yra 
įvykdyti Dievo skirtoji mūsų 
tautai misija. Kiekvienas at
skiras žmogus, ateidamas į šį > 
pasaulį, turi specialų Dieve 
duotą jam uždavinį. Jo neį
vykdęs. jis laužo Dievo ir 
gamtos dėsnius. Saulė ir žemė, 
paukščiai ir žvėrys, medžiai ir 
gėlės skelbia savo Kūrėjo gar
bę. Tik vienas žmogus, gam
tos karalius, pasidarė revoliu- 
cijonierius .tardamas Dievui: 
— “Netarnausiu". Kokios te 
viao pasėkos, aiškinti ir įrodi
nėti netenka. Šiandien visiems 
jau perdaug aišku, kad tuo 
būdu žmogus susikūrė pats 
sau žemėje pragarą. Dar te
berūksta išgriautų miestų pe
lenai ir tebegaruoja krauju 
neužgijusios karo žaizdos, o 
jau pasaulio tautos dreba iš 
baimės dėl gresiančio totalinei 
sunaikinimo atominiais gink i 
iais. I

Kokia gi čia misiją turi lie
tuvių tauta?

Sakoma, kad kiekiveno 
žmogaus siela yra natūraliai 
krikščioniška. Apie lietuvic 
sielą norėčiau daugiau pasa
kyti: ji yra natūraliai krikš
čioniškiausia. Taip. Amžių am
žiais lietuvis buvo giliai reli
gingas. Būdami pagonimis jie 
garbino savo dievus šventuose 
gojuose, kur amžinąją ugnį 
kūreno šventosios vaidilutės. 
Kas seniau yra girdėjęs lietu
vio bedievio vardą? Bedievybė 
lietuviui yra svetimas dalykas. 
Ją atnešė mums sevtimtaučiai.

NERA LIETUVIO- 
BEDIEVIO!

Sandora su dieviškąja Jė
zaus Širdimi mus įpareigoja 
būti Dievo vaikais. Baisusis 
žodis “bedievis” privalo išnyk
ti iš lietuvių kalbos žodyno! 
Nėra lietuvio bedievio! Gal 
kartais lietuvio tikėjimas ir 
būna apnešamas svetimomis 

dulkėmis, bet jis visada rūae- 
na jo širdies gilumoje kaip 
žarija pelenuose. Užtenka ma
žo švelnučio Dievo malonės 
vėjelio, kuris tuos pelenus nu
pūstų, ir lietuvio tikėjimas su
liepsnoja kaip šviesi pašvais
tė nakties tamsoje. Kai lietu
vių tremtinių stovyklose Vo
kietijoje ar Austrijoje apsilan
kydavo su misijomis ar reko
lekcijomis tėvas Bružikas, tai 
90. 95, dažnai visas 100 nuo
šimčių lietuvių atgailoje ir 
prieina šv. Sakramentų. Penk
tuosius metus dirbdamas pa
storacijos darbą savo tautie
čių tarpe, neužtikau ir negir
dėjau nei vieno aktyvaus ko
votojo prieš Dievą ar Bažny
čią. Taigi, mūsų šventoji pa
reiga būti visiems su Dievu 
vienybėje ir skelbti Dievą ki
tiems!

e

DIDYSIS DIEVO 
SPRENDIMAS

Piktieji priešai atėmė iš mū
sų viską: mūsų namus, mūsų 
sodybas, mūsų tėvų žemę. Bet 
jie niekados nepajėgs išplėšti 
iš mūsų krūtinių lietuviškos 
širdies, kurioje gyvena Die
vas! Jis niekada neįstengs su
traukyti mūsų tarpusavio bro
liškos meilės ryšių! Jų nenu
trauks joki vergų pančiai, ku
riais sukaustyti mūsų tautos 
kankiniai bedievių kalėjimuo
se. jų nesuardys jokios jūrų 
audros, kurios šiandiena skiria 
mus tremtinius, išblaškytus 
po visą žemės rutulį!

Jau artinasi didysis Dievo 
sprendimas, išreikštas garsaus 
mūsų grafiko Viktoro Petra
vičiaus lino raižinys: Dievo tei
singumo kardas pakeltas iki 
pats Viešpaties akių, kurios 
viską mato!

Nesibijokime! Jo angelai su
rinks kiekvieną nekaltą lietu
vės močiutės ašarą, kiekvieno 
lietuvio kankinio kraujo lašą. 
Ir sudės ant lemiamųjų Ap
vaizdos svarstyklių!

Ir jos nusvirs į Dievo paža
dėtąją mums žemę, — laisvą, 
nepriklausomą. Šventąją Lie
tuvą!

Laisvi liaudies rinkimai
VINCAS RAMONAS

(Ištrauk* iš romano “Kryžiai”)

Vakare atėjo Giružis.
— Labas vakaras, — pasveikino jis gar

siai ir apžvelgė šeimyną, valgančią vakarie
nę.

Tuoj prasivėrė durys, ir pasirodė Kreivė
nas. Jis buvo susirūpinęs.

— Prašom. Prašom toliau.
Kazys mirktelėjo Julei.

— Ir dienelės karštumas, — pradėjo Giru
žis pasisveikinęs. — Nė vakare neatvėso. Ir 
draugas Petras jau namie.

* —- Šiandie runkelius kaupė, — atsakė tė
vas greitai, lyg norėdamas nuslėpti šypseną, 
kurią pastebėjo Petro lūpose.

— Namie, — atsakė Petras. — Renkasi 
draligai iš visų pakampių.

— Slinkis toliau prie stalo, — kvietė Krei
vėnas.

— Ačiū, aš jau po vakarienės.
— Gal girios išgertum?
— Čia tai kas kita.
Išgėręs pusę stiklinės, pasigardžiuodamas 

atsikrankštė ir reikšmingai nusišypsojo:
— Kai mečiau gąręs degtinę, tai dabar 

man gira geriausias gėrimas.
— Argi niekad degtinės ir negeri? — pa

klausė Kreivėnienė lyg stebėdamasi.
— Vieną, du stikliukus. Daugiau — ne. Ne 

tie laikai. Smetonos laikais gėriau. Visi gėrė. 
Pasakykit, kas biednam žmogui daugiau bu
vo likę? Dabar kas kita. Naują gyvenimą 
statom. Ir jei kas dabar išgerta, tai tik iš 
džiaugsmo. Laisvę turim.

Kreivėnienė susiraukė.
— O kur ta laisvė? — pradėjo Petras. — 

Žodžio laisve, pavyzdžiui, yra, ar nėra jos?

— Yra! — nukirto Giružis.
— Gerai. O jeigu aš, pavyzdžiui, pasaky

siu, kad mes laisvės neturim, darom, ką Mas
kva diktuoja, kas bus su mano laisve?

— Kaip galima sakyti, kad Maskva dik
tuoja. Tai melas, o už melą, aišku, reikia 
bausti. Argi Maskva diktuoja? Ne, tik pata
ria, moko mus, mums gero nori. Juk mes 
penkiasdešimčia metų atsilikę nuo kultūros. 
Girdėjot juk, radiją turit, laikraščius skaitot.

— Suprantu. Kai mes pradėsim vogti, kaip 
rusai, tingėti, kaip rusai, kai mūsų vaikai 
gaujomis valkiosis be priežiūros ir nieks ne
žinos, kieno jie, tai tada jau būsim tą kultū
rą pasiviję.

— Čia broliškos tautos įžeidimas! — supy
ko Giružis.

— Tu, Petrai, geriau prikąsk liežuvį, — įsi
kišo tėvas.

— Teisybė, liežuvis prikąst leista. Laisvė!
— Tu sakai, kad dabar geri iš džiaugsmo... 

— neiškentė Kreivėnienė, ir jos akyse suži
bėjo pikti žiburiukai.

— Iš džiaugsmo, bet tik kiti. Aš — ne!
— Ir tu tikėk žmonėms! O čia vis pasako

ja, sakosi net patys matę, kaip prieš savaitę 
tu girtas Liudvinave į Šešupę įpuolei. Būtum 
prigėręs, tik Balaika ištraukė. O pasakoja 
žmonės nemelagiai.

— Tai Balaika būtų prigėręs, Balaika įpuo
lė, o aš jį ištraukinu. Pasiutę žmonės! Abu 
šlapi buvom, tai gal ir sumaišė.

Kreivėnas pritardamas linktelėjo galva.
— Ką čia apie tokius niekus kalbėti... — 

tęsė Giružis patylėjęs. — Dabar yra svarbes
nių dalykų, kuriuos reikia aptarti, išsiaiš
kinti. Artėja rinkimai į liaudies seimą, štai 
kada pasirodys, ar mes suprantam laisvę, ar 
ne. Rinksim geriausius iš geriausių. Nė vie
no balso liaudies priešams!

