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MacArthuras - sąjungininkų Paskelbta mobilizacija

70 metus. Prie savo būs
tinės jis turės ir UN vė
liavą.

Leidžia Amerikos Lietuvių 
R. Katalikų šv. Juozape 

Darbiaiakų Sąjunga

tLNKRASTIS r

karo vadas

L/®* AMERIKOS UtTOVia
ANTRADIENIS (Tueaday),

—————■
Uuly), 11 D., 1950 M.

Lake Success. — UN 
Saugumo Taryba liepos 
mėn. 8 d. priėmė rezoliu
cija, kuria prašoma JAV 
paskirti vyriausi vadą 
sąjungininkų karinėms 
pajėgoms, kovojančios 
Korėjoje. Šalia savo vals
tybinių vėliavų jos nau
dosis ir UN melsvai balta 
vėliava, kaip ženklu, kad 
Korėjos gynimas yra vi
sos UN reikalas.

Remdamosi šia rezoliu
cija prezidentas Truma
nas vyriausiuoju sąjun
gininkų vadu paskyrė 
MacArthurą, einantį jau

Karo stovis Korėjoje
Toejon. — Maj. Gen. 

Chung II Kwun, vyriau
sias P. Korėjos ginkluotų 
pajėgų vadas, liepos 9 d. 
paskelbė karo stovį P. 
Korėjoje. Įsakymas drau
džia slėpti gabinius, mes
ti darbus be svarbios 
priežasties ir taip pat 
draudžia skleisti gandus 
arba kurstyti gyventojus 
prieš valdžią.
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REIKALAUJA MILITARIŲ 
TEISIŲ JAPONIJOJ 

davęs JAV ir griauja UN PASTANGOS KORĖJOS 
organizaciją.

Tryge Lie tik tol buvo 
Maskvai “geras”, kol vi
sais plaučiais pūtė į jos 

Ar nebus ir jis pa- 
htdsu 

Kremlium jokių nuošir
džių kalbų negali būti?

Negras parinktas teisėju
New York — Demokra

tų apskrities organizaci
ja parinko nominacijai 
susirinkimo atstovą neg
rą Harold A. Stevens ,iš 
13-tojo Manhattan dis- 
trikto teisėju. Tai retas 
atsitikimas.,

Washington, D. C. — 
JAV vyriausybė yra pa
siruošus su Japonija tai
kos deryboms, kurios 
prasidės tuojau, kaip tik

sjnornorl Ja
ponijos karinių privilegi
jų, būtent, kad laisvai ga
lėtų vežti savo kariuome
nę iš vienos salos į kitą. 
Tai yra reikalinga užtik
rinti Japonijai ir JAV 
saugumui. Valstybės De
partamentas, gen. Mac
Arthur ir gynybos sekre
torius Johnson teigia, 
kad vien militarių bazių 
Japonijoj neužtenka, kad 
galima būtų užtikrinti 
abiem valstybėms saugu
mą. Prasidėjus karui, ba
zės gali būti greit sunai
kintos. Japonijos vadai 
pritaria sumanymui, kad 
JAV galėtų laisvai vežti 
savo ginkluotas jėgas iš 
vienos salos į kitą.

Prez. Trumano kariniai patarėjai (iš kąfrto): gen. Hoyt 8. Vandenberg — oro pa
jėgų štabo viršininkas; Francis Mathews —karo laivyno sekretorius; Thomas Finletter 
— oro karinių jūgų sekretorius; gen. J. Law|oa Collins (gilumoje) — armijos štabo 
viršininkas; Frank Pace — armijos sekretorius; ir adm. Forest P. Sherman 
no opraci jų viršininkas.

Wvy-

Washingtonas. — Pre
zidentas Trumanas liepos 
7 d. išleido įsakymą, ku
riuo šaukiami karo tar
nybon vyrai nuo 19 ir 25 
metų. Sulaukę 18 metų 
taip pat turi registruotis, 
bet jie vienerius metus 
nebus dar imami į ka
riuomenę, jei nebus rei
kalo.

Reikiamam kariuome
nės skaičiui papildyti pir
miausia bus priimami sa
vanoriai, o jei jų truktų, 
įsakymas bus pritaikytas 
platesniu mąstu.

Prezidentui taip pat su
teikta galia paimti val
džios kontrolėn tas pra
monės ir prekybos įmo
nes, kurios neatliktų 
joms skirto uždavinio ar
ba tektų jų darbą 'suak-

KONFLIKTUI LIKVtDUOTI
D. Britanija ir Indija reikalauja

toae nus

erikie č i ų

Amerikiety batatjenas 
prasimušė

Tokio, Japonija — Gen. 
kad

Maskva puota Tryge Lie
Maskva. — Paskutinė

mis dienomis Maskvos 
radijo ir laikraščiai labai 
piktai puola UN generali
nį sekretorių Tryge Lie. 
Jį kaltiną, kad jis parsi-

siplėstų plačiau. Jos pra
dėjo akciją jam sustab
dyti.

Indijos premjeras Ja- 
waharlal Nehru per savo 
ambasadorius Washing- 
tone, Maskvoje ir Londo
ne siūlo pasitarimus Ko
rėjos karui baigti. JAV 
ir D. Britanija reikalavo 
šiaurės korėjiečių pasi
traukti. Rusija tuo tarpu

MANEVRUOJA RYT 
VOKIETIJOJE

Berlynas, Vokietija. — 
Amerikiečių stebėtojai iš 
Vokietijos praneša, kad 
sovietų astuonios divizi
jos kelia dulkes Rytų Vo
kietijoje, vykdydamos irt- 
tensyvius ma n e v r u s. 
Priežastimi gali būti Ko
rėjos konfliktas ir neaiš
kios politinės išdavęs. Ta
čiau labiausiai panaši į 
tiesą, kad tuo norima iš
mankštinti tūkstančius 
pašaukto prie ginklo jau
nimo. JAV komisaras ne
seniai spaudos atstovams 
Frankfurte pasakė, kad 
tai dar nereiškia greito

vakarų Vokietijos užpuo
limo.

Manevrai vykdomi So
vietų zonoje penkiuose 
rajonuose, labiausiai tin
kamuose tankų operaci
joms. Juose dalyvauja 
2000 sovietų tankų.

Lėktuvo nelaimė
Casablanca, Prancūzų 

Morocco — Prancūzų ke
leivinis lėktuvas, pasikė
lęs iš Casablanca aero
dromo, nukrito ir užside
gė. Žuvo dvidešimt vienas 
keleivis.

ATOMINE BOMBA DAR 
NETURI TAIKINIO

tol Korėjoje, Įnirti buvo 
šiaurės korėjiečių komu
nistų divizijos apsuptas 
ir izoliuotas, prasimušė 
pro komunistų eiles ir 
susijungė su savaisiais. 
Amerikiečiai, kurie buvo 
komunistų apsupti, turė
jo kastis vienas prięš de- 

kluotą konfliktą su ko- šimtį. Batalijonas, buvo 
x_ ap1Uptas artį chonan, 50 

mylių į pietus nuo Seoul. 
Amerikiečiams padėjo iš
silaisvinti artilerija ir 
lėktuvai. Kautynių fron
tas dabar yra Chonui, 72 
mylios į pietus nuo Seoul. 

Pietinės Korėjos gin
kluotų jėgų pranešėjas 
sako, kad kautynių fron
te paėmė į nelaisvę 21 
priešo kareivį, 700 šautu
vų ir 4 kanuoles, 20 Ru
sijoj gamintų “jeep’ų” ir 
sunaikino 7 sunkveži
mius.

Šiaurės korėjiečiai ko
munistai skelbia, kad jie 
užėmę Chinchon, 25 my
lios į rytus nuo Chonan.

intervenciją, P .Korėjai 
nuo prezidento Trumano 
pagalbos Formozai, Indo
kinijai ir Filipinams. In
dija, užmezgusi diploma
tinius santykius su rau
donąja Kinija, duoda su
prasti, kad nesivels j gin-

munistine Kinija. Be to, 
ji nepatenkinta Amerikos 
teikiama pagalba Indoki
nijai. Indija nepripažįsta 
nei Bao Dai, prancūzų re
miamos valdžios, nei ko
munistų Ho Chi Minh.

D. Britanijos vyriausy
bė apsisprendusi neužka
binti Kinijos komunistų 
ir, atrodo, kad neis su 
jais į konfliktą dėl For
mozos ir nesiųs savo lai
vyno patruliuoti Formo
zos sąsiauriuose.

UN’o sluoksniuose yra 
tvirta nuomonė, kad neį
manoma Korėjos 
pasitarimų keliu likvi
duoti, kol komunistinė 
kariuomenė neatsitrauks 
į savo išeities ribas.

REIKALAUJA STIPRINTI 
VAK. EUROPĄ

programa. W. Stuart Sy- 
mington šiame reikale 
yra prezidento Trumano 
pagelbininkas.

W. Stuart Symington 
pakvietė visų didžiųjų 
darbininkų organizacijų 
vadus pasitarimui. Jau 
pasižadėjo dalyvauti A- 
merikos Darbo Federaci
jos, CIO ir geležinkeliečių 
unijų vadai.

JAV tankai jau Korėjoje
Amerikos tankai pirmą 

kartą įstojo į karo veiks
mus Korėjoj, kada kitas 
Amerikos batalijonas pa
teko į šiaurės korėjiečių 
komunistų nelaisvę. Šis 
batalijonas buvo apsup
tas po to, kai jis ištren
kė 80 raudonųjų tankų. 

tyyintiVįrlaikyti “karo 
reikalams.

Asmenys, kurie nevyk
dytų prezidento įsakymo, 
bus baudžiami 50,000 do
lerių pinigine bauda ir 3 
metų kalėjimu.

Mobilizacijos įsakymui 

jau pradėjo veikti ka
riuomenės verbavimo ir 
sveikatos tikrinimo ko
misijos.

W. Stuart Symington 
paskirtas vyriausiu mo
bilizacijos vadu. Jis yra 
pirmininkas Sau gurno 
Pajėgų Tautinės Tary
bos, kurios atsakomybėje 
yra visa mobilizacijos

Nauja Bazilika Jenizalėje
Roma —Vatikanas pra

neša, kad yra sudarytas 
planas statyti naują dide
lę baziliką Jeruzalėje, ku
rioje bus septynios atski
ros bažnyčios su laisvu

• Massachusetts drafto 
tarybos pradėjo registra
vimo ir karo tarnybon 
ėmimo darbą. Užims mė
nesį ar daugiau, kol susi
tvarkys. Dauguma jau
nuolių nuo 19 iki 25 m. 
amžiaus įsirašo savano
riai karo tarnybon.

§uęHi/jTo$ ŽINIOS

karo

I 

amerikiečių ir apie 4,00,- ropoję, 
000 japonų. “Jei ir dabar 
reikėtų jas panaudoti ge
rui JAV ir pasaulio de
mokratijos”, par e i š k ė 
prezidentas, “aš nesusvy
ruočiau. Tačiau aš mel
džiuos ir tikiuos, kad to 
nereikės. Šiuo metu nėra 
dar tam nei taikinio, nes

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumą n a s 
liepos 6 d. neoficialiai 
kalbėdamas per vienus 
pietus, užsiminė ir apie 
atominę bombą. Jis pa
reiškė, kad pirmosios 
atominės bombos Japoni
joje, pagreitindamos ka
ro pabaigą, apsaugojo mesi nesame dar karo pa- 
apie 200,000 gyvybių dėtyje”.

Frankffurtas, Vokieti
ja — JAV aukšt. komisa
ras John J. McCloy reika
lauja sustiprinti sąjungi
ninkų jėgas Vakarų Eu- 

nors, 
kad tuo tarpu Vakarų 
Vokietijos užpuolimo ar 
naujos Berlyno blokados 
nelaukiama. Tačiau aukš
tasis kmisaraa pastebi, 
kad sąjungininkai dėl 
Korėjos pamokos neturė
tų delsti stiprintis vak. 
Europoje.

Vienoje savo spaudos

konferencijoje J. McCloy 
padarė šias pastabas: 1. 
Sąjungininkai neturi pla
no evakuoti Vokietiją; 
2. Rytų Vokietijos komu- 

jis mano, nistų armija, UN’o api
brėžimu sudaro techninę 
grėsmę taikai”, nors tuo 
tarpu jų užpuolimo ne
laukiama, 3. Jung. Valst. 
galėtų suteikti Rytų Vo
kietijai DDT vaistų, jei 
komunistai to norėtų, su
naikinti jų bulvių vabz
džiams, kuriais “laukus 
aprėjo raudonoji propa
ganda.”

A Andriejaus Višinskio, Sovietų užsienio reikalų 
ministerio, šiuo metu Maskvoje pasigendama. Mano
ma, kad jis yra Kinijoje arba Korėjoje.

A Oro susisiekimas su Europa yra stipriai suma
žintas ir suvaržytas. Jis yra nukreiptas į Tolimuo
sius Rytus. Kariuomenės ir amunicijos transportai 
pasiekia Korėją maždaug per penkias dienas.

A Japonijai leista karinė policija padidinti iki 
200,000 vyrų ir jūros apsaugai dar 8000 vyrų. Vaka
rų Vokietijoje formuojama 25,000 vyrų karinė polici
ja. Taigi ,buvę seni priešai atginkluojami.

A Indija labai skubiu tempu organizuoja ir didina 
lėktuvų statyklas ir treniruoja naujus lakūnus.

A Viceadm. Arthur Dewey Sttruble, Septintojo 
laivyno vadas, paskirtas ginti tą salą nuo Kinijos ko
munistų invazijos. Jis šiuo metu jau yra Formozoje 
ir tariasi sn Čiankaišeku.

A Korėjos įvykiai verčia Austriją susirūpinti, kad 
ir joje neprasidėtų pilietinis karas, nes Sovietų zono
je Austrijoje yra apginkluotos komunistų gaujos, 
kurios bet kuriuo metu gali pradėti veržtis į vakari
nes zonas.

A Prancūzai gavo iš Amerikos pirmuosius 
lėktuvus kovai prieš komunistus Indokinijoje. 
Einąs JAV ministerio pareigas Edmund Guillion, 
tuos lėktuvus (viso 8) įteikdamas pareiškė, kad tai 
yra tik pirmieji ginklai.

A Robert Menzies, Australijos premieras, pasira
šė atsišaukimą, kuris kviečia Australijos vyrus tuo
jau stoti kariuomenėn.

A United Automobile VVorkers (CIO) 600 skyrius 
pareikalavo, kad visi jo 550 viršininkų ir atstovų pa
sirašytų pareiškimą, kad jie nepriklauso prie ko
munistų partijos ir jų neremia. Jei kas to nepadarys, 
bus prašalintas iš vadovybės.

t*



Antradieniz, Liepoe 11 d., 1950

sc AUGA LIETUVIŠKAS 
VENUOLYNAS

K. Mockus.
Reikia padėti pastatyti 

koplyčią
Pranciškonų provinci

jos Amerikoje viršinin
kas T. Vaškys, lankyda
masis Europoje, išaiški
no per Vatikano radiją 
labai įdomų klausimą 
tiems, kuriems rūpi, kad 
Amerikoje besireiškianti 
lietuvių tarpe katalikiš
koji veikla būtų kodau- 
giausia naudinga mūsų 
tautiniam reikalui

Pasirodo, kad vienuoly
nai yra laisvesni Ameri
kos dvasinės vyresnybės 
atžvilgiu ir todėl gali 
drąsiau reikštis lietuvy
bės dirvoje. Ir iš tikrųjų, 
galime 
naujai 
Amerikoje T. Pranciško
nų vienuolynas, suspietęs 
daugiausiai Lietuvoje gi
musius ir augusius vie
nuolius, puikiai išmoks
lintus Europoje aukšto
siose mokyklose, varo 
jau gana plačią vagą lie
tuviškos kultūros dirvo
je.

šiuo atveju norime at
kreipti ypatingą lietuvių 
visuomenės dėmesį ir į 
antrą lietuviškąjį vienuo
lyną, suorganizuotą ir 
veikiantį panašiais pa
grindais, kaip T. Pranciš
konai,— tai Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Kongre
gacija, kurios centras 
yra Putnam, Conn. Ši 
kongregacija dar nėra 
tiek pajėgi, kaip T. Pran
ciškonai, tačiau jos pobū
dis ir siekimai panašūs. 
Jos istorija taip pat turi

džiaugtis, kad 
susiorganizavęs

būti arti širdies kiekvie
nam lietuviui. Šią kon
gregaciją įsteigė Lietu
voje 1918 m. švento atmi
nimo mūsų tautos didis 
vyras arkivyskupas J. 
Matulevičius. Visą Nepri
klausomybės laikotarpį 
seselės, Lietuvoje plačiai 
žinomos vargdienių sese
lių vardu, plačiai dirbo 
Dievo garbei ir Tėvynės 
gerovei, ypač pedagogi
nėj srityje jos buvo gra
žiai išplėtusios savo veik
lą. Apvaizdos taip, ma
tyt, buvo lemta, kad į tą 
vienuolyną įstojo ir kele
tas lietuvaičių, augusių 
Jung. Amerikos Valsty
bėse. Tokiu būdu jos tu
rėjo progos 
keleris metus 
ir suaugti su 
tos gyvenimu.
dar gerais laikais kele
tas seselių, T. Marijonų 
pakviestos, atvyko į A- 
meriką talkininkauti. To
kiu būdu jau anuo laiku 
užsimezgė ryšys tarp mū
sų gimtojo krašto ir emi
gracijoje esančiųjų.

Kai prieš dešimt metų 
mūsų kraštą užplūdo bai
sios nelaimės, nebeliko 
galimybe* veikti vienuo
lynams Lietuvoje. Tokiu 
būdu teko ieškoti kelių 
išlaikyti jų egzistenciją 
kitoje pusėje Atlanto ligi 
to meto, kai išvarginta 
Tėvynė vėl pašauks į di
džiąją jos atstatymo tal
ką. Kadangi jau prieš ka
rą užuomazga buvo, todėl 
palengva seselės ir ėmė 
spiestis aplink Mariana-

poaiaiMftg

NAUJA ŠVENTOJIpolį. Netoli nuo ton jos 
įsigijo savo nuosavybę ir 
ten palengva auga kiek
vieno lietuvio širdžiai ar-

<

L.

pagyventi 
Lietuvoje 

mūsų tau* 
Taip pat

Per praėjusias penkias dienas Š. Korėjos komu
nistai yra įsiveržę iki Taejon, apie 70 mylių į pietus 
nuo Seul. Vienas amerikiečių batalijonas, kuris lie
pos 8 d., buvo atkirstas, be didelių nuostolių pasiekė 
savuosius. Oras yra pagerėjęs ir JAV aviacija inten
syviai bombarduoja raudonųjų pozicijas ištisas 24 
valandas.

