
BOSTOM PUBLIC LIBRA1T 
CEIEF OF BOOK SELECTIOS DT 
reference division
COPLEY SQ BOSTOB EASS 1b

I

t b

v I?
JMIMč Fį*' M
s avisoumn

lllununnuuuuH“...*....

—t
I

Redakcijai Tel. SO 8-6608VOL. XXXV. No. 52.

S. DARIAUS IR ST. GIRĖNO LAIDOTUVES KAUNE 1983 M.

PENKTADIENIS (Friday), LIEPOS (July), 14 D., 1950 M.
4

A

4. _ ■* - J

STALINO ARENTAI JAU 
PRADEDA VEIKTI
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Birmingham, Ala. —
Policijos buvo areštuotas 
tūlas Henry Obie May- 
field, pas kurį rado gerą 
pluoštą tos kurstančios 
literatūros. ti Policija nu
statė, kad jis-kurį laiką 
treniravosi Maskvoje.

Taip pat šiime mieste 
buvo priteista 
kalėjimo ko 
tijos pirminį 
Hali, du 
bendrui Th

180 dienų 
nistų par- 
ui Sam. J.
tiek — jo 
senbloom.

Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

Komunistai žudo belaisvius
Iš karo lauko pietų Ko

rėjoje ir gen. MacArthu- 
ro būstinės Japonijoje 
pranešama, kad korėjie
čiai komunistai, nepaisy
dami įspėjimo, jog jie bus 
teisiami kaip karo nusi
kaltėliai, yra jau nužudę 
18 paimtų į ne'aisvę ame
rikiečių.

Pirmas aukas aptiko 
leitenantas D. C. Gatės iš 
Joinerville, Tex. Jis praė
jusį pirmadienį, liepos 10

Achesoiįs įspėjo Sovietų Rusiją

ESKIMAI SAUGOS ALIASKĄ Vysk. O'Hara pasiekė Romą
Nome — UP žiniomis nės amžiaus 

yrą ruošiama eskimų ar- buvo išduotos 
arija Alaskai saugoti nuo ir atliekama

eskimams 
uniformos 

mankšta

Roma — Rumunijos ko
munistinės valdžios išvy
tas vysk. Gerald O’Hara iš

JAV freitai pasipriešintų bet ku
riam naujk n Sovietų puolimui. - Ag

 

resija yra baisesne už atominę bomba.
VVashington, D. C. — 

Valstybės sekreto r i u s 
Dean Achesoh įspėjo So
vietų Rusiją^ kad JAV 
rimtai a

peticija nieko nesako 
apie užpuolihią, o tik apie 
atomines bombas. Tai pa
prasta komunistų propa
ganda nukreipti visuo- • ••• v. • •

d., atmušęs raudonųjų 
puolimą, rado dauboje 
septynis amerikiečių ka
rių lavonus. Tie kariai tik 
prieš kelias valandas bu
vo pakliuvę į nelaisvę. Jų 
rankos buvo užpakalyje 
surištos, veidai sušaudy
ti.

Kitomis dienomis aptik
ta naujų šio žvėriško nu
sikaltimo aukų. AP ko
respondentas matė dar 
du sužalotus ir su suriš
tomis rankomis nužudy
tųjų lavonus. Kapitonas 
Donald Duerk iš Long 
Island, N. Y., armijos gy
dytojas, matė tris virvė
mis surištus ir sušaudy
tus. Vienas buvo peršau
tas į akį. Eilinis Jack 
Higdom iš Owensboro, 
Ky., rado vieną karį, su
rištą jo paties supjausty
tų drabužių raikščiais ir 
kulkų perskrostą. Kitas 
eilinis Donald Odie iš 
Portsmouth, Orig., matė, 
kaip raudonieji apsupo

IUufcM tik BO mylių. lCš- 
ktenai tinkamiausi jos 
gynybai, ųes yra pripratę 
prie jos žiauraus klimato 
ir įgudę iš mažens vartoti 
ginklą.

Aliaskos tautinės ap
saugos eskimų batalijo- 
nai bus įsteigti prie kiek
vieno kiek didesnio Alias
kos miestelio pagal Arc- 
tikos krantus. Kariuome-

■

į tai, 
uola-

Jll-

nau, kad amerikiečių tau
ta turėtų žinoti, kas yra 
daroma su jos sūnumis.

Šie žvėriški veiksmai, 
pažeidžią ne tiktai tarp
tautinę teisę, bet ir žmo
niškumą, amerikiečių ka
riuose sukėlė didžiausią 
pasipiktinimą. Plačiai nu
ėjo kalbos, kad raudonie
ji belaisvių neima. Tas 
pasiekė ausis ir pačių nu
sikaltėlių. Norėdami sa
vo biaurius darbus už
dengti ir kalbas paneigti, 
jie privertė kalbėti per 
Seoul radiją paimtą į ne
laisvę kapitoną Ambrose 
H. Nugent ir kažkurį ki
tą karį. Tai turėjo įrody
ti, kad raudonieji turi ir 
gyvų belaisvių.

Valstybės Departamen
tas praneša, kad yra su
daryta juristų komisija, 
kuri rengia nuostatus 
teisti Š. Korėjos karo 
kriminalistams. Taip pat 
UN pavedė specialiai ko
misijai sutvarkyti tarp-

der šios____ jos operaci- _. • T^tununijo> jis
jom« įgaliotas valdinin- eJ° Popiežiaus atstovo pa
kas pareiškė, kad ta eski- Komunistinė vai-
mų armija patiknns nuo
latinius gynybos garnizo
nus pagal ilgus Aliaskos 
krantus. Jis sakė, kad 
daug tokių batalijonų klaustas: 
jau yra paruošta veiklai, nors vienas Amerikos ka- 
ir mano, kad iki vasaros talikų kunigas už geleži- 
galui bus pilnai apsaugai nės uždangos?”, atsakė: 
pasiruošta....  “ne, neliko nei vieno”.

džia, jį apkaltinusi šnipi
nėjimu, įsakė per 24 
išvažiuoti.

Vyskupas O’Hara 
“Ar dar

vai.

už
liko

Korėjos jvykių apžvalga
m Pirmieji amerikiečių tankai susikovė su priešu ' 

liepos mėn. 10 d. prie Kum upės. Jie sulėtino raudo
nųjų veržimąsi, bet ir turėjo nemažų nuostolių. Iš 14 
amerikiečių tankų išmušta jau 12. Komunistai tik 
vienose kautynėse neteko 45 tankų. Per visą laiką jie 

ustojo 170 tankų.
■i šiuo metu smarkios kautynės vyksta prie pat 

Taejon, 90 mylių į pietus nuo Seoul. Raudonieji ver
žiasi, nepaisydami didelių kruvinų nuostolių. Jie puo
la didžiausiais rusiškais 60 tonų tankais. Apskaičiuo
jama, kad raudonųjų kariuomenės yra apie 75,000 ir 
dar tiek pat slenka į frontą. Iš viso ginklavimo ir pa
imtų belaisvių aišku, kad kariuomenė yra rusų spe- - 
cialiai šiam karui parengta ir toliau remiama ir ins
truktuojama. Raudonųjų eilėse kovoja Kinijos kare 
užsigrūdinę ir prityrę komunistai.

m Amerikiečiai po sunkių kovų pasitraukė už Kum 
upės į naujas pozicijas prie pat Taejon. Besitrau
kiant keturi amerikiečių batalijonai, (1600 vyrų) tu
rėjo atlaikyti tris raudonųjų divizijas. Raudonieji 
praneša, kad buvo užmušta taip pat 700 amerikiečių 
ir 200 sužeista. Amerikiečių pranešimai laiko tai per
dėtu skaičiumi.

■■ Anglai savo nuožiūra pradėjo tartis su Sovietų 
Sąjunga Korėjos konfliktui baigti. Britanijos amba
sadorius Sir David Kelly jau du kartu kalbėjosi su 
Sovietų viceministeriu Andriejum Gromyko. Pasita
rimų rezultatai nežinomi.

■■ Amerikiečiai pietų Korėjoje skubiai statydina 
aerodromus. Vienas bus baigtas dar šią savaitę. Tuo 
tarpu amerikiečių karo lakūnai skraido iš Japonijos, 
kas atsiliepia jų kovingumui.

m JAV senatoriai spaudžia vyriausybę, kad ji per 
UN griežtai pareikalautų ir kitas valstybes siųsti sa
vo karius į Korėją. Dabar kovoja tik vieni amerikie
čiai, o nutarimą ginti Korėją yra priėmusios jau 45 
valstybės. -

KM jojoje potvynis
Hong - Kong. — Kinijo

je prasidėjo potvynių se
zonas. Kiniečiai komunis
tai tvirtina, kad 70 pro
centų praeitais metais 
užlietos žemės apsaugota 
nuo potvynių. Tačiau 
Kranktung srityje jau 
dabar yra didelis trūku
mas maisto. Žmonės ken
čia badą. Komunistai sa
ko, kad toje srityje dar 
nieko nepadaryta apsau
gai nuo potvynių.

tai _ 
goslaviją. Nors Acheso- 
nas žodžiais aiškiai nepa
sakė, bet galima buvo 
suprasti ,kad JAV griež
tai pasipriešintų.

Kalbėdamas apie ko
munistų pro p a g a n d ą 
prieš atomines bombas, 
Achesonas pareiškė, kad 
“didžiausias nusikaltimas 
žmoniškumui — tai agre
sija”. Jis taip pat aiškiais 
žodžiais nepasakė, bet 
galima buvo suprasti, 
kad Amerikos vadai pa
naudotų atominę bombą, 
jei JAV būtų įveltos į di-. 
džiulį karą, kad išgelbė
tų laisvą pasaulį nuo ag
resijos. Jokia rusų pro
paganda to sprendimo 
nepakeistų.

Kaip žinoma, komunis
tai renka parašus po 
“taikos” peticija. Sekre
torius Achesonas aiškiai 
pasakė, kad sovietų pa
ruošta komunistų taikos

• v

ATMETE PREZIDENTO 
SIŪLYMĄ SUDARYTI 

NAUJĄ DEPARTAMENTĄ

Kongresmanas Loyd 
Bentsen iš Texas, kalbė
damas Atstovų Rūmuose, 
pasakė, kad prez. Truma
nas turėtų duoti Korėjos 
komunist a m s įsiveržė
liams vienos savatiės ul
timatumą, kad jie tuojau 
pasitrauktų iš P. Korė
jos, o jei ne, tai JAV lėk
tuvai mes atomines bom
bas.

Dėl atominių bombų pa
naudojimo nuomonės su- 
siskaldo. JAV šen. Owen 
Brewster iš Maine sako, 
kad mes turėtume panau
doti atomines bombas ka
re. Tačiau gatvėje žmo
nės kalba kitaip. Keturi 
iš penkių pasisako prieš 
šen. Brewster nuomonę. 
August J. Beit, gyv. 
Hyde Park, Mass., stu
dentas, sako: “Jeigu mes 
kur nors turime mesti 
atominę bombą, tai pir
miausia ant Kremliaus. 
Aš negaliu suprasti, ko 
mes galime atsiekti, nu
mesdami kur kitus, o ne 
ant sovietų Rusijos”.

nušautas. Kitų likimo jis 
nematė.

Keturi iš nužudytųjų 
buvo palaidoti liepos 11 
d. P. Korėjos kalnų at
šlaitėje. Laidojimo apei
gas atliko vienas katali
kų ir vienas protestantų 
kunigas. Tėvas Robertas 
Hern iš Roxbury, Mass., 
katalikų kunigas, apsia
šarojęs pasakė: “Aš ma-

tokaro metu. Bet į visas 
tas priemones žiūrima 
skeptiškai. Vienas Vals
tybės Departamento pa
reigūnas pareiškė, kad 
geriausias būdas tiems 
nusikaltėliams suvaldyti 
— tai juos įveikti ir tada 
patraukti atsakomybėn. 
Šiaip jau niekas raudonų
jų nuo jų siutimo negali 
atbaidyti.slichvstos Žinios

Washington, D. C. —
Atstovų rūmai liepos 10 
d. didele balsų dauguma 
(249 prieš 71) atmetė 
prezidento Trumano pro
jektą įsteigti naują de
partamentą, kuris rūpin
tųsi sveikatos, švietimo 
ir socialinės apsaugos 
reikalais. Dabar tais rei
kalais rūpinasi atskiros 
federalinės įstaigos, kaip 
švietimo įstaiga, sociali
nio saugumo žinyba ir 
viešosios sveikatos tar
nyba. Prezidentas siūlė 
jas centralizuoti, suda
ryti naują departamentą,

kurį valdytų ir naujas 
ministeris.

Šiam sumanymui tiktai 
kilus, grieščiausiai prieš 
jį pasisakė dauguma A- 
merikos gydytojų. Jie to
kį planą vadina “susocia- 
linta medicina”. Panašiai 
pasisakė ir dauguma at
stovų. Rėmusieji prezi
dento projektą nurodė, 
kad kitose demokratinė
se valstybėse tokios mi
nisterijos jau seniai vei
kia. Laisvos iniciatyvos 
jos nesuvaržo, bet kraš
tui yra labai naudingos.

bilių, kuris 
valdžios de- 

viršininkams 
pareigų bet- 
darbininką,

Lauk neištikimus 
darbHnkus

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Atstovų 
Rūfnai 327 balsais prieš 
14 priėmė 
duoda teisę 
partamentų 
atleisti nuo 
kurį civilį
kuris pasirodytų neišti
kimas, be teisės apeliuoti.

Bilius perduotas Sena
tui. Jeigu Senatas priims 
ir prezidentas pasirašys, 
tai departamentų virši
ninkai turės didelę galią 
prašalinti darbininkus iš 

valdžios įstaigų.

A Amerikos karo vadovybė mano, kad Korėjoje 
komunistams sumušti reikės trijų mėnesių, o kitų 
trijų mėnesių išvalyti jų partizanus iš kalnų.

A Yu Tsune-chi, nacionalistinės Kinijos atstovas, 
pareiškė, kad nac. Kinija nesvyruos pasinaudoti jai 
priklausančia veto teise, jei bus keliamas jos pašali
nimo klausimas iš Jung. Tautų.

A Prez. Trumanas paskyrė ambasadoriumi Grai
kijai John E. Peurifoy. J. E. Peurifoy yra 42 m. amž., 
kilęs iš South Carolina.

A Gen. Douglas MacArthur, paskirtas UN’o vyriau
siuoju karinių pajėgų vadu Korėjoje, pareikalavo 
400 žydriai mėlynos ir baltos spalvos vėliavų kari
nėms pajėgoms Korėjos fronte.

A Stiprus žemės drebėjimas vėl ištiko Kolumbijoje 
Salaza miestą, iš kurio jau iki šiolei pareikalavo 270 
aukų žuvusiais ir apie 700 sužeistais. Miestui pada
ryti nuostoliai dar nežinomi.

A Kanada paskyrė William F. A. Turgeon ambasa
dorium Airijai. Tai pirmas atvejis, kad Britų impe
rijos dominija skiria ambasadorių į Airiją.

A Airija paskyrė John Aloysius Belton generaliu 
konsulu Vakarų Vokietijai.

A Kanada yra pasirengusi greitai mobilizacijai, 
jei tiktai Korėjos konfliktas įsidegtų platesniu karu.

A Prancūzijoje pagaliau sudaryta vyriausybė, ku
ri gavo parlamento pasitikėjimą 363 balsais prieš 187.

A Jokūbas Malikas, Sovietų atstovas prie UN, at
šaukė savo kelionę į Maskvą. Iš to daromos išvados, 
kad Sovietų Rusija dar nepasirengusi su UN nu
traukti ryšių.

A Kardinolas Francis Spellmanas šaukia blaivinin
kų 78 metinį seimą rugpiūčio mėnesį, New Yorke. 
Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis šv. Patri
ko katedroje. Seimo sesijos bus Shelton viešbutyje.
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LITUANICA
1410.7.15 -1950.7.15

Viešoje stateijos basėje Siaurio Korėjoje.

Žalgirio mūšis buvo ties 
Griunvaldu ir Tsnenber- 
gu 1410 m. liepos 15 d. 
Taigi šiemet sukako 540 
metų, kai Vytautas Di
dysis sumušė vokiečių 
kryžiuočius: žuvo kauty
nėse ir didysis Kryžiuo
čių ordino magistras 
(viršininkas) Ulrich Jun- 
gingen, o iš jo riterių tik 
keliolika tepabėgo; visi 
kiti žuvo arba buvo be
laisviais mūsiškių paim
ti. To mūšio vaisiai: Lie
tuva išgelbėta nuo vokie
čių pavojaus, o vokiečių 
ordino galybė palaužta, 
ir jis daugiau nebeatsi
gavo.

