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RAUDONIEJI TŪZAI 
POSĖDŽIAUJA Mobilizacija prieš komunistų agresiją

Londonas, — Iš Lon
dono pranešama, kad ko
munistų partijų vadai 
užsieniuose yra kažkur 
dingę. Italijos parlamen
to posėdžiuose pasigen
dama kompartijos vadų 
— Palmiro Togliatti ir 
Pietro Secchia. Prancūzi
jos parlamento sesijoje 
nedalyvavo Maurice Tho

rez ir Jacųues Duclos. Iš 
Anglijos yra išvykę Har- 
ry Politt ir William Gal- 
lascher. Pastarosiomis 
dienomis jie buvo Čeko
slovakijoje kartu su Bul
garijos vicepremjeru Vla
dimiru Poptomuvu ir da
lyvavo atidaryme vaikų 
prieglaudos prie žymaus 
Karsbado kurorto. Prieš 
liepos 18 d. čia dar buvo 
ir gydėsi Sovietų užsie
nio reikalų ministeris 
Andriejus Višinskis, ku
ris išvyko nežinoma 
kryptimi. Iš Austrijos 
yra išvykę vyriausi kom- 
agentai Kari Hollitscher, 
Martin Hornek ir Kari 
HMman jje tik neseniai

Berlynas. — Iš Berly
no pranešama, kad lie
pos 19 d. čia pradėjo 
rinktis 18 tautų komu
nistų tūzai. Jie dalyvaus 
iškilmėse paminėti trijų 
metų sukaktį, kai buvo 
įsteigta rytų zonoje “Vo
kietijos socialistų vieny
bė (SĖD), arba prideng
tu vardu bolševikinė 
kompartija. Ta proga, 
manoma, bus aptarta 
tarptautinė 
ypač paliesti 
Tai gausiausias 
agentų sąskridis nuo Ko
rėjos karo pradžios.

Kas galėtų dar sakyti, 
kad visi komagentai, ko
kiam krašte jie bebūtų, 
netarnauja Maskvos ag
resiniams reikalams?

padėtis ir
Balkanai, 

kom-

JAV tankai rieda Korėjos keliais.

mi-
pirmin i n k u iaaoar per vengnją pa

suko į Čekoslovakiją.
Visos tos žinios veda į 

slaptą kompartijos pasi
tarimą, kuris, spėjama, 
buvo Karlsbade pas A. 
Višinskį, o toliau bus tę
siamas Berlyne.

Visli tddradžii kMMnis* 
fu cna^i liBMiifti

Tokio — UP liepos 18 ____
d. pranešimu gen. Doug- sąjūdžio “Pax Romana 
las MaeArthur įsakė už- generalinis sekretorius 
drausti visą Japonijos gavo iš Stockholme vyk

dančio įjtįBpas Partiza-

raštu:
“Jūs kviečiate mus ir 

mūsų organizacijos na
rius pasirašyti atsišau
kimą, kurį išleido pasau
linio Taikos Partizanų 
Kongreso Kom i t e t a s 
Stockholme...

“Pax Romana” ir ka
talikai studentai neturi 
jokio reikalo įtikinti pa
saulį savo giliu prisiriši
mu prie . taikos. Per 30 
jos : egzistencijos metų 
visa “Paz Romana veik
la buvo persunkta taikos 
meile.

“Paz Romana” turi pa- 
kanaamai pagarbos jaus

mo žmonijai ir dėl to yra 
įsitikinusi, kad didelė 
dauguma žmonių karštai 
trokšta taikos. Iš 
pusės ji tiki, kad žmo
gus, kuris trokšta 
yra toks pabaisa, kuris 
nevengtų pasirašyti ir 
kalbamąją deklaraciją, 
jei ji galėtų patarnauti 
jo tikslams.

“Pax Romana” konsta-

nisteriui
Shigeru Yoahida, sako, 
kad tarptautinės jėgos, 
su kuriomis yra Japoni
jos komunistų partija 
susijusi, grasi 
išsaugojimui i

i taikos 
ir demo

kratinei visuomenei.

KATALIKŲ STUDENTŲ ATSAKYMAS 
“TAIKOS PARTIZANAMS”

i

Friburgas. — Tarptau
tinio katalikų studentų

tuoja, kad daugelyje 
kraštų kalbamoji dėklą 
racija yra panaudota 
grynai politiniams par
tijos tikslams. Jei ši de- 
KlBracija nėjtįek panaši-

dentai niekuomet nepa
liaus siekę visomis savo 
jėgomis, nesiribojo vien 
uždraudimu kurių gin
klų, suorgani žavimu 
tarptautinės kontrolės

Prezidento Trumano pareiškimas 
Kongresui ir per radiją. - Pasmerkė 
komunistų įžūlią agresiją. - Reika
lauja 10 bilijonų dolerių karo reika
lams. — Pavedė saugumo sekretoriui 
pravesti platesnę mobilizaciją. - Ža
liavų kontrolė ir kreditų suvaržymas. 
- Bus padidinti mokesčiai. - Visus 
ragina sutelkti jėgas prieš komunistų 
gręsinimę pasaulio taikai.

Washington, D. C. — 
Trečiadienį, liepos 19 d. 
prezidentas Trumanas 
kalbėjo Kongrese ir va
kare per radio visai tau
tai apie padėtį Korėjoje 
ir bendrai šių dienų rei
kalus. Jis nurodė, kad 
Korėja yra mažas kraš
tas, tačiau, kas ten vyks
ta, turi būti svarbu kiek
vienam amerik i e č i u i. 
“Biaurėa Korėjos komu-

ji gali iš kitos puses nu
vertinti taikos idėją ir 
paversti ją interesų ko
vos įrankiu. Mūsų prisi
rišimas prie taikos yra 
per daug gilus, kad galė
tume pakęsti 
piktnaudojimus.

Taika, kurios “Pax Ro
mana” ir katalikai stu-

tokius

tlNlOS
A Kard. F. Spellman, kalbėdamas į 1000 susirin

kusių kunigų ir vienuolių, pareiškė, kad JAV nepa
vyko jos pastangos duoti pasauliui taiką, dėl kurios 
buvo kovota praėjusiame kare. “Amerikiečiai buvo 
prigauti, apvilti ir įveikti komunistų ir jų talkinin
kų. Tai yra skaudus mums dalykas, bet teisingas**, 
pareiškė kardinolas.

A Prie Formozos buvo pastebėti trys nežinomos 
kilmės povandeniniai laivai. Kadangi kinijos komu
nistai povandeninio laivyno neturi, spėjama, kad tai 
buvę sovietų povandeniniai laivai.

A Kinijos komunistų žinių agentūra pranešė, kad 
Formozos invazijai įvykdyti paskirta 3-čioji Kinijos 
raudonųjų armija, kuriai vadovauja gen. Chen Yi.