■■ Sovietų sąjunga liepos 7 d. įteikė JAV protestą 
dėl jūros blokados Korėjoje. Kremlius pareiškė, kad 
jis gins savo interesus.

sb Iš 59 UN narių 45 valstybės pareiškė sutikimą 
prisidėti prie Korėjos gynimo. Sovietų Sąjunga atsa
kė neigiamai Tą patį padarė ir visi jos satelitai. Ju
goslavija tuo tarpu laikosi neitraliai.

m Arabų Lygos generalinis sekretorius Abdel Pa- 
sha pareiškė, kad visas arabų pasaulis solidarizuoja 
su Egyptu, kuris yra nusprendęs laikytis neitrahi- 
mo.

tintas lietuvaičių vienuo
lynas. Jame visiškai vy
rauja lietuvių kalba, jos 
narių sudėtį daugumoje 
sudaro Tėvynėje alku
sios lietuvaitės. Jame 
taip pat puikiai reiškiasi 
Amerikoje ir Lietuvoje 
gimusių lietuvaičių bro
lybė. Kai tas vienuolynas 
išaugs ir sustiprės, gal 
lengviau bus išspręstas ir 
naujai į šį kraštą atvyku
siųjų tautiečių pageidavi
mas lietuviškųjų mokyk
lų, nes tos seselės ir šia
me krašte rengiasi plėsti 
pedagoginą veiklą.

Seselių vienuolynui da
bar vadovauja Sesuo M. 
Aloyza, Amerikoje gimu
si ir augusi, bet eilę me
tų Lietuvoje praleidusi. 
Jai gražiai talkininkauja 
Lietuvos visuomeniniame 
ir _ ___
me aktyviai ^ 
sios dar būdamos pasau
lietės, o paskui ir būda
mos vienuolės seserys M. 
Augusta (A. Sereikytė) 
ir M. Vincenta (F. Ro- 
galskytė). Iš naujai įsto
jusiųjų tarpo auga išti
sas būrys seselių lietu
vaičių. Seselės jau turi 
įsigijusios patalpas pa
čiam vienuolynui, bet 
joms būtinai reikia turė
ti koplyčią. Tat dabar pa
grindinis reikalas visiems 
tiems, kurie domisi sese
lių veikla, padėti pastaty
ti koplyčią. Statyba nu~

— Liepos 9 d. 
Popiežius Pijus XII pa
skelbė Maria Anna de Pa
rodęs šventąja. Ji XVII 
amžiuje Ekuadore paau
kojo savo gyvybę, kad to 
krašto žmones išgelbėti 
puo idemijos. Ka-

* įvyko šv. Pet
ito Bazilikoje, dalyvau
jant apie 40,000 maldi
ninkų. Tarp jų buvo apie 
450 ekuadoriečių.

Popiežius Pijus XII pa
skyrė gegužes mėn. 26 
naujos šventosios diena. 
Marija iš mažens atsida
vus maldai ir pasninkui 
mirė 26 metų, susirgusi 
baisia užkrečiama ja liga 
1645 m. Ji meldėsi, kad

matomą vykdyti jau šie
met. Statybos reikalams 
yra sudarytas ir specia
lus komitetas, kurio prie- 
ky stbvi ftmnm darbuo
tojas, energingas organi
zatorius kun. Pr. Juras.

Gegužės 21 d. seselių 
rėmėjai, Naujosios Ang
lijos girdos skyrių atsto
vai, buvo susirinkę į patį 
vienuolyną ir ten tarėsi, 
kaip pagreitinti koply
čios statybą. T^ pačia 
proga suvežta ir nemaža 
aukų. Tačiau pinigų dar 
trūksta ir todėl visi ga
lintieji prašomi siųsti au
kas seselėms į Putnam, 
Conn. Seselių kapelionais 
yra rašytojas kun. St 
Būdavas ir kun. St. Yla.

■■ UN Saugumo Taryba yra pradėjusi duoti per 
radiją (Voice of America) reguliarius pranešimus 
apie padėtį Korėjoje ir UN pastangas Korėjai ginti.

■■ Veteranų administracija skelbia, kad Korėjos 
kovotojams bus suteiktos viso karo metu teikiamos 
privilegijos, išskyrus veteranų mokymo įstatymą, 
kadangi jis liečia tik n pasaulinio karo veteranus.

Pavergtoje Lietuvoje

jos gyvybė būtų paimta 
ir kad Quito žmonės būtų 
išgelbėti. Į trečią dieną 
po jos mirties ten, kur 
jos kraujas buvo išlietas, 
staigiai sužydėjo baltos 
lelijos. Nuo to laiko ji 
buvo vadinama “Lelija iš 
Quito". Jos tėvai paėjo iš 
didingų ispanų seimų.

BALFo PMninkšs ndien* 
djoj pas 5v. Ten 

Roma. — Birželio 29 d. 
popiežius Pijus XII priė
mė BALF’o pirmininką 
kan. J. B. Končių priva
čioj audiencijoj diploma
tų salėje. BALF’o pirmi
ninkas Amerikos lietuvių 
vardu pareiškė nuošir
džią padėką už dvasinę ir 
materialią pagalbą lietu
viams tremtiniams. Drau
ge BALF’o pirmininkas 
pažymėjo, kad lietuvių 
tauta 
ga už 
aprūpinimą tikinčiųjų lie
tuvių už “geležinės sie
nos”, ypač kai Episkopa
tas tapo iš Lietuvos iš
blaškytas. Jo Šventenybė 
Pijus XII pareiškė, kad 
“Lietuvių tautos tragin- 
ga padėtis yra arti jo šir
dies ir užtikrino, kad vis
ką darys jai gelbėti, o 
ypač malda į Visagalį 
Dievą”.

Audiencijos proga po
piežius suteikė apaštališ
ką palaiminimą visiems 
BALF’o bendradarbiams 
ir geradariams. Baigus 
audienciją, jis prašė pa
rašyti platesnį pranešimą 
raštu ir jį įteikti Sekreto
riui Mons. Montini.

“Lietuvių Žinios” birželio 29 
d. numeryje teisingai pastebi: 

“Jautrios sąžinės beutviai 
yra labai susirūpinę lietuvybės 
išlaikymu tarp lietuvių, beveik 
po visą pasaulį dabar išsiblaš
kiusių. Siūlomos ir vartojamos 
įvairios priemonės šiam tikslui 
siekti.

Žinoma, suaugusiems gresia 
mažesnis pavojus nulietuvėti. 
Bet jaunimui, ypač vaiku
čiams .šis pavojus yra nepa
prastai didelis. Jau dabar mes 
matome šiuo reikalu skaudžius 
ir neigiamus reiškinius.

Ką bekalbėti apie nuo se
niau čia begyvenančių lietuvių 
vaikučių nemokėjimą lietuvių 
kalbos, jei jau turime ir nau
jai atvykusių lietuvių šeimų, 
kurių vaikai namie nebevarto- 
ja lietuvių kalbos!!). O kalti 
čia tėra tik lietuviai tėvai!!). 
Šitoks tėvų elgesys yra tauti
nis nusikaltimas, — net tauti
nis kriminalas!

Juk lietuvybei išlaikyti pa
grindinė priemonė tėra lietu
vių kalbos vartojimas ir jos 
mokėjimas.

Šalia kalbėjimo lietuviškai 
namie, labai ir labai svarbus 
dalykas jaunimui, ypač vai
kams, yra lietuviška knyga ir 
lietuviškas laikraštis.

Tam reikalui padėti ir buvo 
pradėta leisti vaikams “Eglu
tė“. Bet daugelio tėvų ir net 
atsakingų visuomenės veikėjų, 
garsiai šaukiančių apie lietu
vybę, “Eglutės” būtinumas ne
norimas tinkamai suprasti ir 
paremti. Pinigų stoka čia ne
turi jokios reikšmės. Kad šei
ma savo vaikų lietuviškai są

monei plėsti negalėtų metams 
paskirti 3 dol., yra melas! Vi
sokiems nebūtiniems niekams 
išleidžiama dešimtimis dolerių, 
tik pagailima tų 3 doL, neuž
sakant mažiesiems “Eglutės“.

O ir visų patrijotiškų laik
raščių, rodos, taip pat turėtų 
būti šventa pareiga šį vaikų 
laikraštį proteguoti. Kas gi po 
kelių dešimčių metų beprenu- 
meruos lietuviškus patrijoti- 
nius laikraščius, jei dabartinė 
jaunoji karta nebus pripratin
ta prie lietuviško laikraščio, 
prie spausdinto lietuviško žo
džio!?

Taip pat ką galvoja įvairios 
lietuviškos ir katalikiškos or
ganizacijos, jei jos į vaikų lie
tuvybę taip šaltai ir nejautriai 
žiūri?!

Jaunimas, kaip niekas kitas, 
yra apsuptas giušinančioe ne
lietuviškos aplinkumos ir įta
kos. Dėl to neturi 
gailimasi tam, kas 
ją ugnelę jaunime 
kursto.

“Eglutė”, vaikų

būti nieko 
lietuvišką- 
palaiko ir

laikraštis, 
ir yra ivena iš tokių didžiųjų 
priemonių.

Bet “Eglutė” juk laikosi tik 
iš savo skaitytojų prenumera
tos. Ji ne biznio laikraštis, dėl 
to ir negauna jokių kitokių 
pajamų. Taigi jos ekonominės 
šaknys tėra tik prenumerata. 
Tai turėtų suprasti visi, ku
riems lietuvybė yra tautinės 
gyvybės reikalas, o ne tuščias 
šūkavimas ir ne draugijos 
“prezidento” vietos medžioji
mas.

Nenorinčius šio reikalo su
prasti galime drąsiai pavadin
ti lietuvybė* duobkasiais. „A.

dėta. _ VARGŠAS JUOZAS .STALINAS 3
dvasinį

Ne tas Juozapas Stalinas, 
kuris buvo Džiugašvili ir gimė 
Kaukazo plėšikų tarpe, bet 
vargšas Juozapas Stalinas, ku
ris gimė Lenkijoj, ten buvo 
socialistų partijos vieno komi
teto sekretorius. Jis nešioja 
savo tikrą vardą ir pavardę, o 
Stalinas iš Kremliaus tokią 
pat pasirinko, kai jį gaudė ca
ro žandarai.

Kada Lenkiją užpuolė bolše
vikai, jie klausė pavardės, ir 
Juozapas gavo į kailį, kad ty
čiojasi iš Kremliaus viešpa
ties, jo pavardę pasisavina. 
Bolševikai jį tik mušė, o kiek 
vėliau vokiečiai atėjo. Jie vėl 
klausė pavardės ir vėl mušė ir 
net į Dachau koncentracijos 
stovyklą ilgiems metams išva
rė. čia dar nesibaigė jo var-

• Attantlc city Nevisai- Kiekvieną kartą kai tik 
Jersey valstijoje įvyko sargybiniai klausdavo pavar- 
jau ketvirtas vadinamo Juozapas gaudavo mušti.
Jūrų Apaštalavimo kon- Ne tik mušė, bet tyčiojosi, 
gresas, kurio metu paaiš- apardė. Lyg jis būtų kaltas, 
kėjo, kad pereitus metus kad Kaukazo razbaininkas pa- 
720 amerikonų jūrininkų, ai^admo jo vardu ir pavarde, 
įstojo i kunigų seminari- Juozapą, Dachaue betupintį, 
jas arba vienuolynus.

• Ona Rynuutė, Kauno 
Valst. Teatro dramos ar
tistė, kaip praneša komu
nistiniai laikraščiai, nese
niai mirė Lietuvoje.
■ Daug ištremta kuni

gų. Patikimomis žiniomis 
tik iš vieno Lietuvos 
kampelio buvo ištremti 
Sibiran šie Telšių diece
zijos kunigai: Juozas 
Bulkus — Godonovo kle
bonas, Stanislovas Vaite
lis — Užvenčio klebonas, 
Stanislovas Jocas, Juozas 
Olšauskas — Pakutuvėnų 
kleb., Kazys Gylys — Ša
kynos kleb., Vacį Raši- 

Mažeikių kleb., 
buv.

> •

mas —
KonsL Slėnius
Raudėnų kleb., Klem. Ar
lauskas —*• Židikų vika
ras. Kun. Aleksandras 
Kinderis, Truikių klebo
nas, esąs komunistų nu
žudytas.
■ Petras Rimša, žino

mas Lietuvos skulpto
rius, rašo laikraštis ’San- 
variūnui Pittsburgh, Pa., 
yąrųnui Pittsburgh, Pa.,

telegramą iš Lietuvos, 
kurioje prašo vaistų nuo 
džiovos. Nors sovietai ir 
skelbia, kad kultūrinin
kai Lietuvoje naudojasi 
puikiausiu gyvenimu, bet 
džiova ir mirtis skina 
vieną po kito daug smar
kesniu tempu negu anks
čiau ar kur, kitur.
• Antanas Miškinis, po

etas, yra miręs Lietuvoje, 
nors smulkesnės žinios 
apie jo mirties aplinky
bes nėra pasiekusios. 
Praėjusiais metais komu
nistai jį buvo apšaukę 
"liaudies priešu”. Jį galė
jo ištikti tokia mirtis 
kaip ir šimtus tūkstančių 
kitų lietuvių komunistų 
tiesiog nužudytų Lietu
voje, ar nukankintų Rusi
jos koncentracijos lage
riuose.
• Vyskupas K. Paltaro

kas dar tebesislapsto Lie
tuvoje. Komunistai yra 
paskyrę aukštą .premiją 
užr šio Lietuvos vyskupo 
galvą.

rado amerikiečiai. Jie nieko

f • . ■ '

nedarė. Išsiuntė namo, į Len
kiją. čia vėl prasidėjo vargai. 
Vėl Juozapas gavo mušti nuo 
naujų, jaunų Lenkijos komu
nistų. Mat,, jie įtarė, kad Juo
zapas nori pasijuokti iš Krem
liaus viešpaties “švento var
do”. Mušė Juozapą kiek ir 
kam patiko.

Juozapas norėjo pakeisti sa
vo vardą u* pavardę. Partijos 
sekretorius klausė kodėl, ir 
vėl mušė Juozapą, kad nepa
tenkintas vyriausiojo boso 
vardu. Juozapas nieko nedarė. 
Vėl jį mušė, kam jis drįsiąs 
vadintis “tėvo ir mokytojo 
vardu“. Tarsi Juozapas būtų 
pats per krikštą sau tą vardą 
pasirinkęs, pats ir savo pro
seniams būtų pataręs pasiva
dinti Stalino pavarde. Jei ir 
būtų galėjęs tai padaryti, nie
kada nebūtų daręs vien dėl tų 
mušimų.

O dar ir dabar tas vargšas 
Lenkijos Juosapas Stalinas 
nežino ką daryti. Atrodo, kad 
jo padėtis yra be išeities. Pa
gyvensime, pamatysime.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

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

'nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam-
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SLRKA

Jung. Valstybės dabar *jais (dažniausiai netikė- 
palaiko didžiausias visoje 
savo istorijoje taikos me
to ginkluotąsias sausu
mos, jūrų laivyno ir oro 
karines pajėgas. Tačiau 
nei vienas amerikietis ne
gali manyti, kad jis netu
ri įtakos karinių pajėgų 
sutvarkymui bei jų orga
nizavimui. šio krašto 
santvarkos įkūrėjai nuta
rė pavesti ginkluotųjų 
pajėgų kontrolę patiems 
krašto žmonėms ir šį sa
vo sprendimą jvykdė, jį 
įtraukdama į kelis kons
titucijos skyrius.

Jung. Amerikos Valsty
bių konstitucija pastato 
prezidentą vyriausiuoju 
kariuomenės, laivyno ir 
Jung. Valst. atskirų vals
tybių aktyviajai tarnybai 
pašauktosios milic i j o s 
vadu. Kariuomenės ir lai
vyno sąvoka dabar api
ma ir oro pajėgas, kurios 
pagal National Security 
act of 1947 tapo atskira 
kariuomenės dalimi. Ka
dangi Jung. Valst. gy
ventojai, tai žinodami, iš
renka prezidentą, tai tuo 
pačiu jie išsirenka ir vy
riausiąjį karinių pajėgų 
vadą.

Patikrinimui, kad pre-

to užpuolimo atveju) da
ryti laikinus paskyrimus 
bei paaukštinimus. Galu* 
tinai skelbti karą gali tik 
kongresas, nes mūsų 
krašto kūrėjai manė, kad 
tokią svarbią galią nega
lima suteikti vienam 
žmogui.

Du iš dešimties mūsų 
konstitucijos priedų, ku
rie sudaro “Teisių Bilių”, 
irgi paliečia karinius da-

tyviojon tarnybon tik ka
ro metu. Mūsų revoliuci
jos kariuomenė ir laivy
nas buvo “milicijos” po
būdžio. Dabar Jung. 
Valst. organizuota milici
ja 1920 m. pavadinta Na
tional Guard.

Kitas konstitucijos prie
das (iš eilės trečias) lie
čia militarinius dalykus, 
kuris sako: “Taikos me
tu nei vienas karys nega
li būti apgyvendintas pri
vačiuose namuose be sa
vininko sutikimo, o karo 
metu tiktai įstatymo nu
matytu būdu. Tuo gyven
tojams užtikrinama, kad 
valdžia neturi teisės tai-

IŠ A.L.R.K. FEDERACIJOS 
CENTRO

Šiuo metu vyksta SLRKA Seimas. Ta didžiulė L. 
Katalikų organizacija yra mūsų išeivijos tvirtovė. 
Kad tvirtovė būtų stipri, ji turi būt moderniškai sti
prinama, naujaisiais ginklais apginkluota ir jos įgu
la nuolatos papildoma ir rūpestingai treiniruojama ir 
lavinama, nes tvirtovė be įgulos yra tik tuščia vie
tovė, kurioje bet koks perėjūnas gali apsigyventi.

Tok LRKSA organizacijos — mūsų dorovinės 
tvirtovės — apkasai ir ginklai yra jos konstitucija 
ir finansai; gi jos įgula tai nariai. Konstitucija ir fi
nansai yra tvarkoj, nes turi būt tvarkoj, kitaip vals
tybė ją uždarytų. Bet jos įgula jos nariai nuo lietu
vių išeivijos priklauso. Čia gyvas mūsų reikalas, nes 
jei narių skaičius labai sumažės, organizacija pra
dės skursti, merdėti ir galų gale savaime likviduotis. 
Tad įgulos bei narių skaičiaus palaikymas turi būt 
gyvybinis mūsų uždavinys. Ir ne tik tų uždaviniai, 
kurie gali būt nariais, bet ir tų ,kurie nebegali — ar 
tai dėl per seno amžiaus ,ar tai dėl netinkamos svei
katos. Ir negalintieji būti nariais gali prisidėti prie zidentas nevartotų gin- 
Susivienijimo išugdymo — patarimais, paraginimais kluotųjų pajėgų savo ga- 
spaudoje ir viešuose bei privatiniuose pobūviuose ir 
pokalbiuose.

Pastaraisiais laikais S-mo narystės vajai susi
duria su vis didėjančiais kliuviniais. Svarbiausia tam 
priežastis — pirmųjų ateivių senatvė ir jaunosios 
kartos ištautėjimas. Dėl senatvės netenka daug kal
bėti. Žmogus paseno, ir baigta. Kad būtų ir doriau
sias, ir Uoliausias, ir net turtingiausias, Susivieniji-

Valstybes saugumo sekr. Louis Johson ir jungtinio ka- 
riunmrnin Stabo viršininkai gea Omar Bradley vyksta iš 
Baltyje Rūmų po konferencijos su prez. Trumanu mobiliza
cijos reikalais.