Istorija žino, kad Vo
kiečių ordinui nuolat pa
galba eidavo iš Vokieti
jos, Olandijos, Čekijos, 
Vengrijos, Prancūzijos. 
Ir jam Žalgirio mūšyje 
taip pat talkininkavo 
kviestiniai ar pirktiniai 
riteriai dar ir iš Silezijos, 
Turingijos, Frankonijos.

Galutinai Vokiečių Or
dinas buvo panaikintas 
1525 m.: jis tada susipa- 
saulietino, arba, trumpai 
sakant, išvirto į pasaulie
tine vokiečių valdžią ir 
valstybe. Ne kitoks jis ir 
beveik visą laiką buvo: 
jam ne krikščionybės pla-

tinimas rūpėjo, bet terū
pėjo Vokietijos (Preus- 
sen, Prūsijos) reikalai. Iš 
tos Preussen paskui išau
go ir vadinamieji Vokie
čių Reichai.

Tąja pačia proga prisi
minkim ir Vokiečių Kry
žiuočių Ordino (tas ordi
nas puldinėjo Prūsus ir 
Lietuvą iš pietų) bendra- 
kraujį ir bendradarbį Li
vonijos ordiną, naikinusį 
Latviją bei Estiją ir Lie
tuvą puldinėjusį iš šiau
rės. Tas ordinas kiek il
gia patvėrė ir galutinai 
buvo sutriuškintas 1435 
m. rūgs. 1 d. šventosios 
upės mūšyje, kai Zig
mantas sukovė Švitrigai
lą ties Pabaisku, stovin
čiu į pietus nuo Ukmer
gės. Vadinasi, po 25 me
tų ir Livonijos ordiną iš
tiko tas pats, kas 1410 m. 
ištiko Prūsijos (Vokieti
jos), arba Kryžiuočių Or
diną. AL Žiemena.

• Nubaudė 428 namų 
savininkus už laužymą 
federalio namų ir nuomų 
įstatymo. Nubaustieji su
mokėjo $55,072. Daugu
ma namų savininkų buvo 
nubausti už pakeltas nuo
mas ir ėmimą bonų.
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POPIEŽIUS APIE DARBĄ
Vatikanas. — Popiežius 

Pijus XII, priėmęs spe
cialioje audiencijoje Ro
mos elektros bendrovės 
tarnautojus, iš viso apie 
tris tūkstančius asmenų, 
pasakė kalbą, pabrėžda
mas, kad popiežiai visa
da užstojo darbininkus ir 
gynė jų teises. "Imkite 
ir skaitykite Popiežių pa
reiškimus socialiniu ir 
darbininkų padėties klau
simu. Tai nėra bereikš
miai žodžiai, nei tušti pa
žadai, kurie negali būti 
išlaikyti ir išpildyti, bet 
tai yra galinga, sėkminga 
ir teisinga darbininko, jo 
darbo ir gerbūvio apsau
ga ir gynyba. Prie šios 
prijungtina yra dar kita 
pastaba, būtent, kad dar
bas yra pašvęstas viešam 
gėriui kurti. Šitai dauge
lio dažnai yra užmiršta
ma, arba nepakankamai 
įvertinama ,ir tai tų, ku
rie iš šio turi ” neabejoti
nos naudos. Pasinaudo
dami

- lengvai užmiršta šio ver
tę ir nuopelną, ir tai atsi
mena tik tuo metu, kai 
minimo patarnavimo nu
stoja”.

• Šv. Susirinkimų Kon
gregacija š. m. birželio 29 
d. paskelbė dekretą: "Ka
talikų Bažnyčia, būdams

įsteigta paties Jėzaus 
Kristaus, yra tobula ben
druomenė su nuosava 
hierarchija, kurioje aukš
čiausioji valdžia priklau
so Romos Popiežiui, A- 
paštalo Petro įpėdiniui; 
todėl nei vienas, kuris nė
ra teisėtai paskirtas ar 
kanonų autorizuotas, ne
gali kėsintis į bažnytines 
vietas bei bažnytinius 
turtus, nei kitus į šias 
vietas skirti bei bažnyti
nių turtų administravi
mą pavesti.”

Tuo nuostatu primena
ma ekskomunika pasau
linės valdžios (komunis
tų) pastatytiems katali
kams į bažnytines vietas.
■ Vengrijoje nuo atei

nančių akademinių metų 
pradžia*, iš visų universi
tetų bus, pašalintos reli
ginės disciplinos. Moty
vuodamos šį Vyriausybės 
potvarkį, liaudies kultū
ros ministeris Ray tarp 
kito pareiškė, kad mark-

kuris statinė - lenininstinė pa-.
saulėllūta nesiderina su 
teologijos mokslu ir todėl 
jis turi būti išbrauktas iš 
mokyklų.
■ Vengrijoje katalikiš

ka akcija baigiama su
naikinti. ( Budapešto ko
munistinė vyriausybė da
ro šios organizacijos vei
kimą praktiškai negali
mu.

kWi?
Roma. — Įvykiai Korė

joje randa plataus atgar
sio pasaulyje. Romos 
spauda taip pat plačiai į 
tai reaguoja. Dešinioji ir 
centro spauda Korėjos 
komunistinę vyriausybę, 
kuri brutaliai paminda
ma tarptautinio sugyve
nimo normas užpuolė sa
vo brolišką kaimyną. 
Kairieji laikraščiai puola 
Ameriką ir kitas valsty
bes, kad jos stojo ginti 

. pietinės Korėjos.
Atsiliepdamas į šiuos 

įvykius laikraštis "Mo
mento - Serą” primena 
komunistams, kad jie, 
užuot skatinę prieš T>u- 
maną, paprotestuotų prieš 
Staliną dėl jo kruvinos 
intervencijos Latvijoje, 
Estijoje, Lietuvoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, 
Lenkijoje ir t.t šiųjų 
kraštų piliečiai, pastebi 
laikraštis, niekad negir
dėjo, kad Italijos komu
nistų spauda kada nors 
būtų tadftėjmM apie So
vietų nesikišimą į jų 
kraštų vidaus reikalus.

----- *- f____
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Spaudos puslaptuose

LIETUVA EUROPOS SĄJŪDY
London, (LAIC) —Bir

želio 17 d. Europos Sąjū
džio posėdy Lietuvą at
stovavo p.p. V.f Balickas 
ir Dr. Stasys Bačkis.

Posėdy paaiškėjo, kad 
Politinių Studijų Komisi
jos paruoštas projektas 
rekomendacijų Pataria
majam Seimui ir Rytų 
Europos Politikos Met
menys buvo pagaminti 
dar prieš priimant Balti
jos Valstybes į Sąjūdį, ir 
todėl tų valstybių reika
lai nefigūravo. Nutarta 
sekančioje projektų lai
doje šį reikalą atitaisyti.

Ukrainiečių ir baltgu- 
džių priėmimo klausimas 
rastas dar “peranksty- 
vųT. Taipgi nusistatyta 
plėsti informacijų apa
ratą, kad pasiektų ir 
tiksliai informuotų pa
vergtų kraštų gyventojus 
apie įvykius svetur. Nu
tarta priimti albaniečius 
į Sąjūdį ir atidaryti nuo
latinį sekretoriatą Stras- 
bourge.

Lietuvių Europos Sąjū
džio delegacijai kol kas 
pirmininkavo Vacys Si-
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dzikauskas. Centras ir 
ateityje pasiliks prie 
VLIKo, betgi numatoma 
sudaryti sekreto r i a t o 
skyrius Londone, Pary
žiuje ir kitur.

2.

SoMfifa IbIm pu*
Roma. — Katalikų Ak

cijos vykdomasis komite
tas, apsvarstęs tarptauti
ne padėtį, ryšium su Ko
rėjoje užpuolimu, priėmė 
protesto nutarimą: Tarp
tautinė Katalikų Akcijos 
Vyrų Federacija vardan 
laisvės ir saugumo prin
cipo, kuris turi būti ga
rantuotas kiekvienai tau
tai, griežtai protestuoja 
prieš įvykdytą komunis
tų užpuolimą Pietinės 
Korėjos; kviečia viešąją 
opiniją pasmerkti taip 
pat veiklą vadinamų “tai
kos partizanų”, kurie 
renka parašus už taiką ir 
prieš atomine bombą, ku
rie, tačiau, kaip rodo fak
tai, nesiekia tikrosios tai
kos, bet nori šiuo būdu 
užmaskuoti jų kšro sie
kimus bei pačius karo 
veiksmus.

toje Žemėje
Jeruzalė, Jordanas — 

(LAIC) Birželio 15 d. 8 v. 
ryto kanauninkas Stan. 
Pietruszka atlaikė pamal
das už Lietuvą ir lietu
vius prie 3-čiosios staci
joj altoriaus toje vietoje, 
kur Kristus parpuolė su 
kryžiumi. Po pamaldų, 
prie altoriaus pašventin
ta lenta, kurios aukštuti
nėje dalyje yra žalvarinis 
Lietuvos sienų braižinys, 
kurio vidury sidabrinis 
vytis, o aukščiau vyties 
ir žemiau iškalti žodžiai 
"Jėzau! Gelbėk Lietuvą 
1946- 1950**. Žemutinėje 
dalyje lietuvių ir anglų 
kalbomis medinėje lento
je išraižyti žodžiai: “Pa
busk, Pasaulio Sąžinę! 
1940 m. birželio mėn. 15 
d. bolševikinė Rusija 
okupavo Lietuvą, katali
kiškąją Pabaltijo tautą. 
Ligi 1950 m. bolševikinė 
Rusija išžudė ir Sibiran 
ištrėmė apie 1,000,000 lie
tuvių. Aukščiau lentos 
pakabintas Aušros Vartų 
Mergelės paveikslas, ku
rį padovanojo Marijona 
Ažubalis.

Po pamaldų, 
lankė Genocido
kurią suorganizavo LAIC 
ir "Draugo” korespon
dentas Pranas Rupeika. 
Pamaldose dalyvavo ir 
parodą lankė Romos ka
talikų, graikų, armėnų ir 
maro nitų patriarchai ar
ba jų vikarai, ir apie dvy
lika įvairių tautybių ku-. 
nigų. Taipgi dalyvavo ,Se- 

Miesto burmistras ir

svečiai 
Parodą,

ri!
-

MEMBER

Pas mus visko yra... ir vabalų
Kaip Valstybės Departamen

to kalbėtoja* pareiškė, JAV 
ketina oficialiai ignoruoti šito
kią sovietą notą, kad nepri
duotų r ai kini te dalykui, kuris 
ii viso neegriatanje Ir yra pa
čią sovietą fantarijoa tarinys.

Bet būdinga tai, kad sovie
tai bulvių vabalų “invazijos” 
sufantazavimu nesitenkina. Jie 
eina dar toliau. Jų oficiozas 
Rytų Vokietijoje, kuri “varg
šė” totališkai tų bulvių vabalų 
paliesta, rašo, kad “šiandien 
amerikiečių imperialistai mėto 

_____ _________ _____ ant mūsą bulvių vabalus, o ry- 
bėms, pareiškiant joms protes- ir •to®®*®® barn
ią dėl ją lakūnu, kurie apmė
tą Rytą VokiadjM lauk* Co- 
loradoe bulvių vabalais.

Kai pradžioje sovietų spau
da kaltino amerikiečių lakū
nus, tai buvo skaniai pasijuok
ta, bet dabar, kai oficialiai So
vietų Sąjunga kreipiasi dėl to 
į JAV, reikalaudama garanti
jos, kad daugiau panašūs da
lykai nepasikartotų ir kad in
formuotų ją apie JAV pada
rytuosius žygius to ateityje 
išvengti, susidaro vaizdas, jog 
sovietai, kurie visą laiką nau
dojo būdus kitiems dumti, šį 
kartą patys savo melu sau 
galvas apsisuko.

Sovietai ginui visam pa
sauliui, kad pu juos visko 
yra... net ir apeliinų fabrikai. 
Visokių parazitų, žinoma, yra 
daugiausia. Kas nežino "rusiš
kos utėlės’’? Bet, va, ėmė ir 
priviso dar bulvine įvairių va
balų. Kas dėlto kaltas? Žino
ma, tik ne bolševikai, o kapi
talistai ir pirmiausia ameriko
nai. “Vienybė” š. m. birželio 
mėn. 30 d. numeryje j tą bol
ševikų išmifilą taip atsako:

“Pereitą savaitę sužinojome 
apie Sovietų Sąjungos notą 
Jungtinėms Amerikos Valsty-

i
i! -
lį nojo Miesto 1

J kariuomenės
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bomie paleisti”.

dar tolink. Girdi, 1946 metų 
pradžioje amerikiečių tarny
bon perėję 16 japonų moksli
ninkų su visomis bakteriologi
nio karo paslaptimis. Esą, da
bar Marylando ir Kassachu- 
setts valstybių kariškose laba- 
ratorijose vykdomi pasirengi
mai bakteriolioginiam karai.

Tai vis Maskvos “dainelės”, 
leidžiamas per stipriausius so
vietinės propagandos garsia
kalbius, norinčius perrėkti Ko
rėjos fronto dundėjimus. Bet 
laisvasis pasaulis puikiai šiuos 
garsus atskiria.”

Malonumas

Kiekvienas 7-20-4 cigaras 
tari importuotą Sumatra 
srapperį... tai šilkas kaip 
natūralūs lapas, kuris daug 
reiškia, priduoti puikų skonį 
7-264 pašnenkant 160% 
Havana fllier.

RŪKYTOJAI ŽINO, KAD HAVA
NA TABAKAI DUODA GERIAU
SI PATENKINIMĄ, PRIDUO- 
DANT NATŪRALI CIGARAMS 
8KON|.

1
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JIE SAVO TIKSLĄ PASIEKĖ
Prieš 17 metų Stepą* Darius ir Stasys Girtas*, perskridę 

Atlantą, liepos mėn. 17 d. žuvo Soldino miškelyje prie pat Lie
tuvos. Nors Lietuvon ir nepasieki, bet savo drąsiu žygiu ir 
graudžia pabaiga paliko pemirštį lietuvių tautos širdyse.

Esti tokių dienų, kai žemėje naują gyvenimą
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Korėjos tragedija
Pereitais metais raudonasis Kinijos diktatorius 

Ma-o-tąe-tung atvyko į Maskvą. Tas miestas jam ge
rai žinomas, nes ten jis studijavo komunizmą ir bu
vo pripažintas vertu ne tik įstoti į komunistų parti
ją, bet ir Kinijos komunistų vadu tapti. Dabar jis 
grįžo į savo auklėjimo vietą kaip Kinijos užkariauto
jas ir vyriausias kariuomenės vadas bei visos šalies 
diktatorius. Jo atsilankymo tikslas — padėkoti Sta
linui už pagalbą karionių metu ir prašyti finansinės 
pašalpos pernelyg suvargintai savo tautai.

Mąo-tse-tung tikėjosi daug malonių ir lengvatų. 
Ir buvo už ką — toks milžiniškas komunizmui laimė
jimas! Tačiau jam teko nusivilti. Tiesa, priėmė jį ka
rališkai, bet pašalpos kaip ir nedavė. 350 milijonų 
rublių paskola — tai jokia pašalpa. Skolą turės grą
žinti, ir dar su stambiais nuošimčiais. O čia Kinijoj 
badas, kaip ir visuose Sovietų kraštuose. Bet kas ar
šiausia — Stalinas nedavė pailsėti nuniokiotai ir ba
daujančiai Kinijai. Jis įpareigojo Mao kariauti su 
Amerika ir pavergti Japoniją, nes tai esą stipriausi 
kapitalizmo centrai. Ir įsakė ilgai su karu nedelsti, 
kol komunistų armija neprarado karingumo dvasios. 
Mao sutiko, — negalėjo nesutikti, — nes jis neturi 
savo armijai pakankamai maisto ir amunicijos. Čia tai 
jau Stalino kozyris: jis žino, kad Mao yra jo kišenėj. 
Karui Stalinas lėšų negailėjo. Per keletą mėnesių ge
rai pasiruošęs Mao netikėtai įsibrovė į Pietų Korėją. 
Ta staigmena labai panaši į Pearl Harbor, gruodžio 7 

: d.,mi«.
Staigiai užklupti amerikiečiai šoko gintis, bet 

neapgalvotai ir neryžtingai — pervėlai ir permažai. 
Visų pirma, jie nesuprato to puolimo kilmės, pradžios 
ir priežasties. Jie manė, kad šiaurinė Korėja (ten yra 
8 milijonai gyventojų), komunistų sustiprinta ir pa
kurstyta, puolė Pietų Korėją, kurioj yra 20 milijonų 
gyventojų, bet labai silpna, amerikiečių suorganizuo
ta kariuomenė be tinkamos karo parengties. Ketu
rios komunistų divizijos (50-60,000 karių) su tankais, 
orlaiviais ir kulkosvaidžiais, greit pralaužė pietiečių 
liniją,ir paėmė jų sostinę. Amerikiečiai paskubomis 
atsiuntė vieną diviziją, kuri, žinoma, taip pat pepa-

jos sukrečia visą tautą. 
Tai yra dienos, kai tauta 
netenka laisvės, arba kai 
ji netenka tokių sūnų ir 
dukrų, kurių širdys būva 
suaugusios su visa tauta. 
Kaip motinai kas išplėšia 
vaiką, ir ji blaškosi 
skausmo virpinama, taip 
sugraudintos buvo visų 
lietuvių širdys, sužinojus, 
kad LITUANICA žuvo. 
Ir žuvo visiškai prie na
mų slenksčio, sakytume, 
ant Lietuvos kelių nukri
to. Graudulį didino įtari
mas, kad ją pikti priešai 
pašovė — tą Atlanto 
paukštį, jau betupiantį 
gimtoje žemėje.