A Kinijos komunistų karinės pajėgos, kaip prane
ša neoficialūs šaltiniai, perėjo Tibeto sieną ir užėmė 
Kanjey miestą. Agresija prieš Tibetą buvo jau seniai 
planuojama.

A Maskvos radio pranešė, kad prancūzai Indoki- 
nijos kare prieš civ. gyventojus (komunistus) pa
vartoję nuodingas dujas.

A Berlyno vakarų zonoje liepos 18 d. buvo areš
tuota apie 1000 komjaunuolių, priplūdusių iš bolše
vikinės zonos. Jie rinko parašus po “taikos peticija” 
ir kėlė triukšmą. Apie 600 jau paleisti, o kiti nubaus
ti piniginėmis ir arešto bausmėmis.

A Vakarų Vokietijos vyriausybė susilaukė aštrios 
kritikos iš pačių vokiečių, kai jie patyrė, kad naujai 
sostinei Bonnoje įrengti reikės 25 milijonų markių 
vietoje numatyto 1 milijono. Vyriausybė kaltinama 
bereikalingu išlaidumu.

A Vokietijoje šiais metais akmens anglies bus iš
kasta tiek pat, kaip 1938 m., dar prieš nacinį karą. 
Tai rodo, kad vakarų Vokietija, JAV remiama, grei
tai atsigauna. O kaip su bolševikine Vokietija? Ją 
“vabalai” ėda.

A Ispanija tikisi, kad Korėjos karas prives UN ir 
JAV pakeisti savo priešiškumą gen. Francui, kuris 
su komunistais kovoja jau nuo rl93& metų — pilieti
nio karo Ispanijoje.
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kitos

karo,

K&iumo; ji mm kuo- 
gaus asmens vertybe, 
pagarba kito nuomonei 
ir artimo meile net to, 
kuris yra mūsų priešas. 
Mes būtume laimingi, jei 
galėtume jus matyti sa
vo pusėje kovojančius už 
taiką,” — baigia atsaky
mą “Pax Romana” gene
ralinis sekretorius.

SOVIETŲ KARIUOMENE 
SANGHAJUJE

Hong Kong — Kai vi
sų akys nukreiptos į Ko
rėją, Mandžiūriją, For- 
mozą ir Europoje į Bal
kanus, iš Šang h a j a u s 
gauti Europoje privatūs 
laiškai praneša, kad to 
Kinijos didmiesčio vie
nas priemiestis yra visas 
sovietų kariuomenės už
imtas, į kurj niekas neį
leidžiama. Kitas laiškas 
sako, kad į Šaaghajų ne
seniai atvyko apie 10,000

uniformuotų ir gerai 
ginkluotų rusų karių.

Kariuomenės judėjimas 
vyksta ir visu rytiniu 
Kinijos pakraščiu. Gen. 
MacArthuro įsakymas 
aviacijai stebėti Kinijos 
vandenis, rodo, kad kaž
ko tenai laukiama.

9

Šio

GRAIKIJA LAUKIA NAUJOS 
INVAZIJOS

Lake Success, N. Y. — 
UN komisija Balkanų 
reikalams, dabar esanti 
Šveicarijoje, pranešė UN 
sekretoriatui, kad Grai
kija gali būti kiekvienu 
metu komunistų užpulta 
iš Bulgarijos arba Alba
nijos. Komisija atkreipė 
dėmesį į vieną straipsnį, 
neseniai paskelbtą Ko- 
minformo žurnale. Jį pa
rašė Nicholas Zacharia- 
des, buvęs graikų parti
zanų vadas. Jis piktai 
puola JAV ir Britaniją,
kurios neva telkia.•kari*, padėtį.

nes jėgas Graikijoje, kad 
pultų Bulgariją ir Alba
niją. UN komisija nuro
do, kad tokie pareiški
mai yra labai simpto- 
mingi. “Patyrimas rodo, 
— sakoma pranešime, — 
kad komunistai visada 
kitiems primeta agresi
ją, jei yra suplanavę ką 
nors patys užpulti”. 
Graikijos kariuom e n ė 
laikoma aliarmo stovyje. 
Dalis UN komisijos na
rių taip pat yra Athe- 
nuose ir atydžiai seka

Valosi nuo rhsMms 
spaudos

Detroit, Mich. 
miesto meras Albert E.
Cobo pareiškė, kad jis 
tuojau pasirašys rezoliu
ciją, draudžiančią miesto 
kioskose pradinėti sub- 
versyvinę spaudą. Rezo
liuciją priėmė miesto ta
ryba. Ji yra nukreipta 
pirmiausia prieš Ameri
kos komunistų organą 
“Daily Worker” ir prieš 
Michigano komunistinį 
laikraštį “Michigan He- 
rald”.

Yra žinių, kad ir kitų 
miestų tarybos svarsto 
tą patį klausimą — apsi
valyti nuo maskvinės 
spaudos ir agitacijos, 
kuri varoma ir per lietu
viškus “Vilnies” ir “Lais
vės” laikraščius.

Jonės, sutampa su tarp
tautiniu komunistų sie
kimu ginklu pulti ir pa
vergti kiekvieną nepri
klausomą tautą”, pareiš
kė prezidentas.

Korėjos komunistai iš
ėjo prieš taikos princi
pus ir sulaužė Jungtinių 
Tautų statutą. Jungtinės 
Tautos turėjo imtis 
priemonių prieš užpuoli
kus komunistus. Jungti
nių Tautų Saugumo Ta
ryba susirinko ir priėmė 
rezoliuciją reikalaujan
čią, kad šiaurės Korėjos 
įsiveržėliai tuojau pasi
trauktų iš pietinės Korė
jos. Taryba kreipėsi į vi
sus narius, prašydama 
padėti rezoliuciją įgy
vendinti. Iš 59 tautų jau 
52 pasižadėjo teikti pa
gelbą taikos įgyvendini
mui Korėjoje. Tik kelios 
tautos atsisakė. Svar
biausia jų, tai Sovietų 
Rusija. Sovietų Rusija 
boikotuoja Jung t i n i ų 
Tautų Saugumo Tarybos 
susirinkimus ir atsisakė 
duoti bet kokią pagelbą.

“Mes duodame ir duosi
me Jungtinėms Tautoms 
pagelbą, kad taiką būtų 
atstatyta”, sakė prezi
dentas.

Prezidentas Trumanas 
aiškiai ir rimtai įspėjo 
Kremliaus raudonuosius 
vadus, kad dar vienas 
komunistų puolimas gali 
sukurti trečiąjį pasaulinį 
karą. Jis įpareigojo sau
gumo sekretorių tuojau

___ Jung. Vals
tybių ginkluotas jėgas. 
Įspėjo kiekvieną, kad ne
bandytų kelti kainų, ka
da tauta yra pavojuje, ir 
taip pat, kad nepirktų 
produktų daugiau negu 
jų reikia. Jeigu to nesi
laikys, tai bus įvestas 
reikmenų racionavimas.