‘L

AM > nepriims. Bet kodėl jis savo vaikų neįrašo? 
Kkl mine gal įrašo, bet turi už juos mokėti. Čia gi- 
męs jaunuolis, kad ir būtų suaugęs, ir gerą darbą tu- 
rįslrletigvai galįs duoklę užsimokėti, lietuvių orga- 

ąį neduos nė cento. Kodėl? Į šį klausimą ke- 
atsakyti negalima. Reikėtų ištisą kny- 

gąparašyti, mėginant psichologiniai išspręsti lietu
viuinutaųtimo galvosūkį.

: V Tačiau tam juodam pesimizmui išblaškyti Ap
vaizda atsiuptė mums netikėtą pagalbą: apie 20,000 
haujų energįn^ų, tautiniai nesužalotų lietuvių - trem
tinį kurie gali atgaivinti bet kokią Amerikos lietu
vių organizaeiją, ypač katalikų Susivienijimą. Ne-

liai padidinti, konstituci
ja šiuo atžvilgiu suteikia 
tam tikras teises kongre
sui, pavesdama jam suda
ryti ir išlaikyti kariuo
menę.

Senatas tvirtina arba 
atmeta prezidento pasky
rimus bei paaukštinimus 
visų ginkluotųjų pajėgų 
karininkų, tačiau kongre- grupė piliečių įstojusių ir 
sas gali suteikti preziden- žodyne aiškinimu) yra 

galia, paruoštų kariškai tamy- 
tai yra tam tikrais atvė- bai, kurie pašaukiami ak-

lykus. Vienas iš jų užtik
rina žmonėms, kad fede
ralinė valdžia (antras 
priedas) nedraus civili
nės “milicijos“ užlaiky
mą. Milicija (Webster’s

tui “emergency”

kos metu paimti gyvento
jų turto kariuomenės rei
kalams, o karo metu tik 
tam ^tikra tvarka.

Konstitucija paveda 
kongresui ne tik nustaty
ti ginkluotųjų pajėgų di
dumą ir skiria joms išlai
kyti lėšas, bet ir reika
lauja, kad kongresas nu
statytų taisykles ginkluo
tąsias pajėgas valdyti. 
Tokiu būdu per savo iš
rinktuosius atstovus A- 
merikos žmonės priside
da prie karinių pajėgų 
kontrolės.

l r

Centro Valdybai susita
rus su ALRK Federaci- i 
jos Pittsburgo Apskri- < 
tim, Amerikos Lietuvių < 
R. K. Federacijos 31-sis 
Kongresas yra šaukia
mas 1950 m. rugsėjo 30 
ir spalių 1 dienomis, 
Pittsburgh, Pa.

Kongresas prasidės 8 
vai. rytą Šv. Mišiomis Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioj. 
Posėdžiai įvyks Hotel 
William Penn. Pirmasis 
posėdis prasidės 10 vai. 
rytą.

Tos pačios dienos (rug
sėjo 30) vakare, Kongre
so Rengimo Komiteto rū- 
pečiu yra rengiamas kon
certas.

Sekmadienį, spalių 1 d., 
3 vai. po pietų, Pittsbur
go diecezijos katedroj 
rengiama Šventoji Valan
da, po kurios seka iškil
mingasis Kongreso posė
dis katedros auditorijoj.

Plačiau apie Kongreso 
tvarką ir darbotvarkę 
bus pranešta kituose ko
munikatuose ir spaudoj. 
Dabar tik norima paska
tinti ALRKF skyrius, ap
skritis ir draugijas iš 
anksto ruoštis Kongrese 
dalyvauti.

Kongresan delegatus 
siunčia: apskritys po 5; 
skyriai po 3; draugijos 
ar organizacijos turinčios 
iki 50 narių, po vieną, o 
turinčios virš 50 narių— 
2; katalikų laikraščių re
dakcijos po vieną; centri
nių organizacijų centrai 
turį iki 1,000 narių — po 
vieną, ir po vieną atstovą 
nuo kiekyieno sekančio nijimo Amerikoj 57-tasis 
tūkstančio narių ar jos Seimas. įvyks 1950 m lie- 
dalies, nemažesnės, kaip 
100.

Svarbu, žinoma, kad or
ganizacijos skyriai, drau
gijos ar kuopos būtų ge
rame stovyje, t. y. būtų 
užsimokėjusios savo duo
kles į ALRKF centrą. 
(Centrinės organizacijos 
moka $10.00 į metus, 
draugijos, kuopos ir sky
riai — $1.00). .

Dar neužsimokėjusios 
savo duokles už 1950 m. 
organizacijos, skyriai ir 
draugijos, prašomos tai 
padaryti.
Katalikų Akcijos Centro 

veikla
Kun. Petras Patlaba 

Lietuvių Katalikų Akci
jos Centro direktorius, 
ketvertą su virš mėnesių 
važinėjo po lietuvių para
pijas Jungtinėse Valsty
bėse, laikė pasitarimus 
su kunigais klebonais, 
kolonijų veikėjais, ALR- 
KF apskričių ir skyrių 
valdybomis bei veikėjais. 
Jis sustiprino Federaci
jos skyrius, suorganizavo 
naujų, kai kuriose para
pijose įsteigė branduolius 
Katalikų Akcijos darbui 
dirbti.

Kad palaikyti tolimesnį 
kontaktą ir kad abipu
siai informuotis, senieji 
ALRKF skyriai, ir taip 
pat naujieji, prašomi pri
siųsti centrui savo valdy
bų vardus ir adresus, To 
paties prašome ir iš Liet. 
Katalikų Akcijos bran
duolių parapijose.

Nominuokime 
kandidatus

Laikantis ALRKF kons
titucijos, skyriai ir ap
skritys nominuoja po de
vynis kandidatus, iš ku
rių Kongresas renka Cen
tro Valdybą. Tad, prašo
me kandidatus nominuoti 
ir jų vardus bei adresus 
prisiųsti Sekretorijatui.

LRKSA Seimas
Lietuvių R. K. Susivie-

pos 9-14 dienomis, Hotel 
Statler, Detroit, Mich. 
Federacijos Centro Val
dyba nuoširdžiai sveikina 
šios garbingos organiza
cijos seimą, palinkėdama 
pravesti gerų ir naudingų 
nutarimų.

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekr., 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, III.

1

SUSITIKIMAS
■ > i*]

Jonas Gailius --------------
Nė! Tai iš susijaudinimo, iš to didelio 

džiaugsmo! Dieve mano! Juk tuojau Alvydą 
pamatysiu! Po tiek metų!

Kai juodu įsimaišo į žmonių tarpą, kai 
paskum išeina į gatvę, — Indrės galvoje kaip 
Ugnis dega viena mintis — susitikimo, taip 
seniai svajojamo pasimatymo mintis.

— Ak, ką aš jam pasakysiu? Ką jam pa
pasakosiu? — sako.

— Apie tai negalvokite, — tai savaime 
vyks, — nusišypso Rūstas ir pasuka su ja į 
skersgatvį.

8.
Rūstas, pasikuždėjęs su senyva moteri

mi, atidaro duris ir Indrė tekina įbėga į dide
lį kambarį.

Tačiau be stalo, kelių kėdžių, spintos ir 
sofos ji daugiau nieko nemato. Akimirksnį 
atsisuka į Rūstą ir, pagavusi jo ir moters 
žvilgsnį ant šoninių durų, pribėga prie jų ir 
sustoja.

Indrės veidas dega, krūtinė stipriai al
suoja, akys žėrinčios. Kai ji trumpą aki
mirksnį stovi prie durų, — žaibo greitumu 
jos vaizduotėje prabėga visas laikotarpis 
nuo paskutinio atsisveikinimo.

Kai drebančia ranka paliečia durų užrak
tą, staiga pajunta lengvą ranką ant savo pe
ties ir atsisukusi pamato moterį, pasilenku
sią į ją.

— Nerodykite kraštutinių jausmų! Jam 
reikia ramybės, — išgirsta, tartum per sap-

ir Indrė įlekia į nedidelį kambarį.
— Alvydai! — sušunka ji, akimirksnį 

stabteli, žvilgterėjusi į lovą ir pripuolusi at
siklaupia ant žemės. ' >

Abiem rankom suspaudžia ant apkibto 
gulinčią kairę ranką, lūpomis įsisiurbia į gu
linčiojo lūpas ir, kukčiodama ir visa drebė
dama, kužda:

— Alvydai, brangusis Alvydai! Tai aš, 
tai tavo Indrė! Ar pažinai mane? Ar laukei?

Rūstas stovi čia pat prie Indrės ir atrodo 
kaip statula, šalia jo šluostydama akis ver
kia moteris.

— Indre! Siela mano! —- kartoja Alvydas. 
— Brangioji Indre! Mylimoji! Sapne mano! 
Ilgesy!

— Alvydai, — dar arčiau glaudžiasi In
drė, o jos garbanos kutena Alvydo veidą ir 
krūtinę. — Mylimasis mano! Alvydai, mano 
gyvenime!

Indrė vis tebesiglaudžia prie Alvydo ir te- 
bebučiuoja jo akis, kaktą, skruostus, lūpas. 
Ji visa krūtine glaudžiasi prie jo, myluoja, 
glamonėja, bučiuoja.

— Tu ta pati, Indre, tu ta pati, džiaugsme 
mano! — sako Alvydas ir glosto jos pečius 
ir garbanas kairiąja ranka. — Tos pačios 
akys, tas pats veidas, ta pati meilė!

— Ir tu tas pats, brangus Alvydai! Ir ta
vo tos pačios mylinčios akys ir besišypsąs 
veidas!

— Ne, miela mano, aš jau ne tas pats! — 
staiga sako Alvydas. — Aš jau visai kitas — 
be kojos, su sužalota' ranka...

Jo akys veriančios ir laukiančios lemiamo 
sprendimo. Veidas išblyškęs, liūdnu skausmo 
baltumu nudažytas, išsigandęs.

Indrė, tačiau, neatitraukia savo veido, vis 
glamonėja, myluoja, bet dabar jau tokiu ne-

daug jų tarpe senų žmonių. Beveik visi tiktų į S-mo 
narius: suaugusieji, jaunimas ir vaikai. Būtų naudos 
Susivienijimui ir visai .šeivijai. Jau metas mesti šalin 
tą nelemtą posakį: “mes ir jie“. Toks šūkis mus ski
ria, ne vienija. O nūnai kaip tik vienytis mums rei
kia. Pasaulio įvykiai vystosi ryžtyn ir platyn... K.

kia ranka akis. Sakytum, tai ne mylimoji, 
tai — motina, parklupusi prie savo kenčian
čio sūnaus.

r— Alvydai! — pro ašaras sako Indrė, kai 
jos širdyje susikryžiuoja džiaugsmas ir 
skausmas. — Tu tas pats man: mylimiau
sias, pasiilgtas, mano visas gyvenimas!

Rūstas giliai atsikvepia, moteris sudeda 
kaip maldai rankas, o Alvydo akyse žvilga 
keli brilijantiniai lašai. Tačiau dabar jo vei
das šviečia kaip saulė, dabar jo akys juokia
si pro ašaras.

— Indre, brangioji mano, mylimoji ma- 
sako jis. — Siela mano! Amžinybe!

ną, lengvą kuždesį.
. Tuo metu durys, tartum, pačios atsidaro, paprastu švelnumu. , kad net .Rūstas perbrau-

no! — sako jis. — Siela mano! Amžinybe!
— Ak, mano Alvydai, mano visų dienų 

ilgesy! — švelniu, bet nutrūkstančiu iš gi
laus susijaudinimo balsu atsiliepia Indrė. — 
Nejau tu abejojai, kad tavo Indrė nors va
landėlei susvyruos? Tave naktimis sapna
vau, tave dienomis regėjau! Aš tikėjau, kad 
pamatysiu tave, kad dar glausiuosi prie ta
vęs! Dabar aš niekur nesitrauksiu nuo tavęs, 
— ligoje slaugysiu, skausme guosiu ir ra
minsiu. Ir tu jau niekad manęs vienos nepa
liksi! Alvydai, brangusis mano!

Ak, tai ne du staigaus jausmo apimti 
žmonės glamonėjasi Jr kalba. Tai dvi sielos 
giesmę gieda, tai dvi širdys seka nemirštan
čią meilės pasaką:

— Alvydai, gyvenime mano!
— Indre, siela mano!
— Alvydai!..
— Indre!...
Ir tik dabar, kai tiek laiko nešiotas ir au

gintas ilgesys išsiskleidžia glamonių ir kuž
desių džiaugsmu, kai tas džiaugsmas abiejų 
veidus nudažo raudonų rožių spalvomis, In
drė atsistoja, bet vis tebežiūri į Alvydo vei
dą ir akis.

. Tik dabar ir Rūstas nuima jos apsiaustė-

lį ir kabindamas į spintą, tartum pats sau, 
pasako:

— Meilė — kaip amžinybė...
Alvydas šypsodamasis stebi Indrę. Jo 

žvilgsnis nuo veido nuslysta ant jaunos krū
tinės ir liemens, ir jis kužda:

— Indruže, kaip gražiai suaugai, kaip su
brendau tremties varge! O vis dėlto tavo vei
de tebespindi anas dar Lietuvoje įsirėžęs 
bruoželis — kilniadvasiškumas. Taip norė
čiau atsikelti ir išeiti su tavimi į laukus pa
sikalbėti ir apie ateitį pasvajoti...

Vėl jo veide pasirodo anas, jau anksčiau 
užgesęs skausmas.

Indrė nubraukia nuo jo kaktos plaukus, 
pataiso apklotą ir jautriai sako:

— Nesikankink, Alvydai! Mudu ir čia, 
šitame kambaryje, prie tų raudonų rožių 
puokštės, pasvajosime apie ateitį. Pirmiau
sia tik pasveik, sutvirtėk! Ir niekad negal
vok, kad kas blogo atsitiko. Svarbiausia — 
mudu suradova vienas antrą ir dargi su ta 
pačia mylinčia širdimi. O kai pasveiksi...

— O kai pasveiksiu? — pakartoja jos žo
džius Alvydas ir žiūri išplėstomis akimis.

— Tada mūsų ryšį palaimins Dievas ir 
kunigas Karolis...
— Mūsų ryšį? — pakartoja Alvydas. — Ku

nigas Karolis?
— Taip, Alvydai: tu būsi mano vyras, aš 

— tavo žmona. Visam gyvenimui ir amžiny
bei. O tai patvirtins mudviejų kaimynas Ka
rolis, kuris šiais metais baigė kunigų semi
nariją.

— Tai tu tikrai nesvyruoji, Indre? — Al
vydas, rodos, negali patikėti. — Tu,., tekėsi 
už manęs? ,: ,

— Nė valandėlei nesvyravau, Alvydai! 
(Bus daugiau).
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SOBIETŲ ĮSITVIRTINIMAI 
PRIE BALTIJOS

“The Christian Science Mo- 
nitor” š. m. gegužės 2 d., lai
doje, remdamasis patyrusio 
Europos reikaluose “UN 
Worid Magazine” korespon
dento, L. Heymann duomeni
mis, patiekia įdomių žinių apie 
Sovietų karinius įrengimus 
pietiniame Baltijos jūros 
krante.
BALTIJOS JURĄ PA VERTE 

SAVU EŽERU
' Sovietų karinės sausumos ir 
jūros laivyno pajėgos Balti
jos jūrą yra pavertusios “sa
va jūra”. Išimtinai tik sovie
tai dominuoja labai svarbų 
strateginiu atžvilgiu 600-tų 
mylių Baltijos jūros pakraštį, 
pradedant Karaliaučiumi ry
tuose ir baigiant prie Lubecko 
vakaruose. Iš čia tik prieš 
penkerius metus nacinė karo 
mašina vykdė laivyno ir oro 
naikinamąsias atakas prieš 
kaimynines tautas. Dabarti
niai Mecklenburgo, Pomerani
jos, buv. vakarų ir rytų Prū
sijos viešpačiai šiose provinci
jose užbaigė daug darbų, ku
riuos hitlerinis “Werhmach- 
tas” nesuspėjo. Buvęs nacių 
“šiaurinis pylimas” dabar 
įjungtas į sovietų formacijos 
sistemą. Raudonojo laivyno 
admiralitetas Baltijos Jūroje 
yra įrengęs milžinišką gin
kluotą baseiną.

BAZES FORTIFIKACIJOS 
SISTEMOJE

Pradedant anglų zona va
karuose 1-oji bazė Schweri- 
nas, kur yra laivų ir lėktuvų 
motorų dirbtuvės; 2-ji Gedsar 
salose — buv. jūrų kelio lini
ja tarp Vokietijos - Danijos ir 
Vokietijos - Švedijos; 3-čioji 
Warnemuende, kur dabar yra 
įrengta povandeninių laivų ir 
torpedų centrinė; 4-tojl yru 
Rostockas — laivų statykla, 
traukinių sutelkimo ir karinio 
aprūpinimo centras; 5-toji 
Amdtstrasse, — naujai pra
vestas plentas tarp Stettino ir 
Svvinemuende; 6-toji yra Boi- 
zenbzurg — lėktuvų motorų 
statymo bazė; 7-toji Stettinas 
— laivų statymo bazė; 8-to ji 
Swinemuende — Sovietų Bal
tijos laivyno vyriausioji būsti
nė; 9-toji Deep — naujoji ra
daro stotis; 10-toji Kolberg — 
svarbiausias prietiltis šioj for
tifikacijų sistemoj; 11-toji 
Henkenhagen — jūros lėktu
vų bazė, 12-toji Karaliaučius 
(dabartinis Kaliningradas) — 
galutinė rytų geležinkelio iš 
Stettino, išimtinai karo reik
menų transportui; stotis 13-ji 
Klaipėda — povandeninių lai
vų (vokiško tipo U-Boat) su
tvirtinta bazė; 14 Įstrūtis — 
Sovietų armijos naujokų pra
tybų ir amunicijos bandymo 
stotis. Baltijos krantų fortifi-

di-

sudaro ištisą 
(nuo gyventojų)

svarbus krašto 
pramonės centras 

dabar

net padidėjo.

12,000 
darbinin- 
vokiečių 

Cordillera 
juos so-

kacijos darbai atliekami 
tižiausioje paslaptyje.

PAGRINDINIS DARBAS 
ATLIKTAS .

Iš aukščiau paminėtų vieto
vių sovietai pašalino žiauriau
sių deportacijų įsakymais vi
sus “nereikalingus” gyvento
jus. Šio jūros pąkraščio salų, 
pusiasalių, žvejų sodybų ir 
miestų civilinius gyventojus 
pakeitė priverčiamojo darbo 
stovyklų batali jonai. Tokiu 
būdu visa Baltijos jūros apsi
gynimo zona tarp Luebecko ir 
Karaliaučiaus suskirstyta ati
tinkamai paminėtas karines 
bazes į tam tikras juostas, 
dažniausiai einančias nuo jū
ros pakraščio į kontinento gi
lumą, kurios kai kuriose vie
tose tų juostų plotis siekia iki 
30 mylių, arba viena su kita 
susiliesdamos 
apytuščių 
erdvę.

Rostokas 
uostas buv.
su 90,000 gyventojų, 
paverstas traukinių sutelkimo 
ir tiekimo centru apylinkinėms 
kariuomenės ir laivyno įgu
loms. Tūkstančius rostokiečių 
senesnio amžiaus ar kitokiais 
sumetimais nenaudingų forti
fikacijų darbams sovietai iš 
šio miesto išgabeno.