— O kas tie liaudies priešai? — paklausė 
Kreivėnienė.

— Aišku, smetonininkai, fašistai!

— Yra tik keturi kandidatai, tai kuris iš 
jų fašistas, liaudies priešas?

— Visi keturi geri kandidatai. Fašistų čia 
nėra.

— Tai kad liepi balso neduot už liaudies 
priešus? Tai už kurį nebalsuot?

— Už visus reik balsuot?
— Tai kam dar tas įspėjimas? — piktai 

nusijuokė Petras. — Keturis kandidatus da
vėt, už keturis liepiat balsuot ir dar įspėjat— 
nė vieno balso liaudies priešams! Kvailių 
ieškot, ar ką?

— Čia taip išeina. Jeigu jūs neisit balsuot, 
tai aišku, kad jūs prieš liaudį, kad jūs su 
liaudies priešais einat.

— Dabar jau aišku. Čia laisvė — gali bal
suoti, gali nebalsuot.

— Žinoma — laisvė.
— O jeigu aš nebalsuosiu ?
— Tada pasirodysit, kad einat su liaudies 

priešais. Pasirodysit, kad jūs prieš komunis
tų partiją, o komunistų partija teisinga, bet 
ima be pasigailėjimo: mirtis visiems liaudies 
priešams!

— Tai čia ir yra ta laisvė?
— Žinoma, laisvė! Galit nebalsuot, nieks 

neprivers, bet atsiminkit, kad pasuose 
įspaus, kas balsuoja. Ateisit į krautuvę ko 
nusipirkt, ateisit į įstaigą... Reikalą turi, pi
lieti? Parodyk, drauge, pasą. Aha, nebalsa
vai? Kur ženklas?

— Ir laisvai ima laisvą pilietį! — nusikva
tojo Petras.

— Su jumis ginčytis sunku. Aš ne ginčy
tis atėjau. Aš tik atėjau įspėt, paragint, iš
aiškint... Kur jūs rasit geresnę partiją, kaip 
komunistų partiją? Ji visų kovojančių žmo
nių... kaip čia geriau pasakyti, kad suprastu
mėt... Ji visų žmonių pryšakys!

— Tai kas mes? Užpakalis? — supyko 
Kreivėnienė.

— Palaukit, drauge...

— Žinai ką, Juozeli? Mudu kiaulių kartu 
neganėm, tai tu manęs drauge nė nevadink.

— Tegu bus senoviškai, dėdiene... Ir... tai
gi... Aš manau, kad tik šnekat, dėdiene, o 
balsuot vis tiek balsuosit.

— Ar taip jau labai nori žinot? Jei kiti 
nedrįsta, tai aš pasakau. Jei Dievo skirta, 
kad reik kentėt — kentėsim. Jo valia, Juoze
li. Ir tu Jo valioj. Bet balsuot už tuos, kurie 
nebijo Dievo*ir bažnyčias griaus — ne!

— Kas čia griauja tas bažnyčias? — šoko 
Giružis. — Eikit, melskitės, nieks nedrau
džia.

— Ką bolševikai sako, reik suprast prie
šingai, ir rasi tiesą.

Giružis nutilo. Apsidairęs po kambarį, jis 
kreipėsi į Petrą:

.— O draugas Petras kaip?
— Aš? Šis laisvas pilietis jau laisvai apsi

sprendė, — atkirto Petras, su panieka pa
žvelgęs į Giružį.

— Ačiū Dievui.
— Kam dar Dievą mini? — supyko Krei

vėnienė.
— Kaip tai? Tai jūs, tai jūs, dėdiene, ma

not, kad aš koks bedievis? Aš einu į bažny
čią ir pasakysiu, kad jeigu Dievas būt nepa
dėjęs, tai būtume nė laisvės negavę.

— Dieve brangiausias! — suplojo Kreivė
nienė. — Tur būt, už kumpį tu šitaip pliauš
ki. Dievas jiems padėjo! Sakyk, kad Dievas 
mus nubaudė ir atidavė į velnio rankas.

— Užteks! — pašoko Kreivėnas. — Ir galo 
nebus. Su savo kvailiojimais jūs galit žmo
gų iš proto išvest!

Giružis atsiduso. Jis pabaigė gerti savo 
stiklinę, vėl apsidairė po kambarį ir atsisto
jo-

— Reikia krutintis.
Atsisveikindamas jis spaudė visiems ran

kas, o Kreivėnienę dar suramino:
— Pamatysit, dėdiene, koks gražus bus 

naujas gyvenimas.
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ŽIDINIUOSE
KUR MERA LIETUVIU

DARBININKAS

Laisvo- 
Taryba 
paverg- 
už savo

• Laisvosios Čekoslovakijos 
Taryba Washingtone, D. C. 
prisiuntė Lietuvos ministeriui, 
P. Žadeikiui, užuojautos pa
reiškimą dėl buv. nepriklauso
mos Lietuvos prezidento, dr. 
K. Griniaus, mirties, 
sios Čekoslovakijos 
kovoja, kaip ir kitos 
tos komunistų tautos,
krašto išlaisvinimą iš komu
nistinės priespaudos.
• Sunkias valandas turėjo 

Prūseika Grand Rapids, kai į 
susirinkimą atėjo tremtiniai ir 
pradėjo klausinėti apie pa
vergtą Lietuvą.
• Kun. Mačiulionis, Custer, 

Mich., klebonas, labai rūpinasi 
lietuviais tremtiniais kunigais. 
Jam tarpininkaujant jau keli 
kunigai iš tremties gavo vietas 
Grand Rapids vyskupijoje.
• Dr. P. Daužvardis, „kaipo 

katalikiškos valstybės atsto
vas, buvo pakviestas dalyvauti 
naujosios vienuolių Maryknoll 
seminarijos pašventinime, ku
ris įvyko praeitą sekmadienį, 
birželio 25 d. Šventinimo apei
gas atliko J. E. kard. Stritch.
• Pirmoji lietuviška parapija 

visoje Amerikoje buvo įkurta 
1885 m. Pittston, Pa. šiemet

• ši šv. Kazimiero parapija 
švenčia 65 met. sukaktį. Šiai 
parapijai jau 38 met. vadovau
ja kun. J. Kasakaitis, kuris 
šiais metais mini 45 m. kuni
gystės jubiliejų.
• Tėv. KL žalalis tvarko do

kumentus išvykimui Italijon ir 
iš ten, gal būt, Palestinon, 
šiuo metu jis gyveno Greene, 
Maine. Liepos mėn. grįžta į 
Kennebunk Port, Maine.
• L. Valiukas, liūdnų sukak

čių proga, parašė du turinin
gu straipsniu, kuriuos patalpi
no abiejuose Daytono dienraš
čiuose.
• Kazys Z u jus, sūnus “Gar

so” redaktoriaus Mato ir Ka
zės Zujų, Wilkes - Barre, Pa. 
baigė Penn. valstybės Techni
kos institutą.
• Prof. dr. V. J. Bieliauskas 

iki šiolei profesoriavęs Kings 
kolegijoje Wilkes - Barre, Pa., 
dabar pakviestas į 
and Mary kolegijos 
Richmond. Pa.
• Mons. Suenstrom, 

War Relief Service
rius. kalbėdamas Chicagoje 
NCWC tautybių ir vyskupijų 
delegatams, pareiškė, kad 100 
tūkstančių pabėgėlių nuo bol
ševizmo gali lengvai rasti prie
glaudą Amerikoje. ’
• Amerikos lietuviai teisinin

kai ir advokatai pakvietė į 
vaišes lietuvius naujakurius 
teisininkus. Laike vaišių buvo 
pasišnekučiuota ir aptarti kai 
kurie svarbūs reikalai.

Plattsburg, N. Y.
Ir šiame JAV-bių užkampy

je prie Kanados sienos yra ne
mažas skaičius naujakurių, 
kurie beveik visi yra įsikūrę 
pas ūkininkus ir dirba žemės 
ūkio darbus. Čia tremtinių at
siradimo didžiausia “kaltinin
kė” yra ponia advokatė J. 
Speare - Kašėtaitė. Ponia J. 
Speare rūpinosi ne tik darbo 
ir buto garantijų sudarymu, 
bet ir jau atvykusių įkurdini
mu ir anglų kalbos kursų or
ganizavimu. Jos pastangomis 
kursai pradėjo veikti š. m. 
pradžioje Plattsburg, N. Y. 
High School patalpose. Kur
sams vadovavo tos pačios mo
kyklos mokytojas Mr. George 
W. Carroll. Kursus lankė įvai
rių tautybių, išsilavinimo ir 
amžiaus naujakuriai.