Du Amerikos lietuviai, 
Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas, kurių širdys 
karštai plakė savo tautos 
meile, norėjo tą ryšį su
stiprinti dar savo did
vyrišku žygiu, perakris- 
dami Atlantą. Jie nesiekė 
kokių nepaprastų rekor
dų, nesivaikė visuomeni
nės garbės — jų mintis 
buvo tiesiu keliu surišti 
dvi tos pačios tautos da
lis — vieną savo protėvių

bekuriančią, o antrąja — 
toli už Atlanto nukilusią. 
Įvairiausi gyvi ryšiai 
kultūriniai ir ^religiniai, 
jas siejo, tik nerišo dar 
tiesus oro kelias, kaip ko
kia strėlė, paleista iš A- 
merikos dangoraižių į 
Karo Muziejaus bokštą, 
kuriame skambėjo ameri
kiečių lietuvių įkeltas 
Laisvės Varpas. Darius 
ir Girėnas panoro išgauti 
dar vieną gražią meliodi- 
ją — Lietuvos garso pa
saulyje. Jie norėjo paro
dyti, kad ir maža tauta 
atlieka didelius žygius. 
Jie norėjo įdrąsinti ir vi
sus lietuvius didiems kul
tūriniams siekimams.

Nors Lietuvos žemės jie 
ir nepasiekė, bet savo 
tikslą — įskatinti lietu
vius ryžtis ir aukotis — 
jie pilnai pasiekė. Jie nu
krito, sakytume, ne į Sol
diną, o tiesiai į pačią Lie
tuvos vaikų širdį. Čia jie 
paliko neužmirštami. Pa
liko kaip didvyriai, kad ir 
apgailimi dėl nelauktos 
mirties, bet šviesūs ir 
kartų kartoms atmintini.

S. DARIUS ST. GIRĖNAS

VERKS VISA LIETUVA

prastu greičiu turėjo pasitraukti. Tik tuomet ameri
kiečiams toptelėjo mintis,, kad čia ne koks banditų 
žygis, bet rimtai suplanuotas karas, ypač kai gauta 
žinių, jog Korėjos pasienyje sutraukta apie 200,000 
Kinijos komunistų, kurie, reikalui atėjus pasisku
bins saviškiams į pagalbą. Reiškia, ne šiaurinė Ko
rėjos dalis puolė pietinę, bet Kinijos komunistai pra
deda su Amerika karą. Kol kas padėtis nejauki. Prieš 
akis perdaug pesimistiškos išvados prisiminus, kad 
Kinijos komunistei strategų manymu, turi apie pen
kis milijonus kariuomenės. 1 ’1

Amerikiečiai mėgina atsigriebti. Turi atsigrieb
ti, nes jeigu prarastų Korėją, tai jų militarinis auto
ritetas azijatų akyse labai žemai nupultų. Tai labai 
svarbu prisiminus, kad apsigynimo nuo komunistų 
linija kaip tik eina per azijatų apgyventas sritis.

Jei amerikiečiai Korėją atlaikys, ar karas tuomi 
pasibaigs? Ar milžiniška komunistų armija taip ir 
neišpildys Stalino įsakymo? Ar ši Korėjos tragedija 
neišsivystys į ilgą, ilgą karą Rytuose? O kas bus su 
vakarais?... Dabar tik pilnai aiškėja ta baisinga klai
da ir neįmanoma nelaimė — Kinijos atidavimo ko
munistams. K.

Pasklidus Lietuvoje ži
nioms apie Dariaus ir Gi
rėno skridimą iš New 
Yorko į Kauną, pradžioje 
ne daug kas tuo nuošir
džiai patikėjo. Dar dau
giau buvo nustebta, kai 
Kaune buvo paskelbta 
tiksli atskridimo diena ir 
valanda.

Tuo metu teturėjau tu
ziną su viršum metų, ir 
nors tokie nuostabūs žy
giai, labai mane jaudino, 
tačiau dar tada nesupra
tau nei skridimo reikš
mės nei mokėjau tai tin
kamai įvertinti. Atsime
nu tik, kad buvau baisiai 
nuliūdęs ir graudžiai ver
kiau, kai manęs neišleido 
iš namų į tolimą aerodro
mą, naktį, laukti atskren- 
dančių lakūnų.

Rytojaus dieną jau visa 
Lietuva aužihojo liūdnąjį 
lakūnų likimą. Kaunas 
ėmė rengtis sutikti juos 
parvežamus iš Soldino. 
Tai buvo tikro, širdį 
spaudžiančio, gedulo die
na. Įstaigose, gatvėse, 
krautuvėse ir visur tik 
apie Darių ir Girėną te
kalbėta. Net ir gimnazi
joje buvo daug tyliau ne
gu visuomet. Ir didžiausi 
triukšmadariai buvo ra

pareigose, kaip janųomet, 
kada nešiau vainiką prie 
Dariaus ir Girėno karstų.

Visi laikraščiai paminė
jo šį nepaprastą įvykį. 
Buvo išleista specialios 
knygos. Knygynai išleido 
sąsiuvinius su Dariaus ir 
Girėno atvaizdais. Visose 
įstaigose kabėjo jų por
tretai.

Už septynių metų visa 
Lietuva vėl apsiniaukė 
gedulo šydu. Vėl buvo 
laidojama kažkas ypa
tingai brangaus. Tik šitą 
kartą gedulingos eisenos 
nebelydėjo liūdni orkes
tro garsai. Tą eiseną su
darė jau ne lietuviškos 
organizacijos, bet enka
vedistai ir raudonoji ar
mija su durtuvais ir tan-

mūs ir susikaupę. Per 
pertraukas mes gyvai 
svarstėme lakūnų žygį ir 
ypatingai jų žuvimo prie
žastis. Mūsų jaunose 
gimnazistiškose galvose 
gimė įvairiausi fantastiš
ki nuotykiai. Ir tuo laiku 
mes visi vienbalsiai bu
vome nutarę: “Juos pa
šovė vokiečiai”.

Laidotuvių dieną visos 
organizacijos buvo mobi
lizuotos dalyvauti gedu
lingose eitynėse. Ir man 
teko prisidėti prie to liūd
nojo žygio. Man buvo pa
vesta nešti ilgą vainiką, 
kuris supo automobilį su 
karstais. '

Pilnos gatvės buvo pri- 
plūdusios žmonių. Nieka
dos iki tol nebuvau ma
tęs tiek daug vienu kartu 
verkiančių žmonių. Iš 
langų ant mūsų krito gė
lės. Motinos kėlė savo 
vaikus ir rodė jiems 
karstus, seni ir jauni, vi
si ašarojo, lyg lydimi jų 
tėvai ar broliai. Visi bu
vo susikaupę, apimti ne
paprastai gražios nuotai
kos.

Paskui teko daug kartų 
dalyvauti įvairiose iškil
mėse, bet niekados dar 
nebuvau garbingesnėse

kais.
*

Palaidoję Lietuvos ne
priklausomybę, naujieji 
viešpačiai užsimojo iš
stumti iš lietuvių atmin
ties ir sunaikinti Lietu
vos didvyrius. Vytautas, 
Kęstutis, Maironis, Basa
navičius — visi jie buvo 
pavoijngi okupantams. 
Tarp tų, kurie Lietuvą 
mylėjo ir kurių okupan
tas neapkentė, buvo ir 
Darius su Girėnu.

Naujieji viešpačiai pa
noro ištrinti jų atmini
mą, ir pirmiausia iš jau
nųjų širdžių. Pasirodė ir 
nauji sąsiuviniai su lietu
vio dvasiai svetimom 
barzdotom Markso, En
gelso, Lenino ir ypatin
gai su Stalino galvom. 
Tik labai greit buvo su
prasta, kad naujieji moki
niams peršami “didvy
riai” buvo tik užlipinti 

’ ant senųjų sąsiuvinių.
Mokiniai atsargiai nu
plėšdavo nemėg i a m a s 
galvas ir vėl atrasdavo 
Vytautą, Basanav i č i ų, 
Darių ir Girėną.

Ir nėra tokios priemo
nės nei vaistų, kuriais ga
lima būtų išbraukti di
džių žygių atminimą iš 
visos tautos. (“M.L.”)

Pr. Daugalis

SUSITIKIMAS
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............ . Jonas Gailius -------------
Argi ne mudu kalbėjova apie amžiną meilę, 
apie amžiną sielų giesmę?! Ak, Viešpatie, aš 
visą laiką sapnavau šį susitikimą, kaip tad 
svyruočiau dabar!

— Ak, mano Indre, mano siela! — spau
džia jos ranką prie veido Alvydas. — Ak, 
mano džiaugsme! Dabar tikiu, dabar tikrai 
žinau, kad meilė — amžina ir niekas jos ne
nugali. Bet argi tikrai Karolis kunigas? Argi 
jis galėjo atsižadėti savo jaunystės?

Indrė parausta, kaip rožės žiedas, nulei
džia akis ir tyliai pasako:

— Karolis taipgi tiki, kad yra dviejų sie
lų amžina meilė, Alvydai.

Alvydas primerkia akis, susimąsto ir pri
kanda lūpas. Jis, matyt, grumiasi su savo 
mintimis, kremtasi ir džiaugiasi.

—- Gerai, Indre, — po valandėlės atmer
kia akis, — Karolis palaimins mūsų ryšį...

Ir juodu vėl susiglaudžia.
Raudonos rožės, kaip partizanų kraujo 

Šlakai sniege, numeta vieną rausvą vainik
lapį.

Tarpduryje stovi Rustas ir šypsosi. 
Už lango dainuoja laisvūnas vėjas. 
NąlSS;

Ruduo jurginais ir astromis puošiasi.
Krinta rausvi ir geltoni medžių lapai. Vė

jas, nusileidęs nuo dumblinų debesų, pakelia 
juos nuo žemės, iškelia iki styrančių šakų ir> 
nusineša į laukus.

Visa žemė, tartum dailininko teptuku, 
dažų dažais numarginta. Sakytum, tai lietu
vaitės austas audinys, tai lietuviškų raštų 
pynė.

Karolis pakelia galvą ir klausosi laukinių 
žąsų gagenimo. Nuovargis laužo vasnojan- 
čius sparnus, banguojančius kaip Baltijos 
jūros vanduo, ir, rodos, nešasi ant šviesių 
plunksnų Lietuvos laukų ir ežerų kvapsnį.

Giliai atsikvepia Karolis, toli nulydi aki
mis nuskrendančius paukščius ir peržengia 
paprastos stovyklos koplyčios slenkstį.

Prieina prie altoriaus, atsiklaupia ir, atsi
rėmęs į Dievo stalą, paslepia veidą rankose. 
Lengvai, bet. lygiai besisupą pečiai, ritmingi 
atsikvėpimai ir tylūs atsidūsimai byloja apie 
didelę mintį, kuri nuskridusių žąsų sparnais 
nusileido į jo dvasią.

Jis nieko nesako Viešpačiui.
Kiekvieno žmogaus gyvenime yra valan

dų, kada lūpos, tarsi sustingusios, tyli, ta
čiau dvasia išsiskleidžia, kaip saulėtekis pa- 
budusioje žemėje, ir kalbasi be žodžių su 
džiaugsmo ir sielvarto Kūrėju.

Gal ir pats Karolis nežino, kas vidinės 
maldos sparnais kyla į dangų. Šiandien jis 
jaučiasi panašus į karį, kuris, pamiršęs gim
tojo sodžiaus namuose paliktus mylimuosius, 
atlieka savo pareigą ligi gyvybės aukos ant 
tėvynės aukuro. Jis jaučia šalia savęs ne sto
rose knygose ir ne įsakymų akmeninėse 
plokštelėse, bet pačioje gyvojo žmogaus šir
dyje gyvenantį Dievą.

Tai Jis, tai Apvaizda vadinamas Dievas, 
privedė jį prie savo kūrybos stebuklo Indrės 
ir, atidavęs ją kitam, nusivedė į savo pa
dangtes.

Kai žmonių žingsniai pradeda kaukšėti 
koplyčioje, Karolis pakelia galvą, plačiais 

rankos mostais persižegnoja ir, pasinėręs 
vidaus svarstymuose, tvirtais žingsniais nu
eina į zokristiją.

Ministrantai jau laukia, pasipuošę balto
mis kamžomis. Ir jų veidai rimti, susitelkę, o 
akys mįslingai pažvilgoja į kunigą.

Karolis apsigaubia šviesia, paauksuota 
kapa ir vėl atsiremia į stalą. Jo rankos tru
putį virpa, kakta suraukta.

Vargonai prabyla svajingu garsų žaismu, 
sujudina visų širdis ir pradeda pasakoti...

— Jau laukia! — tyliai sukužda minis- 
trantas.

Karolis nusilenkia Nukryžiuotajam, išsi
tiesia visu ūgiu ir, stipriai suspaudęs rankas, 
žengia per slenkstį.

Pakelia akis.
Prie pat Dievo stalo stovi baltais vestu

vių rūbais apsirengusi Indrė. Jos tamsių 
akių gelmėse sklendena nežemiškas džiaugs
mas. Baltas veidas, atrodo, netgi gerokai pa
blyškęs, šviečia nežemiška šviesa. Baltas 
vualis, baltas veidas ir baltutės lelijos bal
tose rankose.

Šalia jos lazda pasirėmęs stovi Alvydas. 
Visas jo kūno svoris gula ant kairės kojos, 
kuri atrodo, tartum, įaugusi į žemę.

Juodi rūbai jo povyzai teikia nepaprastos 
rimties. Gyvos, degančios akys žėruoja kaip 
dvi liepsnelės Lietuvos miškuose.

Karolio šaltos akys susiduria su tuo 
žvilgsniu ir greitai prisimerkia.

Jis žengia dar kelis žingsnius ir atsiklau
pia ant altoriaus laipto. Paskum tvirtu balsu 
užgieda:

“Veni, Creator Spiritus!..”
1949. X. 13.

Galas.

Dariaus ir Girėno

TESTAMENTAS
Mes skrisime { Lietuvą. Lietuvių tauta laukia iš 

savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sū
nums prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar ma
žai žinomas žiemių (šiaurės) Atlanto — vandenyno 
oro sroves, o taip pat naujai išrastus navigacijos bū
dus ir priemones pritaikyti kasdieniniams reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras stengiama
si panaudoti žmonijos reikalams, laikome savo parei
ga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios {kvėpti* 
mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį {vykdyti. Mū
šy pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasiti
kėjimą savo jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas 
ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus — 
pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą, turėsi 
iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs j Didįjį 
Teismą. LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir {kvepia juos nau
joms žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas J 
Atlanto vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių 
atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotasis Lie
tuvis būtinai {veiktų klastingą j Atlantą Tėvynės 
Lietuvos garbei.

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva.

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dan
gaus palaimos.

STEPAS DARIUS
STASYS GIRĖNAS
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Lietuvių Susiartini no švente
Putnam, Conn.