LAIVŲ STATYKLOS
Tačiau Rostoko gyventojų 

skaičius dėl to nesumažėjo, o 
priešingai
Rostoko laivų statyklose dar
bas eina pilnu tempu. 
Neptūno dirbtuvių 
kų dabar perdirba 
Hdtįzos, Oceana ir 
laivus, pritaikydami
vietų kariuomenės transporto 
tikslams. Tam paėiam tikrini 
paimti ir buvę nacinių organi
zacijų liuksusiniai ekskursi
niai laivai, kurie tarnauja so
vietų Azijos transportui. Kiti 
pritaikomi kitokiems kari
niams tikslams.

Populiarios prie Warnov 
upės žiočių Wamemuendės 
vasarvietės viešbučiai ir pen- 
sijonatai perpildyti darbinin
kų, kurių 4,000 stato Kari 
Liebknecht įmonėse 600-ton. 
torpedinius (typo IT) laivus 
ir du modemiškus povandeni
nius laivus: vieną XXI typo 
2,000 tonų ir antrą — XXVIII 
typo 2,500 tonų. Abu varomi 
Walthero turbinomis ir kiek
vienas aprūpintas 10 vamz
džių torpedoms leisti.

SISTEMA SISTEMOJE
Senojo Stettino ir . uostų 

Svvinemuende bei Kolberg gy
ventojų skaičius taip pat 
smarkiai pašoko. Miestai Mis- 
droy ir Kolberg, kaipo esan
tieji šios fortifikacijų sistemos

t

centre, sudaro joje atskirą 
sistemą, lyg ir priedangines 
tvirtoves: vieną iš vakarų,
antrą iš rytų pusės. Jų paskir
tis ginti kitas šios fortifikaci
jų grandies tvirtoves, kaip 
antai: Oderio žiotis ir Stetti- 
no uostą, Sovietų Baltijos 
laivyno vyr. būstinę Swine- 
muende ir Stettino rusų laivų 
statymo bazę centralinėje Eu
ropoje No. 1. Šioje draudžia
moje zonoje policijos parei
gas eina išimtinai rusai, kurie 
turi laikytis labai griežtų įsa
kymų. Judėjimas sunkveži
miais apribotas tik su specia
liais leidimais.

RAKIETŲ BANDYMO BAZE
Kolbergas ir Peenemuende 

yra pryšakinėmis rakietų ir 
V bombų bandymo bazės, 
kai tuo tarpu kitos naudoja
mos tik sovietų tyrinėjimo 
stotys. Kolberge rakietų bazė 
yra įrengta neseniai. Į ją 
buvo perkelta daug specialistų 
iš Peenemuende, kur 
ba, kaip savo srities 
niai ekspertai.

Formaliai šis 
čio ruožas iki 
Oderio žiočių 
priklauso Lenkijai, tačiau 
lenkų policija čia negali įženg
ti, nes svetimtaučiams tai 
griežtai uždrausta. Čia esan
tieji lenkų kariuomenės dali
niai yra laikomi už spygliuotų 
tvorų. Netoli nuo Kolbergo į 
rytus, miestelyje Deep, yra 
įrengta nauja radaro stotis ir 
visai netoli nuo čia, Henken- 
hagen’e, jūros lėktuvų basei
nas. Kadangi rusai Menkų dar
bininkais, inžinieriais ir jų 
konstruktoriais nepasitiki, tai 
jie yra atkėlę iš Neubranden- 
burgo į šią draudžiamąją zo
ną darbams vokiečių belais
vius.

NAUJAS PLENTAS
Stettinas ir Swinemuende 

yra svarbūs Sovietų! centrai tarp 
Baltijos 
je. Tad 
sujungti 
tu, taip 
se, pagal kurį išilgai 
stato naujus namus vokiečių 
specialistams darbininkams, 
dirbantiems Stettino laivų 
statyklose Vulkan. Šiose sta
tyklose dirba 15,000 darbinin
kų. Darbas eina ištisą parą 
trimis pamainomis, kiekvieno
je po 5,000 darbininkų. Vidu
tiniškas gamybos rezultatas— 
keturi povandeniniai laivai į 
mėnesį.

Čia apsaugos priemonės itin 
akylios ir griežtos. Krantų ir 
pakrančių sargybas eina ne 
tik kad rusai, bet net patys 
ištikimiausi sovietų armijos 
kariai — mongolai. Jie įgyja 
šioms savo pareigoms specia
lų apmokymą, karinėse mo
kyklose Graal ir Muritiz mies
tuose Mecklenburge. Iš čia 
siunčiami į Poel salą, kur yra

jie dir- 
techni-

pakraš-jūros
Misdroj prie 

atsišakojimo 
Lenkijai,

įsitvirtinimų sistemo- 
abu šie miestai yra 
naujai pravestu plen- 
vadiriamu Arndstras- 

rusai

Nelaisvėn paimti komunistai štaurfečtai totali 8uwon. Z

\

Bolševikų suvaryti Berlyne vokiečiai (apie 30,000) de
monstruoja prieš Jung. Amerikos Valstybes.

t 
povandeninių laivų bazė (ne
toli Luebecko), arba Prerov 
salą, kur yra stipri rusų prieš
lėktuvinės — apsaugos bazė. 
Čia tie puslaukiniai mongolai 
galutinai suformuo j a m i į 
krantų apsaugos policijos bū
rius.

OTARNEMUENDE - GEDSAR 
JUROS KELIAS UŽDARYTAS

Susisiekimas iš fVokietijos 
su Skandinavia Baltijos jūra, 
kuris buvo toks gyvas prieš 
karą linija Wamemuende - 
Gedsar, dabar priklauso gry
nai nuo rusų malonės. Kadan
gi sovietai laiko šią pakraš
čio vietovę aklinai uždaryta, 
tai ir civilinis susisiekimas iš 
Wamemuende į Gedsar yra 
nutrauktas. Šiuo keliu prieš 
karą tarp Vokietijos ir Dani
jos kursavo laivai du kartu į 
dieną. Dabar visas judėjimas

i kontinento ir Danijos , 
vyksta tik per britų Vokieti
jos zoną. Tas pat ir su Švedi
ja. Keliavimas iš Vokietijos 
Švedijon vyko dar ir per Reu- 
gen salą jūros kelio linija Sa- 
ssnitz - Traelleborg kiekvieną 
dieną. Dabar tranzitinės vizos 
šia linija neduodamos, 
siekimas apribotas 
vieno karto į dieną, 
kartu į savaitę,

Be VVamemuende, 
muende ir Rostoko, kaipo pa- 
gelbiniai, yra nuolat gilinami 
Wismar ir Stralsund uostai 
įplaukti iki 20,000 tonų lai
vams. Kaimai Rechlin, Rupin 
ir Priegnitz yra visiškai eva
kuoti, kadangi jų apylinkės 
yra paverstos Sovietų karo 
aviacijos ir sunkiosios artile
rijos sviedinių išbandymo lau
kais. Schwerino, Stargardo ir 
Gollinow rajonuose įrengti 
amunicijos sandeliai.

SVARBUS KARINTAI 
TIKSLAI PRŪSIJOJE

Rytų Prūsija, būdama toje 
pačioje fortifikacijų sistemoje, 
yra sujungta su Vokietijos 
sustiprintu Baltijos pajūriu 
nauju dvejų bėgių geležinke
liu. kuris eina iš Karaliau
čiaus į Stettiną ir naudoja
mas vien tik kariuomenės ir 
karo medžiagų pervežimo rei
kalams. Žymiai yra pagilintas 
Piliau kanalas, tarp kurio ir 
Klaipėdos yra 20 įtvirtinimų, 
sudarančių pirmąją gynybos 
liniją.

Klaipėdos uostas yra aprū
pintas milžiniškomis povande
ninių laivų slėpynėmis (bun
keriais ), kurios apsaugotos 
nuo priešo povandeninių laivų 
užpuolimo tam tikrais povan
deniniais tinklais.

Sovietai daug įmonių iš kon
tinento vidaus nukėlė į šiaurę, 
arčiau prie Baltijos jūros gy
nybos juostos. Pav., iš Dės-

Susi- 
vietoje 

vienu

Swine-

4

vandenimis.

sau - Junker dirbtuves ir iš 
Magdeburgo - Schaffer ir 
Brandenburgo laivų ir lėktuvų 
motorų dirbtuves, kurios da
bar dirba netoli Boizenbergo 
ir Swerin’o. Sovietų vyriausy
bė yra joms įsakiusi iki š. m. 
rugsėjo 30 d. pagaminti 8,000 
motorų.

tokius so- 
pasiruoši- 
jūros, sa- 
kodėl so-

SOVIETINIS IMPERIALIZ
MAS NEŽINO RIBŲ

Turint prieš akis 
vietų “taikingus” 
mus prie Baltijos 
vaime suprantama,
vietai užsiima atviroje Balti
jos jūroje piratiškais veiks
mais, kurių jau visą eilę įvyk- ; 
dė: nušaudama Amerikos lėk
tuvą, pagrobdama žvejų lai
vus ar pasikėsindama prieš 
juos.

Pernai sovietai pareikalavo 
iš sąjungininkų, kad jiems

pripažintų 12-kos mylių nuo 
kranto Baltijos jūras ruožą 
teritorialiniais 
Vakariečiai nustebo dėl tokio
reikalavimo ir jį atmetė, nes 
pagal tarptautinę teisę terito
rialiniais vandenimis laikoma 
tik 3-jų mylių nuo krantų jū
ros ruožas. Sovietai nelaimė
ję neteisėto pripažinimo, da
bar pakėlė savo pretenzzijas į 
visą Baltijos jūrą ir savo ne
teisėtus reikalavimus siekia 
įvykdyti smurtu.

ANTROJI KRYŽUOCIŲ 
BANGA PRIE BALTIJOS
Smurtu užvaldę Pabalčio 

tautas: Estiją, Latviją, Lietu
vą, Rytų ir Vakarų Prūsus ir 
netiesioginiai lenkiškąjį pama
rį, dabar siekia tokiomis pat 
priemonėmis užvaldyti ir visą 
Baltijos jūrą. Tai yra antroji 
kryžuočiu banga aisčių žemė
se, siekianti deportacijomis ir 
žudymais, kaip ir pirmieji, 
sunaikinti dar išlikusius ais
čius — lietuvius ir latvius — 
ir jų sodybas apgyvendinti 
kolonistais vokiečiais. Kaip 
anie savo užgrobtus kraštus 
prūsus, apgyvendino jų žemes 
kolonistais vokiečiais, kaip 
anie savo užbrogtus kraštus 
stengėsi apsaugoti tvirtovė
mis, — ką iki šiolei liudija jų 
išlikusios šiuose kraštuose pi
lys, — taip ir šitie, bolševikiš
kieji, kryžiuočiai, statosi tose 
pačiose žemėse modemiškas 
tvirtoves, kuriose galėtų ne 
tik išsilaikyti, bet dar ir pulti 
kitas laisvas Skandinavijos 
tautas, prieš kurias nukreip
tos jų tvirtovės prie Baltijos 
ir Pabaltyje.

LIETUVIAI FASAULY1E
• RavtitatiMblifttaviii”, ku

ris iki šiolei ėjo tremtyje Vo
kietijoje, nuo šių met. birželio 
pabaigos sustojo ėjęs. Nuo lie
pos 1-mos dienos išeina kitas 
savaitraštis, redaguojamas Si
mo Miglino “Truntis”.

• Likviduojamos DP stovyk
los. Birželio 23 d. likviduota 
amerikiečių zonoje Schw. 
Gmuend lietuviu stovykla, ku
rioje ligšiol sparčiausiai vyko 
lietuvių kuktūriiis darbas. Se
neliai ir kai kurie pareigūnai— 
viso 130 lietuvių buvo perkel
ti į kitas Schw. Gmuend karei
vines pas latvius; didžiausia 
dalis, apie 660 asm, — į Heil- 
bronno stovyklą pas lenkus 
(adr. 14a Heilbronn, a/N., 
Schvvabenhof Kazerne; 100 
emigruojančių asm. Ludwigs- 
burgo pereinamo jon stovyk
lom

Taip pat iškalta lietuvių DP 
stovykla prancūzų zonoje iš 
Pfullingeno. Visi galintieji 
emigruoti perkalti į Muensin- 
gen stovyklą. Pfullingeno sto
vykloje palikti tik tie, kurie 
negalės emigruoti ir bus per
duoti vokiečių administracijai.

• Kunigų emigracija. Pasta
ruoju laiku ii Vokietijos iše
migravo į Jungt Valst. apie 
120 liet kunigų. Kai kurie lie
tuviai katalikai dėl sparčios 
kunigų emigracijos h* stovyk
lų išdraskymo pasiliko, bent 
laikinai, be dvasinių reikalų 
aprūpinimo. Vakarų Vokietijo
je dar yra pasilikę apie 40 
liet, kunigų.

MEMBER

MANE ŠAUKIA
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sudarant long dis
tance numerių są- 
rsSą. Niekas negali 
to 'pakeisti asmeni
nio kontakto Utrittl 
biznio reikalus ar k 
sudaryti malonumą, 
pasikalbant su savo 
Šeimos nariais.

IŠSIVAIZDUOK SAU,
*

“Išsivaizduok, kokį didelį tarėjau surprizą, 
kada išgirdau savo mamos balsą į penkias de
šimts devynes sekundes. Mes nesame jos matę 
nuo to laiko, kada ji išsikėlė ten gyvauti ir ka
da išgirdome josios balsą, pagalvojome kaip 
malonu yra su ja pasikalbėti ir už mažą kai
ną. Mes dabar sudarėme sutartį telefonu pasi
kalbėti kas dvi savaitės.

“Mano vyras man išaiškino, kad Telefonų 
Kompanijos Long Distance Centras Naujoje 
Anglijoje turi sąryšių Jungtinių Valstijų viso
se dalyse su kitais Centrai* Dabar aptarna
vimas dvigubai spartesnis, nes long distance 
operatorkos pačios gali tiesiai iššaukti Centrus 
ir daugelyje vietų individualius telefonus šia
me krašte.

“Mes mokame tą pačią žemą kainą už grei
tesnį patarnavimą ir draugingos operatorkos 
jums nuoširdžiai patarnaus”.
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Antradienis, Liepos 11 d., 1950

Birželio 6-10 d. prancūzių 
atstovi* drauge su 28 tautų 
atstovėmis buvo susirinkusios 
svarstyti motinų vaidmenį 
ekonominiame gyvenime. Lie
tuvą atstovavo Bačkienė, Gal
dikienė ir Karvelienė.

Atidarymo posėdyje dalyva
vo Ponia Georgės Bidaut, Po- 
ęia Vanier, Kanados ambasa
doriaus žmona, Jungtinių 
Valstybių Ambasados atsto
vės, Italijos, Egypto, Irano, 
Norvegijos, Šveicarijos, Tarp
tautinio Darbo Biuro ir t. t. 
vyriausybės.

Pasaulio Metiny Sąjūdis
(M. M. M.)

Belgijos atstovai M-lle de 
Lalieux atpasakojus M.M.M. 
praeitį, nuo 1947 metų ir 
M-lle Talerlet (Šveicarija) pa
sveikinus kongreaistes, Ponia 
ETArcy, M.M.M. Pasaulinio 
Motinų Sąjūdžio pirmininkė, 
atvaizdavo numatytus trijų 
dienų kongreso darbus. Pirmoj 
eilėj iškeliami moters ir moti
nos pa Šaukimai. Dauguma mo
terų pašauktos būti motino
mis. Pasaulėžiūra, norinti iš
laisvinti moterį nuo jos moti
niškų pareigų ir padaryti ją 
lygia vyrui darbo ir gyvenimo 
malonumų drauge yra priešin
ga prigimtai teisei. Tikrovėj 
dauguma moterų per motiny- 
bę atsiekia save asmenybės ir 
ištobulėjimo. Motinybė yra pa
šaukimas, kuris užpildo visą 
jas gyvenimą. Pasaulinio Są
jūdžio tikslas duoti motinoms 
galimumo sukurti žmoniškesnį 
pasaulį. Nei balsavimo teisė, 
nei uždarbio lygybė negali 
duoti galutino sprendimo šiam 
klausimui Tik motinos vieta 
šiandieninio pasaulio gyvenime 
gali nulemti.

Toliau kalbėtoja nurodė, kad 

lygsvaros ir socialinės pažan
gos. Tikriau sakant, įvykdyta 
socialinė pažanga yra geres
nės ekonominės lygsvaros ba
zė. Motina šeimos židiny su 
vidutiniais ištekliais duoda šei
mai aukštesnį gyvenimo ni- 
veau; ji padeda visuomenei 
išvengti nenormalių išlaidų.

Kalbėtoja toliau duoda mo
ters darbų šeimoje apžvalgą. 
Įvairios gyvenimo sąlygos da
ro šį klausimą labai sudėtingu. 
Čia paliečiamas ne tik mate
rialinis darbo klausimas. Sun
kiausia įvertinti šeimyniniam 
darbe visą motinos širdies in- 
teligentingumą, kurį ji įdeda 
į šeimyninį darbą.
Metisą atsašeiaga sž žmogaus 

moraKaę pažangą.
Šeiminio moters veikimo įta

ka į tautinio arba pasaulinio 

ikA JA'. ...
Capt. Jame* P. Beckett instruktuoja P. Korėjos lakūnus. Jie parengiami valdyti

---- F^A-Mustag lėktuvus._____________ ____  _ *___ ______ _______

ūkio visumą pasižymi dviem 
atvejais: motinos vartotojos 
vaidmuo ir, kas kainuotų vi
suomenei, jei reiktų pavaduoti 
motiną paprastai jos atlieka
muose namų darbuose.

Kongresas svarstė temą: 
ekonominis motinos vaidmuo. 
Ekonomija yra tik priemonė 
pagerinti gyvenimo sąlygas. 
Bet motina yra taip pat atsa
kinga už žmogaus intelektuali
nę ir moralinę pažangą, kuri 
yra galima dalinai per jos fi
zinį darbą, bet taip pat ir pir
moj eilėj per jos auklėjančią 
įtaką. Tradicijų saugotoja ir 
kilnių idėjų nešiotoja — moti
na yra tikrai žmonijos pažan
gos darbininkė. Tai yra moti
nos vaidmuo — padaryti civi
lizaciją žmoniškesne. Motinų 
valanda išmušė pasaulyje, nes 
jos pirmoj eilėj yra taikos fak
toriai.
Ar yra motinų, kurios nebūtų 

nusistačiusios prieš karą?
Ar Pasaulinis Motinų Sąjū

dis nusistatęs prieš karą? M. 
M. M. nusistatęs už taiką, ne 
prieš ką nors, bet su visu pa
sauliu, ne dėl karo baimės, 
bet dėl taikos meilės. Mes no
rime visomis mūsų pastango
mis sukurti taikos pasaulį, 
kur karas neturės vietos. Mes 
prašome motinoms teisės ir 
galimumo sukurti šį naują pa
saulį. Šiuo tikslu mes tiesiame 
ranką visoms pasaulio moti
noms. Mes siunčiame mūsų 
meilės pareiškimą su nenugali
ma viltim tų, kurios žino, kad 
meilė nugali viską.