Mokytojas Mr. George W. 
Carroll vesdamas kursus trem
tiniams parodė daug nuošir
dumo. Jis ne tik sausai kalė 
naujakuriams į galvas anglų 
kalbą, bet stengėsi praktiškai 
ateivius supažindinti su Ame
rikos įstorija, geografija, 
konstitucija, papročiais ir t.t.

Laike kursų lankytojams 
buvo parodyta įvairaus turinio 
filmų, buvo suruoštas vienas

koncertas. Koncerto metu 
naujakuriai turėjo progos iš
girsti- ne tik amerikoniškos 
muzikos, bet ir europietiškos. 
Koncertavo High School mo
kiniai.

Klek sunkiau kursus lankyti 
buvo tiems, kurie gyveno to
liau nuo Plattsburg. Kaikurie 
lankytojai gyveno už 20 ir 
daugiau mylių. Vienus atvež
davo šeimininkai, o kitus visai 
pašaliniai žmonės. Mrs. J. 
Speare - Kašėtaitė kiekvieną 
sykį į kursus veždavo tiek 
“mokinių” kiek į jos automo
bilį sutilpdavo.

Kursų'užbaigimo metu kur
santams buvo
mėjimai. Ta proga 
dėjui Mr. G. W. 
Mrs. adv. J. Speare 
tei buvo nuoširdžiai
Gydytojas Namikas anglų kal
boje padėkojo mokytojui Mr. 
G. W. Carroll už mokymą, o 
lietuvių kalboje p. agr. H. Ma
tulionis visų kursantų vardu 
išreiškė padėką poniai 
J. Speare. Kalbėjo 
W. Carroll. Mrs. J. 
Mr. G. W. Carroll 
pavaišino. Pabaigai
ta keletą lietuviškų dainų.

Jonas Ervydas

išdalinti pažy- 
kursų. ve- 
Carroll ir 
- Kašėtai- 
uadėkota.

adv. 
ir Mr. G. 
Speare ir 
kursantus 
padainuo-

IŠKILMINGAI PAMINĖTA

William 
skyrių

NCWC 
direkto-

Lietuvos pavergimo ir lietuvių 
išvežimo į Sibirą sukaktys 

Elmhurst, Pa.
Sekmadienį, birželio 18 d., 

Elmhurste, Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių, Šv. Marijos var
do viloje, buvo liūdna iškilmė. 
Paminėta 10 metų sukaktis, 
kai Lietuvą pagrobė bolševi
kai ir 9 metų, kai 40 tūkstan
čių lietuvių buvo žiauriai iš
vežta į Sibirą.

Iš ryto, už mirusias ir tebe- 
vargstančias dar gyvas bolše
vikų aukas, koplyčios kapelio
nas kun. Struckus atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė gražų 
pamokslą. Vakare, 7:30 vai. 
Vilos valgykloje, buvo iškil
mingas minėjimas. Susirinki
mą atidarė kapelionas kun. 
Struckus bendra malda ir 
įžangine kalba. Po to, buvo 
sugiedota du posmai “Marija, 
Marija...’ Į garbės prezidiumą 
buvo kviečiama Seselių vyres
nioji Marija.

Apie paskutines L. Nepri
klausomybės dienas, apie bol
ševikų įsiveržimą Lietuvon ir 
sauvaliavimą joje, pranešimą 
padarė laisvas Lietuvos gy
nėjas, kelis metus vadovavęs 
Lietuvos apsaugai Nepriklau
somybės karų metu — dim. 
pulk. K. Žukas.

Apie žiaurų Lietuvon žmonių 
trėmimą į Sibirą gyvuliniais

vagonais, kalbėjo S. Mantau- 
tienė, kurios šeima itin skau
džiai nukentėjo nuo bolševikų. 
Buvo išvežta į Sibirą 12 šei
mos narių, įskaitant ir jos mo
tiną...

Be to, susirinkusiems buvo 
parodyta bolševikų žiaurumų 
nuotraukos, kurios ne vienam 
atėmė miegą tai nakčiai.

Į minėjimą gausiai atsilan
kė senelių prieglaudos, ūkio 
darbininkai ir seselės. Visi bu
vo sujaudinti baisia Lietuvos 
nelaime, kurią prelegentams 
pavyko vaizdžiai nupiešt...

A. Gluosnis.

Tragišku lietuviu faLtos 
įvykiu minėjimas 

Nonvood, Mass.

Minėjimas įvyko birželio 
mėn. 17 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
svetainėje dalyvaujant gau
siam norwoodiškių būriui. Su
sirinko senieji ir naujieji Nor- 
woodo lietuviai įvairių pažiū
rų, išskyrus komunistus.

Lietuvių organizacijų komi
teto pirmininkas Verseckas 
Jurgis trumpai pranešė šio 
minėjimo tikslą ir pakvietė į 
prezidiumą visų organizacijų 
pirmininkus, būtent: Vincą 
Kudirką, Juozą Versecką, Po
vilą Vėtą, Antaną Kneižį, M. 
H. Butters, adv. B. Kalvaitį ir 
K. Šimėną.

Jurgis Verseckas, jautriais 
žodžiais kreipdamasis į lietu
vių draugą Mr. H. Butters pa
prašė pasakyti keletą žodžių. 
Svečias tarė, kad jam malonu 
matyti, kaip pavergtos tautos 
žmonės kovoja dėl laisvės. Jis 
gerbiąs visas tautas ir supran
tąs kokį pavojų pasauliui su
daro bolševizmas. Po Mr. But
ters kalbos tikrai jautrų ir 
nuoširdų žodį tarė Lietuvių 
Radio Valandos vedėjas Bos
tone Antanas Kneižys, pabrėž
damas, kad visiems geros va
lios Amerikos lietuviams visa
da buvo opus Lietuvos Nepri
klausomybės reikalas ir tam 
jie sudėjo dėl jos dideles au
kas praeity, deda dabar ir dės 
ateity. Toliau kalbėjo pagrin- 
dinis kalbėtojas adv. Kalvaitis. 
Jis savo turiningoje paskaito
je, vaizdžiai nupasakojo, kaip 
buvo 1941 m. tremiami lietu
viai į Sibirą, žudomi, ir kad 
tas nusikaltimo darbas vykdo
mas ir dabar. Klausytojai šia 
paskaita sujaudinti ir girdėti 
žiaurūs faktai ne vienam su
spaudė širdis ir išspaudė aša
ras.

Vienbalsiai buvo priimta re-

Gabus lietuvis gradusntas
MiddieLoro, Mass.

P. Petras - Juozas Drevias- 
kas, sūnus Jono ir Klementi
nos Drevinskų, gyv. Middle- 
boro, Mass., 14 Lane St., šių 
metų birželio mėn. 10 d. pa
baigė Massachusetts Universi
tetą B.S. (Bachelor of 
Science), cum Įaudė (su pagy
rimu), laipsniu.

Per 4 metus jis buvo stu
dentas stipendininkas ir pasi
žymėjo chemijoje, todėl minė
tas universitetas duoda stipen
diją, kad rengtųsi profesūrai 
ir tęstų mokslus toliau Comell 
University in Ythaca, N. Y.

Jis yra narys Phi Kappa 
Phi (tautinė mokslininkų gar
bės draugija). Paskutiniais 
metais p. Drevinskas buvo stu
dentų pirmininkas Ąmerican 
Chemical Society. Taipgi, jis 
buvo narys Newman Club ir 
studentų laikraščio “The Col- 
legian” sporto skyriaus redak
torius. Dvejus metus jis žaidė 
baseball ir vienerius metus 
hockey skyriaus narys. Buvo 
studentų sekretoriate. \

Šiemet per visarą bus jau
nimo sporto instruktorius Mid- 
dlebore.

Jis yra brolis Mrs. Savicki iš 
Stoughtono, kuri 1938 m. lan
kėsi Lietuvoje ir su karšta 
meile atsiliepia apie Tėvų 
kraštą. Priseina palinkėti, kad 
ir naujasai graduantas, Petras

r

J. Drevinskas, užsidegtų Lie
tuvos meile ir nesibbijotų jaus
tis ir būti lietuviu, nes lietu
viu būti niekam nebuvo ir nė
ra gėdos! Gi savo įgytas ži
nias, kad dalintųsi ir su bro
liais lietuviais per laikraštį 
“Aidai” (Kennebunk Port, 
Maine). M.Lk.