DARBtMINKAS -i

• Pirmasis Lietuvių Buriavi
mo klubas įsteigtas Brooklyne. 
Tai yra visais atžvilgiais nau
dinga sporto šaka. Veiklos 
pradžiai klubas įsigijo 65 pėdų 
ilgio modemiškai įrengtą bu
rinę motorų jachtą, su kuria 
galima plaukioti bet kokiuose 
vandenyse. Plaukiojama bus 
New Yorko apylinkėse. Be 
buriavimo * kiekvienas Įdubo 
narys bus supažindinamas ir 
su irklavimu, plaukiojimu ir 
žuklavimu.
• ALRK Vargonininkų Są

jungos metinis suvažiavimas 
įvyks rugpiūčio 23 d. Chicago
je. Posėdžiai vyks šv. Jurgio 
parapijos salėje.
• Kun. Jonas Vaitiekūnas, 

Providence, R. I., lietuvių pa
rapijos klebonas, paskyrė $100 
premiją tam mokiniui, kuris 
geriausiai išmoks lietuvių kal
bą. Čia parapijos mokykloje 
moko Šv. Kazimiero seserys, 
kurios moko lietuvių jaunimą 
lietuvių kalbos, lietuviškai po
terius ir katalikų tikėjimo tie
sas.
• Jonas Beinoris, Providence, 

R. I., vargonininkas, kurį kle
bonas kun. J. Vaitekūnas, at
sikvietė iš tremties, iš čia gi
musio jaunimo antras ir net 
iki ketvirtos kartos per trum
pą laiką suorganizavo lietuviš
kus chorus ir chorukus, kurie 
gražiai lietuviŽkaikkamba. '
• Kun. Jonas šupšinskas, ga

vęs kunigo šventimus dar iš 
“Anykščių Šilelio” autoriaus, 
vysk. Ant. Baranausko, pa
skirtas Albany, N. Y. liet, pa
rapijos klebonu. Neseniai jam 
buvo suruoštos iškilmingos su
tiktuvės. Prieš šį paskyrimą 
jis rezidavo Elmhurst, Pa.

Kasmet liepos mėn. pabaigoj 
Nekaltojo Prasidėjimo Seserys 
rengia Putnam’e, Conn., savo 
didžiąją švente, tačiau Šiais 
metais toji šventė bus nepaly
ginamai iškilmingesnė ir įdo
mesnė. Šv. Metą proga čia 
kaip tik bus šventinama Ftti- 
moj apsirfeišknsioB Marijos 
statula, šventinimo apeigas 
atliks Hartfordo vyskupas J.

E. Henry O’Brien. Tokiu būdu 
šaka numatytos koplyčios čia 
atsiras dar ir kita šventovė 
Dievo Motinos garbei.

Po iškilmingų pamaldų ir 
statulos šventinimo prasidės 
pati šventė arba piknikas su 
įvairių Gildos skyrių paruoš
tais valgymais, gėrimais ir ki
tomis pramogomis. Pats įdo
mumas bus — tai mergaičių 
pasirodymas. Šiemet mergai
čių susirinko daugiau, negu 
bet kada; kai kurios jau net 
nebegalėjo patekti į šią vasa
ros stovyklą, nes trūko vietų. 
Šitų jaunųjų lietuvaičių pasi
rodymas bus su plačia ir vi
sai nauja programa. Tai bus 
tartum jų egzaminas — ką jos 
išmoko ir patyrė per tas ke
turias stovyklos savaites.

Be šių iškilmių ir pramogų
• čia bus dar įvairių dovanų pa- ma LRKSA narių gretas, 

skirstymas.
Į šią šventę žada atvykti 

svečių iš tolimų Amerikos 
kampelių. Ypač laukiama šios 
Kongregacijos geradarių iš 
Naujosios Anglijos ir kitų ar
timų apylinkių. Iki pasimaty
mo.

• Prof. dr. K. Pakštu buvo 
išvykęs Kanadon, kur liepos 1 
ir 2 d. dalyvavo Kanados 
lietuvių katalikų ateitininkų ir 
lietuvių moterų katalikių są
jungos suvažiavimuose Toron
to mieste.
• “Aušros Vartų” parapija 

Worcester, Mass. rengiasi sta
tyti prie bažnyčios, Raymond 
ir Gedimino gatvių, dviejų 
aukštų vienuolyno pastatą.
• T. Bambu Mikai®nakas 

“Lietuvių Žinių” redaktorius, 
atostogauja Kennebunk Port, 
Me. Džiaugiasi gražiomis, ato
stogomis.
4 Pr. Pfetoyu, kuris rengėsi 

perimti “Dainos” choro vado- 
vavirtią Clevelande, Ohio, da
bar pakviestas išvyksta var
gonininku į Mahanoy City, 
Pa., kur yra klebonu kun. 
Čėsna.
• Soliste Augaityte šiuo me

tu dainudja per Philadelphijos 
radiją, o rudenį rengiasi gas
trolėm* operoje.
4 tidlaeiite rt^rtsetižirtb A- madfenį liepos-9 d. laike šv. 

merikos Raudbnojo Kryžiaus 
suvažiavime Detroit, Mich. 
vietos Amerikos Lietuvių Bal
so radijo choras ir tautinių 
šokių grupė. Suvažiavimo at
stovai, kurių čia buvo atvykę 
iš keliolikos tautų apie 5,000, 
lietuvių pasirodymu buvo pa
tenkinti.

Nauja LRKSA kuopa
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimo generalinio or
ganizatoriaus dr. V. A. Dam- 
bravds iniciatyva ir nuošir
džiai talkininkaujant kan. 
prdf. dr. J. B. Končiui bei 
energingai vietos veikėjai p. 
Irenai Stankūnienei, Yonkers, 
N. Y. įsteigta nauja — 238 
tremties ateivių kuopa.

Steigiamasis susirinkimas 
įvyko š.' m. birželio 11 d., da
lyvaujant nemažam skaičiui 
įsirašiusių narių.

Visi nariai vienbalsiai pasi
sakė už kuopos steigimą ir jau 
tame pačiame susirinkime išsi
rinko valdybą, kurion įeina 
kan. prof. dr. J. B. Končius— 
dvasios vadas, p. Aloyzas Ba
nys — pirmininkas, p. Henri
kas Mikuckis — -vicepirm., p. 
Irena Stankūnienė — finansų 
sekretorius, p. Vladas Staške
vičius — protokolų sekreto
riais ir p. Henrikas Bezumavi- 
čius — iždininkas.

Pažymėtina, kad šiai kuopai 
daugiausia priklauso inteligen
tija. Tai dar viejias įrodymas, 
kad atvykusioj! mūsų šviesuo
menė remia vietos lietuvių 
įsteigtas organizacijas, akty
viai įsijungdama ir papildyda-

Demokratų Laivinė
Baltunore, Md.

Šio miesto šešto Distrikto 
demokratų 15 klubų, kartu ir 
Lietuvių Demokratų Klubas, 
vadovaujamas Stasio Januso, 
rengia linksmą laivinę, “Moon- 
light Cruise”, laivu "Bay Bel
le”, (Wilson linijos), antradie
nį, liepos 18, 8 vai. vakare,
nuo pier No. 8, Light Street.

Dalyvaus gubern. W. Pres- 
ton Lane Jr., Baltimorės me
ras Thomas G. D’Alesandro 
Jr., valstybės generalinis ad
vokatas Hammond, kongres- 
manai Garmatz ir Sasscer ir 
daug kitų žymių valstybės ir 
Baltimorės miesto valdininkų. 
Adv. Nadas Rastenis, bus pir
mininku šios laivinės. Bus pro
ga vėsiai vakarą praleisti, pa
šokti, ir garsiai lietuviškai pa
dainuoti. Tikietus galima iš 
anksto gauti Lietuvių Demo
kratų Klube, 
Street, arba 
laivo “Bay 
Light Street.

816 W. Lobbard 
tą vakarą prie 
Belle”, Pier 8, I

| BALFo Bostono Skyrius
a
į$a

Sekmadiehį, Litpos-July 16 dieną
ROMUVOS PARKE ftROCKTON, MASS.

RENGIA -----

PIKNIKĄ
Lietuvos Baleto solistai, p.p. Babušldnaltė ir Liepinas, 
akompanuojant p. Levickienei, išpildys specialiai piknikui 
parengtą programą. *

ji Bostono Lietuvių Skautai ir Skautės sukurs Skautiškąjį

&
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Šv. Vardo draugijos 
veikla

Lavrrentje, Mass.
Nežiūrint vasaros karščių 

Šv. Vardo Draugijos nariai 
skaitlingai dalyvauja savo mė- 

t ne®in*je dvasinėj puotoj. Sek-
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Laužą su lietuviškomis dainomis, deklamacijomis ir žaidi- •j
mais. Mūsų mielas rašytojas p. A. Gustaitis žada taip pat ji 
prie programos prisidėti. 3

Menedžeris J. VšsflhutekM ruošia įvairių jumoristiškų i Į 
šposų.

šokiams grieš geriausia Bostone lietuvių Kepella, vado
vaujama Al. Stevees’. Šokių konkurse už geriausiai pašok
tus valsą -ir polką laimėtojams bus duoti prizai.

Veiks bttfetas it bara* — Įžanga 25c

< Autobusai iš Bostono išeis 1, 2 ir 3 vkl. p. p. nuo “Dar- 
2 bininko" namų, 366 W. Broadvay, So. Boston. Kelionė ten 
5 ir atgal kaštuos $1.25. Pikniko pradžia 2 vai. po pietų. Pa- 
$ baiga — sutemus.
$ Visas pelnas skiriamas tremtinių - ūkininkų kelionės iš- 
« laikoms nuo laivo iki darbovietės padengti.
C Visos organizacijos maloniai kviečiamos į BALF’o Piknl- 
$ ką organizuotai. Tik prašomos iš ankšto pranešti asmenų 
Ji- skaičių susisiekimą tvarkančiam p. S. Griga®avteiui telefonu 
1 SO 8-5219, kad būtų galima parengti reikiamą skaičių au- 
X tobusų. Iki malonaus pasimatymo Piknike Liepos-July 16 d.
* Romuvos Parke. Brocktone.
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Mišių 8:00 vai. vyrai skaitlin
gai ėjo prie šv. Komunijos. 
Po Mišių susirinko parapijos 
salėn pasitarti apie šv. Vardo 
sąskridį, kuris įvyks liepos 16 
d. Palangoje, Methųen, Mass.

Veikliausieji nariai, broliai 
J. ir M. Blaževičiai, J. Stane
vičius, J. Savičius, J. Lisaus
kas, F. Slipauskas, F. Vencius 
pasiskirstė darbais. Jie daug 
veikia ne tik draugijoje, bet ir 
parapijoje. Ponia E. Švenčio- 
nienė yra pakviesta valgiams 
gaminti, kuri pasirinks sau 
reikalingas pagelbi n i n k e s. 
Draugijos dvasios vadas, kun. 
J. Bernatonis nenuilstamai 
darbuojasi, kad sąskridis būtų 
sėkmingas.

Bus ir muzikalė programa, 
soft bąli žaidimas. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir apy
linkės lietuvius sąskridyje da
lyvauti ir paremti projektuo
jamos parapijos mokyklos 
fondą, nes visas pelnas eis į šį 
fondą.

Marianapolyje
Šv. Pranciškaus parapija 

skaitlingai reprezentavo liepos 
4 d. Lietuvių Dieną tėvų ma
rijonų kolegijoje Marianapoly- 
je. Atvažiavo kupinas busas 
ir dauguma atvyko paskirai 
automobiliais. Malonu buvo tu
rėti savo autobuse kun. M. 
Jodką, MIC., kuris praleidžia 
atostogas pas savo tėvus Law- 
rehce, Mass. Nors lietus daug 
pakenkė, tačiau visi patenkin
ti grįžo namo. F.A.K.

Į šią kuopą įsirašė ir buv. 
mūsų diplomatas p. Dymša su 
žmona. Paminėtina, a. a. Jono 
Staškevičius (buv. Lietuvos 
Vyr. Tribunolo 'teisėjo) šei
ma; Kan. Prof. dr. Končiaus 
sesers šeima, teisininkas Ro
mas Dulskis ir kiti.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
delegatu į Seimą Romą Duls- 
kį Jr., kuris vis aktyviau įsi
jungia į organizacinį darbą. .

Po oficialiosios dalies įvyko 
vaišės, kuriose visi turėjo pro
gos artimiau pasikalbėti ir pa
silinksminti.

Naujai įstojusiems nariams 
bUvo įteikta po kelis numerius 
LRKSA savaitraščio
sas” ir visi paraginti jame 
bendradarbiauti.

Kuopos Valdyba nuoširdžiai 
sveikina direktorių Tarybą, 
“Garso” redaktorių, LRKSA 
seimą, dėkoja kan. dr. Končiui 
už dvasios vado globą ir orga
nizatoriui, nepagailėjusiam 
laiko ir energijos įsteigti šią 
kuopą.

238 kuopos reikalais rašy
kite: Irena Stankūnienė, 1
Highland Place, Yonkers 5, 
N. Y. Korespon.

“Gar-

Metinis pikifikas
Worcester, Mass.

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis piknikas įvyks liepos 16 
dieną Maironio parke. Klebo
nas kun. A. Petraitis, kun. 
Tamulevičius, kun. Volungis ir 
visos Šv. Kazimiero parapijos 
katalikiškos draugijos uoliai 
darbuojasi, kad piknikas būtų 
sėkmingas. Šv. Kazimiero pa
rapijos šeimininkės gamina 
puikiausius valgius. Parapijos 
didysis choras .vadovaujamas 
muziko J. Žemaičio, padainuos 
naujausių dainų. Maironio par
kas yra prie garsaus Quinsiga- 
mond ežero. Tad bus gera pro
ga pasimaudyti. Be to, Mairo
nio parke labai maloni gamta, 
ypač vasaros metu Apylinki- 
nių miestų lietuviams bus pui
ki proga čia' papiknikauti, ir 
praleisti popietį tyrame ore.

Nepamirškite liepos 16 dieną 
atsilankyti Maironio parkan.

D-s.

Conn. rengia

PIKNIKO RENGIMO KOttttA

Nuoširdžiai dėkoja
Nashua, N. H.

Mirusio Antano Čiapo šeima, 
gyv. 15/2 Vine Str., reiškia 
nuoširdžią padėką giminėms, 
draugams, pažįstamiems ir vi
siems atsilankiusiems į laido
tuves ir pareiškusiems užuo- 
>Utą liūdesio valandose.

Mrs. Atvira Chapas.

•v

Padėkime saviesiem^
Philadelphia, Pa.

Philadelphijos BALFo sky
riai ruošia sekmadienį, liepos 
16 d. Mikolaičio parite, Ed- 
dington, Pa. pikniką.

Į JAV atvyko jau 20,000 lie
tuvių, kurie rado tame laisvės 
krašte prieglaudą, turi užtik
rintą globą ir darbą. Bet Eu
ropoje paliko dar žymus DP 
skaičius, kuriam globėjų stoka 
Amerikoje arba įtartina liga 
trukdo atvykti į šį kraštą.

Jie mūsų broliai ir seserys. 
Ar galime juos palikti skur
džiam likimui? Todėl šio did
miesčio Amerikos lietuviai, 
talkininkaujant įvairioms lie
tuviškosioms organizacijoms 
ir parapijoms, b taip pat bu
vusiems DP nutarė paminėtą 
dieną ruošti tų vargšų naudai 
pikniką. BALFo vadovybė, 
kviečia visus dalyvauti tame 
piknike. * Rep.

Ukrainiečiai įsigijo dienraštį
Nuo liepos 4 d. š. m. ukrai

niečių katalikų susivienijimo 
Philadelphijoje organas “Ame
rika” persikeitė į dienraštį. Jo 
vyriausiuoju redaktoriumi yra 
Bagdonas Katamayn. kuris 
uoliai remia ' ir lietuvių reika
lus. Tas laikraštis ir toliau va
dinasi senuoju vardu— “Ame- 

. rika". R. V.

Gegužinė-Piknikas
Waterbury, Conn.

Liet. Tremtinių draugija 
sekmadienį, liepos 16 d., Lin
den Parke, Union City prie 
Waterburio,
smagią gegužinę. Bus dainų, 
komiškas sportas ir magikas 
Vytautas Jurgėla, turtingos 
dovanos, bufetas, gros puikus 
orkestras ir šokiai.

Visi vietos ir apylinkės tau
tiečiai kviečiami atsilankyti 
šioje pirmoje mūsų rengiamo
je gegužinėje.. Pradžia 12 vai. 
dieną, pabaiga 9 vai. vak. Įėji
mas suaugusiems 60 centų, 
vaikams — 30 cent.

Waterbury Liet Tremti D-ja.

Aidų bičiulių meno vakaras 
Buenos Aires

Birželio 11 d. lietuvių salėje 
Buenos Aires kultūros žurnalo 
Aidų Bičiuliai surengė didelį 
meno vakarą, kurio programa 
atliko Buenos Aires gyveną 
lietuviai menininkai. Vakaro 
programoje buvo: Elenos Ku- 
previČiūtės smuiko rečitalis, 
akompanuojant pianistui And
riui Kuprevičiui. Aktorės Lidi
jos Petravičienės deklamaci
jos ir Andriaus Kuprevičiaus 
fortepijoho rečitalis. Meno Va
kare iškeltas kultūros žurnalo 
Aidų vardas ir susilaukta jam 
paramos.