Kalbėdamas Kongrese, 
prezidentas Trumanas 
reikalavo atšaukti įsta
tymą, kuris neleidžia tu
rėti daugiau ginkluotų 
jėgų kaip 2,005,882, ir 
taip. pat reikalavo pa
skirti dar 10 bilijonų do
lerių militariams fon
dams.

Numatyta taip pat 
kontrolė žaliavoms, ku- . 
rios būtinos karui ar 
pragyvenimui, ir suvar
žymas kreditų privatinei 
statybai. Gyventojai tu
rės prisiimti didesnę mo
kesčių naštą, kaip auką 
krašto gynimo reika-
lama.

Prez. Trumano kalbos 
per radiją klausėsi mili
jonai žmonių Amerikoje 
ir plačiame pasaulyje.

LIETUVOS GINKLAI
KORĖJOS FRONTE

“Daily Record” patie
kia mums įdomią INS 
agentūros žinią iš Korė
jos fronto, kur amerikie
čiai tyrinėjo į jų ranEas 
patekusią šiaurės korė
jiečių naudotą karinę 
medžiagą. Toje žinioje 
nurodoma, kad beveik 
visi kariniai reikmens 
vartojami fronte yra so
vietiškos kilmės. Kai ku- džią. 
rie 75 m.m. artilerijos greit 
šoviniai turi

kariuomenės ženklus.
Laikraštis ta proga 

pastebi, kad Lietuva So
vietų Rusijos buvo užim
ta 1939 m.

Užgniiužč siAUmi

Quito, Ekuadorius — 
Praeitos savaitės pabai
goje 
prieš 
Plazą

įvyko sukilimas 
i prezidentą Galo 
Lasso ir jo val- 
Sukilimas buvo 

užgniaužtas ir su- 
Lietuvos kilimo vadai areštuoti.
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Piiktadieniz, Liepoz 21, 1950

Korėjos įvykių apžvalga
m JAV kavalerija ir motorizuoti daliniai išsikėlė 

rytifihf Korėjos pakraštyje, ties Pohang, 16 my
lios j Šiaurę nuo Pman — pagrindinės amerikiečių 
toaaia. Išsikelta prisidengiant karo laivais ir aviaci
ja. Jokio priešų trukdymo nebuvo. Išsikėlusi kariuo
menė netrukdoma žygiuoja į pusiasalio gilumą. Mac- 
Arthuro štabas praneša, kad tas žymiai sustiuprina 
amerikiečių policijas ir atima komunistams viltį 
karą patenku savo naudai. MacArthuras rašytame 
prezidentui Trumanui laiške pabrėžia, kad iš Korė
jos nebus pasitraukta, kol įsiveržėliai bus išvalyti.

m Patyrę didelių nuostolių, po kelių dienų per
traukos, komunistai pradėjo naują ataką, kuria sie
kia užimti Taejon. Puola didelėmis masėmis šaukda
mi ir tiesiai mesdamiesi į ugnį. Vienas amerikiečių 
patrulinis dalinys išguldė apie 300 puolančųjų. Kovo
jančiųjų santykis buvo vienas prieš Šimtą. Įtariama, 
kad komunistai savo karius prieš ataką nugirdo. Aš- 
tuoni staliniški tankai, perėję Kum upę, naujais 
amerikiečių ginklais visi buvo sustabdyti.

ne JAV kariniai sluoksniai pirmą kartą oficialiai 
pranešė, kad komunistų daliniuose yra rusų karinin
kų, kaip patarėjų. Nėra tiksliai nustatyta, kokią jie 
vilki uniformą if kiek jų iš viso yra. «

■s Užimtoje pietinės Korėjos dalyje komunistai 
jau skelbia rinkinius į sovietines tarybas. Skuba da
ryti “plebiscitą’*, ieškodami pritarimo savo agresi
niam darbui. Balsuoti negalės amerikiečių ir japonų 
“šalininkai”. O kiek tokių “neištikimųjų” bus, pri
klausys nuo komunistų nusistatymo, o ne nuo rin
kėjų.

■ Gen. MacArthuras išreiškė tvirtą įsitikinimą, 
kad kafas Korėjoje bus laimėtas laisvojo pasaulio, 
bet jis įspėjo, kad jis nebus lengvas ir gali ilgai 
trukti.

KOMUNISTAI ŽUDO 
SUŽEISTUOSIUS

Korėja, karo lauko šta
bas. — Iš karo lauko ofi
cialiai pranešama, kad 
kautynėse prie Taejon 
komunistai, prasiveržę į 
priekį ir priartėję prie 
sunkiai sužeistųjų, kurių 
negalima buvo skubiai 
evakuoti, visus 30 ame
rikiečių išžudė* Bims nu-

*
/

dedamas ant palapinių, 
ligoninių ir greitosios 
pagalbos mašinų, — ko
munistų nerespektuoja- 
mas. Jie šaudo į nieką 
neatsižiūrėdami.

I Mm Svtdtyojt
Stoekbota (LAIC) — 

Birželio H d. 8tocjchoime 
Tnsaftdšfnvsi^AMidiiflS ratu 

konferencija, sukviesta 
Kati jos Tautinės Tarybos 
(ENK) — estų VLlKo.

Tarybą sudaro keturios 
tu reiškia apsaugos šen- pagrindinės partijas; ag- 
klą sužeistiesiems, — jis rara! (konservatyvių

Kryžius, kuris karo me-

Prezidenta* įsako sulaikyti komunistų agresiją.

partija), ūkininkai ir ma
žažemiai (liberalai), tau
tinis centras ir socialde
mokratai. Prie jų prisi
dėjo okupacijos metu ir 
tremtyje susikūrę sąjū
džiai.

Buvęs prez. August Rei 
padarė pranešimą apie 
tarptautinę būklę — estų 
tremtinių. H. Rebene pa- 
darš estų vtAdoe sfeit- 
niuoee apžvalgą. Lietuvių 
vardu kongresą sveikino 
V. Žilinskas, latvių vardu 
Mintautas (Mindaugas) 
Čakste, lenkų Sokolnicki.

CHURCHDLL PRANAŠAUJA 
JUODĄ ATEITĮ

Londonas — Viename 
susirinkime savo parti
jos nariams konservato
rių vadas Churchillis pa
reiškė, kad dabar pasau
lis esąs . daug pavojin
gesnėje. .padėtyje, negu 
1H0 metylis, kai Hitleris 
stovėjo prie pergalės 
vartų. Ar čia pat UI pa
saulinis karas, jis nega
lįs pasakyti.