Žinios B Marianapolio
Thompson, Conn. *

■■ Birželio mėn. 11 d. Ma
rianapolio marijonų kolegija 
atsisveikino su 20 ją baigusių 
studentų. Iškilmėse dalyvavo 
Tėvai Marijonai, Prel. K. Bal
kūnas, kolegijos auklėtiniai ir 
apie 200 svečių. Marianapolio 
vienuolyno viršininkas Tėv. 
Jagminas pasakė atsisveikina
mąją kalbą, palinkėdamas ge
ros sėkmės ir primindamas 
nepamiršti savo Alma Mater. 
Kolegijos rektorius tėvas J. 
Dambrauskas, MIC. tarė gra
žų ir jaudinantį žodį į savo 
buvusius auklėtinius, iš karių 
apie 20 baigė kolegiją ir išsi
skyrė su savo nuoširdžiu auk
lėtoju.
■ Tėv. J. Dambrauskas, su

sirgęs, turėjo būti išvežtas ir 
laikinu paliktas ligoninėje.
■ Liepos mėn. 4 d. Maria- 

napolyje bus tradicinė šventė 
— visos Naujos Anglijos lie
tuvių diena. Laukiama suva
žiuosiant daug svečių net iš to
limų apylinkių.

, Pirmoji New Jersey 
Lietuvių diena 

įvyks š. m. liepos 2 d. sek
madienį 1 vai. po pietų lietu
vių Laisvės Parke, 340 
Mitchell Avenue, Linden, N.J. 
Programą išpildys Newarke 
Lietuviai veteranai, N. J. lie
tuvių jungtinis choras, “Rū
tos” tautinių šokių grupė, gros 
Bogatcheff šokių orkestras. 
Bus laimę nešantis “Juodas 
arklys”, gausus valgiais ir gė
rimais bufetas. Pelnas skiria
mas ALT ir BALF naudai.

" Įėjimas tik 50 centų. N. J. Lie
tuvių Taryba visus maloniai 
kviečia atsilankyti. Pasitaikius 
blogam orui, programa įvyktų 
ten pat salėje.

New Jersey Lietuvių Taryba 
praneša, kad šių metų liepos 
2 d. paskelbta N. J. Lietuvių 
Diena bus minima kiekvienais 
metais.

• Chicagiečiai ragina kon
greso narius ir pašto viršinin
ką Donaldson atstatyti nor
malų pašto išnešiojimą.
• Tėvų susirinkimas Chica

goje nutarė įsteigti mokykli
nio amžiaus vaikams lietuviš
ką aikštelę, kad, tėvams iš
vaikščiojus į darbus, vaikai 
nepasiliktų be auklėjimo gat
vėje. Aikštelės programą su
darys lipdymo, karpymo dar
beliai, žaidimai, dainos, eks
kursijos į muziejus, zoologijos 
sodus ir panašiai.

• Juozas Kazickas, LRKSA 
generalinis atstovas, baigė 
Yale universitetą, išlaikyda
mas ekonomijos mokslų dak
tarato egzaminus.

Minėjome liūdniausią 
Lietuvos istorijos 

dešimtmetį 
Bridgeport, Conn.

Birželio 17 d., vietiniai nau
jakuriai paminėjo skaudžiuo- 
sius mūsų tautai birželio įvy
kius. Kalbėjo V. Domeika ir J. 
Šležas. Abu kalbėtojai primi
nė Lietuvos praeitojo dešimt
mečio kančias bolševikų oku
pacijoj ir konstatavo, kad lie
tuvių tauta žiauriausiais bū
dais bolševikų ir dabar žudo
ma. Artistė N. Gasiūnienė pa
dainavo tam pritaikintas tris 
dainas. Mažos mergaitės ir 
vaikučiai pasakė eilėraščius. 
Svetainėj matėsi parapijos 
nigai, vargonininkas, ir 
kolonijos veikėjai. Vakarą 
dė J. Rastas.
— Muz. A. Stanišauskas

vo laišką iš praeitos “Festival 
of Nation” tautų šventės ko
miteto, kurs labai širdingai 
dėkoja choro grupei ir vedė
jui, kurie dalyvavo toje šven
tėj, ir primindami, kad bus ir 
kitą metą.
— Teko kalbėtis su pradžios 

mokyklos mokytojais, kurie 
minėjo, kad atsidarys vasarinė 
mokykla dėl DP vaikų, ir pra
šė paraginti tremtinių vaikų 
tėvus, kad savo vaikus leistų į 
vasarinę mokyklą, kad pasi
ruoštų rudens mokyklai iš 
anglų kalbos. Sakė, kad dau
giausia DP vaikų yra lietuvių, tis.

O. m., 32 pusi. Kaina — 30c.

ku- 
kiti 
ve-

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERILSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

v įeuucLisiai uuvu piiuiiui ir- 

zoliucijos anglų ir lietuvių kai- V 
boms, kurias anglų kalba per- 
skaitė Mr. Butter’s ,o lietuvių 
kalba — Ant. Kneižys. Rezo
liucijos yra pasiųstos aukš
tiems valdžios pareigūnams.

Tuo buvo baigta pirmoji mi- , 
nėjimo dalis. Minėjimo II dalį , 
vygdė A. Tumas. Pertraukos 
metu buvo pravesta Lietuvos 
laisvinimo kovai rinkliava, lai
ke kurios surinkta $100.00.

Po pertraukos sekė meninė 
dalis. Deklamavo iš savo kū
rybos pritaikintą eilėraštį Zita 
Zarankaitė. Vida Šimėnaitė 
padeklamavo Maironio eilėraš
tį: “Oi neverk motušėle”...

Prieš vaidinant St. Lauciaus 
scenos vaizdelį “Paslaptingoje’ 
Zonoje”, A. Tumas apibūdino 
veikiančius partizanus Lietu- 
voj, jų kovos žygius ir lietuvių 
tautos naikinimą.

Veikalėlį vaidino šie buvę 
tremtiniai: Zita Zarankaitė, 
Vida Šimėnaitė, Ina Šimėnaitė, 
Vladas Zareckas, Klaudas Ša- 
kėnis, Algirdas Krykštolaitis, 
Vytautas Jakštys ir Martynas 
Vitkauskas.

Kad taip gerai pavyko minė
jimas priklauso nuoširdi pa
dėka klebonui kun. Norbutui 
ir kun. Janiūnui. Taip pat pri
klauso padėka Norwoodo lie
tuvių bendrovei už leidimą 
naudotis sąle ir scena nemo
kamai, Juozui Verseckui, Jo
nui Pečiuliui, Vincui Kudirkai, 
Jurgiui Versiackui, Povilui Vė
tai. K. Šimėnui ir kitiems. Pri- 
sidėjusiems prie šio minėjimo 
savo darbu ir iniciatyva. Ačių
J. Zarankai, P. Armakevičiui,
K. Kvedarui, Jonui Baliūnui
ir visiems veikalo vaidinto
jams, visiems aukotojams bei 
dalyviams. A.

Dvasiškoji Komunija
Parašė kun. Jurgis Baltrušai- 

“Darbininko” spauda, 1948

v

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU

f t 
T 
T 
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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.

*7* Visi keliai Liepos 4 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį par- 
ką, kur įvyksta tradicijinė Naujosios Anglijbs LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatyslte 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.

i
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□ JAV Open pirmenybės, 

Detroit, Mich. liepos 10-22 d. 
norimos surengti su visu didu
mu. Pirmenybių būstinė milži
niškam Detroit - Leland Hotel 
Cass & Bagley, o varžybos 
vyks Edison Chess A Checker 
Club. Į pirmenybes kviečiami 
ne tik šachmatininkai, bet ir 
jų šeimos.
□ JAV moterių open p-bės 

įvyks Detroite kartu su vyrų 
pirmenybėmis liepos 11-18 d.
□ Bostono meisteris Taut- 

vaiša bus bene vienintelis lie
tuvis dalyvaująs JAV open 
pirmenybėse.
□ Meisterio Povilo Tautvai

šos (gim. 1916. V. 6) šachma
tų karjera: 1935 — laimėjo 
V. D. Universiteto p-bes, K^u- 
ne; 1936 — dalyvavo Pasau
lio šachmatų olimpijadoje, 
Munchene; 1937 — įgyjo Lie
tuvos šachmatų meisterio var
dą; 1937-9 — dalyvavo SELL 
olimpijadose: Rygoje, Tartu ir 
Helsinky; 1939 — dalyvavo 
Pasaulio olimpijadoje, Buenos 
Aires; 1945 — laimėjo II vt 
tarptaut. turnyre, Blomberg/ 
Vokietija; 1947 — I-II v. DP 
pirmenybėse, Scheleissheim/ 
Vokietija; 1947 — Iv. Lietu
vių pirmenybėse Vokietijoje, 
Kempten; 1948 — Iv. tarpt, 
turnyre, Oldenburg/ Vokieti
ja;; 1949 — Iv. Boston City 
pirmenybėse, Mass.; 1950 — 
II v. Massachusetts Statė 
p-bėse.
□ Nejau kanadiečiai neį- 

stengs pasiųsti Pov. Vaitonio 
ar Igno Žalio į JAV open pir
menybes, Detroite. Neseniai 
lankęsis Bostone lietuvių vei
kėjas Vytautas Sirvydas iš

Rouses Point, N. Y. (Kanados 
parubežys)- žadėjo pajudinti 
tuo reikalu Kanados lietuvių 
organizacijas. Vytautas Sirvy
das pats žaidžia ir gyvai domi
si lietuvių šachmatininkų veik
la.
□ Amerikos Hetavte Juozas 

Pazniokaa, visą laiką gyvenęs 
Nonvood, Mass., o dabar Cin- 
cinnati, Ohio, dalyvauja Postai 
(CBNA) 1948 turnyro finali
nėj grupėj. Boston Sunday 
Herald š. metais buvo įdėjęs 
Paznioko laimėtą partiją su ži
nomu bostoniečių W. M. P. 
Mitchell. J. Pazniokas žada 
prie progos aplankyti 
pažinti su Bostono 
šachmatininkais.
□ Bostono lietuvių, 

mandos baigminiam

š. m. birželio 25 d. laivu 
"General Heintzelman” į New 
Yorką šie lietuviai tremtiniai: 

Adomaitis, Magdalena į Wor- 
cester, Mass.