PAGERBTI 20,000-jai LIETUVAITEI
uoste susirinko gražus lietuvių būrys. Iš kairės į dešinę 
(stovi): NCWC Liet, skyriaus 1 vedėjas Juozas B. Laučka, 
NCWC pareigūnė Margareta Samatauskienė, BALF parei
gūnas gen. Jonas Černius, BALF’o talkininkės, kurios uos
te pasitinka ir pagelbsti atvykusių reikalus sutvarkyti Ona 
Valaitienė ir Barbara Darlys, Jūratės tėveliai — Stasys ir 
Juzė Orantai, Salomėja Norkeliūnaitė, Vienybės redaktorė, 
kapit. Povilas Labanauskas. (Sėdi) iš kairės į dešinę: BALF 
administracijos pareigūnė Izabelė Radzevičiūtė, BALF pir
mininko pavaduotojas Juozas Boley, Gener. Lietuvos Kon
sulas New Yorke Jonas Budrys Imigracijos Komiteto pirmi
ninkė Alena Devenienė ir BALF direktorė Violeta Tysiia- 
vienė.
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Neapykanta ir kerštas - silpnųjų 
ginklas. - Krikščionis negali įudyti, 
tik mirti uį kitus. - Blogis naikitttinas 
artimo meile.

Jonas Kuzmickis

LABAI tampriai su pyk
čiu ir pavydu ritasi kerš
tas.

Kaip pyktis, kaip pavy
das, taip ir kerštas savo 
šaknimis yra įaugęs į am
bicingą žmogaus Aš.
— AŠ jam nedovanosiu!.. 

AŠ jam būtinai atkeršy
siu!.. Aš jį pamokysiu!..— 
dažnai girdime pažįstamų 
ir nepažįstamų kerštingus 
žodžius.

Silpnųjų ginklas
NIEKAS neabejoja, kad 

žmonių tarpusavio santy
kiuose kerštas yra silp
nųjų ginklas: kerštauja 
tas, kuris nepajėgia susi
tvardyti, kuris nemoka 
pažaboti savo puikybės.

Kerštas nėra garbinga 
kova. Priešingai, — tai 
puolimas iš pasalų, kai 
tariamasis priešas nėra 
pasirengęs gintis. Kerš
tas pasireiškia tokiu bū
du pačia žemiausia for
ma.

Atvažiuoja kartą lais
voje Lietuvoje vizitato
rius į vieną mokyklą ir 
teiraujasi pažįstamų, ar 
iš tikrųjų tūlas mokyto
jas taip nusigėręs, kad 
kiekvieną rytą į mokyklą 
ateinąs neblaivus.
— Iš kur jums tokios 

mintys šoyė į galvą?! — 
-^nustemba* g<p4Maekyfe- 

jo pažįstamas. — Juk tas 
mokytojas labai santūrus 
ir niekuomet jo nė gatvė
je kaukštelėjusio nesu
tiksi...

Pasirodo, iškeliamasis 
vedėjas, pavydėdamas sa
vo kolegai paaukštinimo, 
nesiskaitydamas su sąži
ne, įskundė mokytoją 
aukščiausiai vadovybei, 
išgalv o d a m a s neįtiki
miausių nesąmonių.

Kai vaiką paauglys pa
stumia ar įskaudina, — 
šis iš pasalų jį puola ir, 
pastūmęs ar sušėręs, kaip 
liaudis sako, duoda į ko
jas.

Visuomeninėje veikloje 
kartais iš pasalų puola
mas koks atsakingas 
žmogus, paleidžiant apie 
jį nebūtų paskalų. Kodėl 
taip daroma? Ogi daž
niausiai keršyjama už 
viešą ir teisingą pirmojo 
pastabą, už jo tiesumą ir 
teisingumą. Kartais gi ir 
pavyduliaujama.
Žaizdos vaistais gydomos

KIEKVIENOJE vieto
je yra žmonių, kurie 
mėgsta kelti nerimą,

drumsti taip reikalingą 
ramybę. Neapy k a n t a, 
kerštu betgi jų nepatai
sysi, kaip peiliu žaizdos 
nepagydysi: reikia atitin
kamo gydymo.

Gustave Thibon, rašy
damas apie Kardą ir Kry
žių, pastebėjo:
— Jeigu pikta piktu at

remiame, kada pagaliau 
blogis bus nugalėtas? — 
klausia indų išmintis. Tą 
akimirksnį, kai imu kar
dą, jau nugalėjo mane 
blogis, prieš kurį stoju į 
kovą, nes priešas perliejo 
į mane savo paties sielą. 
Nors materijaliai laimė
čiau, vistiek tik tai pa
sieksiu, kad blogis, kurio 
neapkenčiu, pakeisiu be 
abejo lygia blogybe ir 
priede — su visomis ko
vos, baisybėmis.

Labai gražiai Austrijos 
rašytojas August Zech- 
meister pasisakė savo 
naujausioje “Širdies ir 
ateities” knygoje:
— Ar .galima ką nors 

laimėti šiame pasaulyje, 
jeigu neapykantos sėjėjai 
bus sunaikinti lygiai to
kiu pačiu nežmonišku bū
du, kaip ir jų aukos? Vie
na neapykantos bedugnė 
gimdo kitą. Tiktai krikš
čionybė turi galutinį at- 
saką. į beribius žmonijos 
kentėjimus; krikščionis 
nežudo, jis miršta už ki
tus.

Tik ra tiesa: krikščionis 
negali nei žudyti, nei ker
šyti. Įžeistas, jis susival
do, norėdamas neprarasti 
sielos ramybės. Nusigalė
damas, jis gydo savo 
nedraugą, nes pavyzdys 
sujudina ir patraukia. 
Keršydamas gi, jis pasi
dalintų blogiu, kuris ligi 
šiol gyveno tik nedraugo 
sieloje. Nuk ę s d a m a s 
smūgius — kumščio ar 
pikto žodžio — jis tikisi 
pasidalinti su nedraugu 
gėriu, kuris ligi šiol, tik 
jo paties širdyje bujojo.

Kas atstumia kardą, 
tas priima kryžių (G. 
Thibon).

Keršto paslaptis
ŠV. RAŠTE parašyta: 

kas kardu kariauja, nuo 
kardo ir žūva.

Jeigu įpykęs žmogus 
griebiasi keršto, blogis, 
kuris turėjo užvaldyti 
puolamuosius, atsigrįžta 
į jį patį ir plaka.

Neapykanta ir kerštas

Šv. Tėvo speciali audiencija Šv. Marijos Goretti šeimai 
ir giminėms. Vežiojamoje kėdėje sėdi jos motina Assunta 
Goretti, kairėje brolis Angelo (su akiniais), šalia jo seserys, 
dabar vienuolės Ersilija ir Marija (antrosios veido nema
tyti); kiti visi giminės. Popiežius pats pasiūlė nusifotogra
fuoti.

Mažoji šventoji Marija Goretti

BALF pirmininkas Kan. Prof. Juozas B. Končius aplan
ko lietuviu vaikučius Muncheso stovykloję, Vokietijoje.

Birželio 24 d. 7 vai. va
kare šv. Petro aikštėje 
Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII iškilmingomis 
apeigomis paskelbė šven
tąja palaimintąją Mariją 
GORETTI. Tai išimtinas 
atsitikimas, kad kanoni
zacijos iškilmės buvo at
liktos ne šv. Petro bazili
koje, bet aikštėje. Šitai 
įvyko todėl, kadangi jau
nutė šventoji sutraukė 
tokias gausias minias, 
jog didingoji bazilika 
jųjų niekaip nebūtų su
talpinusi. Šimtatūkstan
tinė žmonių minia pripil- 

negydo blogio, tik jį 
skleidžia ir daugina.

Jeigu blogis daro žaiz
das sielos viduje, tiktai 
atlaidumas, tik krikščio
niška artimo meilė gali jį 
nugalėti.

Jau minėtas G. Thibon 
tvirtina:
— Taigi absoliutus prie

šinimasis blogiui reika
lauja nesipriešinti pikta
dariui ir — atvirkščiai — 
pasipriešinimas, parody
tas piktadariui, yra neat
siejamas nuo tam tikro 
dalyvavimo blogyje.

Gerai žinome pasaky
mą: mylėk nusidėjėlį, ne
apkęsk nuodėmės. Tas 
pats tinka ir visais kitais 
atvejais. Reikia, neapkęs
ti blogų užmačių ir dar
bų — keršto, neapykan
tos, skriaudos, bet mylė
ti jų įrankį žmogų, kuris 
iš savo silpnumo griebia
si silpnų jų’ginklo— kerš
to.

Jeigu įskaustasis kovo
ja, — prasideda mušty
nės; jėigu įžeistasis paro
do savo didžiadvasišku
mą, — jis laimi kovą be 
kumščio ar pikto žodžio.

Post scriptum
MATOME blogį keršto 

pavidale kaip grybą na
mų sienoje. Nuo jo nyks
ta sugyvenimas, draugiš
kumas, artimo meilė.

Jeigu krikščionis, A. 
Zevhmeister’io pasaky
mu, gali mirti už kitus,— 
ir iš mūsų tarpo ši yda 
gali būti išnaikinta di
džiadvasiškumu, o visų 
pirma — artimo meile.

dė šv. Petro aikštę. Joje 
buvo ypač gausiai atsto
vaujamos Italijos katali
kės mergaitės.

Šventosios kilmė
Šv. Marija Goretti yra 

gimusi Corinaldo mieste
lyje Ankonos provincijo
je, Italijoje, 1890 metais 
spalių 16 d. pamaldžioje, 
bet vargingoje žemdirbių 
šeimoje. Iš mažų dienų 
pasižymėjo būdo švelnu
mu, klusnumu tėvams ir 
ypač darbštumu bei rū- 
pestingummu šeimos rei
kaluose. Marijai esant še
šių metų šeima persikėlė 
gyventi Nettuno apylin
kėje, netoli Romos.

Vienintelė motinos 
paguoda

Mergaitei einant devin
tus amžiaus metus mirė 
tėvas. Šioje nelaimėje vi
su ryškumu atsidengė 
Marijos heroiškumas. Ji 
guodė verkiančią mamą, 
sakydama: “Nėr e i k i a 
verkti; esame jau paau
gę; sugebėsime verstis!” 
Nors būdama dar visai 
vaikas, ji buvo našlei mo
tinai su pulkeliu mažų 
vaikų ne tik paguoda, bet 
ir parama savo rūpestin
gumu ir darbštumu.

Kai motina juos kar
tais pabardavo, bėgdavo 
pas ją skustis.
Miela buveinė Dieviška

jam Išganytojui
1902 met. gegužęs mė

nesio 29 d. Dievo Kūno 
šventėje priėmė pirmą 
kartą į savo dorybėmis 
papuoštą sielą Tą, Kuris 
pasakė Apaštalams: “Aš 
nepalieku Jūsų našlai
čiais... Aš ateisiu pas jus 
vėl ir paimsiu jus, kad ir 
jūs būtumėte ten, kur ir 
aš esu”.

Nekalta Marijos širdis 
buvo miela buveinė Die
viškam Išganytojui, taip 
kad Jis pasirįžo ją grei
tai pas save paimti.

Jos didvyriškumas
Savo kūno grožiu, ku

ris buvo jos sielos grožio 
tobula išraiška, Marija 
atkreipė dvidešimtmečio 
kaimyno sūnaus gašlias

akis. Jis du kartus bandė 
nekaltą mergaitę prikal
bėti prie nuodėmės. Bet 
ši nesileido gundoma. Ji 
nei klausyti nei girdėti 
apie piktus nedoro jau
nuolio sumanymus neno
rėjo. Jaunuolis niršo ir 
pyko, bet savo piktosios 
dvasios jam pakišto su
manymo neatsisakė. Jis 
ieškojo ir laukė progos. 
Ją surado 1902 m. liepos 
5 dieną. Jis užklupo mer
gaitę vieną kambaryje, 
puolė prie jos grąsinda- 
mas rankoje turimu pei
liu;

Subėgo kaimynai ir ar
timieji. Jie rado mergaitę 
agonijoje kraujo klane. Ji 
dar kalbėjo. Ji sakė: No
rėjo mane priversti pada
ryti biaurią nuodėmę, bet 
aš šaukiau — ne, ne! To
dėl jis mane nužudė!”

Liepos 6 d. 1902 m. jau
nutė kankinė užmerkė 
akis Viešpatyje. Šian
dien, nepraėjus nei 50 
metų nuo jos mirties, se
seriai, broliams, motinai 
ir pačiam žudikui dar že
mės kelionę keliaujant, 
ji iškelta į altoriaus gar
bę.

Kanonizacija
Kanonizacijos iškilmėse 

dalyvavo Šventosios mo
tina, sesuo ir broliai. Pa
žymėtina, kad žudikas, 
išbuvęs trisdešimt penkis 
metus kalėjime, šiuo me
tu yra prisiglaudęs vie
name vienuolyne netoli 
Romos (Ascoli Piceno). 
Jis meldžiasi ir atgailoja.

KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS SEKMADIENIS
UGNIES ATĖJAU S1CST1 Į 2EM£... SAKĖ KRISTUS
“Esu katalikas, žinoma, gyvenu padoriai, kaip dera katali

kui: neapleidžiu šv. Mišių, atlieku velykinę pareigą, nieko neuž
kabinu ir manęs niekas neužkabina, negirtuokliauju, nevagiu. 
Ko daugiau man reikia: “Šitokias ar panašias kalbas galite iš
girsti kasdieną. Mes turime labai daug žmonių, kurie nieko blo
go nedaro. Ar jie yra geri?

Jei niekas pasaulyje nesėtų piktos sėklos, gal užtektų ir 
mums vien saugotis blogų darbų. Deja, pasaulyje yra tiek pik
to. kad kas ramiai į tai žiūri, atrodo, tarsi, pritaria. “Tikėjimas, 
be gerų darbų, yra miręs", sako šv. Jonas (II, 26). Geras me
dis neša gerų vaisių, o neesti dykas. Apie gerą ar blogą medį 
V. Jėzui- yra labai daug kalbėjęs. Tie visi Jo žodžiai reiškia ne 
ką kitą, kaip katalikiškąjį aktyvumą.

"Plokite rankomis visos tautos, šūkaukite Dievui džiaugs
mo balsu”, pradedamos septintoje sekmadienio šv. Mišios, sek
madienio. kuris visa savo prasme yra katalikiškosios akcijos 
sekmadienis. “Plokite rankomis, nes Viešpats Aukščiausias, 
baisus, didis Karalius visoje žemėje” — tęsia ta pati 46 psal
mė. Ploti reiškia ne vien pritarti, bet ir kartu išgyventi tą di
dįjį veikimą, kuris atliekamas didžiojo Karaliaus garbei.

Švento Povilo laiške sugretinamos dvi žmonių grupės: ku
rie daro piktą ir kurie aukojasi dėl gėrio. Evangelija įspėja sau
gotis netikrų pranašų, kurie ateina avies kailiuose, o yra plėš
rūs vilkai savo viduje; šitie dalykai ypatingai ryškūs mūsų 
laikais, kai nedorybės ir piktos mintys pridengiamos labai gra
žiais vardais.

Katalikiškoji akcija nėra tik pamaldumas. Ji nėra tik no
ras būti šventu ar dalyvavimas kat. organizacijose. Katalikiš
koji akcija yra šviesos ir malonės nešimas kitiems. Nešimas, 
kuris atliekamas ne kunigo lūpomis ar rankomis, bet pasaulie
čio, kunigui nurodant. Kat. akcija dažniausiai yra organizuotas 
veikimas, tuo būdu daugiau atsiekiama, tačiau kat. akcijoj la
bai stipriai gali pasireikšti ir paskiri katalikai, sakytum, parti
zanai. Juk kiekvienas suaugęs .katalikas yra pateptas šv. Alie
jais per sutvirtinimą, taigi kiekvienas įpareigotas kovoti. Vys
kupas simboliškai užgavo kiekvienam veidą, kad primintų, jog 
kovojant teks patirti ir nemalonumų, gal net žaizdų ar mirties.

Taigi “ esu katalikas, rodos, geras" yra visai nepakanka
ma. tikrai geram katalikui. Kadaise buvo deginamos gyvulių 
aukos, pirmamečių avinėlių kraujas ir riebalai, tekėjo ant au
kuro. šiandien turi liepsnoti mūsų širdys ir degti mūsų norai 
Viešpaties tikslams. K. L. J.

pay only $5.95 down — balance 24 ęionths

ELECTRIC RAUGE

ABOUT .GENEROUS NEW BANGE WI»ING OFFEB 
M Boston Edison Shops and eloctrical dealers

UNIVERSAL C

BOSTON EDISON COMPANY

Tai naujas, stebėtinai pigus, visiškai 
automatiškas. The 1950 U n i v e r s a 1 
Electric Range yra drūčiai padirbtas 
su porceliano emaliuotn paviršiu. Turi 
laiko ir karščio kontrolę, vienvamzdžius 
taupumo vienetus, septynių kvortų tau
pumo virėją, visi ženklai Tel-a-Switch 
lentoje. Džiaukis vėsiu, greitu, švariu, 
taupiu elektros virimu dabar!