Kremlius turi labai 
aiškų planą, tik niekas

nežino, kaip ir kada jis 
nutars jį vykdyti. Dabar 
Sovietai traukia kariuo
menę prie Tibeto, graso 
Persijai, Jugoslav i j a i, 
Švedijai it Suomijai. Ko
rėjos įvykiai leido pa
sūdyti pavoju ir' tiems, 
kurie dar nenorėjo jo 
matyti ir privertė atsi
busti. Korėjoje laisvasis 
pasaulis buvo priverstas 
atnaujinti tą pačią kovą, 
kurią vedė Hitleris.

NEPAVYDĖTINA PADĖTIS
w *■ ' " x i M » •»•h 7 \

UN organizacija turi du ge
neralinius sekretorius: pir
mąjį pasaulio pilietį ir vy
riausiąjį “bosą” — norvegą 
Trygve Lie ir antrąjį numerį, 
pirmojo pagelbininką — rusą 
Konstantiną Zinčenko. Pir
masis važinėjo į Maskvą su 
taikos laurais, o antrasis yra 
tikras Maskvos žmogus ir 
Stalino patikėtinis. Abu įkliu
vo į kėMią padėtį, kai prasi
dėjo Korėjos karas.

Trygve Lie greitai peraio- 
rentavo ir visas UN būręs 
pasuko prieš Maskvos vėją. 
Jis, mat, kitos, nerusiškos že
mės žmogus. Prasčiau atsiti
ko su Konstantinu Zinčenko: 
jis turi tarnauti Stalinui ir 
dirbti., prieš Staliną. Tai 
vienintelis toks raudonam vo
ratinklyje, kur visi ausis su
glaudę klauso Kremliaus ar
ba, jei nepanori, paklauso en
kavedisto bizūno. K. Zinčen- 
kos jis nesiekia. Jis — pa
saulio pilietis Nr. 2. Jis tvar
ko Saugumo Tarybos raitus, 
kuriuos mielu noru pakištų 
po stalu, jei tas nuo jo pri
klausytų. O dabar?

Dabar yra labai kebli jo 
situacija. Maskva kolioja UN 
ir visus jos sprendimus laiko 
nelegaliais, o Zinčenko tuos 
sprendimus turi tiksliai už
protokoluoti ir pranešti vi
siems UN nariams — taigi, ir 
pačiam Kremliui. Maskva 
šaukia apie agresiją, o Zin
čenko turi skaityti prisiųstus 
rastus ir referuoti, kokios 
valstybės sutinka prisidėti 
prie šios “agresijos” — pa
remti užpultąją Korėją. Mas
kva neranda žodžių smerkti 
McArthurui, kuris visomis 
jėgomis priešinasi bolševikinei 
invazijai, o Zinčenko turi 
pranešti, kad McArthuras ga
li naudotis UN vėUava ir kad 
jis laikomas visos UN vy
riausia vadu. Vienu žodžiu, 
kas tik Stalinui nemalonu, 
Zinčenko su “malonumu” tu
ri atlikti; jo pareiga žiūrėti 
kad UN raštinė sklandžiai

funkcionuotų. Ir jis tą rūpes
tingai atlieka. Ar su malonu
mu — kitan klausimas?

Ypač nematoma jam buvo 
tas Saugumo Tarybos posė-. 
dis, kuriame buvo nutarta š. 
Korėjai, Sovietų Rusijos sa
telitui, taikyti karines sauk- 
cijas. Jis buvo vienui vienas 
rusas už posėdžių stalo. Jis 
jautė, kaip į jį smeigėsi kitų 
aky s: rodos, imtum ir po 
stalu palystum. Zinčenko ne
galėjo to padaryti: prieš jį 
gulėjo krūva popierių ir pra
nešimų, kuriuos reikėjo refe
ruoti. Jis galėjo tiktai nuleis
ti galvą ant krūtinės ir pa
slėpti savo akis mirgančiuose 
popieriuose. Kokios mirgėjo 
mintys jo galvoje — tik jis 
vienas galėtų pasakyti. Nepa
vydėtina padėtis; Daug kas 
ji atjautė pagalvodamas, kas 
būtų, jei kuriam Saugumo 
Tarybos nariui tektų vienui 
vienam atsisėsti už Kominfor
mo stalo. Bet tokios galimy
bės pasaulyje negalį būti. Ko- 
minformae yra toks “čystas”, 
kad ten ir su gūromis akimis 
jokio “buržuazinio” krislo ne
rasi. Demokratija nėra tokia 
“švari”.

Dėl šios demokratijos Sta
linas ir užkrovė Zinčenkui 
tortūras. Atšaukti nėra kaip, 
nes yra UN rinktas. Atsisa
kyti, negavęs Kremliaus įsa
kymo, negali. O Kremliui, at
rodo, naudinga turėti bent 
vieną gerą informatorių, ir 
tai pačių pirmųjų šaltinių. 
Kas kitas galėtų taip gerai ir 
plačiai apžvelgti visus UN 
darbus ir raštus, kaip antra
sis generalinis sekretorius — 
Konstantinas Zinčenko?

UMąs.

• Tėvas Peiletier, domiuin- 
taHiMn pire nešusi, prieš karą 
buvęs Lietuvoje kaip kunigų 
seminarijų vizitatorius, dabar 
sutiktas prisipažino turįs lie
tuvių kalbos gramatiką ir 
kasdien kalbąs lietuviškai 
Sveika Marija už Lietuvą.

A. Grašiftnaa.

Utaro nesėkmė
Siūdamas pas Burbą, įsižiūrėjo Utaras jo 

dukterį, nors ta dar beveik variamašys tebe
buvo. Pagaliau kas ten beaugaudys, ką jis 
įsižiūrėjo. Burba buvo nematytas titnagas. 
Kaimynai pasakojo, kad jis esąs toks skre- 
bis, jog, kur važiuodamas, imąs ir krepšį 
arklio mėšlui pakeliui surinkti. Jie tvirtino, 
Žog prie kelio Burbos lauko kampe javas 

I dirvos todėl taip virstąs, kad, iŠ kur tik 
sugrįždamas, jis ten vis iškrutąs krepšį mėš
lo, Kažkas net buvo pramanęs istoriją, kaip 
Burbienė į barščius kiaušinį muša. Klausyk, 
esą, kurį rytą, išėjusi į kiemą ir šaukianti:

— Tėvai, nu tėvai!
— Ko? — atsiliepiąs kur laukuose bedir

bąs Burba.
— Ar visą * kiaušinį mušti į barščius? — 

teiraujasi senė.
O Burba, dedamasis dar plačiai gyvenan

čiu Žmogum, atsakąs:
—■ Mušk, mušk, tegul žino žmonės, kad ge

rai valgom.
Dėl to visi kalbėjo, kad tasar pintis, nors 

ir ant siauro rėžio gyvendamas, tiek naudos 
prisivaręs, jog nė perlipti nebegalįs. Gal tad 
ir didelės naudos panudęs, pradėjo Utaras 
apie Burbos dukterį sparnu rėžti.