Andriulis, Vytautas į Chica
go, 11L

Alekna, Jokūbas, Bronislava

į Athol,

į Easton,

į Chicago,

Worcester,

ir susi- 
lietuvių

ir žaidė 
vokiečių

Edvardo 
pasirodymu

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už sudarytą darbo garantiją ir už 

pagalbą mums atvažiavus: ponams — Bretonams, Mrs. Tattan, 
KaHHftBui, Ditmanui, Keahams, M a stiliams, Mra. Gailiūnienei, 
Rudžiams, Cvilikienei, Sinkevičienei, jr., Ašmenskams, Dau- 
čiams, Bryant ir Alb. Smaižis. Petras Strikaitis su šeima.

U ko- 
turnyre 

vyrauja P. Kontautas su 4:0 
taškų, sekamas Vaitkevičiaus 
3:0 ir J. Starinsko 3:3 taškų.
□ Kęstutis CerkefiGnas, žino- 

nomas lietuvis sporto žurnalis
tas, prieš 15 metų parašė pir
mąjį sporto rašinį į 1935 m. 
“Sporto Naujienas”, Kaune. Ir 
nuo to laiko K. Čerkeliūnas 
nepertraukiamai judina lietu
vių sporto reikalus lietuvių 
spaudoje, tik Lietuvoje, Vo
kietijoje ir dabar New Yorko 
valstybėje.
□ Australija korep. rungty

nėse su Didž. Britanija (100 
lentų po 2 partijas) dabar turi 
52:25 savo naudai.
□ 'Repečka laimėjo Brookly- 

no LAK turnyrą, surinks 9 
tšk. (iš 11) 2-3 v. pasidalino 
E. Staknys ir Kulpavičius po 
8,5 tšk., toliau Merkevičius 8, 
Bileris, Mileius po 5,5, A. Kut- 
kus — 5, Volskis — 4*4, Vak-

sėlis — 4, Lisauskas 2,5, Kon- 
drotas — 2 ir Zeidat — 1M; 
taško.

Repečka, žinomas šachmati
ninkas, dalyvavo Lietuvių pir
menybėse Vokietijoje 
Gottingen mieste 
rinktinėje.

Mes džiaugiamės 
Staknio geru
Brooklyno turnyre. Staknys 
žaidė mūsų Bųstono komando
je per Metropolitan lygos 
p-bes. Brooklyniečiai sudarė iš 
pirmų 8 savo komanda ir žada 
rungtyniauti su amerikiečiais. 
Komandos kapitonas — E. 
Staknys. ,
□ Britanijos Lietuvis pradė

jo talpinti šachamatų uždavi
nius. Birželio 2 d. tilpo pirmas 
uždavinys.
□ Bostono lietuvių II koman

dos atrankos turnyre P. Kon
tautas įveikė Starinską ir Vi- 
lutį. Tamošiūnas ir Starinskas 
laimėjo prieš Končienę.
□ Dr. Bohatyrchuk per rung

tynes Ottawa - Quebec įveikė 
buv. Kanados meisterį M. 
Fos’ą.
— Adelaide. Įsisteigė lietu

vių sporto klubas “Vytis”. Pir
mauja krepšiny. 
giama šachmatų
— Melbourne. 

dalyvauja II-III
turnyruose. Iš 18 partijų jis 
jau laimėjo. 10. Kitose taipogi 
gerai stovi.

Dabar stei- 
sekcija. 
Kazakevičius 

kl. koresp.

%

į Omą ha, Nebr.
Radauskas, Jonas 

Mass.
Ciplys, Antanas 

Pa.
Dacys, Antanas 

IU.
Gražulis, Pijus į

Mass
Jankauskas, Aleksas, Felici

ja, Aleksas, Romualdas, Vy
tautas į Fairfield, Mont.

Juodišius, Marcelė, Vytau
tas į Chicago, III.

Kielius, Gediminas į Chica
go, IU.

Kiulys, Eva, Martinas į Chi
cago, IU. •

Kontrauskas, Stasys, Zuna- 
na į Omaha, Nebr.

Kvasauskas, Jonas, Magdė į' 
Antioch, III.

Kripaitis, Stasys, Julia į 
Chicago, III.

Lengvinas, Jonas į Chicago, 
Illinois.

Leonavičius, Jonas, Sofija į 
Worcester, Mass.

Maciukaitė, Ida į So. Bos
ton, Mass.

Markevičius, Vytautas, Al
dona, Gediminas, Algirdas į E. 
Chicago, Ind.

Matulevičius, Petras į An
tioch, III.

Maziliauskas, Stasys, Jadvy
ga į Dorchester, Mass.

Mercevičienė, 
ladelphia, Pa.

Mikalauskas, 
ha, Nebr.

Oleskevičius, 
ta į Chicago, IŲ.

Pacevičienė, Monika į Chit- 
tenden City, Vt.

Petrauskas, Stasys į Det
roit, Mich.

Petravičius, Leonas į Det
roit, Mich.

Pilipavičiūtė, Rita M. į Oma- 
ha„ Nebr.

Puodžiūnas, Petras, 
Laima, Mirdza, Sigitas, 
nija į Eddystone, Pa.

Sabalys, Algirdas į Stam- 
ford, Conn.

Sakalauskas, Karolina į Por- 
tage, Pa.

Surdukevičius, Matas, Ona, 
Rimgaila, Vitalija, Jonas į 
Brooklyn, N. Y.

Tekorius, Jurgis - P., Zofi
ja, Algimantas, Idilija - Z., 
Anna - Editha, Antanas A. į 
Indianapolis, Ind.

Tonski, Janina, Pawel į Val- 
ley Cottage, N. Y.

Vec-Zemelis, Kristopas, Ida, 
Eleonora į Newark, N. J.

Vyšniauskas, Alfonsas į Ro- 
chester, N. Y.

Žilius, Velys į New York, 
N. Y.

Zubrytė, Ameliją į Munhall,

į I 

s

* * ♦ i ♦ 
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Teresė į Phi-

Petras į Oma-

Bernardas, Ri-

Ona, 
Zido-

į OrlandIzokaitytė, Ona 
Park, III.

Izokaitytė, Marija 
Park, UI.

Latonas, Marija į 
Illinois.

Liozeris, Mikas, Elzė, Ger- 
trude, Jonas į Westville, Ind.

Vasiliauskaitė, Agota j Chi
cago, m.

BALF Imigracijos Komitetas.

j Orland

Chicago,

■> 
* 
f

♦♦
*

RA Y MUCCI’S INC.
1065 Montello Sto, Brockton, Mass.

Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais.
e ; * Duodame uždyką virtuvėms apskaitliavimą. ' 

bereikia įmokėti. 3 Kietai išsimokėjitatd.

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Paris & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Maciūne ry

McCARTHY EOUPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.,

• Teis. 6385

Pirm’ Pirksiant Karą, 

Atsilankyk Pas Mus. - 

Atidaryta Vakarais.

*
*♦
*

*

*♦
*♦** ♦ ***

BROCKTON, MASS. 5
8-0771 *

Tel. 8-1340

MAHONEYIFAY, IHC
119 Belmont St., 
Brockton, Mass.

BROTHERHOOD OIL CO. į
Pečiams ir šildymui aliejus.

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”
$74 Ne. Montello St., Brockton, Mass. I

Tel. 6140 |

PIGIAI PARDUODAMA
įvairaus antrarankio medžio. 

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

I

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

Begaline Šaknimigydydavosi 
nuo 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.

ALENANDER’S
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

Kaip galima gauti 
pomirtinę premiją?