M.M.M. pirmininkės p. 
d’Arcy kalba susilaukė dide
lio pritarimo. Po to kongreso 
dalyvės buvo priimtos prezi
dento Vincent Auriol, kuris 
buvo šio kongreso garbės pir
mininkas.

Motina šeimos ir tautos ūky
P-lė de Lagrarge, teisių pro

fesorė Clermont - Ferrand, pa
darė pranešimą šia tema: mo
tina šeiminėj ekonomijoj (įsta
tymai ir įpročiai). Ji konsta
tavo, kad monogaminės vedy
bos sutampa su moters padė
ties šeimos ūky pagerėjimu. 
Motina naudojasi ūkišku sta
tutu, kuris jai leidžia užsitik
rinti tiesioginį namų ūkio inte
resų saugotojos vaidmenį. To
liau kalbėtoja nušvietė vedu
sios moters teises. Ji palietė 
visų kraštų įstatymus.

- Kas dėl moters ūkiškų tei
sių, kalbėtoja nurodė, kad kai 
kurie civiliniai kodeksai užde
da vyrui pareigą duoti žmo
nai reikalingas namų ūkiui lė
šas. Tačiau visų kraštų įsta- 
tymdavystės nepakankamai 

gina materialinius moters in
teresus. Pačios motery* pri
valo ieškoti priemonių sustip
rinti savo teises, kurių pagal
ba jos galėtų apsaugoti šeimos 
ir vaikų interesu*.

Austrijos atstovė M-me Hietl 
palietė moters darbo šeimoj 
ekonominę vertę. Nurodžius 
skaitlingas sutaupąs, kai mo
tina pasišvenčia šeimos židi
niui: skalbimo, prosąvimo, siu
vimo ir t.t. sutaupos, p. Hietl 
nurodė, kad motinos darbas 
namuose turėjo didelę įtaką į 
krašto ūkį. Budėdama, kad jos 
židinio nariai būtų racionaliai 
maitinami, motina pašalina li
gas. Ramybės atmosfera, ku
rią motina sudaro namuose, 
duoda galimumus tėvui tapti 
ramiu, išlaikyti lygsvarą. Ši 
moralinė atmosfera turi dide
lės reikšmės tėvo darbui, o per 
jį visai tautai.

Motina židiny
Argi galima manyti, kad 

daugiau naudos dirbti dirbtu
vėj arba biure, negu nuosavoj 
virtuvėj? Argi daugiau mote
ris prisideda prie bendros 
krašto gerovės, dirbdama fa
brike, krautuvėj? Priešingai, 
pasilikdama namuose, motina 
dirba daugiau šeimos gerovei, 
o socialinė ir ekonominė san
tvarka privalo jai duoti pri
klausančią vietą. Ir todėl mo
tina “šeimos židiny” numato 
socialinių reformų programą, 
kuri liečia atlyginimus, tapu
sius šeimyniniais. Todėl reika
linga, kad moterys greta vyrų 
kovotų politinės ir socialinės 
akeijos planuose. Žmona ir 
motina tuo pačiu laiku tampa 
socialinių reformų ir politinės 
pažangos apaštale.

Motinų vargai
Ponia de Wolff-Schmyder 

(Šveicarija) atvaizdavo moti
nos darbo šalia namų pasėkas. 
Pirmoj eilėj darbas šalia na
mų turi sąryšio su vaikų mir
tingumu. Viena anketa paro
dė, kad 26,2% vaikų mirtin
gumo būna, kai motina išeina 
dirbti šalia namų.

Toliau motina, dirbdama ša
lia namų, privalo nutraukti 
savo darbą, kai jos vaikai su
serga. Atleidimas motinos iš 
darbo dėl vaikų ligos atsilie
pia į gamybą. Jeigu motina 
nepertraukia savo darbo vai
kui susirgus, ji patalpina ser
gantį į ligoninę ir daro dide
les išlaidas. Lopšeliai taip pat 
sudaro bendruomenei labai di
deles išlaidas.

Motinos darbas šalia namų 
turi ir kitų blogybių: motinos 
pervargimas ir netekimas svei-

Tėve, išlai- 
vardo tuos, 
davei, kad 

kaip ir

“Šventasis 
kyk dėl savo 
kuriuos man 
jie būtų viena,
mes” (Jono 17, 11).

Lt. Robert Wayne iš Gar
dės City, L. 1., Korėjos kare 
pirmas numušė tris rusiškus 
Yak lėktuvus su savo F-86 
“šaudomąja žvaigžde” (vir
šuje).

kato6 dėl dvigubos darbo naš
tos namuose ir šalia namų. 
Motina nebeturi laiko sukurti 
jaukią namų židinio atmosferą 
ir iš to kyla išsiskyrimai.

Motinos darbas šalia namų 
labai atsiliepia į vaikų moky
mąsi. Ardennes padaryta an
keta parodė, kad 90% neat
vykusių į mokyklą vaikų buvo 
iš šeimų, kur motinos dirba už 
namų ribų. Socialinė tarnyba 
labai apkrauta, kai motina dir
ba už namų. Išlaidas pakelia 
bendruomenė.

Nusikaltėlių jaunų skaičius 
taip pat padidėja. Karo metu 
daugelis vaikų nepažino šiltos 
židinio atmosferos. Jie buvo 
atskirti nuo savo tėvų, depor
tuoti. Pamažu vaikai deforma
vo savo sąžinę. Jis užsiėmė 
juodąja prekyba, vogė, ištvir
kavo. Štai, dėl ko mes šian
dien matome tiek jaunų nusi
kaltėlių, kurių daugelį randa
me psichiatriniuose ir pataisos 
namuose. Jaunų nusikaltėlių 
klausimas taip pat ekonominis 
klausimas, Iškeliąs reikalą ko
voti su blogybe iš pagrindų, 
t. y. duoti motinoms galimumo 
pasiaukoti šeimos židiniui ir 
vaikų auklėjimui.

Ponia Colini iš Italijos kal
bėjo dėl motinų vargų, jų 
priežasčių ir priemonių juos 
nugalėti. Motinų vargai, ku
riuos joms tenka pakelti kiek
vieną dieną, neapskaičiuojami: 
materialiniai, moraliniai ir psi
chologiniai vargai. Ekonomi
niu atveju motinų vargai dau
giausia kyla dėl stokos lėšų. 
Aišku, 
padėti 
Antra 
butų 
niams 
tų, kad moterys ir motinos 
bendradarbiautų architektų 
projektuose. Elektriniai namų 
ūkio aparatai didele dalimi 
galėtų sumažinti motinų 
mų darbo vargus. Deja, 
sunkiai pritaikoma dėl 
brangumo.

Persekiojamos motinos
Baigdama p. Colini reika

lauja išlaisvinti motiną iš kas
dieninių trūkumų ir kasdieni
nės vergijos. Be to p. Colini 
su didele' užuojauta paminėjo 
vykstančias Lietuvoje masi
nes deportacijas. Lietuvos at 
stovės už tai jai padėkojo.

Prieš kongreso pabaigą tapo 
priimtos rezoliucijos, kurių

kad motinoms 
šeiminiais 

vargų

reikia 
priedais, 

rūšis kyla dėl 
nepritaikymo kasdieni-
motinų darbams. Reik-

na
tas 
jū

Pasaulio Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdytei 
rengia moksleiviams ateitininkams septynių dienų

STOVYKLĄ
nuo š. m. rugpiūčio 29 d. iki rugsėjo 4 d. netoli Cleveland, Ohk 

Stovykla rengiama puikioje vietoje, 15 mylių už miešti 
Paruošta įdomi programa.

Informacijos reikalais kreiptis į PMAS C. Valdybą adresu 
J. Baužinskaa, 21 Bridge St., Brooklyn L N. Y.

Pasaulio Moksleivio Ateitininku 
Centro Valdyba

testamente glūdi 
kad visi tikintieji 
taip tobulai, kaip 
Tėvas ir Sūnus,
pašaukimas reikalauja, kad jie 
būtų tobuloje dvasios vienybė
je. O kadangi per Krikštą pa
tampame mistinio Kūno na
riais ir esame gaivinami vienos 
dvasios, aišku, kad reikia lai
kytis tiek vidinės, tiek išvirši
nės vienybės. Svarbiausis vie
nybės šaltinis yra Kristus.

Pirmieji Kristaus mokslo iš
pažinėjai suprato, kad ben
druomenė yra laukas, kuriajne 
vyksta apsikeitimas dvasinė
mis ir medžiaginėmis gerybė
mis. Jie laikėsi drauge ir tu
rėjo visa bendra, kol pasiliko 
Dievo meilėje. Kai tik pradėjo 
juose atšalti Dievo meilė, jie 
pradėjo tolti ir nuo krikščio
niškos išminties nuostatų. Il
gainiui ir Dievas liko pašalin
tas iš įstatymų ir valstybių. 
Vergija, persekiojimai, kanki
nimai, žudymai ir genocidai— 
yra geriausi įrodymai, kur at
sidūrė pasaulis, sulaužęs Kris
taus testamentą.

IZOLIUOTAS 
ŽMOGUS NEGALI BŪTI 
Žmogus negali būti Izoliuo

tas. Dauguma mūsų reikalų 
yra paremti santykiu tarp as
mens ir visuomenės. Popiežius 
Leonas XHI pažymi, kad “nie
kas visuomenėje negali gy- 

p ( venti tik sau; kiekvienas atsa
ko ir už viešuosius visuomenės 
interesus”. “Susilaikyti visai ir 

neg jarrJ* nedalyvauti viešuose darbuose,
1 būtų klaida, nes tai reikštų 

nenorėti nei darbu nei parama 
kelti visuomenės gerovės”. Šv. 
Tomas užsimena: “Reikia, kad 
kiekvienas pasirūpintų savimi 
ir tais, kuriuos turi prižiūrėti, 
o paskui padėtų kitų reika
lams”.

Tam, kad vieni kitiems pa
dėtų ir nuo skriaudų bendrai 
apsisaugotų darbininkai orga
nizuojasi į unijas bei darbo 
federacijas. Pramonininkai ir 
biznieriai buriasi į kompani
jas, kad galėtų didesnius kie
kius gaminių patiekti visuome
nei ir savo įmonėje tarpti ir 
klestėti. Apdraudimui žmonių 
nelaimėje pristeigta apdrau- 
dos bendrovių, kurios JAV ir 

vių aplikantų reikalus palan| Kanadoj taip išsįpiėtė, kad jo
se dirba apie 175 tūkstančiai 
agentų. Apsaugojimui šalies 
organizuojama kariuomenė. 
Sugrįžę karo veteranai buria
si į legionierių postus. Grupe
lės bendraminčių organizuoja 
klubus, draugijėles; vieni dėl 
asmeninių, kiti dėl politinių, 
socialinių ar ekonominių tiks
lų. Turime religinių sambūrių 
grynai dvasiniems reikalams.

LRKS AMERIKOJE
Šitame milžiniškame kompa 

nijų, klubų, draugijų bei orga
nizacijų kiekyje, mes lietuviai 
katalikai turime LRKS Ame
rikoje. Jis mums yra daugiau 
negu apdraudos kompanija, 
klubas ar draugija. Tai yra 
moderni lietuvių fratemalė 
apdraudos centralinė organi
zacija, kurioje bent dalinai ap
sidraudžiame ir medžiagiškai 
ir dvasiškai.

Pirmieji Amerikos lietuvių 
tautinio judėjimo vadai su-

BALF KRONIKA
• Liepos 1 d. į U.S.A. atvyko 

20,000-asis lietuvis. Iš jų 
16,624 atvyko per NCWC, li
kusieji 3.356 atvyko per šias 
organizacijas: D. P. Komisiją, 
IRC, CWS, American Fed. of 
International Institutes, Uk
rainiečius ir Lutheran Worid 
Relief, Ine.
• BALF kasdien gauna po 

keliasdešimts laiškų su įvai
riausiais užklausimais, bet la
bai retai tuose laiškuose ran
dama auka ar net pašto ženk
lelis atsakymui.
• Tremtinys Ignotas Aleksa, 

Freiman Funk Kaserne, Zim. 
103, Block 14, Muenchen 60, 
Germany, U.S. Zone, gavo pra
nešimą iš Imigracijos komisi
jos, kad jam, kaip invalidui 
reikalinga patiekti $1,000 už
statą gauti vizą įvažiuoti i 
USA. Aleksa yra geras siuvė
jas ir galėtų dirbti siuvykloje. 
Su savo geradariu ilgainiui at
lygintų. Prašo jam padėti |
• Muzikas Florijonas Valei*1

ka, Kempton (Allg.) 1
Camp, Germany, U. S. Zonel 
su žmona ir dviem vaikais! 
taip pat sulaikytas, i 
reikia užstatyti $1.000 užsta j 
to. F. Valeika, 67 m. amž. yra! 
muzikas - sodininkas, žmona! 
36 m. siuvėja, vaikai 8 ir 3 nų! 
amžiaus. Gal atsirastų orgal 
nizacija ar geraširdis lietuvis! 
kuris jiems padėtų.
• Liepos mėn. laivais SS Ge-I 

neral Greely ir SS Gen. McRa<H 
į Ameriką atvyksta iš viso l.'ll 
Končių, kuriems gerantijas su! 
darė BALF pirmininkas kanl 
prof. J. B. Končius.

■i JAV Ambasados Paryžiui 
je Vizų skyriaus šefui BALF-cl 
Pirmininkas iškėlė sunkumu:! 
vizoms gauti tiem* lietuviams! 
kurie nori emigruoti į JAV’!
P. Larąuin nurodė, kad lietui

kiai išspręsti ir mielai bendra 
darbiaus su Dr. S. Bačkiu.

tarpe buvo paminėtos ir per Į 
sekio jamos motinos: kenčiar I 
čios okupuotuose kraštuos* I 
deportuotos ir ištremtos.

Įvairiuose kongreso posč Į 
džiuose buvo padaryti, lietu] 
vių, lenkų ir ukrainiečių atste ] 
vių pranešimai apie persekio 
jamas motinas sovietų užim
tuose kraštuose, deportuotas 
ir emigrantes. V. K.

Susivienijimas
4—14 d. Detreile vyksta 57-task

LIKA Susivienijimo seimas
Kun. Pr. M. Jura*

KRISTAUS TESTAMENTAS 
šiame, paskutiniame Kristaus 

prašymas, 
būtų viena 
yra vienas 
Krikščionių

prato, kad svetimame, ne ka
talikiškame krašte, palaikyti 
glaudžius santykius su Dievu 
ir išlaikyti tautinį charakterį 
yra nelengvas uždavinys. Juo 
labiau, kad lietuviai neskaitlin
gi ir tie patys išsimėtę erd
viame krašte. Tirščiau lietuvių 
gyvenamose kolonijose jie or
ganizavo lietuviškas parapijas 
ir prie jų savišalpos draugi
jas. O sėkmingesniam religi
niam, tautiniam, kultūriniam 
ir švietimo darbui, jie ryžosi, 
išbarstytus po plačią Ameriką 
lietuvius, suburti į fratemalę 
centralinę organizaciją.

socialiniame ir 
gyvenime. Lab- 

darbams LRKSA

MILŽINIŠKAS VAIDMUO
Per šešiasdešimts ketverius 

metus LRKSA ištikimai tar
navo Dievui, artimui ir tautos 
labui. Ši lietuviams katalikams 
artima ir brangi apdraudos or
ganizacija yra suvaidinusi mil
žinišką vaidmenį religiniame, 
tautiniame, 
kultūriniame 
daringiems 
yra išleidęs virš dviejų dešim
čių tūkstančių dolerių. Pašal
poms ligoje ir pomirtinių iš
mokėta apie penki* milijonus 
dolerių. Beveik visi lietuviš
kieji vienuolynai. Tautos Fon
das, ALRK Federacija ir kitos 
kultūrinės įstaigos gali paliū- 
dyti, kiek daug LRKSA yra 
pasitarnavęs mokslo, apšvietos 
ir labdarybės srityje.

Labai daug pastangų ir au
kų yra sudėjęs ant Nepriklau
somos Lietuvos aukuro. Per 
pastarąjį dešimtmetį, kai ji 
pateko į žiauriojo komunizmo 
nasrus, LRKSA visada buvo 
ir yra pirmose gelbėtojų eilėse. 
Už ugdymą lietuviškos sąmo
nės, gelbėjimą tremtinių ir da
romus žygius dėl jos išlaisvi
nimo. Lietuva pasiliks Susi
vienijimui amžinai dėkinga. O 
kas išskaičiuos kiek pavienių 
asmenų yra gavę moralinę ir 
medžiaginę pagalbą? Tikrai 
LRKSA gali didžiuotis savo 
kilniais tikslais, siekiais ir gra
žia praeitimi.

Neseniai persiorganizavęs 
moderniškais pagrindais, at
skleidė naują lapą ir sudomino 
jaunąją 
ateivius. Jis auga 
čiumi ir 
ir tiems, kurie rūpinasi jo au
gimu ir klestėjimu.

VIENINGI PROTU IR 
VALIA

Bet kada mes atsimename 
Kristaus duotąjį mums testa
mentą ir daugybę Jo meilės 
testamentą laužytojų, ar mes 
galime tenkintis vien įsirašy
mu į fraternalę apdraudos or
ganizaciją. kad gautume pa
šalpą ar pomirtinę? Kada mū
siškiai tirpsta gyvenimo ver
petuose arba kenčia žiaurų 
komunizmo persekiojimą, kan
kinimą ir žudymą, ar galime 
ramia sąžine, sudėję rankas, 
žiūrėti į jų tragediją?

Prieš du tūkstančius metų, 
žiūrėdamas į minias Kristus 
nusiskundė sakydamas: “Pjū
tis, tiesa, didelė, bet darbinin
kų maža". Turėdami savo Or
ganizacijoj tik apie dešimt 
tūkstančių narių ir jame mažą 
nuošimtį jaunimo ir matyda
mi, kaip daug lietuvių dar ga
lėtų apsidrausti ir kartu dar
buotis dėl Dievo ir lietuvių 
tautos, maldaukime Viešpatį, 
kad visi lietuviai tą suprastų 
ir būtų vieningi protu valia ir 
veikla.

kartą ir naujuosius 
narių skai- 

finansais. Ačiū Dievui 9



ŽIDINIUOSE

• Kun. J. Valantiejus, Wa- 
terbury lietuvių parapijos kle
bonas, neseniai grįžęs iš kelio
nės į Romą, šiomis dienomis 
sulaukė ypatingos sukakties— 
50 metų, kaip jau yra Ameri
koje.
• “Aušros Vartų” socialinis 

klubas Worcesteryje, Mass. 
suruošė Jonines Lietuvių Dai
lės Parodai Amerikoje remti.
• Kan. Vac. Zakarauskas, 

buvęs Kauno Bazilikos vika
ras, šešerius metus išgyvenęs 
tremtyje, Vokietijoje birželio 
1 d. atvyko į JAV ir laikinai 
sustojo Waterbury, Conn. Vo
kietijoje jis buvo Augsburgo 
lietuvių gimnazijos kapelionas 
ir kurį laiką redagavo katalikų 
savaitraštį “Žiburiai”. Į ka
nauninkus buvo pakeltas 1948 
metais J. E. Kauno arkivysku
po J. Skvirecko.
• (sisteigė Lietuvių Rašyto

jų klubas Chicagoje. Klubo
■ valdybor išrinkta: Ben. Bab- 

rauskas — pirm., Ant. Rūkas 
— sekr., A. M. Katiliškis — 
ižd.; revizijos komiaijon — P. 
Orintaitė ir Alb. Valentinas. 
Rudenį klubas ruošia literatū
ros vakarą.
• Tremtiniams pastogė, kuri 

veikia Detroite nuo praeitų 
metų gruodžio mėn., iki šiolei 
praleido apie 200 šeimų, (kas 
sudaro apie 500 asm.). Čia 
tremtiniai, kol susiranda dar
bą ir butą, gauna dovanai ke
letą savaičių maistą ir pasto-

- 39- Ją įsteigė prieš 13 mėn. 
atvykęs Amerikon kun. J. V.