Siuvėjas jis buvo nagingas, ėjo per kelias 
parapijas, tad ir pinigo paimdavo. Gi saujoj 
laikyti jį taip pat mokėjo. Bet, važinėjant 
per žmones, ne visuomet patogu su savim pi
nigą vežiotis. O į bankus dėti tuomet dar ne
buvo papročio. Tad, taikydamasis pas Bur
bą į žentas, nutarė pas jį jau ir savo sutau
pytas dvylekius pasidėti.

Taip dėjo Utaras savo pinigą pas Burbą 
metas, antras, bet trečiaisiate Įlėkė jam į gal
vą mintis atsiimti. Einant per žmones, visko 
tenka pamatyti. Net ir grašių Mergų sa ska
la ieUmtt’nerMkia. O kai toš laumės pradeda 

davo sprando jau nebenulaikomą bei kupros 
sulindusią galvą.

— Tik labai jau puiki. Lekia abu galu už
rietus. Bet anais laikais mes ir tokias ausim* 
karpančias pažabodavom... — atsiliepdamas 
į kaimyno žodžius, vapėjo jis bedantis bur
noti įvirtusiomis lūpomis. Ir, įspūdžio pagau
ti, seniai net užmiršdavo, kad jau kastuvas 
jiems peršasi. Pajutę gal dar kartą per širdį 
dvelktelėjusią seniai užmirštą šilimą, jie net 
pradėdavo tokias savo 'amžiui nederamas 
saunas, kad už jų pečių stovėjusi kokia dė
dienė, dėl tokio pasileidimo rūstybės pagau
ta, nebeištverdavo ir, dunkstelėjusi kuriam į 
nugarą, pradėdavo begėdžius lojoti.

Tokį jau velnią iš kasos paleisdavo ta 
Gražioji Mare.

Nenuostabu, kad ir Utaras iš pirmos die
nos pakvaišo, ten patekęs siūti. Burbos duk
tė dabar jam pasirodė visai nebežavi — apsi- 
driekusi nei šiaip, nei taip, plačia  veide, nosis 
per du gniaužtu. O dar kartais nelabai ir va- 
dantis rodyti, staipytis, šaudyti akimis, gali 
ir tvirtesnę galvą, kaip buvo Utaro, apimti 
pikčiau nei durnaropių nuoviros. Prisvilo tad 
ir Utaras.

Papečių Gražioji Marė visoj parapijoj 
buvo žinoma. Nors jos tėvas tik smėlio lopą 
prie Dusios teturėjo, bet ji negalėjo bernų 
atsimušti. Merga, mat, buvo vis tiek kaip 
pienas su krauju maišytas. Sekmadieniais 
per miestelį jai prašvytravus, net perkaršę 
seniai sujudėdavo.

— Graži merga, kad ją kur palteliai! — 
dumdamas šonais, švokšti net koks dusulio 
plaunamas senis ir, pasižiūrėjęs, kad toks 
kaip ir jis kandžių jau suėstas jo bičiulis taip 
pat lydi akimis žvitriai pro Šalį prašokusią 
mergą, keknodamas pridurdavo: — kad taip 
anais laikais, sunku būtų. Jonuli, buvę vaka
re užmigti...

O ir jo visai jau užsimerkęs bičiulis, 
krapštydamas žilų gaurų priaugusią ausį, 
kad girdėtų bent, ką jam kaimynas sako, net 
kiek pramerkdavo užrakusias akis ir pakek 

lyva. Žiūrėk, kaklas kaip ašis arba kojos 
kaip naro sujuodusios. Prieš akis jam dabar 
tik Gražioji Marė dieną naktį stovėjo.

Dar nežinia, ar ta Marė būtų bent skersa 
į jį žiūrėjusi, bet kai bernas patranka, tai 
jau proto neklausk. Tu pats buvo ir su Uta
ru. Nieko nelaukęs, tuoj nutarė atsiimti *iš 
Burbos savo pinigus ir palikti jį su jo dukte
rim ramybėj, o visom keturiom pult prie tos 
Marės. Bet vien tik ir saują, kurioj skatikas 
buvo, Burbai jau ne taip lengva buvo at
gniaužti, kaip Utaras manė. O čia dar ir 
žmonės tiek buvo pradėję šiušenti, kad Uta
ru nuo Burbiūtės atgrisęs ir net iš kelinto 
kaimo kuria Papečiuosna į kiekvienu gužy
nes, jog tai buvo pasiekę jau ir Burbų ausį. 
Pagaliau ir patys jau matė, kad Utaru pas 
juos daugiau nė akių beveik neberodo. Tad 
senis dar gerokai ir subjuro — tani suskis, 
lyg zuinus parku šia apie kertes tiek trynę- 
sis, dar padarys gėdos jo namams, sukėlęs 
kalbu, kad dėl kitos mergos jo dukterį pri- 
grįžo-

Pagaliau kiek jis ten tūžo, kiek ne, bet 
tai buvo labai gera dingstis be sąžinės grau
žimo Utarui negrąžinti pinigų. Tad, tų pini
gų paprašytu, jis tik pasikasė, lyg didžiai 
susirūpinęs, paausį ir užgiedojo iš Utarui vi
sai nelauktų gaidų.

— Atiduot, tai atiduot, — sako, — bet ma
tai, vyruti, kokia nelaimė su tavo pinigais 
atsitiko. Buvau paslėpęs juos klėties pasto
gėje, tai pelės, kad jas maru, kirto ir sukir
to — vieni skutai teliko.

Šoko Utaru šiaip, šoko taip, kad Burba 
jam pinigus grąžintų, bet senis savo gieda. 
Esą, Utaru pats esąs kaltu — kam pinigus 
taukinais pirštais čiupinėjęs!

Galima buvo teisman eiti, bet jei senis 
užsigins, tai tik dar skatiko prikiši ir lieme
nės rankoves telaimėsi. O iš tokio biaurybės 
visko galima buvo laukti. Kai Utaru jam 
užsiminė apie teismą, senis tik pečiais truk
telėjo. Esą,.jei turįs vekselius ar liudininkus, 
galįs eitt Bųt Utaras jų neturėjo. Puiklausi- 

nėjo vieno kito, ar senis ko apie tuos pinigus 
neprasitaręs, bet nieku apie juos nieko ne
buvo girdėjęs. O jei ir buvo ku girdėjęs, 
neprisipažino, nenorėdamas po teismus tran
kytis.

Utaru ne vieną naktį be miego praleido 
ir ne kartą audeklą ne ten, kur reikėjo, nu
kirpo, begalvodamas, ar grįžt prie Burbiūtės 
ir bandyt gelbėt savo pinigėlį, ar spiaut į vis
ką ir griebtis už Marės. Ir taip buvo bloga, ir 
šitaip negera. Dabar jam išrodė, kad, vesda
mas Burbiūtę, tiesiog į pragarą galvą kištų. 
Bet prie Marės be pinigo taip pat nelengva 
bus prisisukti — sunku gaut ubagui iš pa
trankos šauti!