Kai angliškas komunistų 
dienraštis persitvarkė ir savo 
išore tapo labai panašus į va
kariečių laikraščius, G. B. 
8haw ta proga jį pasveikino. 
Išgyręs rusų savikritiką, Shaw 
specialioje kolumnoje pasiūlė 
25 angį, svarus tam rusų žur
nalistui, kuris parašys, kad ir 
trumpą straipsniuką tokia te
ma: “Stalinas turi atsistaty
dinti”. Pinigus pažadėjo išmo
kėti ir to žurnalisto įpėdi
niams, jei taip jam būtų pato
giau...

Frink The Florist

CALL

FOR

Florai Designs
VVedding Floners

Cut Flowers

1407 VVashington St.

Noruood, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti* 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli 8T 
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.

............... '4
A. J. NAMAKSY

Real Estate & 
Insurance

409 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

Offku Tel. SOuth Bocton 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
Weat Roxbury, Mase.

TEL. PA—7-1233-W

Tel. A V 2-4026

J. RepshK, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

GRABORIAI

S. Barasevkius ir Sūnus
Funeral Home

254 VV. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriua Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

6Outh Boston 8-3960

į
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Mf. Hope Florist
formeriy Jacob’s, 

the Florist

73 Battles Street
Brockton, Mass.

TeL Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages 
a Specialty

i
!
[ Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Pristatome Alų ir Toniką

I 
!

!

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

1
į;

i! 

d! 
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Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth SL, So. Boston, Maaa 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Viea-Pirmininkė—B. GaiHOntenė, 
S Winfield SL, So. Boston, Maaa 

ProL Rašt. — Stela Overkienė, 
565 E. 6th SL, So. Boston. Maaa.

Finansų RašL — B. COnienė, 
29 Gould SL, W. Boabury, Mass.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa SL, Mattapan, Maaa. 
Tvarkdarė — M. Matejoėklenė, 

866 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukitikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 ▼. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh 8L, 80. , Mass.

Visais draugijos kreipkitės

•V. JONO EV. BL. PAlALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth SL, So. Boston, Masa.

Protokolų RaSL — Kazys Rusteika 
206 L SL, So. Boston, Mass.

Fin. RaM. — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protateohį n tt Įninką

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Oirektorlue Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Ava. 
Brockton, Maso. 

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas)

Laidotuvių Diroktorlua Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Ji

WAITKUS
FUNERAL HOMC

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITRUS
Laidotuvių Direktorius tr

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modemiška, koplyčia ėer-' 
meninu dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas žo- 
ndausiomls kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale tauki te; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. ZaletskM, F. B. Zaletskas 
Graboriai Ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

MOTART PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Beeton«4MB/ •
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BOSTONO ŽINIOS
Trečiadienį

7:30 v. v., Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, bus laikomos 
Šv. Teresėlės novenos, birželio 
mėnesio, ir Tretininkų Broli
jos pamaldos. Po to įvyks 
trumpas susirinkimas.

Bendros vaikų atostogos
Šv. Petro lietuvių parapijoje 

yra senas vertingas paprotys 
kviesti vaikučius vasarą pasi
mokyti lietuviškai. Šis patri- 
jotiškas darbas bus tęsiamas 
ir šią vasarą, tik kitokiu var
du. Šiemet ši tradicijinė vasa
rinė vaikiu mokykla pavadinta 
“Bendromis Vaikų Atostogo
mis” su plačia, turininga ir 
įvairia programa. ,

Programa bus paprasto mo
kyklinio pobūdžio. Lietuviško
je aplinkumoje vaikučiai pasi
mokys lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Be to, jie tu
rės progos išmokti lietuviškų 
dainelių, žaidimų išvažiavi
mams, pamatyti judamus pa
veikslus ir kitokių progų.

Šios “Bendros Vaikučių Ato
stogos” veiks rytais nuo 9 vai. 
iki 12 vai. d., per keturias sa
vaitėje dienas. Jos prasidės 
liepos 5 d., 9 vai. r., ir baigsis 
rugp. 11 d. Vaikai bei jauni
mas priimami įvairaus mokslo 
bei amžiaus. Norintieji, t. y., 
naujakuriai vaikai čia turės 
progų pasimokyti ir angliškai.

Laukiame, kad visuomenė 
pritars šiai “Bendrų Vaikams 
Atostogų” minčiai ir jas prak
tiškai parems.

Mirė F.,Augūnienė
Birželio 2 d. miesto ligoni

nėje, tris savaites sirgusi, mirė 
Felomena Augūnienė 54 metų, 
gyv. 17 Winfield St. Ji buvo 
kilusi iš Musninkų parapijos. 
Amerikoje pragyvenusi 36 me
tus. Paliko vyrą Igną, sūnų 
Kazimierą, brolių ir seserų 
Lietuvoje. Pašarvota pas lai
dotuvių direktorių D. A. Za- 
letską, 564 Broadway. Laido
jama, birž. 28 d.. Naujos Kal
varijos kapinėse. Gedulingos 
pamaldos bus 9 v. ryto Šv. 
Petro bažnyčioje.

Albinas ir Ona Nevierai,
gyv. Dorchestery ir buvę 

Third Street kavinės So. Bos
tone savininkai, pardavę ka
vinę. pirko namą So. Bostone 
ir Baltuose kalnuose (White 
Mountains) vasarnamius — 
Red Top Camps ir Tea Room, 
Thornton, N. H. prie vieškelio 
Route 3.

Nevienai yra ne tik geri 
biznieriai, bet daug dirbę Šv. 
Petro lietuvių parapijoje ir jos 
draugijose. Albinas Neviera 
yra So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos raštininkas ir 
taip pat narys kitų draugijų 
valdybose. Nevierai nuo pat 
atvykimo iš Lietuvos priklau
so prie LDS 1 kuopos ir yra 
“Darbininko” skaitytojai ir 
nuoširdūs rėmėjai.

Atvyko St. Maziliauskas
Vakar iš Vokietijos, Tubin- 

geno (Prane, zonos) atvyko į 
Dorchester, Mass. chemikas 
St. Maziliauskas su žmona 
Jadvyga. Savo darbais chemi
jos srityje St. Maziliauskas 
buvo pasižymėjęs Vokietijoje, 
juo susidomėjo ir Prancūzijos 
moksliniai institutai. Atvykęs 
į JAV jis tikisi rasti darbo 
savo specialybėje ar jai bent 
artimoje. St. Maziliauskas yra 
buvęs “Darbininko” bendra
darbis. Laivu, kuriuo jis su 
žmona atplaukė pirmadienį į 
New Yorką (Gen. Heinzel- 
mann) atvyko nemažai lietu
vių.

Mirė Jonas Grimas
Birželio 23 d., mirė Jonas 

Grimas, 62 m. savo namuose, 
15 Hinckley St., Dorchester, 
Mass. Jis buvo patrijotas lie
tuvis. Varėną apleido prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Laike to 
karo jis tarnavo Amerikos ar
mijoje. Jis priklausė veteranų 
postui ir veikė S. L. Šv. Kazi
miero ir Šv. Jono E v. Draugi
jose. Sirginėjo jau pora metų. 
Buvo dažnai lankomas kunigo. 
Sirgdamas dar buvo bažnyčio
je per Bostono lietuvių birž. 
14-15 d. minėjimo pamaldas 
birž. 18 d. Paliko didžiame nu
liūdime žmoną Marijoną (Am- 
brožaitę), dukterį Aleną Di- 
charry, dukterį Florenciją 
Karčiauskienę ir dukterį Bro- 
nislavą. Birž. 26 d., 9 vai. r., 
iš Šv. Petro parapijos bažny
čios buvo iškilmingai palaido
tas su trejomis šv. Mišiomis 
Šv. Mykolo kapinėse. A. a. Jo
no žmonos sesers sūnus, kun. 
Juozapas Naudžiūnas atgiedo
jo laidojimo šv. Mišias.

Vandens sporto kursai
Parkų komisionierius, Frank 

R. Kelley yra šią vasarą įstei
gęs prie L St., So. Boston, 
Mass. maudyklių plaukymo ir 
instruktavimo kursus. Kur
suose veiks dvi klasės — pra
dedantiems ir pažengusiems. 
Bus instruktuojama pirmoji 
pagalba, irklavimo praktika, 
organizuojami softball žaidi
mai.

Moterų klasei vadovaus mo
terų maudyklėse Miss Nancy 
0*Hare, vyrų Francis Wclling 
ir Leo Dauwer So. Bostono 
vyrų maudyklėse. Praneša L 
St.. maudyklių Sup. Rob. 
novan.

Alice Plevokaitė, 
duktė Kazimiero ir Monikos 

Plevokų, biznierių, gyvenančių 
521 E. 8th St., So. Bostone, 
antradienį, birželio 20 d. už
baigė New England Conserva- 
tory of Music ir gavo Bache- 
lor of Music laipsnį. Graduan- 
tė Alice Plevokaitė pasižymė
jo moksle, yra patriotinga lie
tuvaitė, priklauso prie Lietu

vos Vyčių 17 kuopos, daug 
veikia ir yra gabi smuikininkė, 
grojusi koncertuose ir kituose 
parengimuose.