■’209’s
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Naujas Westinghouse Laundroma- 
tas su ypatinga “Pasverk-Taupyk” 
durų svarstykle ir Vandens Taupy
tojų atima spėliojimą iš skalbimo 
sutaupo muilą ir vandenį. Tik pa
sverk baltinius dury svarstyklėse ir 
nustatyk mašiną ant reikiamo kiekio 
muilo ii- vandens. Jūsų Laundroma- 
tas automatiškai baltinius išskalbia, 
tris kart velėja, išpurena iki minkš
tumo, nusausina ir pats užsidaro.

* pay <mly $10.95 down — bolonce 24 months

DABAR gdt pasidžiaugti

ŠVARIU, VĖSIU KEPIMU
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Su tuo pigios kainos
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Ckskursl ja į ITashington

Eirželio mėn. 24 d šv. Al
fonso parapija suruošė eks
kursiją į VVashington. Eks
kursijai vadovavo klebonas 
kun. dr. L. Mendelis. Jos 
tikslas buvo aplankyti garsų
jį pranciškonų vienuolyną Wa- 
shingtono mieste.

Šis vienuolynas garsus kai 
kuliais religiniais įrengimais. 
Čia yra įtaisyta graži Liurdo 
grota, įrengta Kristaus pa
švęstų Palestinos vietų ir Ro
mos katakombų vaizdai. Įdomi 
vieta, kur akmeninėse lentose 
28 kalbomis iškalti mielosios 
katalikų maldos žodžiai “Svei
ka Marija”. Yra ir lietuviško- 

kurią čia 
lietuviai

4.

~ij “Sveika Marija”, 
įtaisė baltimoriečiai 

"Vasiliauskai.
Mūsų ekskursiją 

vienuolyno atstovai. 
“Sveika Marijų” vietos lietu
viškai sugiedota Švč. P. Mari
jos litanija. Pasikeitus sveiki
nimo kalbomis, pasakytomis 
■angliškai ir lietuviškai, buvo 
atlaikytos šv. Mišios.

Pietų pertraukos laike pasi
stiprinta ir aplankyta 
kombos bei kitos šios 
įdomybės, kurių čia yra 
ža. Dienos programa 
baigta Kryžiaus Kelių 
vaikščiojimu ir palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Visos pa
maldos buvo atlaikytos atvira
me ore.

Ekskursijoje dalyvavo 160 
mūsų parapijiečių. Ekskursi
jos dalyviai gražiai pasimeldė, 
pamatė daug įdomių dalykų ir 
patyrė daug džiaugsmo ir 
įvairumo. Visi ekskursantai 
buvo labai patenkinti ir už tai 
dėkingi kun. klebonui, kuris 
ekskursiją suorganizavo ir jai 
numaniai vadovavo.

pasitiko 
Prie

kata- 
vietos 
nema- 

buvo 
ap-

Liūdnasis lapas
Liepos mėn. 5 d. laidojome 

Marijoną Bruzgiūtę, sulauku
sią 67 metų amžiaus. Buvo at
laikytos trejos šv. Mišios. Vie
nerius Mišios buvo su asista, 
kurioje dalyvavo kunigai sve-

čiai. Laidotuvių kalboje kun. 
klebonas pažymėjo, kad velio
nė buvo labai darbšti ir reli
ginga moteris. Ji priklausė 
Altoriaus ir Ražančiaus Drau
gijai ir Tretininkių organizaci
jai.

Į laidotuves atsilankė didelis 
jos draugių, pažįstamų būrys 
ir, žinoma, artimiausi giminės. 
Malonu pasakyti, kad giminės 
priėmė šv. Komuniją už a. a. 
velionės sielą.

Naujakuriai ir jų globėją
Liepos 2 d. šv. Alfonso baž

nyčioje pakrikštyta Regina 
Dalia. Antano ir Kotrynos Ku- 
čiauskaitės Diljonų duktė. 
Krikšto tėvais buvo Z. Kar- 
vackis ir Marija Volskienė. 
Visi krikšto dalyviai — nau
jakuriai, išskyrus p. M. Vols- 
kienę.

Ponia M. Volskienė čia atsi
rado nepripuolamai. Ji yra di
delė naujakurių geradarė: iš 
tremties iškvietė dešimtis šei
mų, nupirko (įvejus namus ir 
juose apgyvendino atvykusius, 
pradžioje visus visokeriopai 
globoja, padeda surasti darbą. 
Ir Diljonų šeimai p. Volskienė 
pagalbos yra suteikusi. Iš jos 
pusės gražu, kad ji apsiėmė 
būti pirmojo Diljonų šeimos 
naujagimio krikšto motina.

Malonus pasivažinėjimas

Liepos 4 d. baltimoriečiai 
gausiai vyko į pajūrio vietas 
maudytis. Kun. dr. L. Mende- 
lio iniciatyva gražus lietuvių 
būrys senųjų amerikonų ir 
naujakurių modemišku laivu 
“Wilson Line” nuplaukė į vie
tą, vadinamą Betterton. Eks
kursijoj dalyvavo ir kun. P. 
Dambrauskas.

Oras buvo labai gražus. Eks
kursijos dalyviai turėjo tikrai 
malonų pasivažinėjimą, pasi
gerėjo gražiais kelionės vaiz
dais. atsigaivino grynu jūros 
ir lauko oru, kas 
kas gražioje jūros 
pasivaikštinėjo.

pasimaudė, 
pakrantėje

J. M.

į' PARAMOUNT CLEANERS« LAUHDERERS”
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Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing
Patarnavimu

(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 
Marškiniai gražiai išplaunami

VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 
Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS. — Kampas Grove St.

KUN. DR. L MENDELIS — 
PKANCI8KOŲ BIČIULIS 
Daugelio simpatijas laimėjo 

tėvai pranciškonai savo ašy- 
žietiškuoju apaštalavimu, kul
tūrine iniciatyva ir darbu lie
tuvių visuomenėje. Iš visų 
pranciškonų bičiulių ypač išsi
skiria kun. Dr. L. Mendelis. 
Kai tik tėvai pranciškonai 
pradėjo savo darbą Ameriko
je, pirmiausia jie susilaukė iš 
kun. Dr. I* Mendelio nuošir
džios paramos. Glaudžius san
tykius su tėvais pranciško
nais jis palaiko beveik kiekvie
nais metais pasikviesdamas 
kurį nors tėvų misijoms ar 
pavaduoti vasaros metu atos
togų išvykusius vikarus, nes 
veikla kun. Dr. L. Mendelio 
parapijoje nenutrūksta ir va
saros metu. Pats kun. Dr. L. 
Mendelis jokių atostogų nei
ma.

šią vasarą birželio mėn. kun. 
dr. L. Mendelis buvo pakvie
tęs talkon T. Modestą iš Gree- 
no vienuolyno, kuris aptarnau
ja gretimas lietuvių kolonijas: 
Lewistone, Auburne, Rum- 
forde ir kitose mažesnėse vie
tovėse, kur anksčiau visai nė
ra buvę kunigai ir dėlto žmo
nės buvo pradėję “rausti”.

Įvertindamas Greeno tėvų 
pranciškonų darbą, kun. Dr. 
L. Mendelis jiems padarė dide
lį siurprizą. Grįžtant T. Mo
destui namo, kun. Dr. L. Men
delis suruošė Greeno tėvų 
pranciškonų naudai bažnytinę 
rinkliavą. Kun. Dr. L. Mende
lis pats asmeniškai šią rink
liavą pravedė,, ištisas dvi die
nas pamaldų metu paragino 
savo parapijiečius paremti tė
vus pranciškonus. Užtat ir 
rinkliavos vaisiai buvo dideli— 
surinkta virš 1200.00, iš kurių 
aštuoniosdešimts per lietuvių, 
o likusi suma per svetimtaučių 
pamaldas. Pats šios rinkliavos 
pasisekimas rodo, kokią didelę 
įtaką kun. Mendelis turi į ta
vo parapijiečius, kad kiekvie
ną jo kvietimą žmonės visada 
uoliai remia.

Kun. dr. L. Mendelio tarpi
ninkavimu jau treti metai ne
žinomas geradaris, kuris nepa
sisako savo pavardės nei pa
tiems tėvams pranciškonams 
skiria kasmet penkis šimtus 
dolerių tėvų pranciškonų Klie
rikų Fondui. Tą auką ir šie
met buvo įteikta T. Modestui.

Tėvai pranciškonai atsidėko
dami pereitą sekmadienį, lie
pos 9 d., atlaikė Greeno vie
nuolyne šv. mišias kun. Dr. L. 
Mendelio intencija, prašydami 
Viešpaties palaimos jų nuošir
daus geradario darbams. V.

Mažiausia įtarimas dėl nesvei-

JAU ATVYKO 20,000 LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ

“S. S. General Black” atvyko sunkėja ir darbas. Imigracija 
į New Yorko uostą 20,000-asis buvo vykdoma atrankos keliu, 
lietuvis tremtinys pagal DP.
aktą. Ji yra ORANTAITf:, Ju- katos ar kitų priežasčių su- 
ratė, 6 metų amžiaus mergai
tė su tėvais vykstanti pas gi
mines į Cleveland, Ohio.

Atsitiktinai 20,000-asis lietu
vis atplaukė pasibaigus senojo 
D.P. įstatymo galiojimo laikui 
ir dar tuo pačiu laivu, kuriuo . 
1948 m. spalių mėn. buvo at
gabentas pirmasis pagal tą 
įstatymą tremtinių transpor
tas.

Šia reta proga reiškiu mano 
širdingiausią padėką visiems 
Amerikos lietuviams, kurie at
siliepė į BALF kvietimus ir 
visokiais būdais talkininkavo 
mūsų tautiečių tremtinių gel
bėjimo darbe. 20,000 naujų lie
tuvių į šį kraštą per pusantrų 
metų atvykimas tai milžiniš
kas darbas. Kiekvienam reikė
jo parūpinti ne tik reikalingas 
garantijas ir dokumentus, bet 
atvažiavusius sutikti, nukreip
ti į jų apsigyvenimo vietą, ap-

trukdydavo vizą. Dabar mes 
turime daug supainiotų bylų. 
Tenka ne tik plačiai susiraši
nėti, bet nuolat klebenti įvai
rių įstaigų duris, kad* gailina 
būtų padėti mūsų tautiečiams.

Naujai priimtas D.P. įstaty
mas padidina tremtinių skai
čių ir prailgina laiką iki 1951 
m. liepos 1 d. Per tą laiką 
privalome viską padaryti, kad 
nei vienas lietuvis, galįs atvyk
ti į Jungtines Amerikos Vals
tybes, nebūtų apleistas ir pa
liktas Europoje be vilties įsi
kurti.

Mes prašome visų BALF 
skyrių, lietuvių organizacijų ir 
pavienių asmenų paremti 
BALF’o veiklą savo aukomis, 
kad galima būtų nenutraukia
mai tęsti imigracijos ir šelpi
mo darbą. Lietuvos žmonių 
gelbėjimo reikalas yra vienas 
pagrindinių ir neatidėliotinų 
uždavinių. Jei mes praleisime 
dabar gerą progą mūsų dar 
likusiems tautiečiams atvežti, 
tai vėliau bus labai sunku tai 
padaryti.

Juozas Boley,
E. BALF Pirmininko p.

f

APDOVANOJA 20,(NO-ąją Juozas Boley,.
einąs BALF pirmininko pareigas. New Yorko-uoste įteikia 
Jūratei Orentaitei dovaną — lėlę. Dovanos įteikimą stebi 
Jūratės tėveliai Stasys ir Juzė Orantai ir jos sesutė Dalio- 
Maria.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
TARYBA — BALTUI

Žinodami Jūsų organizacijos 
milžiniškus darbus gelbstint ir 
šelpiant Lietuvos žmones, iš
blaškytus žiauraus karo po vi
sas pasaulio šalis, ir su tuo 
darbu susijusias labai dideles 
išlaidas, New Yorko Lietuvių 
Taryba savo š. m. balandžio 
20 d. įvykusiam susirinkime 
nutarė paaukoti iš likusio Va
sario 16 d. minėjimo pelno 
$500.00 lietuvių šalpos reika
lams.

Persiųsdami čekį $500.00, 
linkime, kad neliktų nė vieno 
lietuvio, kuris nesuprastų šio 
darbo svarbos — Lietuvos 
žmonių gelbėjimo. Tegu išsiju- 
dina Didžiojo New Yorko lie
tuvių visuomenė ir nenusilei
džia net ir mažoms lietuvių 
kolonijoms, kurios tap gražiai 
paremia kilnų Jūsų organiza
cijos darbą. — Juozas Glnkus, 
N.Y.L.T. Pirmininkas; Danie
lius A verks, N.Y.L.T. Sekre
torius.

! Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

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

Tel. 189

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi
--------------------------------- s

TIMKEN

OIL HEAT
<m suėmė* m cowentOMiNG oa 'uomaccs 
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Šildomus Bumerius
Brockton Oil Heat., Ine
27 I/pgion Parkvvay,

Brockton, Mass.
Tel. Brockton 323

i

sekmadienį

FATIMOS MARUOS ŠVENTOVES PASVENTONMAS,

/
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LAUKIAME VISŲ!!

LIEPOS 30 D.

M. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn.

HARTFORDO VYSKUPAS J. E. HENRY O’BRIEN, D. D., KELETAS 
LIETUVIŲ PRELATŲ IR DAUG KUNIGŲ, VIETINIAI LIETUVIAI B 
ARTI IR TOLI, ir NAUJAI 18 TREMTIES ATVYKUSIEJI

Lietuvių Susiartinimo Šventę
7 C

t

PAMATYSIT:

JŪRATE ORANTAITE — 
20,OOO-oji lietuvaitė tremtinu- 
kė atvykusi j U.S.A. liepos 1 
d. laivu “SS General Black”.

Augustinas .1781, JŲ

įmokėję «r.

£

gyvendinti, padėti įsikurti.
Šiandien mes galime pasi

džiaugti nuveiktu darbu ir dar 
daugiau įtempti pastangas 
įvykdyti lietuvių imigracijai 
iki galo. Mūsų jėgos padidėjo. 
Suburtomis ir vieningomis jė
gomis tęskime ir toliau mūsų 
brolių ir sesių gelbėjimo dar
bą-

BALF’o Seimas, susirinkęs 
1948 m. spalių mėn. 1S-16 dd. 
Chicagoje, vienbalsiai priėmė 
BALF Pirmininko kan. prof. 
J. B. Končiaus pranešimą, ku
riame jis numatė atvežti į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
25,000 lietuvių, šis tikslas jau 
nebetoli. Deja, tenka pripažin
ti, kad artėjant prie pabaigos,

Y t
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Visi keliai į Putnamą, Conn.

PIKNIKĄ

Ji
s’ Pranešimas 'Lietuiriy Kalbos Vadovo" reūalu
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8 Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ
inc*Atholio Žmones'

virš 100 metu ■ hOHipSOn

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

“ Vokieti jos Lietuvių Ben
druomenės Valdyba praneša 
visiems “Lietuvių Kalbos Va
dovo” prenumeratoriams, kad 
knygos prenumeratą padidinus 
įvairiuose kraštuose prenume
ratorių tarpe kilo atsiskaity
mo neaiškumų, kuriuos išaiš
kiname sekančiai:

Įmokėjusieji pradinį “L. K 
V.” mokestį Vokietijoje 10,— 
DM, Anglijoje ir Australijoje 
—16 šilingų, Kanadoje ir JAV 
— $2, turi dabar primokėti 
tiek, kiek tuose kraštuose gy
veną ir užšakę “L. K. V.” mo
ka, nežiūrint į tai, kad jie pra
dinį mokestį yra įmokėję ku
rioje kitoje nors valstybėje 
(pav. Vokietijoje įmokėjo 10 
DM ir apsigyvenę JAV pri
moka $1,5, nes ir JAV gyve
ną ir užsakę primoka irgi $1,5.