Tik jau per daug ta Marė buvo jam galvą 
susukusi. Kaip jau bus ir su tais pinigais ir 
su visa kuo, taip jau bus, bet jis ryžosi muš
tis visom jėgom prie jos. .

— Jei jau jot į pragarą, tai bent ant gero 
arklio! — nutarė, ir šiaip ir taip apsvarstęs.

Bet kai jis pradėjo ten nuolat į suėjimus 
lėkti ir, kur tik galėdamas, apie Gražiąją 
Marę trypti, kiti bernai pradėjo žvairuot į jį. 
O pagaliau Klemas Baltakepuris, vyras kaip 
daržine ir pasiučiausias iš viso kaimo bernų, 
kartą atėjęs apsidairė, trenkė kulnu į aslą ir 
subliuvo:

— O kas gi čia? Susirinko kam reikia ir 
ko nereikia. Piemenys ganyt, kriaušiai siūt! 

Sienas ramstę pusbernukai, matyt, žino
jo, ką Klemo žodis reiškia, ir kaip bematai 
lyg kamparas išgaravo. Bet Utaras apsimetė 
negirdėjęs ir liko. Prikibo tuomet prie jo Kle
mas, kad Utaras eitų su juo šokti. Sis, žino
ma, pradėjo atsikalbinėti ne merga esąs. Bet 
Klemas užsispyrė ir gana — eik su juo šok
ti! Na, ir turėjo eit. O tas kipšo vaikas, paė
męs savo glėbin, kad pradėjo spaust, kad 
pradėjo laužyt, nykščiu po šonkauliais nars- 
tyt, tai vos kaulų nesutriuškino ir dvasios iš 
kūno neišspaudė. O paskui dar pradėjo taip 
pasiutusiai suktis, kad visi turėjo į šalis iš
bėgioti, nes Utaro kojos, nuo žemes pakilu
sios, netoli lubų skriejo. Ir tol sukosi, kol
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Sis tas apie Korėją
Kilęs Korėjoje karas reikalingas kiek smulkes

nių paaiškinimų iš naujausios to krašto istorijos. 
Korėja, didžiulis Mandžiurijos pusiasalis (85,000 
ketvirtainių mylių) nuo senų senovės priklausė Ki
nijai, bet nuo kinų - japonų karo (1894-95) pateko 
Japonijos globai. 1904 m. Rusija pradėjo brautis į 
Mandžūriją ir siekė užimti Korėją. Japonai juos su
mušė ir visiškai iš Mandžurijos išstūmė (1904-1905). 
Korėja buvo įjungta į japonų valstybę. 1943 m. Kai
ro konferencijoj Rooseveltas, ChurchilMs ir Chiang- 
Kai-tekas susitarė suteikti Korėjai nepriklausomy
bę. 1945 m. Pottsdamo konferencijoje Stalinas su 
tuo nuosprendžiu sutiko.

1945 m. rugsėjo 8 d., kuomet jau buvo žinoma, 
kad Japonija po kelių dienų pasiduos, Stalinas pa
skelbia japonams karą ir skubotai įsibrauna į Šiau
rinę Korėją. Visos Korėjos rusai nespėja užimti, nes 
po šešių dienų japonai pasiduoda, ir pietinę Korėją 
užima amerikiečiai. Kad nekiltų susikirtimų, ru
sai ir amerikiečiai susitaria Korėją pusiau pasidaly
ti (tuomet jie dar buvo sąjungininkai). Tačiau jie 
pasidalino ne tam, kad valdytų, bet kad išmokytų 
korėjiečius demokratiškai tvarkytis. Žinoma, kiek
vienas mokė, kaip mokėjo. Amerikiečiai įvedė laisvą 
amerikietišką tvarką, rusai — bolševikišką, nelais
vės, teroro ir priespaudos rėžimą.

1948 m. Rusija paskelbė, kad Šiaurinė Korėja 
yra “Liaudies Respublika”. Amerikos vyriausybė 
gerai žinojo, ką tai reiškia — ji matė į ką panašios 
Europoj susidariusios “Liaudies Respublikos”, kaip 
Antai t Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Če
koslovakija. O bet gi vasarą 1949 m. Amerika atitrau

kė iš Pietų Korėjos savo kariuomenę. Labai susijau
dinęs gen. MacArthur, perspėjo Valstybės Departa
mentą, kad atitraukti kariuomenę iš Korėjos labai 
pavojinga, nes Korėja, Japonija ir Formoza sudaro 
tvirtą trikampį prieš komunistus, kurie jau baigia

Sovietu Rusija skelbia taika pati kariaudama. — Visi
Amerikoje tikisi pri- komunistai įkinkyti į apgaulingos propogandos vežimą. 

Jį tempia ir Amerikos lietuviai komunistai. - Pasira- 
Taikos 'Komi‘tetuiJ‘aueaU- šautieji “taikos peticiją” išduoda priešui savo kraštą. - 

Atsargiai su raudonu voratinkliu!goję”, kaip rašo “Vilnis” 
(liepos 3) ir skatinte 
skatina visus savo skai
tytojus rinkti tuos para
šus. “Taikos parašų rin
kimas yra geras būdas 
kovai prieš 
— primena 
rėmėjams 
Ar tikrai 
yra nukreipta prieš ka
rą?

“Liaudies frontas”

Sovietai yra meistrai 
organizuoti viešąją opi
niją savo reikalui. Tam 
jie griebiasi įvairiausių 
būdų ir priemonių. Prieš 
paskutinį karą bolševi
kai buvo pradėję visame 
pasaulyje organizu o t i 
vadinamuosius “liaudies 
frontus”, į kuriuos ka- 
binte kabino visas parti
jas, grupes ir ideologi
jas, neišskirdami nei ka
talikų. Vienur kitur 
jiems buvo pavykę su
daryti ir “liaudies vy-

naują karą” 
visiems savo 
(liepos 13). 
ta “peticija”

riausybes”, ypač po pa
starojo karo. Tačiau 
žmonės greitai įsitikino, 
kad po tuo kailiu slypi 
bolševikinė meška, ir 
dantis antkando nuo to 
Kremliaus pyrago. Par
tijos ėmę blokuotis prieš 
komunistus, kaip tai at
sitiko Prancūzijoje, Ita
lijoje, Norvegijoje ir ki
tur. Komunistai atsidū
rė už borto.