Dar prieš užbaigsiant muzi
kos mokslus, Alice Plevokaitė 
buvo pakviesta muzikos direk
torium Deer Isle ir Brooklin, 
Maine, mokyklose.

Jos tėveliai, Kazimieras ir 
Monika Plevokai, yra pavyz
dingi katalikai, katalikiškų 
lietuviškų įstaigų ir Lietuvos 
rėmėjai. Jie išauklėjo du sū
nus ir tris dukteris. Alice yra 
vyriausioji.

Karolina šejefkienė,
gyv. 21 Loring St., So. Bos

tone, serga 2-ri metai Dr. W. 
Duserick (Dusevičiaus) pata
riama išvyko pas St. ir Oną 
Račkauskus, gyv. Medfield, 
Mass., praleisti vasaros. Ji jau 
ne pirmą kartą vyksta praleis
ti atostogų pas Račkauskus, 
kurie labai nuoširdžiai ją pri
ima ir globoja. Dažnai atva
žiuoja ir į So. Bostoną p. 
Šejefkienės aplankyti.

K. Šejefkienė nuo pat LDS 
ir “Darbininko” pradžios yra 
narė, skaitytoja ir stambi rė
mėja. Ji gausiomis aukomis 
yra parėmusi “Darbininką”, 
mūsų vienuolynus ir kitas ka
talikiškas įstaigas. Linkime p. 
Šejefkienei sustiprėti ir pa
sveikti.

Do-

Padėka
Lituanistikos Mokyklos 

kvto jai.'mokiniai ir jų tėvai 
nuoširdžiai dėkoja kun. kleb. 
P. Virmauskiui už priėmimą į 
parapijos mokyklos patalpas, 
už tėvišką palankumą bei ska
tinimą visų, tiek tremtinių, 
tiek vietinių vaikų mokytis lie
tuvių kalbos ir mylėti Lietu
vą!

VI. Kulbokas,
Lituanistikos Mokyklos

Vedėjas.

mo-

Lankėsi
Penktadienį, birželio 23 d. 

lankėsi “Darbininko” redakci
joj rašytojas kun. Stasius Bū- 
davas, kuris dabar gyvena 
Thompson, Conn.

Pirmadienį, birželio 26 d. 
“Darbininko” administracijoje 
Alina Bižokienė iš Dorchester. 
šia proga atnaujino “Darbi
ninką” sekantiems metams.

• Juozas ir Katarina Ambra- 
zai, gyvena Montrealyje, jau 
kokiai 50 lietuvių yra padėję 
atvykti į Kanadą. Tai tikri 
tremtinių globėjai.

• Dr. A. Paplauskui - Ramo
nui Ottavos universitetas su
teikė Associated Professor 
laipsnį ir titulą.

žrr . ** * . ’**• *■ \ *•

Prisiminta ateitininkų 40 metų 
sukaktis

Sekmadienį, birželio 25 d. 
įvyko Šv. Petro bažnyčioje ir 
pobažnytinėje salėje So. Bos
tone Ateitininkų sąjūdžio 40 
m. sukakties paminėjimas, ku
rį suruošė Bostono, Lawrence 
ir Brocktono ateitininkai.

10 vai. ryto Bostono ateiti
ninkų kuopos vadas kun. Al
bertas Kontautas, atnašavo šv. 
Mišias, laike kurių minėjimo 
dalyviai ėjo prie šv. Komuni
jos. Minėjimo progai pritaikin
tą pamokslą pasakė tėvas L. 
Andriėkus, OFM.

Po Mišių ir užkandžių, 12 
vai. bažnytinėje salėje įvyko 
iškilmingas posėdis, pradėtas 
malda, atkalbėta prel. K. Ur
bonavičiaus. Bostono kuopos 
pirmininkas, St. Lūšys pasakė 
įžanginę kalbą, kurioje jis pla
čiai abibūdino ateitininkus ir 
jų tikslus.

Į minėjimą gausiai atsilankė 
svečių, ir iš toliau — Worces- 
tėrio bei Waterburio, nemaža 
kunigų, Nek. Pr. vienuolyno 
kapelionas kun. St. Yla ir dvi 
seserys: Augusta (Sereikytė, 
buv. ateitininkė) ir sesuo Fe
licija, Marianapolio kolegijos 
rektorius, kun. Dr. J. Jagmi
nas.

Garbės prezidiuman buvo 
pakviesta: prel. Dr. K. Urbo
navičius, kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskas, kun. J. Švagždys, 
tėvas Dr. J. Jagminas, MIC., 
prof. kun. St. Yla, tėv. Dr. L. 
Andriėkus, sesuo Augusta, 
kun. Alb. Kontautas ir Dr. 
J. Petronis ir St. Lešinskas.

Po Bostono kuopos pirmi
ninko St. Lūšio kalbos sveiki
no prel. K. Urbonavičius, ku
ris, visuomet būdamas jaunas 
dvasia, nukreipė visų dėmesį į 
save; Marianapolio kolegijos 
rektorius, tėvas J. Jagminas; 
tėv. Leonardas Andriėkus, 
OFM.; kun. Alb. Kontautas; 
Brocktono kp. pirmininkas Dr. 
J. Petronis; Worcesterio kuo
pos atstovas Pauliukonis ir 
Ateitininkų Centro dvasios va-

das kun. Pr. M. Juras; sesuo 
Augusta, Bostono tremtinių 
rat. pirmininkas Juodka. Raš
tu sveikinimus prisiuntė Lie
tuvos konsulas Bostone adv. 
A. Shallna, iš Worcester — 
kun. J. Jutkevičius, Waterbu- 
ry — kun. J. Valantiejus ir 
kp. pirmininkas V. Šmulkštys, 
iš Norwood’o — kun. Janiū
nas.

Žuvusieji ir ištremtieji atei
tininkai buvo pagerbti susi
kaupimu.

Prof. kun. St. Yla, neseniai 
atvykęs iš tremties, dabar ka- 
pelionaująs pas Vargdienių se
seris, skaitė stipriai konden
suotą, gilios minties ir įtai
gios išraiškos paskaitą. Primi
nęs ateitininkų himno žodžius: 
“Lietuvos ateitį regim laimin
gą”, jis kalbėjo apie tai, kokiu 
būdu ir kokiomis priemonėmis 
ta laiminga Lietuvos ateitis 
gali būti pasiekta ir koks vaid
muo čia tenka ateitininkams 
Paskaita, reikia tikėtis bus at
spausdinta. Ji visiems ateiti
ninkams įsimintina '

Porai valandų nutraukus 
minėjimą, jis toliau buvo tę
siamas toje pat salėje prie už
kandžių stalo. Jaunieji Bosto
no ir Brocktono ateitininkai 
dainavo ir linksmino menine

I 

programa, o vyresnieji dar 
pasakė po vieną kitą žodį. 
Kalbėjo kun. Pr. Juras, per
duodamas Romos ateitininkų 
sveikinimą, kleb. kun. Pr. Vir
mauskis, Dr. J. Leimonas, 
kun. AL Kontautas, tėv. Jur
gelaitis, O. P., kun. J. švagž
dys, aktorius H. Kačinskas, 
kun. J. Znotinas. Pobūviui va
dovavo J. Daniusevičius.

Minėjimo nuotaika * buvo 
smagi ir giedri, persunkta ilge
siu savo tėvynės ir pasiryžimo 
kovoti už Dievo teises šioje 
žemėje ir savo Tautos laisvę.

Minėjime buvo arti 150 da
lyvių, ateitininkų ir svečių, 
tarp jų žymią dalį sudarė jau-
nieji.

Lituanistikos Mokyklos mokslo 
metų pabaigtuvės

Meninėje dalyje pasirodėsusirinkusius tėvus, sve- 
ir vaikus pirmiausia pra* 
mokyklos vedėjas V. Kul-

I 
čius 
bito 
fokas, pabrėždamas, kad gy
venamasis momentas visus lie
tuvius yra mobilizavęs lietuvių 
tautai ir lietuvybei gelbėti: 
politiką, mokslininką, meninin
ką ir darbininką; seną, su
brendusį ir vaiką.

Miela buvo išgirsti Ameri
koje gimusio ir augusio lietu
vio kun. Kontauto palankų žo
dį, raginantį visus vaikus 
stengtis gerai išmokti lietuviš
kai, pamilti 
tarnaujanti 
kykla.

Lietuvių
pirmininkas K. Mockus ryžtin
gai ragino ištverti mokinius, 
tėvus ir mokytojus, kol ga
liausiai galėsime turėti tokių 
mokyklų, kaip mes kad trokš
tame, Laisvoje Lietuvėje.