- Kluonis.
• Dr. J. Matusas, kuris dės

to prancūzų ir vokiečių kalbas 
Šv. Juozapo seminarijoje 
Grand Rapids, Mich., keletą! 
dienų atvyko Chicagon. Džiau
giasi, kad Amerikos studentai 
ypatingai yra gabūs ir uolūs, 
ką jis patyręs bemokydamas 
toje mokykloje.

pABŽLKIHŽAS

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS

LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS 
MARIANAPOLYJE

šiemet Lietuvių Diena — 
Piknikas vyko lietaus ženkle. 
Rytą gerokai palijo, įdienojus 
gražiai išsiblaivė, bet anksty
vąja popietę, kai prasideda 
pats piknikautojų judėjimas, 
pradėjo niaukstytis, akiračio 
pakraščiais griauti ir galop 
prapliupo smarkus lietus. Bet, 
atsižvelgiant ir į nepalankų 
orą, piknikas reikia laikyti 
tikrai pavykusiu.

Marianapolio Lietuvių Diena 
prasidėjo iškilmingomis šven
tomis Mišiomis atvirame ore 
prie Marianapolio Kolegijos 
rūmų, kur buvo tam reikalui 
specialiai įrengtas altorius. 
Šventąsias Mišias laikė Wor- 
cester Švento Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas, kun. 
A. Petraitis, asistuojamas dia
kono kun. Kacevičiaus iš Pro- 
vidence, subdiakono kun. Sa- 
kevičiaus, M.I.C., iš Londono 
(Anglija), ceremonijų meiste
rio kun. Raitelio ir incensari- 
jaus kleriko V. Valkavičiaus. 
Šv. Mišių metu giedojo Brook- 
lyn’o Šv. Panelės Apreiškimo 
parapijos choras, vadovauja
mas vargonininko p. Sako. 
Lietuvių Dienai ir JAV nepri
klausomybės sukaktuvėms pri
taikintą pamokslą pasakė na
cių Stutthofo koncentracijos 
stovyklos kankinys, Prof. kun. 
Stasys Yla. Pamokslininkas 
gyva ir vaizdžia iškalba su
gretino JAV ir Lietuvos ko
vas dėl laisvės, primindamas, 
kad Amerikos kovose dėl lais
vės dalyvavo lietuvis genero
las Tadas Kasciuška, o per 
pirmąjį pasaulio karą JAV 
prezidentas W. Wilsonas mo
raliniai ir medžiaginiai rėmė 
pavergtąsias tautas, jų tarpe 
ir Lietuvą. Taip pat didžiavosi 
Amerikos lietuvių patrijotin- 
gumu ir pastarojo dešimtme
čio nuoširdžiu susirūpinimu ir 
pagelba tautos nelaimės pa
liestiesiems broliams.

Pamaldoms pasibaigus, Ma-

CADILLAC PONTIAC

WM. H. BASSETT CO
1782 Main St. 33 Main St

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

1

rianapolio Kolegijos Rekto
riaus, Dr. kun. A. Jagmino 
pasiūlymu choras ir visi pik
niko dalyviai sugiedojo "Mari
ja, Marija”.

Tada piknikautojai pasklido 
po erdvų Marianapolio parką, 
kur Marianapolio vadovybės 
ir Tėvų Marijonų rėmėjų rū
pesčiu buvo paruošti stalai su 
užkandžiais ir gėralais ir kios
kai pasilinksminimams.

Pasinaudodami pikniku, 
Naujosios Anglijos ateitininkų 
organizacija savųjų tarpe im
provizavo suvažiavimą - prog
ramą. Prof. kun. Stasys Yla 
skaitė ateitininkams paskaitą 
apie ateitininkų prievoles ir 
tikslus naujose sąlygose. Atei
tininkus pasveikino neseniai 
iš tremties atvykęs kan. V. 
Zakarauskas ir kun. Sakevi- 
čius, M.I.C. Ateitininkai prog
ramą paįvairino deklamacijo
mis ir dainomis.

Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas p. Sako 3 
vai. p.p. pikniko dalyviams pa
dainavo linksmų ir patrijotiš- 
kų dainų. Deja, pačiame pikni- 
kautojų įsismaginime pradėjo 
smarkiai lyti ir visi turėjo 
slėptis nuo lietaus Kolegijos 
rūmuose.

Į pikniką buvo suplaukę apie 
trys tūkstančiai žmonių iš 
apylinkinių ir tolimesniųjų lie
tuviškų kolonijų.

Lietuvių Diena pagerbė apie 
trys dešimtys kunigų: Ameri
kos TT. Marijonų Provincijo
las, kun. J. Jančiua su kviftk- 
venaliją atliekančiais kunigais 
marijonais; prel. J. Ambotas 
ir kun. P. Pranskus iš Hart
ford; kun. A. Petraitis, kun. 
Volungis ir kun. Tamulevičius 
iš Worcester; kun. J. Vaitekū
nas ir kun. Kacevičius iš Pro- 
vidence; kun. J. Valantiejus iš 
Waterbury; kun. Juraitis iš 
Athol, Mass.; kun. Puidokas 
iš Westfield, Mass.; kun. Kar- 
kauskas, kun. Matutis ir kun. 
Benesevičius iš New Britain; 
kun. J. Švagždys iš Brockton; 
kun. prof. Stasys Yla, kun. 
Stasius Būdavas; kun. Karve
lis iš So. Windsor, kun. Miller 
iš Chicapee, Mass.; kun. T. 
Tamulis iš Springfield, III.; 
kun. Bernatonis iš Lawrence, 
Mass.; kun. Jurgelaitis iš Pro- 
vidence College ,kun. Znotinas 
iš Cambridge, Mass.; neseniai 
iš tremties atvykęs, buvęs 
kauniškės bazilikos vikaras, 
kanauninkas V. Zakarauskas 
ir kiti. Be to, Sv. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo seselės su 
Motina Aloyza ir Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselių atstovės, 
daug visuomenės veikėjų ir ki
tų garbingų svečių.

Negalėdami išvardinti visų 
darbu ir aukomis 
prisidėjusių geradarių, Maria
napolio Vadovybė širdingai dė
koja visiems, kurie paruošda- 
mi ir aptarnaudami stalus bei 
kitas pramogas, pardavinėda
mi tikietus, atlikdami progra
mą ir kitu būdu parėmė ir pa
gerbė lietuvių mokslo įstaigą.

IVestfield, Mass.
Birželio 4 d. pirmąsias šv. 

Mišias atnašavo vvestfieidietis 
kun. Juozas Melešius, sūnus 
nuoširdžių "Darbininko” skai
tytojų Simono ir Vincės Mele- 
šių. Iškilmingose vaišėse, ku
rios įvyko Westfieldo lietuvių 
parapijos salėje dalyvavo apie 
500 svečių, jų tarp 30 kunigų. 
Programai vadovavo simpatin
gasis VVestfieldo klebonas kun. 
Puidokas.

Jaunasis kunigas yra susi
pratęs lietuvis, puikiai kalba 
lietuviškai, angliškai ir pran
cūziškai. Kun. Juozas
šius paskirtas darbuotis į Chi- 
copee, Mass. prancūzų parapi
ją. Mes lietuviai katalikai kar- ’ 
tu su jaunojo kunigo tėveliais, 
sesute Onute džiaugiamės ir 
linkime Dievo palaimos besi
darbuojant Kristaus vynuogy
ne.

Mele-

šaunios vestuvės
Liepos 2 d. klebonas kun. 

Puidokas sujungė Eufeniją 
Šaulytę su Mykolu Cibu. Baž
nyčia prigūžėjo pilna žmonių, 
nes kiekvienas parauijietis no
rėjo parodyti pagarbą tam

simpatingam 
vargonininkui Myk. Cibui, ku
ris, tik prieš keletą mėnesių 
čia atvykęs, spėjo įgyti visų 
parapijiečių simpatijas ir savo 
ištvenmingu darbu bei talentu 
iškelti į aukštumas Westfieldo 
lietuvių kultūrinio gyvenimo.

Vestuvių puotoje dalyvavo 
200 žmonių, kurių tarpe skait
lingas būrelis Great Necko 
naujakurių, kur Myk. Cibas 
ilgesnį laiką dirbo kultūrinį 
darbą. Šioje gražioje šventėje 
džiaugėsi visi, bet bene di
džiausias džiaugsmas buvo 
kun. Puidokui, kurio žodžiais 
tariant: "Mano "sūnus” My
kolas, nors tik prieš kelis mė
nesius “gimęs”, jau vedė...” 
Tie žodžiai nuoširdžiai pasako 
šių dviejų Dievo tarnų sugy
venimą.

Šios kronikos autoriui kar
tu su visais tais, kurie pirmą 
kartą lankėmės Westfielde, 
tenka nuoširdžiai pasidžiaugti 
ir stebėtis Westfieldo lietu
viais ir čia augusiu jaunimu 
dėl jų nepaprasto nuoširdumo 
lietuviškų tradicijų puoselėji
mo bei Jietuvių kalbos mokėji
mo. VL B-s.

ir energingam

Kartą man atsilankius pas 
Mrs, Kibilienę, buvau supa
žindintas su Mr. E. F. Smith, 
jos žentu, kuris pasirodė esąs 
simpatingas švedas, mokąs 
keletą sakinių lietuviškai: 
"Kur eini?, Eik stubon!” šiuo 
laiku yra savininkas batų 
krautuvės Brockton, Mass. 
258 Main St. Pakvietė aplan
kyti jo krautuvę. Progai pasi
taikius nuvykau. Pasirodo, 
kad tai yra garsaus Chicagoje 
ir visame pasauly žinomo kojų 
specialisto Dr^ Scholl batų 
krautuvės skyriaus Brocktone. 
Panaši krautuvė tėra tik Bos
tone.

Jau pirmas žvilgsnis gerai 
nuteikė. Langai išpuošti spal
votais medžiagos patiesalais, o 
ant jų skoningai išdėstyta 
įvairūs batai su Dr. School 
pavarde. Tas parašas žinan
čiam daug pasako.

Įėjęs į krautuvę, atrodo, esi 
patekęs į įstaigą — ofisą. Be 
mažo bufeto, nesimato mums 
įprastų lentynų su batais. Šei
mininkas maloniai sutiko 
mums aprodyti naujos rūšies 
Dr. Scholl modernišką krau
tuvę. Einam prie bufeto. Ati
darius pirmą stalčių, parodė 
įvairių pudrų, reikalingų ko
joms, batams. Paskui — įvai
rių vaistų nuospaudoms, kojų 
sužeidimams. Toliau — visa 
kita, kas reikalinga kojų prie
žiūrai: žirklės, peiliukai, lakai, 
tepalai, pleisteriai...
— Tai čia, sakau, vaistinės 

sandelis ?
— Ne, —atsakė malonus šei

mininkas,
Scholl modernios batų krautu
vės pirmas skyrius. Prašau to
liau... — Nesu reikalingas, — 
atsakiau, pamatęs dar kamba
rėlius, su visiems žinomais 
“Men”, “Women” užrašais.
— Labai prašau, — pakarto

jo mūsų Gidas. Čia mes daro
me “free foot tęst”, atseit, ko
jų tyrimą
Čia taipgi randasi stalčiai su 
protokolais, kas, kada, kokius

Nusiaviau 
mano 
ir pa

kojom, 
kelius

Atsilankius j “Free foot tęst”.
Brockton, Mass.

batus pirko. Atidaręs dideles 
kartotekas, parodė gausią kli- 
jientūrą.

— Sykį, — tarė mūsų vado
vas, ištraukęs vieną lapą, — 
ateina kažkas. Mister ir sako: 
"Pirkau prieš mėnesį batus ir 
jau nusidėvėjo; taigi, niekam 
tikę jūsų dirbiniai”. — Leiskit 
patikrinti, — paprašiau jo, — 
ir parodžiau jo parašu paliu
dytą pirkimo bylą. Batai buvo 
pirkti prieš iy2 metų. Nukai
tęs pirkėjas atsiprašė ir nupir
ko antrą porą batų,t

Atsisėdau ir aš.
batus. Pritraukė prie 
kojų kažkokį prietaisą 
prašė atsistoti abiem 
tvirtai paspausti, net
sulenkti. Pamačiau ant kalki
nio popierio atspaustus mano 
kojų padus.

Ciceronė pagyrė mano ko
jas: jos esančios beveik nor
maliai - sveikos. Jei atsispau- 
džia tik kulnas ir pirštai, o 
siauros pėdos ruožas teriša 
pirštus, tai sveikiausia norma
liausia koja. Jei platesnė pė
dos rytamoji anspauda, tai 
koja silpnesnė; jei atsispeu- 
džia pilųa pėda, tuomet žino
mas “pilnanagis”. Tokių net į 
kariuomenę neima. Ir sunku 
vaikščioti...

Čia ir ateina Dr. School į pa
gelbą su savo ilgamečiu moks
lu ir pastebėjimais: jis sugal
vojo dėti į batus skardos, ata
tinkamai kiekvienos kojos iš
linkimus bei iškilimus. Tuose 
skardos Vytpadžiuose ir esan-

Čia yra Dr.

pedoagraphia.

Pranešu visuomenės žiniai, kad mano ofise pradėjo dirbti 
JONAS VASILIAUSKAS ir ANICETAS STROCKIS.
Turime pardavimui didelį pasirinkimą patogiomis pirki

mo sąlygomis namų ir farmų.
Atliekame visus draudimo (insurance) reikalus, kas 

ypatingai svarbu naujai atvykusiems apdrausti baldus bei 
buto įrengimus. Kam reikalingas butas ar kambarys, o taip 
pat kas turi išnuomuoti prašome kreiptis į mūsų ofisą. Tar
pininkaujame visuose pirkimo ir pardavimo reikaluose.

VASIL t CO. — Kcal Katate & Insurance
109 West Broaduay — Room 4 — So. Boston, Mase. '

US kariai Japonijoje pasirengę keltis j Korėją.

Kun. A. Mačiulio prtmicija
a

Cleveiand, Ohio
Birželio 6 d. buvo įšventintas 

j kunigus Alfonsas W. Mačiu
lis (Mitchell), Jėzaus ir Mari
jos Širdžių vienuolijos (SS. 
CC.) narys kuris baigė Wa- 
shingtone, D. C., Sacred Hart 
seminariją. Jo tėvai yra Vin
cas ir Uršulė Mačiuliai clev- 
landiečiai.

Birželio 18 d. jaunasis kuni
gas, Alfonsas Mačiulis, atna
šavo pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje Clevelande. Jam šv. 
mišiose asistavo kun. Jerome 
Laness, CC., ir kun. John Sto- 
rey. Pamokslą pasakė kleb. 
kun. Vinc. Vilkutaitis. Laike 
šv. Mišių giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. P. 
Ambraso.

Po mišių primicijantui pa
gerbti įvyko pietūs. 3 vaL p.p. 
jaunasis kunigas bažnyčioje 
suteikė palaiminimą, o vakare 
įvyko svečių priėmimas šv. 
Jurgio parapijos salėje, kuri 
prisirinko pilnutėlė svečių.

Kun. Alf. Mačiulis (Mit- 
chell) gimė 1921 m. Clevelan
de ir čia išėjo pradžios moks
lą. Studijavo Western univer- ' 
sitete. Baigęs mokslus du me
tus dirbo raštinėje, bet norėjo 
būti kunigu. Jo troškimas Šiais 
metais išsipildė. Linkime pasi
sekimo savo pašaukime dar-

buotis Dievui ir Tėvynei.
Karnavalas

Šv. Jurgio parapija liepos 
27-30 rengia karnavalą. Bus 
daug įvairių žaidimų ir dova
nų, Kunigai ir dvasiškiai kvie
čia apsilankyti.

Tarptautinių kultūrinių > 
darželių irunti

Liepos 23‘d. tautų kultūri
niai darželiai rengiasi švęsti 
25 m. sukaktį. Miesto meras 
Th. Burkie pranešė, kad pa
kvies Ohio valstybės guberna
torių A. Laushke ir kitų aukš
tų svečių. Į iškilmes jau pa
kviestas lietuvių ansamblis 
programai išpildyti. Programa 
įvyks tą dieną 2:30 vai. po 
pietų. Atsilankykime kuo 
skaitlingiausiai.

Šių iškilmių išvakarėse lie
pos 22 d. 3:30 p.p. įvyks ati
dengimas prezidento Linkoino 
biusto amerikiečių • darželyje 
prie Superior gatvės 99 - 102 
No.No. 6 vaL p.p. įvyks di
džiulis banketas Tudor Arms 
viešbutyje K 107 Cernegie. 
Mes lietuviai

liolį, pirm. Brazauską ir. H 
Darželio Lygai lietuvių i 
riui daug darbuojMi 
mųrašiinmkė OhaMK
■* ' - •*■. •*•'**•■«* . -. *,
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Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

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

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

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. KL laHh, OJ*JL Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

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

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ AALllNj".
Varilas ir pavardė ......... ..... -

%.
NAdresas

1



Antrtttienie, Liepos 11 i, 1850 DARBININKAS- Z
~ ŠACHMATAI

■ i ..
. ■ ♦ •

□ r<MMis Tautvaiša JšvykoM į Hnskas 6:3, Petraitis 3^:2^, 

JAV Open pirmenybei Šešta
dienį, liepos 8 d. meisteris 
Tautvaiša buvo išlydėtas į 
Detroit, Mich., kur bus visos 
Amerikos šachmatų open pir
menybės. Pirmenybėse daly
vaus, kaip laukiama apie 80 
žymesnių JAV ir Kanados 
šachmatininkų ir jų tarpe Bos
tono meisteris Tautvaiša, ku
ris reprezentuos Bostono lie
tuvius. *

'i
. v l

O Vaitkevičius 3:1, Končienė 
3:4.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOJ 
NARIAMS, SKYRIAMS IR 
DRAUGIJŲ CENTRAMS

Priede siunčiame Visuotiniame Amerikos Lietuvių Kongre
se 1949 m. lapkričio mėn. 4-6 d.d. gautų aukų sąrašą Dėl ne 
nuo mūsų priklausančių priežasčių šio sąrašo sudarymas ir pa
tikrinimas užtruko ilgiau negu buvo galima numatyti.

Visiems maloniems aukotojams už suteiktą didžią paramą 
Lietuvos laisvinimo akcijai, o Kongreso Rengimo Komitetui už 
atliktą darbą reiškiame nuoširdžią padėką.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas
DR. P. GRIGAITIS, Sekretorius.

Meisteriui Tautvaišai Imki
me ryžtumo ir seluuis ginti 
lietuvių šachmatininkų vardą 
JAV pirmenybėse.