Papildomą mokestį “L. K. 
V.” primoka:

a) JAV gyvenantieji — Mr. 
J. Audėnas, 14 Tovsend St, 
Boston - Roxbury, Mass.; b) 
Kanadoje — Mr. P. Štuopis, 
104 Wright Avė., Toronto 3, 
Ont; c) Anglijoje — Lithua
nian Associstion in Great Bri-

tain, 2, London News, London 
Street, London W. 2.; d). Aus
tralijoje — Mr. J. Glušauskas, 
Werona Avė., Ascot Park, 
Adelaide, S. A.; e) Urugvajuje 
— Legation d Lithuanie, Mon- 
tevideo, 21 de Septembre 2511, 
piso 6-to, R. O. dėl Uraguay. 
f) Argentinoje — “Laiko” ad
ministracija, c. Mendosa 2280, 
Vifia Parvenir, Avellaneda. g) 
Brazilijoje — Consulat de 
Lithuanie, rua Jaguariba 477, 
Sao Paulo; h) Venezueloje — 
Mr. J. Stanevičius, Avenida 
Montes de Oca 206, Valencia;
i) Kolumbijoje — St. Sirutis— 
Apartado aero 42-33, Bogota;
j) Čilėje — kun. dr. T. Nar
butas, c. - 
Santiago de Chilie.

Prenumeratoriai, 
mūsų atstovams kituose kraš
tuose pilną “L. K. V.” prenu
meratos sumą, ir nurodę savo 
adresą, o Vokietijoje gyve
nantieji — įmokėję VLB-nės 
Valdybai, Munchen 27, Rau- 
chstr. 20, veikalą gaus iš Val
dybos tiesioginiu paštu.
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menės Valdyba.
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MERGAIČIŲ STOVYKLOS UŽBAIGIMO 
MA, BAZARAS, AUKCIONAS IR KITOS 
PIKNIKO PRAMOGOS

PRASIDĖS:
Visos iškilmės 11:30 vai. PAMALDOMIS

DALYVAUS:

PROGRA- 
IVAIRIOS

/
Daug savo pažįstamų, išgirsit dainų ir nrazfkos, laimMt do
vanų, praleisit maloniai laiką, o kartu paremsit

MARIJOS ŠVENTOVES - SESELIŲ 
KOPLYČIOS

STATYBĄ
ir

LIETUVIŠKĄ N. P. SESERŲ KONGREGACIJĄ

RENGĖJAI
1 ‘ < b '
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JETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS
MILŽINIŠKAS PIKNIKAS

SEKMADIENĮ, LIEPOS 23 d. 1950
BROCKTON, MASS.

AL STEVENS RADIO ORCHESTRA
NAUJAI ATVYKO

š. m. liepos 12 d. laivu “Ge
neral Sturgis" į Nev Yorką 
šie lietuviai tremtiniai:

Adomavičius, Jonas į Ken- 
nebunk Port, Maine.

Bakaitis, Zigmas, Ona, Ri
mantas, Dalia - Ragina į Chi- 
eage, m.

Balanda, Vincas į Cleveland,
Ohio.

Bakšytė, Danutė į Linden,
N. J.

Balčiūnas, Jurgis, Bronė, 
Jurgis, Aldona, Juozas, Biru
tė į Roehester, N. Y,

galiūnas, Kazys, Adelė, Al- 
£wu j PhjMelphią, Pa >

Bendikas, Marijona, AMeaa, 
Vflfam, Irena į Hartford, Cean.

Basku, Vincas, Stanislava, 
Romualda į Aaonia, Conn.

Bitinas, Vincas, Daba, Irena 
į Cotumbus, Ohio.

BUnstrubas, Aleksandras į 
Chicago Heights, III

Burčikas, Antanas, Elena į
Philadelphia, Pa.

Caunė, Valentina į Valiey 
Cottage, N. Y.

Charzauskas, Stefanija, Ja
nas į Omaha, Nebr'.

Demikis, Janina, Lueia į
FraekviUe, Pa.

Gailius, Zenonas į Cherry, 
Illinois.

Gargasas, Antanas, Nina, 
Regina į Cleveland, Ohio.

Grabauskas, Česlovas į 
chester, N. Y.

Ilguma, Mečislovas į
- chester, N. Y.

Jankauskas, Jonas į Phila- 
deiphia, Pa.

Jasulaitis, Bruno, Gertrūda 
į Lake Geneva^ Wisc.

Jonyka, Larisa, Kristina, 
Petras į Omaha, Nebr.

Juška, Kazys t Detroit, Mi- 
chigan.

Kacucevičius, Antanas į Me- 
riden, Conn.

Kalvaitis, Ieva, Ema, Erika 
į Chicago, D!.

Kalytis, Vladas į Westfield, 
Mass.

Karpavičius, Pranciška į
Rumford, Maine.

Katilius, Algirdas į Frack- 
ville, Pa.

Kirkus, Bronislavas į Chica
go, Pa.

Kišonas, Adolfas į So. Bos
ton, Mass.

Kukautienė, Michalina i 
Buckland, Conn.

Kupčinskas, Magdaleną į Lo- 
rain, Ohio.

is, ^Juozas į Oeve-

Kovalskas, Vincas į Roches- 
ter, N. ’

Kybartas, Vytautas, Anelė,

Danutė į Chicago, III.
Laugštenas, Mykolas, Mar

ta, Rūta, Helena į Utica. N.Y.
Maceika, Antanas į New 

Britais, Conn.
Martišauskas, Juozas, Adelė, 

Danutė, Algis į Omaha, Nebr.
Mongirdienč, Aldona, Daina, 

Vaidevutis, Aldona į Cambrid
ge. Mase.

Navickas, Vincas, Ieva, Jo
nas į Omaha, Nebr.

Paruškevjčius, Zigmas į 
Union City, Conn.

Palukaitis, Teofilius į Pebble 
Beach, Calif.

Petnuskas, Antanu į Car
as*, N.Y.

PMftridtttf, Mteeett j Chl- 
eago, IH.

Ramanauskas, Albertas į Ci
cero, BL

Ramia, Marcelė, Jonas, Celi
na į Philadelphia, Pa.

Sabeckis, Mari jis, Algirdas 
į Philadelphia, Pa.

Snapštys, Marijonas į Brook
lyn, N. Y.

Stnulis, Edvardas, Marija į 
Lavvrence, Maaa

Steponaitis, Antanas į Cul- 
ver City, Calif.

Strazdas, Jonas, Konstanci
ja, Algimantas, Petras į Lin
dėti, N. J.

Vainauskas, Adolfas į Man- 
' chester, N. H.

Vaitkevičius, Stasys į Chica
go, I1L

Valavičius, Vytautas, Euge
nija, Voldemaras į E. Chica
go, Ind.

Vasiliūnas, Jonas į Brock
ton, Mass.

Viliušis, Adomas į Chicago, 
m.

Vyšniauskas, Mykolas į Jer- 
sey City, N. J.

Zdancevičius, Vytautas, Al
dona, Vytautas, Audronė į 
Chicago, HL

Žvirblienė, Marijona į Chi
cago, I1L

BALF Imigracijos Komitetas.
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CHICAGOS LIETUVIAI 
NUTARĖ SURENGTI 

“TAG DAY”

Chicagos lietuviai nutarė su
rengti š. m. rugsėjo mėn. 
“TAG DAY”, kurio pelną pa
skirs tremtiniams Europoje. 
Sveikiname chicagiečius už 
gražią iniciatyvą ir linkime ge
riausios kloties ir pasisekimo.

Būtų gera, kad ir kitos lie
tuvių kolonijos išnaudotų ge
rą progą ir pasistengtų su
rengti “TAG DAY”. Praktika 
parodė, kad visur, kur tik bu
vo rengiamos viešos rinklia
vos, susilaukėme rimtos para
mos ir aukų iš visuomenės pu
sės. Jaupats laikas susirūpin
ti šiuo reikalu, aptarti ji savo 
tarpe, išgauti reikalingus lei
dimus ir laikui atėjus bendro
mis jėgomis vykdyti. BALF 
Centras mielai padės, pasiųs
damas dėžutes rinkikams.

DAKTARAI
SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. 1 C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytoja* Ir chirurgas.
Naudoja vėliauei, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

634 E. Broadvay, 
South Boston, Maus.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. AV 2-4026

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA labai žema 

kaina kampinis namas 5 šeimų 
ir maisto krautuvė tinkama 
bile kokiam bizniui. Taip-gi 
yra ir garadžius. Vieta gražio
je vietoje 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)

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

BEGALINE ŠAKNIS

gydydavosi

GRABORIAI

W. J. Chisholm
GKABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith SL, 
PROVIDENCE, B. I.

Telephone
Ofiso: Dexter xs#o2

Namų: PI. 6286

J. Repdiis, MJ).
Lietuvis Gydytojas 

433 Columbia Road 
arti Unhamt Cornsr

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

» SO 8-4818

rurmTure uo.
Dr. J. L Pasakantis

DR. AMELIA E. RODD 
OPTOMETRISTAI

447 W. Breadwsy
So. Boston, Masa.

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

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

DZL PASTATYMO PAMINKLU 
AtaHeakykite pas 

Gate CoOBIC FNHBMCTM VU.
GRANITE MEMORIALS 

321 W. Hemą Bt, 
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
kite Nashua 4251. Tras apart arija 

Sykai, nažiArint, kad nepirktumėte.

SIUNTOS TREMTINIAMS
1950 m., gegužės ir birželio 

mėn. pasiųsta lietuviams trem
tiniams Vokietijoje: 5,992 sv. į ; 
kiaušinių miltelių— 32,396.80; ‘ 
9,950 sv. pieno miltelių — 
1,143.75; 5,904 sv. drabužių ir 
avalynės — 4,094.25 ; 3,964 
sv. įvairaus muilo — 357.50.

Lietuviams trenj t i n i s m s 
Prancūzijoje: 2,665 sv. drabu
žių ir avalynės — 2,144.50; 
1,286 sv. įvairaus muilo — 
112.50; 5,000 sv. kiaušinių 
miltelių 2,000.00; 5,000 sv. pie
no miltelių 563.00.

Viso — 39,766 svarai — 
$12,812.30 sumai

Albert R. tarfcer
Pirmiau — Popa Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akla. 

Room 206 
Tel. 8-1844

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
BALTUOSE KALNUOSE 

Kviečiame draugus ir pažįstamus atvažiuoti paa mus į kalnuotą New Hampshire valstiją pra
leisti savo atostogas, ir palaipinti po Baltuosius 
kalnus.

KELRODIS nuo Bostono reikia imti Kente #3 ir va
žiuoti iki Thornton, N. H. kur privažiuosite RED TOP 
Camps, kur galėsite ramiai paHseti.

Visus kviečiame
Albinas Ir Ona Nevienu.

tj
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PARSIDUODA 10 kambarių nuo aziatiškos choleros, nuo vi- 
32 G St., So. Bostone atskiras šokių karščiavimų drugiu, nuo 
namas. 6 kambariai gražiai bal- vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
dais įrengti, karšto 
sistema aliejum 
Taipgi yra karštas 
Atiduosiu už geriausį pasiūli- 
jimą virš $7400. Telefonuokite 
savininkui, SO 8-0682.

(11-14)

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
80uth Boston 8-3960

vandenio 
šildomas, 

vanduo.

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.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

ALEXANDER'S
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass. 
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.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

! 
!
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!
! 
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!
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Pristatome Alų ir Toniką
j! 

Vfes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j •
i 

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

BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

W AITT 
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3348

BORIS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirminink* — Ev* Markaten*,

625 E. 8th St., So. Boston. Maaa. 
TsL SOuth Boaton 8-1298.

Vice-Plrmininh*—B. OaUtOnianl.
8 WinfieM SL. So. Boatoa, Maaa. 

Prot. RaSt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boatoa, Maaa. 

Flnaaaų RaiL — B. Ctatant,
29 GouM St. W. Roabury, Rasa. 

Tel. Parirray — 18M-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Maaa. 
Tvarkdarė — M. Matejoėkienė, 

866 E. 5th St, So. Boeton, Mass. 
Kaaoa GI.—Elzbieta Aukžtikalnyt*,

110 H St. So. Boeton. Maaa.
Draugija aavo auairinkimua laiko kaa 

antrą antradieni mėneeio, 7:30 v. 
vakare, Parapijoa aalėje, <92 E. 
Seventh St, So. Boųtoa. Maaa.

Viaaia draugijoe reikalai^ kreipkitėa 
paa protokolų raZUaiaką

•V. JONO EV. BL. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

WAITKUS
Funeral Home-

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS HAITKI S
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434. I
Pirmininkas — Viktoras Medonls, 

21 Sanger SL, So. Boston, Maaa.
Vlce-Pirm. — Vincas Stakutis, 

684 Sixth St, So. Boston, Mase.
Protokolų RašL — Kazys Rusteika 

206 L St, So. Boston, Mass.
Fin. RaSt — Aleksandras Ivaška, 

440 E. 8ixth St.. So. Boeton, Masa.
Iždininkas—Stasys K. GriganaviHus, 

899 E. Seventh St, 8. Boston, Masa
Maržalka — Jonas Z-iikis, 

787 Broadway, So. Boston, Masa
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th St, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 Kast Broadvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. ' 

NOTARY PVBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609
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ŽINIOS j Sv. Že- 
kviečiami

prasidės 
ir tiems,Brolijai 

prisirašyti, reko-

^gnlrtadležle, Liepos 14. 1950

į
a

Gausiai susirenka
10 vai. šv. Mišias, per ku

rias gieda choras ir visa baž
nyčia, sutraukia daug žmonių. 
Prieš bažnyčią žmonėliai, ypač 
naujakuriai, pasišnekučiuoja, 
o jau po mišių tai visa aikštė 
prieš bažnyčią, kaip prikimšta. 
Svetimtaučiai stebisi tokiu lie
tuvių draugiškumu.

Vaikų bendros atostogos 
ir vasarinė mokykla 

atlieka naudingą darbą. Vai
kai pasimoko lietuviškai, kaip 
amerikoniukai taip ir nauja
kuriai, žaisdami pabendrauja. 
Dalyvaudami bendrai pamoko
se ir girdėdami taisyklingai 
lietuviškai mokytoją kalbant, 
išmoksta taisyklingai lietuviš
kai tarti.

—2 švenčiama por-

Tretininkai džiaugtai 
kad tėvas provincijolas Justi
nas Vaškys, liepos 30 d. 7:30 
vaL po bažnyčia skaitys pa
skaitą apie kelionę 
mę. J paskaitą yra 
visi atsilankyti.

Liepos 31 d., 7:30 
Tretininkų 
kurie nori 
lekcijos.

Rugp. 1
cinkulės šventė.

Rugp. 2 daroma metinė vizi
tacija ir užbaiga metinių Tre
tininkų rekolekcijų.

Lituanistinės mokyklos 
vasaros grupės mokiniai ren

kasi liepos 15 d. 9 vai. ryto 
parapijos mokykloje. Vasarą 
iškylausime, lankysime muzie
jus ir mokysimės lietuvių kal
bos.

Danielius Averka,
su šeima, iš Brooklyn, N. Y., 

atvykęs pas savuosius į South 
Bostoną atostogoms, atsilankė 
ir “Darbininke“. Liepos 11 d. 
jis grįžo prie savo darbo laik
raščio “Amerika“ spaustuvėje, 
o šeima toliau tęsia atostogas.

Mokyklos Vedėjas.
Bus teikiamas 
Sutvirtinimas *

Liepos 17 d., 7.30 v.v., šv. 
Kryžiaus katedroje J. E. Ar
kivyskupas Cushing suteiks 
suaugusiems Sutvirtinimo Sa
kramentą.

Besirengiantieji Sutvirtinimo 
Sakramentą priimti, tesikrei
pia į savo parapijos kunigus.

Vincas Balokonis,
So. Boston kavinės, 260 W. 

Broadway, savininkas, šią sa
vaitę atostogauja Cape Cod.

LRKSA seime,
- Detroit, Mich., dalyvavo 

kun. Pr. M. Jums, LDS Cen
tro pirm., adv. Jonas Grigą* 
liūs, Valentinas Vakauzas, 
Stasys Jakutis ir kiti. Pranas 
Razvadauskas, Intemational 
Cafe, Ine., 315 W. Broadway, 
So. Boston, savininkas, buvo 
pasirengęs važiuoti į Seimą, 
bet dėl svarbių priežasčių ne
galėjo.

A. Norvaiša
sudarė bendrovę ir gražina 

namus iš lauko ir vidaus. Jei
gu norite savo namą pataisy
ti, tai kreipkitės pas p. Nor
vaišą, 223a W. Fifth St., So. 
Boston. Tel. SOuth Boston 
8-9073.

Antanas Butkus, 
neseniai apsigyvenęs Ameri

koje su žmona Brone, turi 
restoraną, 431 Bedford St. 
Bridgewater, Mass. Turi daug 
karvių, vištų ir k. TeL Bridge- 
water 867.

Stasys Janeliūnas, 
pirmojo pasaulinio karo ve

teranas ir Stepono Dariaus 
Amerikos Legiono 317 posto 
iždininkas, buvo 
buvo Veteranų 
Roxbury, Mass. 
mus, sveiksta, 
rios sveikatos.

susirgęs ir 
ligoninėje, W. 