Dar sveikino 
teito vardu A. 
Tėvų Komiteto 
nomaitienė.

Mokyklos vedėjas išdalino 
skyriaus bei klasės pažymėji
mus.

I skyrių baigė — 10 mok., 
II — 8 (nok., UI — 7 mok.,
IV — 4 mok., I kl. — 11 mok., 
n kl 6 mok., m kL 2 mok.,
V kl. — 5 mok., VI kl. — 2 
mok.

Lietuvą. Tam ir 
Lituanistikos Mo-

kultūros Rėmėjų

X

tjbabarties (Pastabos

“Darbininkui” atsiveria gražios perspektyvos
▼ 8ukaktuvinia LDS seimas nutarė tolimesnį “Darbininko” 

leidimą pavesti Tėvams Pranciškonams. Drauge sutarta jiems 
perleisti ir “Darbininko” spaustuvė. Tai svarbus nutarimas vi
sai katalikiškajai visuomenei.

LDS per savo organą yra atlikusi didelį darbą Jei lietu
viai liko ištikimi katalikybei ir lietuvybei, tai nemažas nuopel
nas priklauso ir “Darbininkui”. Ypačiai Naujosios Anglijos vals
tybėse jo įtaka buvo iš tiesų gili Ji apsaugojo ne vieną lietuvį 
nuo patikėjimo komunistinių agitatorių suvedžiojimais.

Bet nebuvo lengvas uždavinys išlaikyti “Darbininką”. Jis 
visą laiką kėlė daug rūpesčio ir reikalavo iš L. D. Sąjungos 
įtemptų pastangų. Tiesa, šios pastangos nebuvo bergždžios: 
laikraštis ne tik išsilaikė, bet ir tobulėjo. Bet, antra vertus, 
“Darbininko” išlaikymas iš organizacijos veikėjų reikalaudavo 
tiek energijos, kad jos nevisada bepakakdavo ir kitiems užda
viniams. O ypačiai šie uždaviniai dabar iškilo. Senųjų eilės pra- 
retėjusios. Reikia, kad jos būtų papildytos dabar atvykusiais 
naujakuriais. Beveik visi jie įsijungia į darbininkus. Bet svarbu, 
kad jie įsijungtų ir į L. D. Sąjungos eiles, sudarydami krikščio
niškosios darbininkijos frontą. Rfeikės padėti daug pastangų 
šiam uždaviniui atlikti.

▼ Šio uždavinio šviesoje tenka vertinti ir LDS sukaktuvinio 
seimo nutarimą. Iš vienos pusės, atkris L D. Sąjungai rūpes
tis laikraščiu ir bus galima visą savo veikėjų energiją nukreip
ti į pačios organizacijos vidinius reikalus. Iš antros pusės, gali
ma tikėtis, kad naujų leidėjų rankose ir pats “Darbininkas” su
stiprės dar labiau ir, gal būt, išaugs į tokį stiprų katalikišką 
laikraštį, kokio lietuviai senai pageidauja.

Nenustodamas ir toliau tarnauti L. D. Sąjungai ir skleisti 
tą pačią katalikų socialinę mintį, bet sustiprintas naujaip ben
dradarbiais, “Darbininkas” galės dar daugiau padaryti katali
kiškos akcijos reikalui.,

V Kalbama, kad esama i>er daug laikraščių. Tai nevisai tei
singa, nes visokių laikraščių ir reikia. Neatstos “Darbininkas” 
kultūros žurnalo, kaip kultūros žurnalas negali atstoti “Darbi
ninko”. Svarbu tik, kad visi laikraščiai būtų stiprūs ir geri. O 
tam pirma sąlyga — tai neišblaškyti jėgų, o jas sutelkti į vie
nas rankas. Gi ėmus leisti “Darbininką” Tėvams Pranciško
nams, ir bus bent dalinai katalikiškoji spauda tikslingiau su
telkta. Žinome gi visi, kokį platų kultūros barą varo Tėvai 
Pranciškonai. Aukšto lygio pasiekė “Šv. Pranciškaus Varpelis”, 
išaugdamas į tokį religinį žurnalą, kuris lygiai mielas ir pa
prastam darbininkui ir mokytam inteligentui. Pereitais metais 
T. Pranciškonai ant savo pečių perėmė ir kultūros žurnalo 
“Aidų” leidimą. Nemažų užsimojimų T. Pranciškonai turi ir 
knygos srityje. Šiais metais išleista “Metraštis” parodė, kaip 
jie moka apie save sutelkti žmones. “Darbininkui” bus didelis 
laimėjimas atsidurti į tokias rankas, kurios su asyžietiška mei
le jį puoselės, kad jis išaugtų į dar tobulesnį katalikišką laik
raštį. N. L

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

Tremtinių Ra- 
Keturakis ir 

vardu p. Ma-

DARBININKAS
Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

______ ________ ____________________  pavardė

866 W. Broadnay 
So. Boston 27, Mass.

adresas

Taip pat yra daugybė gražių 
ir įdomų nuotraukų iš Chica
gos ir Baltimorės lojalumo pa
radų; VAGONAI, kuriais lie
tuviai buvo vežami į SIBIRĄ; 
žudynių vaizdai; nelaimingos 
lietuvių tautai Jaltos konfe
rencijos bei Stalino - Hitlerio 
sutartys, istorinė 1921 m. vie
no milijono parašų įteikėjų 
prezidentui nuotrauka, Čiur- 
Uenės ir Skleriaus kūriniai, 
Clevelando lietuvaitės Baltri- 
konis premijuotos nuotraukos 
ir kitos įvairios lietuvių veiki
mo fotografijos.

(Adresas: 9204 S. Broad- 
way, Los Angeles 3, Calif. — 
Prenumerata $3.00 metams.)

S. A.

lietuviŲ Dienos"
1950 m. gegužės m. Nr. 5.
Ką tik išėjo iš spaudos. Yra 

įdomių straipsnių: “10 metų 
vergijoje”, "Minėkime birželio 
14”, “Dabartinė Lietuvos tarp
tautinė padėtis”, “Steigiamąjį 
Lietuvos seimą prisimenant”, 
“Jaltos konferencija”, “Diplo
matinis protokolas”, “Steig. 
seimo padėka Amerikos lietu
viams” ir daug žinučių iš įvai-

v

M. 
Gimbutienės mokinių chorelis, 
deklamatoriai, p. Ivaškienės 
jauno ji jnažoji tautinių šokių rių liet kolonijų. Anglų kalba 
grupė, p. Lacdėnienės “Snie
guolės” ir “Nykštukai”, mo
kytojas Giedraitis ir mokinė 
Čepaitė paskambino kanklėmis 
ir “Meškiuku Ruduosiuku” di
delius ir mažus pradžiugino p.
H. Kačinskas.

Po Lietuvos himno tėviškai 
į mokinius prabilo kleb. kun. 
P. Virmauskis, apdovanoda
mas paveikslėliais bei baltais 
“medaliais”, už kuriuos vaikai 
gali gauti ledų! Tėvų komite
tas čia pat pavaišino vaikus ir 
didelius ledais.

Po rimto darbo metų, po 
malonių pabaigtuvių mokykla 
išsiskirstė atostogų ligi liepos 
15, kada susirinks vasarinė 
šeštadienio grupė, pasiryžusi 
ir vasarą nepamiršti lietuvių 
kalbos žinių gilinimo ir kartu 
mokytojų vadovaujami lanky
ti parkus, muziejus, pajūrį.

p-

— “International etatus of 
Lithuania”, “Washington At- 
titudes”, “Notables 
Jonaitis Birthday”,
Kualoa” (kelionės įspūdžiai 
aplink pasaulį su jachta) ir k.

observe 
“Abroad

Tėvų komiteto pirmininkė 
įteikė dovanas inoifyfcijaym ir( 
geriamiems mokiniams.

DtMESIO
Third Street Ckfe, Ine., | 

iujieji savininkai — K. šid-j 
uskas Ir St Griganavičius, I 
raneša, kad visiems atsilan-j 

ms jų užeigoje teikia-' 
šaltais ir karštais gėri-1 

iš patarnavimas.
Trečiadieniais nuo 8 iki j 

11:30 vai. vakare groja puiki Į 
Havajų orkestrą. Savininkai! 
uoširdžiai kviečia visus vy-j 

ir ponias atsilankyti — j 
Third Street Cafe Jne. I 

' M-M D«notMtt«r M.,
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PoBo auka, Paul H. Jackson, 24 nu, iš Pasadana, Calif., 
paralyžuotas 4-rią met anriL, turi prieš save aeronautikos 
magistro diplomą, kurį jis įgijo Kalifornijos Technologijos 
iMtituto, Dėkingai žMri į savo motiną, kuri j| per 5-rius me
tus vežimėlyje vežiojo j kolegiją ir atgal.