“Taikos partizanai”
Prakišusi politiniame 

gyvenime, Maskva me
tėsi į kultūrinę. Ji ėmė 
telkti paraudonijusius 
naivius mokslininkus, 
menininkus, rašytojus, 
visuomenės veikėjus “tai
kos išlaikymo reikalui”. 
Buvo sukviesti keli iš ei
lės ir “taikos kongresai” 
Varšuvoje, Pragoję, Pa
ryžiuje, New Yorke,

Kiniją užkariauti. Kai ją užkariaus, Korėja bus ko
munistų bazė — išvados savaime siūlosi. Kaip tiktai 
tų pačių metų rudenį komunistai Kiniją užkariavo, 
ir Stalinas formaliai ją pripažino Raudonąja Sovietų 
Respublika. Po aštuonių mėnesių, birželio 25 d. šių 
1950 m. pajėginga, pilnai paruošta Kinijos komunis
tų armija netikėtai puolė Pietų Korėją, kurios ne
gausi, lengvai apginkluota kariuomenė (verčiau 
krašto policija) jokių būdu nepajėgė užpuolikų at
remti. Nepasiruošę karui amerikiečiai desperatiškai 
stengiasi mažomis pajėgomis (sakoma, vienas ame
rikietis prieš 20 komunistų) tą antpuolį sulaikyti. Gi 
Washingtonas »— planuoja, kurioj vietoj'Tdtb bolše
vikų puolimo reikia tikėtis.

Civilių valdovų poelgis pats už save kalba. Bet 
kaip suprasti Stalino propagandą, kad Pietų Korėjos 
“banditai” puolė nekaltus šiauriečius, ir Amerika, 
“banditams” padėdama, stumia pasaulį į naują ka
rą?!!.. - , K.

Stėckholme. New Yorko 
kongresą, įvykusį perei
tais metais, dar visi ge
rai atsimena. Sovietų 
kompozitoriui šoštako- 
vičiui buvo patarta šokti 
per langą, kad jis galėtų 
laisvai kurti. Tas kon
gresas buvo tuščias so
vietinės propag a n d o s 
burbulas. Jis buvo ir 
toks raudonas, kad Vals
tybės Departamentas so
vietams neleido nei po 
Ameriką pavažinėti: lie
pė nešdintis namo.

Ilgai netruko, ir nema
ža tų “taikos partizanų” 
atkrito. Mat, raudona 
meškos koserė prasikišo 
pro baltas alyvos šake
les : Maskvos giesmės 
apie taiką vis skambėjo 
grasinimu. O kai darbai 
prieštaravo žodž i a m s, 
tai retėjo ir tų “taikos 
partizanų” eilės. Liko 
grupė žmonių, kurių ki
taip jau nebuvo galima 
pavadinti, kaip Stalino 
pastumdėliais.
“Stockholmo deklaracija

Šitie raudonojo vora
tinklio rezgėjai kovo 
mėn. buvo susimetę į 
gražiąją Švedijos sosti
nę. Čia ir Maskva netoli, 
čia ir kraštas neitralus. 
Iš čia jie paleido šūkį, 
kad didžiausią taikai 
grėsmę sudaranti atomi
nė bomba. Jie nutarė 
kreiptis į visą pasaulį, 
kad būtų užginta jas ka
rui vartoti: pagamintos 
turi būti sunaikintos, o 
tolimesni atominės ener-

gijos tyrinėjimai turi 
būti skirti tiktai taikai, 
kaip tai “daro” Sovietų 
Rusija. Šis nutarimas ir 
kreipimasis, vadinamoji 
“Stockholmo deklaraci
ja”, buvo priimta ir pa
tvirtinta Sovietų aukš
čiausios tarybos.

Ir kur nepriims? Ne
galėjusi iki tol pasiekti, 
kad Amerikos atominės 
bombos būtų sunaikin
tos, o Sovietų liktų, Mas
kva panoro jas susprog
dinti viešąja žmonių opi
nija. Kominformas įsa
kė visiems pasaulio ko
munistams, taip pat ir 
Chicagos “Lietuvių Tai
kos Komitetui”, kad bū
tų pravestas plebiscitas: 
kas už, o kas prieš ato
minę bombą?

“Kur yra šuva 
pakastas?”

Sovietai visada ką nors 
užkasa nuo žmonių akių, 
kad jie tikrovės nematy
tų. Jie savo tikslus pri
dengia gražiais šūkiais 
— užklosto jais gerovės 
atkištą bolševikinį kumš

tį. Toks Sovietų kumš
tis yra jų ginkluotos pa
jėgos, ne tiktai nedemo
bilizuotos po karo, bet 
dar keliariopai padidin
tos ir moderniškai ap
ginkluotos. Jos ir sudaro 
taikai didžiausią grėsmę, 
kaip tai parodė Korėjos 
agresija. Dean 
nas teisingai ją pavadi
no baisesne už 
bombą. Arba kitaip ta
riant, tai yra ta tikra 
sovietų atominė bomba, 
kuri žudo vieną tautą po 
kitos. Bolševikai norėtų, 
kad kiti sėdėtų ramūs už 
“taikos stalo”, nekliudy
dami jiems su Stalino 
tankais ir burlokiškais 
batais bristi per pasaulį. 
Tai būtų taika, kurios 
siekia “taikos peticija”.

Kodėl bolševikai bijo 
atominės bombos?

Atominė bomba, kaip 
Nukelta, j 4-tą pusi.

Acheso-

atominę

per vandenyną.

taip susuko'Utarui galvą, kad paleistas šly- 
tiniavo lyg girtas, o širdis taip supyko, jog 
vos nepribiauriojo trobos ir gėdos nepasida
rė.

Kvapą atgavus, Utarui jau reikėjo nešti 
i# ten kuadą. Bet nelabasis pakuždėjo užsi
spirti. Ką ji lyg kokį piemenį varinės! O čia 
dar U pikta pagunda Marė. Tiesiog kojos at
silakė nešti, vien tik pasižiūrėjus į ją. Tad ir 
liko Ugi suėjimo pabaigos.

Toliau Klemas jo lyg nė matyt nematė, ir 
Utarui nė į galvą neatėjo, kad per tokį at
kaklumą jis gali dar įmerkti uodegą. Bet kai 
išėjo namo eiti, iššoko pakeliui iš krūmų ke
li nepukai ir, Utarui nė ai nespėjus pasakyti, 
parsitiesė jį ant žemės ir išnėrė iš apdaro. 
Palikę tik su marškiniais, perkišo per jų ran
koves baslį, pririšo prie jo Utarui rankas ir, 
taip jį iškryžiavę, tie nenaudėliai ant vieno 
baslio galo dar pakabino jo kelines, ant ant
rojo švarką ir be žodžio dingo krūmuose.