□ Šiandien prasideda JAV 
Open Pirmenybės Detroite. 
Jos truks nuo liepos 10 iki 22 
dienos. Pirmenybės bus 12-kos 
ratų, šveicarų sistema. Varžy
bų vieta: Edison Chess A Che- 
cker Club, 2000 Second Avė., 
Detroit, Mich. Laikas: 7:30 — 
12:00 v.v.

Visuotiniame Amerikos Lietuvių Kongrese 1949 m 
lapkričio mėn. 4 • 6 d.d.

GAUTŲ AUKŲ SARASAS

□ 8. Reshevndcy pruhtnrfjo 
A Simonnson'ul. Nevr Yorko 
finalo rungtynėse Manhattan 
klubas įveikė MarzhaH klubą 
8:7. Honvitz - Evans lygiom, 
Resheursky - Simonson 0:1, A 
Denker R. Fine 0-1.

du: Po 
Hariow

davinių

□ ilariow Daly, būvą kelis 
kart Bostono ir Massachusetts 
meisteris išvyko taip pat į 
JAV open pirmenybes. Taigi, 
nuo Masas r h ilsėtis valstybės 
pir-bėse dalyvaus tik 
vilas Tautvaiša ir 
Daly.

□ Tautvaiša turi
gražiai pasirodyti JAV pirme
nybėse ir reikia laukti, kad jis 
atiduos visas savo pajėgas ko
vose už pirmavimą su JAV ir 
Kanados pirmaeiliai šachmati
ninkais. Tautvaiša yra Bosto
no meisteris ir, be dvejojimo, 
stipriausias Massachu s e 11 s 
meisteris. Su kitais JAV meis
teriais jam dar neteko susi
tikti, be jo partijos su W. 
Adams, kuris 1948 m. laimėjo 
JAV open pirmenybes ir su M. 
Fox, Kanados. mętzterta, ^i- 
4tia 8R|Btt,’kad3?MrtW»a tu
rės įeiti į pirmaujančių p-bese

□ Vaitonis nei Žalys negalės, 
kaip matosi, dalyvauti JAV 
open pirmenybėse, viena, dėl 
įstatymo vartomos buv. DP 
peržengti sieną ir antra, dėl 
nesukeltų tai kelionei lėšų.

□ Kazys Merkis užbaigė Gol
den Knights 1949 Postai tour- 
nament’o pirmo rato varžybas 
su 4,5 taškų (iš fl) ir dahnaia- 
si II vietą savo sekcijoje su 
kanadiečiu Bender.

Dirbama, kad nežūtų 
lietuviška daina

Gardner, Mass.

Prieš keletą mėnesių Gard- 
neryje atgaivintas anksčiau 
veikęs mišrus “Aušros” vardo 
choras. Dabar choras stropiai 
dirba, darydamas repeticijas 
kas savaitė ir ruošdamasis 
viešajam pasirodymui. Chorui 
vadovauja muzikas Vladas A- 
domavičius iš Athol, Masa. Sa
vo repertuare jis turi daugiau 
kaip dešimties lietuvių kompo
zitorių ir liaudies dainų. Ne
sant daugiau kultūrinių lietu
viškų organizacijų Gardnery- 
je, y8 yra vienintelis organi
zuotas vienetas skleisti hetu- 
vttkajnm veikimui ir damai ir 
menui tautiečių tarpe. Choro 
valdybą sudaro: A. Nakutis, 
Br. Dopkant, Ch. Gineitis, P. 
Baltusznik ir P. Mulevičius.

Choro veikimui sąlygos ne
lengvos nesant salės repetici
joms. Tam tikslui tenka nuo
moti iš suomių svetainė ir mo
kėti jiems aukštą kainą. Be to, 
dar visi choristai dirba fabri
kuose ir tik poilsio laiku gali 
mokytis dainuoti.

Antro rato varžybose (semi- 
finalB) K. Merkis jau įveikė 
pirmą priešininką Jack Lieber- 
man iš Philadelphia, kuris pa
sidavė po 15 ėjimų(!), prara
dęs žirgą.

□ Bostono B kL Baigminis 
Turnyras yra vedamas P. 
Kontauto su 8:0 taškų, Sta-

J* $iI
*

Kadangi žemiau skelbiamos aukos buvo gautos įvairiais 
būdais, kaip tai, prieš V.A.L. Kongresą, Kongreso metu prie 
sveikinimų ir mandatų ir per visus Kongreso parengimus, ir ka
dangi buvo įvairūs priėmėjai, kurie gautas aukas užrašė, tai 
gali pasitaikyti netikslumų. V.A.L. Kongiesui Rengti Komitetas 
stengėsi visas gautas aukas galimai tiksliau surašyti bei su
tvarkyti, bet jeigu yra kas per neapsižiūrėjimą praleista, tai 
gavus apie tai pranešimą, įvykusios klaidos bus atitaisytos. 
Čikagos Lietuvių Taryba, Chicago, D1...............................  4,000.00
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, New York City .... 1.000.00 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Waterbury, Conn. 1,000.00 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Rochester, N. Y......3.00.00
Amerikos Lietuvių Tarybos apskritis, Pittsburgh, Pa...... 300.00
New York’o Lietuvių Taryba, New York City ............... 300.00
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Rockford, III....... . 200.00
Lithuanian Relief Committee, E. Hartford, Conn.............. 200.00
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Boston, Mass. ........ 150.00
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Los Angeles, Cal. 123.00 
Liet. R. Kat. Parapijos Organizacijos, Dayton, Ohio....... 117.15
Lietuvių Tremtinių Draugija, New York City.............. 112.33
R. Katalikų Federacijos 33 skyrius, Worcester, Mass. .... 112.10
LJth. National and Sočiai Club, Worcester, Mass.... ..........100.00
Lietuvių Organizacijų Centras, Detroit, Mich. ............... 100.00
Liberty Federal Association, Philadelphia, Pa. ................ 100.00
Lietuvių Draugijų Taryba, Baltimore, Md....... ................... 100.00
Rev. Dr. Louis Mendelis, Baltimore, Md............................... 100.00
Am. Committee for Aid to Lithuania, Elizabeth, N. J......100.00
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas, Kearny, N. J......
Lietuvių Tremtinių Draugija, Philadelphia, Pa. .......
Sv. Vardo Draugija, Harrison - Kearny, N. J..........
D. L. K. Kęstučio Pašaipos Klubas, Chicago, UI. ... 
Frank. Andrulonis, New Britam, Conn.............. ........
Sv. Kazimiero Lietuvių Parapija, Providence, R. I. 
Am. Liet R. Kat. Federacijos Centras, Chicago, IH.
Dievo Mot. Sopulingos R.K. Par., Harrison-Keamy, NJ.
S. L.A. 4-tasis apskritis, Connecticut............. ......................
Amerikos Liet. R. Katalikų Federacija, Chicago, III.........
Lietuvių Vyčių Senjorų Kuopa, Chicago, III. ...-................
Sv. Antano parapija, Cicero, III. _________......................
Lietuvos. Laisvės Kovų Dalyviai, Chicago, III....................
L. T. Sandaros 70-toji kuopa, So. Boeton, Mass............... .
Linden lietuviai per BALF’o 132 skyrių, Linden, N. J......78.00
Lietuvių Piliečių Klubo komitetas, Lavvrence, Mass. ... 
New Jersey Lietuvių Taryba, Newark, N. J. . ....... .....
Sv. Kazimiero Lietuvių Parapija, Los Angeles, Calif. ... 
S.L~A. 236-toji kuopa, Toronto, Canada ___________
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Custer, Mich....... .
L. T. Sandaros 2-raa apskritys, Hartford, Conn............
Lietuvių Piliečių Draugija, Pittsburgh, Pa.....................
Lietuvių Mokslo Draugija, Pittsburgh, Pa..................... .
Kanados Lietuvių Cenero Taryba, Canada, Montreal .. 
L. T. Sandaros l-masis apskritys, Massachusetts .....
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, New Haven, Conn......50.00
Amerikos lietuvių Piliečių klubas, Bayonne, N. J..............  50.00
Amerikos Lietuvių Piliečių Bendrovė, Norurood, Mass. .... 50.00 
S.LA.. 3-čiasis apskritys, Pittsburgh, Pa................................ 50.00
D. L. K. Mindaugo Pašalpinė Draugija, Baltimore, Md......50.00
Am. Liet. R. Katalikų Federacijos apkskr., Chicago, m..... 50.00
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Cleveland, Ohio 
Lietuvių Pašalpinė Draugija, McKees Rocks --------
John A. Grakey, Gary, Ind................................................
Lietuvių Svetainės Bendrovė, Baltimore, Md...............
A. Matulis, Brooklyn, N. Y_______________ ___ _____
dv. Jurgio parapijos R.K. Federacijos sk., Noruood, Mass. 50.00 
Šelpimo Komitetas, Amsterdam, N. Y. —.....................—
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, E. Chicago, Ind. .... 
L. T. Sandaros 160-toji kuopa, Woreester, Masa. ...........
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Omaha, Nebr..........
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Bmghamton, N. Y. 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Cleveland, Ohio ....
Cardinal Mundelein K. of C. Counc. 3024, Chicago, UI......50.00
Sv. Jurgio parapijos K. Federacijos sk............................ 50.00
Juozas Podžiūnas, Chicago, HL .........  —.............. 50.00
Sandaros Moterų Klubas, So. Boston, Mass. —...............  50.00
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Brockton, Mass. .... 50.00 
L. T. Sandaros 34-toji kuopa, Brockton, Masa ... 
Lietuvių Tremtinių Ratelis, Boston, Mass ........ _
L. T. Sandaros 2-roji kuopa, Hartford, Conn. 
S.LĮ.A. 3S-toji kuopa, Brooklyn, N. Y............... .
Juozas S. Karpavičius, Providence, R. L --------
K. A. Bukaveckas, Cliffside, N. J..........—........ ..
SLA 134-toji kuopa, Chicago, III..........................
Sv. Baltramiejaus Draugija, Levriston, Me........
P. Atkočaitis, Brooklyn, N. Y.................—.........
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Bridgewater, Conn.

(Bus daugiau)

išailaiky- 
15 ir 16 
vasarvie- 
Gardner,

Kad lietuviškąją dainą iš
girstų plačioji visuomenė ir 
šukėtas lėšų choro 
mui, jis š. m. liepos 
d.d. rengia lietuvių 
tėj, West Broadway,
Masa. didelį pikniką. Choro 
koncertas įvyks sekmadienį po 
pietų. Tad branginkime lietu
višką dainą J.A.V. ir atsilan
kykime į šį pikniką. J.V.

WE CARBY A COMPLETE LINE OF
t* 
♦

S

KANADOS LIETUVIAI TAL
KININKAUJA BALTUI 
VAL D’OR, QUEBEC, CA

NADA. — Siunčiame Tams
toms Vai d’Or ir Malartie gy
venančių lietuvių tarpe surink
tas aukas, U. S. dolerių 77.65, 
kuriuos prašome panaudoti 
150 ūkininkų ir jų šeimų 
transporto išlaidas. Tautiečiai 
labai jautriai sutiko šią rink
liavą. Palyginti, iš mažos mū
sų kolonijos, tesudarančios 
apie 60 lietuvių, kurie dirba 
kasyklose, surinkti tokią su
mą yra gana sunku. Tik dėka 
pilno tautinio sąmoningumo ir 
tinkamo dalyko išaiškinimo 
bei geros organizacijos pavy
ko pasiekti šių rezultatų. Tai 
bene bus pirmoji Kanados lie
tuvių organizacija parėmusi šį 
taip svarbų BALF’o darbą. — 
Lietuvių Tautinė Bendruome
nė : Pirm. J. Vilimas, sekr. SL 
Bakšys.

Mt. Hope Florist
formerly Jacob’s, 

the Florist

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Offlco Tel. BOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
We»t Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

73 Battles Street, 
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-6785

Tel. A V 2-4026

CALL

L Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8. ’

Funeral Work and Corsages 
a Specialty

FOR GRABORIAI

... 100.00 

... 100.00

... 100.00

... 100.00 

... 100.00
.'100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 
100.00
85.00 

. 80.00

FARM NEEDS

aaaottMaaaGttKKMasMa

Farmail Tractora
McCormick - Deering Farm Machines 
Intenational Tračių, Parts A Service 

Refrigerators & Home Framen 
Good Used Tracks and Used Farm 

Machinery

McCAKmY E0U9MENT COMPANY
1740 MAIN ST

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiuns ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Seirvice”

S74 No. Montelto SU trodtoo, Mm.
Tel. 814®

TAUTIETI,
neleisk palūžti mūsų liku

siems Vokietijoje ligoniams ir 
seneliams. Jie atiduodami vo
kiečių administracijai. Mūsų 
pašalpa, jiems dabar būtinai 
reikalinga. Siųsk auką jiems 
sušelpti šiuo adresu: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Jeigu nesi 
BALF narys, prisirašyk nariu 
artimiausiame BALF skyriuje, 
pasiųsdamas $l.Q0 nario mo
kesčio.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA labai žema 

kaina kampinis namas 5 šeimų 
ir maisto krautuvė tinkama 
tūle kokiam bizniui. Taip-gi 
yra ir garadžius. Vieta gražio
je vietpje prie pat byčių-mau- 
dyklių. Tirštai apgyventa ir 
daro didelį biznį. Dėlei senat
vės parsiduoda antra krautu
vė, geras biznis ir geroje vie
toje. Dėl informacijų kreipki
tės šiuo adresu: 303 E St., So. 
Boston, Mass. tik pusė bloko 
nuo “Darbininko” namo. Gali
ma sužinoti apie šiuos pirki
nius bile kada. Gali pirkti ir 
nepatyręs biznyje. Mes padė
sime. PAUL MIŠKINIS.

(10-14)

Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flowers

1407 Washington St.

Nonuood, Masti.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

PIGIAI PARDUODAMA
įvairaus antrarankio medžio. 

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

BEGALINĖ ŠAKNIS

W. J. Chishohn
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas’* 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso: Dexter ±^52

Namų: PI. 6286

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

I

77.56 
75.00 
75.00 
67.00 
50.00 
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

REIKALINGAS dirbt ant 
farmos vyras. Turintieji norą 
dirbti ant farmos prašome at
sišaukti: M. Tumasonis, R.D.1, 
Sprakers, N. Y. (10)

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

Begaline Šaknimi

CASPER
FUNERAL HdME

187 Dorchester Street ’ 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOJARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boeton 8-3980

1.

>»

PARSIDUODA 10 kambarių
32 G St., So. Bostone atskiras 
namas. 6 kambariai gražiai bal
dais įrengti, karšto 
sistema aliejum 
Taipgi yra karštas
Atiduosiu už geriausį pasiūli- 
jimą virš $7400. Telefonuokite 
savininkui, SO 8-0682.

(11-14)

vandenio 
šildomas, 

vanduo.

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

ALEXANDER’S
414 West Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

YAKAVONIS .
Funeral Home

741 No. Main St. -
Brockton, Masa.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir ■ 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

50.00
.... 50.00
....50.00
.... 50.80
__50.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

Į 
i

Pristatome Alų ir Tonikų |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J > 

i! 
toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems | [ 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: i Į 

BORtS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas z

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

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Ava. 
Brockton, Mm.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir NaktJ.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

.... 50.00
....50.00
__ 50.00

50.00
.... 50.00
.... 41.00
.... 35.00
.... 31.25
.... 30.00

26.60

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininke — Eva Markalenž,

825 «. 8th SL, So. Boeton, Maaa. 
TeL SOuth Boston 8-1298. 

Vlce-Pirmtainkė—B. Gailiūniene.
8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

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

Rnansų Ražt. — B. COnieni,
29 Gould SL, W. Rootbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
Udininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa SL, Mattapan, Mase. 
Tvarkdart — M. Matejoikiene,

866 E. 5th St. So. Boston, Mass. 
Kasos OL—Elzbieta AukžtikalnytS,

110 H St, So. Boeton, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

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

Visais draugijos reikalai^ kreipkitės

•V. JONO EV. BL. PA8ALPIN8* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medoniz.
21 Sanger St, So. Boston, Mana. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth St, So. Boston, Mana. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cių sekmadienj kiekvieno mėnesio. 

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

te pas protokolų raiti ninku

WATKUS -
Funeral Home

197 H’ebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dienų ir nak^.' 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Antarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434. I
I

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 East Rroadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tek SO 8-0815.

SOuth Boston 8-2&O9
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Į AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ VISUOMENĘ

Skelbiamas ALRKF 31-masis Kongresas

»

Gailius TA 5-2474,

Taip 
atly- 

drau- 
aukų

da- 
Vi- 
lie-

d.,

Moterys rengia 
išvažiavimą

Šv. Petro parapijos motėrų 
ir merginų klubas, ir Dorches
terio lietuvių moterų klubas, 
taip pat ir Amerikos Stepono 
Dariaus Auxiliary turės dide
lę iškilą— išvažiavimą į Lynn- 

• Beach liepos mėn. (July) 15 
d. Visos narės, kurios norėtų 
važiuoti, gali užsiregistruoti 
pas Mrs. B. Cunys SO 8-0948, 
Mrs. M.
Mrs. A. Nedvins CO 5-1719, 
Mrs. F.
arba Mrs. K. Olsen BC 8-2281. 
Registruotis prašome ne vė
liau liepos - July 13, 1950.

Kviečia visas Valdyba.

Jonas Mišeikis
liepos 6 d., lydimas p. Raz- 

vadausko, su sūnumi Vytautu 
ir marčia Elena Mišeikiene iš 
New Haven, Conn., lankėsi 
“Darbininko” spaustuvėje.

Jonas Mišeikis yra LDS 28- 
tos kp. pirmininkas nuo pat 
josios įsisteigimo. New Haven 
gyvena virš 53 metų.

Augustui Sandai 65 metai
Ilgametis 

“Darbininko” 
uolus lietuvių 
jas Augustas 
Pearl St., Dorchester, 
šiomis dienomis šventė 
65 m. amžiaus sukaktį. Praei
tą šeštadienį savo gausios šei
mos ir artimųjų tarpe šią su
kaktį gražiai atšventė. A. San
dą dar tebėra geroje sveikato
je ir dirba toliau savo darbą, 
nors ir yra ištarnavęs pensiją.

Zaletskas SO 8-2609,

LDS narys ir 
skaitytojas ir 

parapijos rėmė- 
Sanda, gyv. 33 

Mass., 
savo

Naują “Darbininko” 
antraštę

ir dvi vinjetes “Suglaustos 
žinios” ir “Bostono žinios” 
yra nupiešęs dailininkas gra
fikas Jonas Steponavičius.

“Darbininkas” su šiomis at
naujintomis antraštėmis turė
jo išeiti 35 metų sukakties 
proga, bet pavasarį padidėjęs 
darbas dail. J. Steponavičiui 
neleido jų laiku išbaigti.

Parama vasarinei 
mokyklai

Liepos 16 d. per šv. Mišias 
bažnyčioje ir salėje bus ren
kamos aukos vaikų vasari
nėms atostogoms paremti. 
Reikia jiems šį tą nupirkti, iš- 
nuomuoti filmas ir tt. 
pat reikalinga šiek tiek 
ginti ir mokytopams. Iš 
gijų yra jau šiek tiek
gauta, bet tai yra labai maža, 
todėl kitą sekmadienį yra 
romą rinkliava bažnyčioje, 
si yra prašomi paremti šį 
tuvišką darbą.