Grįžęs į na
ikinkime stip-

Vieninteliai įš anapus geležines uždangos
Lietuviai skautai n Tautinėje amerikiečių skautų stovykloje. — Dalyvavo prez. Trumanas 

ir gea. E3seahower. — Vienintėlis kryžius visoje stovykloje. — šv. Tėvas prisiuntė sveikinimą. —

“Valio lietuviai skautai!“ — pasakydamas kad ir trumpą, 
įrašė svečių knygon latvių vy
riausias skautininkas Valde- 
mars Kletnieks, aplankęs lie
tuvius skautus II-je Tautinėje 
amerikiečių skautų Jambo
reeje, Valley Forge, Pa. Lie
tuviai skautai buvo vienintė- 
liai, kurie šioje Jamboreeje at
stovavo skautus iš anapus ge
ležinės uždangos. Tuo džiau
gėsi ne tik lietuviai, bet ir lat
viai, estai, lenkai ir kt pa
vergtų tautų skautai.

Valley Forge Jamboreej 
įspūdingiausios dienos buvo 
atidaromoji birželio 30 d. (lie
pos 4-ji) ir užbaigtuvių laužas 
(liepos 6 d.)

Jamboree atidarė JAV pre
zidentas Harry S. Trumanas,

bet labai nuoširdžią kalbą. 
Prezidentas H. Trumanas, pa
sirodo, nepamiršo jam dar iš 
Prancūzijos 1947 m. per ame
rikiečius skautus lietuvių 
skautų atsiųstą dovaną — me
nišką medinę lėkštę. Šioje 
Jamboreeje jis norėjo asme
niškai 
skautus 
svarbūs 
neleido
skautų tarpe ir teko 
grįžti sostinėm

Liepoš 4 d. Jamboreeje sve
čiavosi gen. Dvight D. Eisen- 
hower. Jo, tai dienai skirtos 
kalbos, milžiniškoje arenoje 
klausė per 75,000 skautų ir 
250,000 svečių.

Jamboree užbaigta didžiuliu 
uždaromuoju laužu, kuriame 
dalyvavo tokios minios su eks
kursijomis atvykusių skautų 
ir svečių,
ventojai sakė, 
dar nematė tiek daug 
kartu į Valley Forge 
susirinkusių žmonių, 
lauže lietuviai skautaiaplankyti lietuvius 

jų stovykloje, deja, 
valstybiniai 
jam ilgiau

reikalai 
pasilikti 
skubiai

kad aplinkiniai gy- 
jok niekados 

vienu 
parką 
Tame 
buvo

pristatyti publikai su kitais 4 
didžiųjų Europos tautų skau
tais. Tuo buvo atkreiptas visų 
dėmesys į Lietuvą. Lietuviai 
be žodžių suvaidino “Tau, Tė
vyne” ir padainavo “Žygis į 
Vilnių“ ir dainą iš II-osios 
lietuvių skautų tautinės sto
vyklos A. Panemunėje 1938 m. 

Lietuviai skautai gavo pato
gią ir ryškiai pastebimą sto-r-

Nauja muzikos mokytoja
jos pasitenkinimas būdavo da
lyvauti koncerte ar operoje. Ji 
taip pat yra pianu skambinu
si mūsų koncertuose ir radijo 
programose.

Baigusi Naujosios Anglijos 
Muzikos Konservatoriją, gavo 
muzikos mokytojos darbą 
Dennis, Mass. Pradės 
rugsėjo mėnesyj.

Mokslo baigimo proga jos 
tėveliai surengė pobūvį savo 
dukrelei pagerbti. Dalyvavo 
apie šimtas šeimų. Visi pralei
do linksmai laiką Namaksių 
puikioje rezidencijoje. Gradu- 
antė Nancy gavo daug bran
gių dovanų, linkėjimų ir svei
kinimų. Tėveliai ją apdovano
jo nauju automobiliu, kad sa
vaitės pabaigoje galėtų par
važiuoti į namus.

Adolfas Namaksy yra neju- 
domojo turto ir apdraudos 
(real estate ir insurance) biz- 
nyj, 409 West Broadway, So. 
Boston. Jo žmona Kotryna 
Namaksienė daug dirba BAL- 
Fo skyriuje. Ji sėkmingai yra 
pravedusi BALF*o “Tag 
Day’s”. Adolfas Namaksy yra 
buvęs So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos iždininkas. 
Dabar yra tos draugijos vice
pirmininku. Daug dirba orga
nizacijose ir visuomenėje.

✓

dirbti

Nancy NamaksaitS, 
duktė Adolfo ir Kotrinos 

Namaksių, gyv. W. Rozbury, 
baigė New England Conserva- 
tory of Music ir gavo Bache- 
lor of Music Education laips
nį. Prieš tai ji mokėsi Giria 
Latin School, Dorchesteryj, ir 
jau tada mokėsi muzikos. Taip 
pat studijavo italų ir pran
cūzų kalbas, psichologiją ir 
sociologiją.

Nancy Namaksaitės muzikos 
mokytojas buvo plačiai žino
mas Pops solistas Leo Litwin. 
Nancy iš pat mažens buvo 
muzikos mėgėja. Didžiausias

vyklavietę tarptautiniame ra
jone prie Port Kennedy Rd. 
Pasistatė originalius vartus su 
užrašu “Lithuania”. Tą užra
šą skautams parūpino Phila
delphijos lietuvių skautų dva
sios vadovas kun. Raila, kurio 
mielą globą ir tėvišką rūpestį 
skautai jautė per visą laiką.

Savo stovykloje skautai pa
sistatė kuklų paminklinį kry
žių tėvynėje nukankintiems ir 
žuvusiems skautams su užra
šu “In Memory of Lithuanian 
Scouts killed by Communists”. 
Tai buvo vienintėlis kryžius 
Jamboreeje. Jisai visiems jos 
dalyviams, 48,586 skautams 
bei svečių minioms, labai ryš
kiai rodė virš viso pasaulio 
kabantį raudonąjį siaubą. 
Jamborees vadovybės atsiųsti 
amerikiečiai skautai padėjo 
prie to kryžiaus gyvų gėlių 
vainiką. Po to, lietuvių skautų 
stovykla buvo nuolatos gulte 
apgulta svečių, o skautai ne
spėjo atsakinėti į klausimus. 
Svečiai pradėdavo lankytis jau 
nuo 6 vai. ryto ir tik apie 
pusiaunaktį tepalikdavo trum
pam poilsiui lietuvius. Spau
doje pasirodė straipsniai apie 
lietuvius skautus. Ir gyvu žo
džiu skautai plačiai išgarsino 
Lietuvos reikalą visuomenės 
sluogsniuose.

Kitų tremtinių skautų tarpe 
lietuvių stovykla buvo lyg ir 
ryšio centras: čia susitikdavo 
latviai, estai, lenkai ir kt tau
tų skautai. O šio krašto lietu
viai didžiuote didžiavosi, kad 
Lietuvos skautai yra visų dė
mesio centre. Lietuviai svečiai 
atvažiuodavo pas' skautus iš 
plačių ir tolimų apylinkių, kar
tais iki 100 mylių.

Sekmadienį,Hiepos 2 d. Jam
boreeje buvo masinės pamal
dos atskirų tikybų skautams. 
Po Šv. Mišių ir pamokslo vie
tos vyskūpas perdavė skau
tams šventojo Tėvo Pijaus 
XII sveikinimą Jamboreej.

A. S. Railai,

liepos 4 d. šventė 10 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Šia proga S. Kantrimienė iš
kėlė bankietą savo namuose. 
S. Railienė yra S. Kantrimie- 
nės dukrelė. A. S. Railai gy
vena Stoughtone ir augina du 
sūnus. įlinkime geriausios sėk
mės.

Mūsų ligoniai
Šiomis dienomis grįžo iš li

goninės N. Preskinis, kuris 
gydėsi Cambridge miesto ligo
ninėje. Taip pat susižeidė ran
ką A. Andrušaitis, neperse
niausiai atvykęs iš tremties. 
Dirbtuvėje susižeidusi Katche- 
nienė sveiksta namuose. Lin
kime mūsų ligoniams greitai 
pasveikti.

Muzikas M. Karbauskas
su šeima atostogauja prie 

jūros, Plymouth, Mass. Kartu 
vasaroja Karbausldenės tėve
lis p. A. Plekavičius. Linksmų 
atostogų.

J. Remeika,
Cambridge lietuvių katalikų 

klubo vedėjas atsisakė iš pa
reigų. Jo vietą užėmė E. Žy
lius. Naujam vedėjui geriau
sios sėkmės.

Kun. P. Remeika, M.I.C., 
atvyko porai savaičių atosto
gų pas savo motinėlę. Kun. P. 
Remeika darbuojasi su tėvais 
marijonais Hinsdale, Illinois. 
Linkime gero poilsio. A. D.

radiją drąsiai atsakinėjo į jam 
duodamus klausimus, o sk. 
Romas Vildžius, 18, per laužą 
pasveikino žiūrovus 12 kalbų 
mintinai pasakytais eilėraš
čiais. Taip pat per laužus bu
vo pristatyti vyriaus, skauti
ninkas Dr. Vyt. Čepas ir re
prezentacinio vieneto vadovas 
sktn. M. Jurkšas.

Lietuviai skautai Jamboree
je gavo prie savo vėliavos at
sižymėjusio vieneto gairę, 
daug ko pasimokė, aplankė 
žymesnius JAV istorinius pa
minklus Valley Forge parke ir 
Philadelphijos mieste. Jie taip 
pat turėjo progos viešai pra
bilti į dideles stovyklautojų 
bei svečių minias. Liepos 4 d.
^skautas Kąąyg Dūlys, 14, peę tų Jamboreeje ..

Kiek nedrąsūs buvę lietuviai 
skautai išvykdami į Jamborę, 
tiek grįžo pilni pasitikėjimo 
ir pasitenkinimo gerai atlikę 
savo pareigą kenčiančiai Tė
vynei. O Austrijos skautai 
(kaimynai šioje Jamboreeje) 
pakvietė lietuvius būtinai da
lyvauti 1951 metais jų krašte 
rengiamoje pasaulinėje skau-

Kad balsavo, tai balsavo
▼ Prieš dešimtį metų liepos mėn. 14/15 d. bolševikų jau 

okupuotoje Lietuvoje buvo įvykdyti “Liaudies Seimo rinkimai“. 
Išstatytas buvo tiktai vienas “Lietuvos Darbo Sąjungos“ kan
didatų sąrašas, sudarytas iš komunistų ir įvairių tamsių gaiva
lų, bet kad būtų “šviesiau ir gražiau“, per prievartą ir net ne- 
siklausiant įkištas ir vienas kitas visai padorus žmogus. Išrink
ta tiek, kiek buvo išstatyta — nei vienu daugiau nei mažiau. 
Kas netiki, prašyčiau susirasti ir atsiversti “Lietuvos Aidą” 
(liepos 13 d. Nr. 333) ir “Darbo Lietuvą“ (liepos 17 d. Nr. 37. 
Viename paskelbtas “kandidatų” sąrašas, o antrame — “iš
rinktieji“. Nėra nei vienos pavardės nei pridėtos nei iškritusios. 
Labai tiksliai veikė ta bolševikinė rinkimų mašina!

V Dar įdomesni buvo rinkimų daviniai Patikėsite ar nepati
kėsite, bet “Darbo Lietuvos“, oficialaus organo, 1940 m. liepos 
mėn. 16 d. įžanginiame straipsnyje štai kas parašyta: Liaudis 
tarė savo žodį. Tarė žodį taip, kad niekas neišdrįs abejoti to 
žodžio svarumu. Nors dar nėra galutinų balsavimo rezultatų, 
bet ir tie duomenys, kurie mus jau pasiekė, rodo, kad liaudis 
balsavo 100% arba visiškai netoli to. Yra daug vietų, kur bal
suota net iki 138% visų turinčių teisę balsuoti”. Viena tokia 
vieta ir nurodoma rašant apie Vilniaus miesto ir krašto rinki
mus. Kažkoks J. Br. rašo: “Gausiausiai balsavo Paberžės vals
čiaus Kalnuotės apylinkėje 133% (Nr. 2, liepos 17, pusi. 2).

Nesvarbu, ar ten buvo 133 ar 138,. bet daugiau negu... tu
rinčių teisę balsuoti. Tokie prajovai gali dėtis tik bolševikinėje 
makalynėje!

V Oficialiai buvo paskelbta, kad balsavo 95,51%, ir iš jų už 
tą vienintelį sąrašą atidavė balsus 99,19%. Balsavimo duome
nys buvo paskelbti Paryžiuje dar rinkimams nepasibaigus. Mat, 
buvo numatyta rinkti tą “seimą” tik vieną dieną, bet kai mažai 
kas ėjo balsuoti, tai pratęsė dar vienai dienai Paryžiuje, be 
Maskvos žinios, negalėjo žinoti, kas Lietuvoje atsitiko, o Mas
kva susimaišė ir per savo atstovybę iš anksto nurodė, kiek 
žmonių “balsavo“. Kažin, kur dar pasaulyje vaidinama tokia 
komedija?

▼ Beveik visi tremtiniai tada buvo Lietuvoje, savo akimis 
matė tuos rinkimus, kalbėjo su savo kaimynais ir pažįstamais. 
Niekam nebuvo paslaptis, kiek visokių popiergalių prikišta j 
balsavimo urnas. Per mėnesį laiko bolševikai dar nebuvo spėję 
išvystyti šnipinėjimo tinklo ir žmonių įbauginti, tai atvirumo 
buvo daugiau, negu vėliau. Man pačiam teko netikėtai užeiti 
vietą, kur buvo sudeginti Kaimo Apygardos balsavimo lapeliai 
Degino ir visų nesudegino. Vieni tik apsvilo, kitus vėjas išsklai
dė po daubą, esančią prie Mickevičiaus slėnio. Mat, užeita lie
taus. Kiek jų apžiūrėjau, tik du ar trys buvo tikri. Bet kam iš 
viso reikėjo deginti ar skaityti? Maskva jau buvo iš anksto su
skaičiusi, kiek žmonių “balsavo“. Ji turi labai išmintingą ir 
gudrią galvą, kuri viską iš anksto žino. "

▼ Vos tiktai “seimas” buvo iškeptas pagal vyriausios Krem
liaus gaspadinės receptą (ta gaspadinė rusų pasakose vadinasi 
“Baba Jaga” ir išrodo vyriškai), kai “Darbo Lietuva“ liepos 18 
d. jau rašė: “Liaudis reikalauja Lietuvą dėtis į Sovietų Sąjun
gą”. Kokia liaudis?? Ar tie 38 virš šimto ar tie “išrinktieji“? 
Juos sukvietė į Kauno valstybinį teatrą 12 vaL, o minėtas laik
raštis jau iš ryto įdėjo per visą puslapį raudoną skarmalą su 
piautuvu bei kūju ir užrašė: “Tegyvuoja Sovietų Socialistinė 
Lietuva!“ Nelaukė nei “nutarimo“.

▼ Norėtųsi klausti, ar ilgai dar gyvuos ta raudonoji “Baba - 
Jaga“ paglemžusi tokiu būdu ne vieną kraštą ir valstybę. O ta 
ragana nori rodytis nekaltu kūdikiu: “Žiūrėkite, balsavo! Žiū
rėkite, amerikiečiai kišasi į Korėjos vidahs reikalus!" *

“Mūsų šalies ginkluotas įsikišimas ton šalin nieko bendro 
neturi nė su demokratijos apgynimu, nė laisve, nė patriotizmu 
nei kitais kilniais tikslais“ — rašo “Vilnis” š. m. liepos 8 d. 
Matote, kam rūpi “kilnūs tikslai“ — kūdikio nekaltumas. Ką 
bendro turėjo ir turi su demokratija, laisve, patriotizmu ir ki
tais “kilniais tikslais” bolševikų ginkluotas įsikišimas Lietuvo
je, o dabar Korėjoje? S.

Fordo Kompanija dabar yra išleidusi naują laidą 
station vagon, kuris galima labai greitai paversti aš- 
tuonių pasažierių karu ir vežimu įvairiems daiktams. 
Pavertus į vežimą pasidaro 38.8 ketv. pėdos vietos. Jį 
galima pavadinti “Sunday calling“ ir “Monday hauling” 
daiktų vežimui. Jis turi 100 arklių jėgos, V-8 arba 95 h. 
jėgos šešių cilinderių.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WE8X — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, Hepos 15 <L, 1:15 vaL po pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai s’”'-‘ • 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

* LITHUAJilAN RADIO HOUK* <
366 West Broadway South Aaston 27, Maus.

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