Marijos vaikelių 
ekskursija

Šį antradienį, liepos 11
Marijos Vaikelių Draugija ren
gia ekskursiją laivu į Nantas- 
ket Beach. Prie šios ekskursi
jos gali prisidėti visi vaikučiai 
ir jų tėvai. Kelionė kainuos į __

‘ten irltgaT tik l dol. Antri- Linkime viso geriausio.

Grįžo iš atostogų
Marijona Gailienė ir jos sū

nus, Boston Realty Trust 
(real estate ir insurance) savi
ninkai, 317 E St., So. Boston, 
buvo nuvažiavę į Baltimore, 
Washington (D. C.) ir kitas 
vietas atostogaudami. Važiavo 
p. Gailienės nauju automobi
liu. Kartu su p.p. Gailiais va
žiavo p. K. Namaksienė su sa> 
vo dukrele ir sūnelių. Grįžo 
patenkinti matytais vaizdais.

Išvyko į Chicagą
Jonas Glineckis, buvęs LDS 

Centro iždininkas, Bay View 
Market, 502 E. 8th Street, So. 
Boston, savininkas, su savo 
žentu būsiančiu advokatu V. 
Jarviu, išvažiavo automobiliu. 
Chicagoje aplankys gimines ir 
pažįstamus.

dienį 8:00 vai. ryto visi renka
mės prie parapijos bažnyčios, 
o iš čia autobusais vykstame į 
uostą. Jei lytų
vykstame trečiadienį. Tą dieną 
parapijos mokykloje užsiėmi
mų nebus.

Kas norėtų darbo
miške

Albany, 
kreiptis

tuomet

kirsti medžius prie 
N. Y., prašomas 

klebonijom

Krikštai
Liepos 8 d. pakrikštytas 

Liudvikas Paulius, sūnus L. 
Vlado ir Jonės (Augustinavi- 
čiūtės) Gėdraičių, gyv. 268 
Gold St.

Liepos 9 d., pakrikštytas 
Algirdas Juozas sūnus Vikto
ro ir Zofijos (Kuzmickaitės) 
Bakšių, gyv. 859 E. First St.

Šiuomi pranešame Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenės 
žiniai, kad Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos 31-sis kon
gresas įvyks šiemet rugsėjo 
30 ir spalio 1 dienomis Pitts- 
burgh, Pa. Kongresas bus pra
dėtas pamaldomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj, o 
posėdžiai bus William Penn 
viešbutyje. Antrą 
dieną Pittsburgho 
Kunigų Vienybės 
rūpesčiu vyskupijos katedroje 
rengiama Šventoji Valanda. 
Po pamaldų katedros viduri- 

lose Winnipesaukee ežere, N. nes mokyklos auditorijoj bus 
H. Tenai šią vasarą per ketu
rias dvisavaitines sesijas sto
vyklaus po 100 skaučių kas 
sesiją. Lietuvaitės skautės yra 
pakviestos stovyklauti pasku
tinėse sesijose: liepos 28 — 
rugpiūčio 10 d.d. arba rugpiū
čio 11-24 d.d.

Stovyklavimas vienai skau
tei dviem savaitėms kaštuoja 
arti 50 dol., tačiau amerikie
čių skaučių vadovės, rodyda
mos didelį prielankumą ir se
serišką širdį lietuvaitėms, vi
sas 4 mūsų skautes kviečia ne
mokamai pasidžiaugti vasaros 
malonumais, šių skaučių sto
vyklavimo išlaidos bus apmo
kėtos iš The Juliette Low 
World Friedship Fund lėšų.

Boston Society of Civil 
Engineers 

birželio m. priėmė tikraisiais 
nariais du lietuvius inžinie
rius: Jurgį Gimbutą ir Joną 
Vasį. Abu inžinieriai yra bai
gę Vyt. Didžiojo universitetą 
Kaime ir buvo to universiteto 
asistentais. Nuo 194$ m. pra
džios jiedu dirba žinomoje 
Fąy » Spofford statybų pro
jektavimo firmoje Bostone. 
Tai bene pirmieji lietuviai, pri
imti į Bostono Civilinių Inži
nierių D-ją, įsteigtą 1851 m.

Dorchesterio lietuvių 
piliečių 

klubo mėnesinis susirinki
mas šaukiamas š. m. liepos 
(July) mėn. 14 
(penktadienį) 
ter Avė.

Primename, 
metinis piknikas įvyks š. m. 
rugpiūčio (August) mėn. 20 
d. Romuvos parke, Montelloje.

Piliečių klubas esti atdaras 
šiokiomis darbo dienomis nuo 
4 vai. p.p., šeštadieniais —nuo 
2 vai., sekmadieniais — nuo 1 
vai. 
esti

Lietuvaitės skautės 
pakviestos stovyklauti 

Boston Council of Giri Scouts 
vasaros stovyklų vadovė Mrs. 
Catherine Conklin atsiuntė 
kvietimą stovyklauti ketu
rioms lietuvaitėms skautėms 
amerikiečių skaučių Camp 
Treasure Island stovykloje. 
Tai yra Bostono am. skaučių 
nuosava nuolatinė stovyklavie
tė, esanti gražiose dviejose sa-

d. 8 vai. vak. 
1810 Dorches-

kad šio klubo

kongreso 
Lietuvių 

provincijos

kongreso paskutinis — iškil
mingas posėdis, kuriame visi, 
kad ir ne delegatai, galės da
lyvauti.

Kongresą rengia Centro Val
dyba, susitarusi su A. L. R. K. 
Federacijos Pittaburgh apskri
tim. Todėl tikimės, kad tiek 
kongreso programa, tiek jo . 
pramogos bus įdomios ir pa
trauklios. Kad kongresas būtų 
gausingas, organizacijos, kuo
pos, skyriai ir draugijos pra
šomos siųsti savo 'atstovus. 
Federacijos konstitucija nuro
do, kas ir kiek atstovų į kon
gresą siunčia. Jei kas konsti
tucijos neturi, tesikreipia į 
A.L.R.K. Federacijos sekreto
riatą (2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, UI.) ir ją gaus. Ir 
visais kitais kongreso reika
lais tuo tarpu reikia kreiptis 
į šį sekretoriatą.

ALRKF skyriai ir apskritys 
prašomos nominuoti kandida
tus į Centrą Valdybą — ir no- ' 
minuotųjų vardus siųsti se
kretoriatui. Iš skyrių ir aps
kričių nominuotųjų kandidatų 
kongresas renka ALRKF Cen
tro Valdybą.

Oficialiai skelbdami ALR
KF 31-mąjį kongresą ir turė
dami galvoj, kad šie metai 
yra Šventieji Metai, visa savo 
energija raginame lietuvių ka
talikų visuomenę dėtis prie 
bendro darbo tinkamai kon-

gresą prirengti, kad jis sustip
rintų mūsų vieningumą ir pa
stangas sėkmingiau tarnauti 
Dievui ir Tėvynei. Mes nega
lime užmiršti nė skaudžios 
šiandieninės lietuvių tautos 
padėties, kuri reikalauja iš 
mūsų ir didelių darbų ir karš
tų maldų, kad Viešpats ją iš
trauktų iš ateistinio komuniz
mo nasrų, kad išgelbėtų jos 
gyvybę. Ir šiame šventame 
reikale ALRKF 31-mas kon
gresas turės būti mūsų kelro
džiu ir įkvėpėju.

Tad renkimės svarbiam įvy
kiui — ALRKF kongresui.

Prel. Jonas Balkūnas, 
ALRKF dvasios vadas 

Stasys Pieša, 
pirmininkas

Leonardas Šimutis, 
sekretorius

Kun. Ignas Albavičius, 
iždininkas.

Kastantas Antanavičius,
gyv. 272 Silver St. 63 m., 

staiga mirė liepos 9 d. Paėjo iš 
Triškių parapijos. Amerikoje 
išgyveno 43 m. Paliko žmoną 
Liudvisę Gintauskaitę, tris 
dukteris, sūnų, brolį ir seserų 
Lietuvoje.

K. Antanavičius yra pašar
votas pas laidotuvių direkto
rių Casper’ą. Gedulingos pa
maldos bus ketvirtadienį šv. 
Petro bažnyčioje 9 vai. Po pa
maldų lydimas į kapus.

Visuomeniška ar asmeniška?
▼ Maždaug prieš mėnesį šio laikraščio skiltyse skaitytojai 

galėjo aptikti vieną korespondenciją, kurioje, tarp kitko, buvo 
pažymėta, kad laikraštis “Darbininkas” yra ne vieno asmens, 
bet visos katalikiškos visuomenės. Korespondentas tuo nesiekė 
pagirti šio laikraščio visuomeniškumo, bet, priešingai, norėjo 
įdurti dėl jo “asmeniškumo”. Bet kuo “Darbininkas” jam pasi
rodė esąs “asmeniškas”, taip man ir nepavyko sužinoti. Matyti, 
bus prisiklausęs visokių skleidžiamų kalbų ir kalbelių, kurių 
niekada netrūksta, kai įsisenėjusiame daikte pasirodo atmainų.

▼ Prasta, žinoma, butų betkokias atmainas laikyti geromis 
ir girtinomis. Esti atmainų, kurios ir nielo gero neduoda. Bet 
ir gerą ką darant arba tuirnt nuoširdų norą tai daryti, niekada 
netrūksta žmonių, kurie tai sutinka pašaipa. Jie dažnai nei mo
tyvų nenurodo arba net jų ir neieško: jiems nepatinka, ir galas.

Sakysime, ir šiuo atveju neaišku, kuo “sena” buvo visuo
meniška, o “nauja” atrodo asmeniška? Ar nebus tik atsitikę 
priešingai? “Nauja” dėlto kai kam nepatinka, kad kaip tiktai 
vengiama siauro asmeniškumo. Tai aišku iš kaišiojimo visokių 
žnaibančių pastabų į korespondencijas, kur joms ir ne vieta ir 
netinka.

V Bet anas korespondentas, ir norėdamas laikraščiui prikiš
ti, pasakė tiesą, tiktai nebe naują; būtent, kad laikraštis nėra 
vieno asmens, o visos visuomenės. Tokio laikraščio, kuris tar
nautų tiktai vieno kurio asmens užgaidoms, man rodos, reikėtų 
su žiburiu paieškoti. Jei pavyktų rasti, tai tektų pasiteirauti, 
kiek to laikraščio redakcijoje yra dar sveiko “razumo”. Svei
kai galvojantiems žmonėms aišku, kad laikraštyje turi atsi
spindėti platesnės visuomenės nuotaikos ir pažiūros. Kam jis 
būtų reikalingas, jei jis tarnautų tiktai vienam asmeniui? Koks 
nors keistuolis, norėdamas pratuštinti savo kišenę, gal ir galė
tų tokią “gazietą drukavoti”, bet ar daug kas ją skaitytų?

V Nereikėtų, rodos, minėti, kad laikraščiai, kaip ir kiti vi
suomeniniai darbai, yra kieno nors vadovaujami. Iš to jie gau
na savo charakterį ir liniją. Bet tai yra linija platesnio nusi
statymo, apie kurią grupuojasi ir visuomenė.

“Darbininkas” remiasi katalikiškąja visuomene, kaip tei
singai korespendentas pažymėjo, tiktai reikėjo dar pridėti: 
lietuviškąja taip pat Kam tiktai rūpi mūsų tautos reikalai, 
čia ir tėvynėje; kam neniešti nagų purvinti kitų religinius įsiti
kinimus; kas nesėbrauja su Stalino bernais ir nesiknisa po šio 
krašto demokratine santvarka — “Darbininkas” tiems yra vi
siškai atviras ir visus mielai kviečia į talką. 8.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžiausią padėką: p.p. Birutei ir Alfonsai 

Svilams už sudarymą darbo ir buto garantijas ir už didelę me
džiaginę bei moralinę paramą ir globą Amerikoje. Poniai Petro
nėlei Svilienei širdingai dėkingi už laikiną prieglaudą savo bute. 
Pp. Birutei ir Pranui Martinkams už pagelbą surasti darbo.

Neužmirštamai dėkingi
IRENA ir JONAS STEPONAVIČIAI.

Boston, 28. 6. 1950.

Ketvirtadieniais klubas 
uždarytas. Valdyba.

Dvejos vedybos
Liepos 8 d. Jonas Laurinai

tis, gyv. 181 Gold St, susituo
kė su Ona Razgevičiūte, gyv. 
53 Silver St Jaunieji apsigy
vens Kalifornijoje.

Liepos 9 d. susituokė Alfre
das P. Haberek, gyv. 749 Dor
chester avė., su Aniele J. Bar- 
zelyte ,gyv. 365 Savin Hill avė.

Jaunavedžiams linkime švie
saus ir gražaus gyvenimo.

Prisiųsta paminėti:
Balys Rukša. Žemės ranko

se. Poezija. Toronto, Canada. 
1950 m. 71 pus. Iliustravo 
dail. Juozas Bakis.

Algimantas Pagėgis. Elegi
jos. Eilėraščiai. Spaudos dar
bą atliko leidykla “Suduva”, 
Chicago, III. 48 pusi. Knygos 
aplankus piešė dail. J. Pautie- 
nius.

Stasys Yla. Lietuva brangi. 
Skirta iškeliaunančiajai sesei 
ir broliui. 1950 — Šventieji 
Metai. 31 pusi. Išleido LT Ka
talikiškos Akcijos Centras. 
Spaudos darbus atliko ‘‘Ven
tos” leidykla. Tiražas 200 egz.

ŠALPOS DARBAS VOKIETI
JOJE, AMERIKOS ZONOJE

Šių metų gegužės mėn. Vo
kietijoje, Amerikos Zonoje, 
lietuviams tremtiniams išda
lintos sekančios daiktinės do
vanos:

MAISTAS: Gyvenantiems
stovyklose 1,312 sv. Gyv. už 

•stovyklos ribų 921 sv.
MUILAS: Gyvenantiems sto

vyklose 608 sv., už stovyklos 
ribų 201 sv. Viso: 3,042 sv.

DABUŽIAI: Gyvenantiems 
stovyklose 5,984 sv., už sto
vyklos ribų 4,212 sv.

AVALYNE: Gyvenantiems 
stovyklose 660 sv., už stovyk
los ribų 332 sv. Viso 11,188 sv.

Visos šios dovanos buvo iš
dalintos stovyklose, ligoninėse, 
sanatorijose sergantiems, in
validams ir privačiai gyve
nantiems. Sušelptųjų tarpe bu
vo: 298 ligoniai džiovininkai, 
364 invalidai ir ligoniai, trem
tiniai virš 60 metų amžiaus — 
702 asmenys, bedarbių — 942 
asmenys, našlės su mažais vai
kais — 43, pereinamose sto
vyklose — 36 asmenys. Pini
gais sušelpta 16 šeimynų, ku
rios iš niekur kitur negalėjo 
gauti pagalbos.

NAUJAI ATVYKO

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.

DARBININKAS
s ■

366 W. Broaduay 
So. Bo*ton 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną. 

.................................. i____L............ pavardė

1

... adresas Mrs. William Tubbs, iš Castkill, N. Y. priima gėlių bu
kietą iš Auksinio Amžiaus Klubo pirmininko Albany, N. Y. 
savo 101 m. amžiaus sukakties proga. I

Apie 1950 m. liepos 8 d. lai
vu General McRae” į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Achenbachas, Vilius į Wa- 
tertown, Conn.

Bielkevičienė, Elena į Brook
lyn, N. Y.

Bruožis, Justinas į Worces- 
ter, Mass.

Burokienė, Veronika į Wa- 
terbury, Conn.

Degutis, Kazys į Maspeth 
N. Y.

Draugelis, Juozas, Sofija, 
Vaidevutis į Chicago, Dl.

Girdvainis, Ignas į Darby, 
Pa.

Glebus, Regina, Napoleon į 
Norvood, Mass.

Galdikas, Valentina, Zofija, 
Regina, Vida į So. Boston, 
Mass.

Gurskis, Vytautas, Stanisla
va, Dionizas į E. Chicago, Dl.

Jakaitis,» Pranas, Romual
das, Pranas į Philadelphia, Pa.

Jakubauskienė, Valerija į So. 
Boston, Mass.

Jakulis, Julius, Ona, Egidi
jus į Philadelphia, Pa.

Jasinskas, Ona į Chicago, DL 
Kalvaitis, granas į Newark, 

N. J.
Kamenisky, Basil į So. Ca- 

naan, Pa.
Kilikevičius, Elena, Vytau

tas, Ona į Brooklyn, N. Y.
Kizauskas, Boleslovas į Chi

cago, Dl.
Končius, Antanas, Emilija, 

Algimantas, Regina, Domini- 
kas, Ona, Adelė į Yonkers, N. 
Y.

Krivickas, Domas, Gražina, 
Rūta, Irena į Philadelphia, Pa.

Laurinavičius, Nikodemas į 
So. Boston, Mass.

Lesniauskas, Galina į Chica
go, Dl.

Lipkis, Edvinas, Meta, Zita 
į Brooklyn, N. Y.

Machevičius, Aleksandras, 
Jadvyga į E. St Louis, III.

Mačiulaitis, Juozas į E. Chi
cago, Ind.

Malinauskas, Zelma Petras, 
Marija į Chicago, I1L

Martinius, Ona, Algirdas į 
Chazy, N. Y.

Masiulis, Boleslovas, Katri- 
na, Mindaugas į Maspeth, L. 
L, N. Y.

Masiulis, Visvaldis, Aldona, 
Visvaldas į E Chicago, Ind.

Misevičius, Gabrielius j So. 
Boston, Mass.

Nagorienė, Vera į Brooklyn, 
N. Y.

Paulauskis, Stanislovas, El- 
za, Vanda į Appleton, Wisc.

Pekaitė, Ona į Detroit, Mich.
Pivoriūnas, Juozas . Cleve

land, Ohio.
Prechtas, Valteris, Florenti- 

na, Kristine į Philadelphia, Pa.
Rucys, Juozas, Maria, Vy

tautas, Dalia į Waterbury, Ct
Seimininkas, Vytautas į 

Hartford, Conn.
Simanavičius, Vincas, Van

da, Eglė, Nijolė į Chicago, Dl.
Simutis, Juozas į Nashua, 

N. H.
Sišas, Juozas į Brockton, 

Mass.
Sperauskas, Antanas, Liuci

ja, Algirdas, Tomas - Vytau
tas į Brooklyn, N. Y.

Strangulis, Jokūbas, Darata 
į AFB Mountain Home, Idaho.

Ščeponavičius, Vladas į Bo- 
yertovm, Pa.

Svaras, Jeronimas į Chica
go, Dl.

Švedas, Jonas, Maria, Aldo
na, Zita į Waterbury, Conn.

Určinskas, Bronius į Chica
go, Dl.

Underferis, Ema į Rockville 
Center, L. L, N. Y.

Vasiliauskas, Ignas, Wilma, 
Mariies į Cicero, DL

Vasyliūnas, Vijolė, Rimutė į 
Nonrood, Mass.

žilinskis, Antanas j Yonkers, 
N. Y.

Alutis, Juozas, Berta F. į 
Detroit Mich.

Avižienis, JMMHpVraskovi-
> į New York,\Mlfc
BAU Imigracijos Komitetas.