Nors ir kiek Utaras tampėsi, kiek bandė 
rankas ištraukti — nieko negalėjo padaryti. 
Tad pagaliau liovėsi tuščiai stengęsis ir, mo
vęs nosies tiesumu, nuplasnojo per laukus, 
kad bent prieš dieną parbėgtų pas ūkininką, 
kur siuvo. Ten jau tikėjosi kaip nors išsikil- 
posiąs iŠ tos bėdos. Bet dar lyg tyčia pakeliui 
užbėgo ant žmonių. Dar vds brėkšti prade
dant kicendami prievų takučiu, staiga jie pa
matė, jog tiesiai į juos atplasnoja balta su 
dideliais juodais sparnais pamėklė. O žmo
gelis, matyt, nebuvo drąsuolis. Pamatęs bai
dyklę, tik suriko, numetė nuo kojų klumpes 
ir nuskylė, palikęs net bobutę, kiek kojos ne
ša. Bet vargšė bobutė neturėjo sveikatos 
bėgti. Galutį nulepsėjusi, neteko kvapo ir, 
nebeturėdama ką daryti, apsisiautė tik ske
peta galvą ir susigūžė ant žemės, balsu šauk
damos! visų šventųjų pagalbos.

Netikėtai užbėgęs ant susigūžusios 
moters, Utaras taip pat sumišo ir buvo šo
kęs bėgti pro šalį. Bet kiek pabėgėjus, topte
lėjo jam, jog reikia prašyti, kad ta moteris 
j| išlaisvintų. Tuomet jo nuotykio niekas nė 
nesužinotų, nes nežinotų nė pati moterėlė, 

kas jis toks.
— Močiut, — prišoko jis prie senutės, — 

nešauk be reikalo šventųjų. Aš ne velnias. 
Geriau kelkis ir atrišk štai man virvę.

Bet senutė, visai prie pat savęs išgirdusi 
baidyklės balsą ir prašymą, kad atrištų vir
vę, dar labiau nusigando ir tik skėsčiojo ran
kom, tur būt, norėdama vaiduoklį peržegno
ti. O kai dar nutvėrė už biauriai apžėlusios 
Utaro kinkos, tai suspigo tokiu klaikiu bal
su, jog net Utarą šiurpas perėjo, ir jis, pali
kęs spiegiančią senę, nuplasnojo per laukus.

Kai atbėgo, žmogelio pašaukti, iš kaimo 
vyrai, senutė, vos dvasią atgaudama papasa
kojo, jog prie jos buvęs prikibęs, matyt, iš 
nelaikių kapinaičių pakaruoklis, kad jam nu
imtų nuo kaklo kartuvių virvę.

Vyrai lengvai senutei patikėjo, nes at
bėgdami dar ir patys matė, kaip vaiduoklis 
skriejo tų kapinaičių link. Tik gerokai nuste
bo, iš kur tas pakaruoklis galėjo atsirasti. 
Atmenamais laikais tose kapinaitėse buvo 
tik pora be krikšto mirusių vaikų palaidota. 
Bet nusprendė, jog galėjo ir koks senesnių 
laikų pasivaidinti. Juk kartuvių virvė kaip 
baisiausia ugnis degina pakaruokliui kaklą. 
Nenuostabu, jei ir koks nebeatmenamas ne
laimėlis, ilgiau nebetverdamas, prikibo, kad 
jam tą virvę atrištų.

Taip paskui ir pasklido apie tas kapinai
tes blogos kalbos.

O Utaras, palikęs spiegiančią senę, nu
kūrė per laukus. Kaip jis tuo nelemtu basliu 
nusikratė — nežinia. Kažkoks senis pasako- 
jęsis, kad paryčiu eidamas pažiūrėti nakčiai 
ganykloj paliktų arklių, nepažįstamam ber
nui rankas atrišęs ir į rankoves įkeltą baslį 
ištraukęs. Tai greičiausiai ir buvo Utaras.

Po to su Baltakepuriu Klemu, žinoma, 
Utaras nebenorėjo daugiau susitikti. Kad ir 
už gražią mergą jis nebuvo linkęs duot savo 
kaulus sumalti ar sulaukti kokio panašaus, 
pokšto. Reikėjo tad jam ir Gražiąją Marę 
kaire ranka peržegnoti.

Bet kad nebėra nei pinigų, nei Marės — 
Utarui jau buvo perdaug. Tiesiog pats nebe

žinojo, ko griebtis. Kad būtų įmanęs; para- 
kan būtų sumalęs ir sukčių Burbą, ir tą jam 
galvą susukusią raganą Marę, ir Klemą ir 
pagaliau save patį, kad taip kvailai įsipainio
jo. Ypač jis tūžo ant Klemo. Vis dar jis ne
buvo pametęs paskutinės vilties iš Burbos 
savo pinigus iškrapštyti. O kai juos atgaus, 
tikėjosi, jog ir Marė į jo pusę atsigręš, kai 
tik jai po ausim pinigėliais skimbtels. Bet 
kai Klemas įsimaišė, reikėjo tai užmiršti.

Nieko kito nebegalėdamas padaryti, jis 
troško Klemui bent kaip nors atkeršinti. Tik 
kaip — jo galva nebeišnešė. Pats, aišku, jis 
negalėjo nė pagalvoti, kur nors patykojęs, 
Klemui šonkaulius suskaityti. 0 kita ką jam 
padaryt nebuvo — šulinio jam neuždegsi.

Tokios biaurios nuotaikos prislėgtas, sek
madienį jis užsuko į Durnakromio smuklę 
bent karčias nuosėdas nuo širdies nuplauti. 
Ir čia jam staiga kilo gera mintis, pamačius 
po smuklę besisukiniojančius žinomus Seiri
jų mušeikas. Štai tų vyrukų jam ir reikėjo! 
Už pusbutelį jie mielai sutikdavo išskust kai
lį kam tik pasakysi. Tad juos užkalbino, pa
kvietė prie savo staliuko ir pradėjo vaišinti. 
O kai ištuštino butelį kitą, užsiminė ir apie 
reikalą. Esą Klemas Baltatkepuris labai dide
lius ragus jau įgijęs. Būtų gera, jei tuos ra
gus jie truputį jam aplaužytų. Už tai jis ir 
kitą kartą juos mielai pavaišintų. Kad mu
šeikos būtų greitesni į darbą, jis net pridėjo 
jog Klemas ir juos pačius laikąs nieku ir vi
siems giriąsis, kad, jį pamatę, jie taip neria 
į pašalius, jog tik kulnai žaibuoja.

Mušeikos žinojo, kad be reikalo jų niekas 
nevaišina. Tad, lyg jau būtų jų uždirbtas, 
nesivaržydami maukė Utaro alų bei degtinę 
ir laukė, ką tasai jiems pasakys. Bet kai iš
girdo Klemo Baltakepurio vardą, jie net kiek 
pritilo, apsidairę, tur būt, ar paties Klemo 
čia kur smuklėje nėra, susižvalgė savo tar
pe ir susiraukė. Utaras, matyt, apsiriko, ma
nydamas, kad jiems dar maloniau, jei gauna 
iškedenti gaurus tokiam, kaip Klemas. Jų 
amato žmogui buvo neišvengiama gaut pa- 
kaužin gumbų, pavaikščiot pamušta akim ar 

perskelta lūpa. Kai prasišiepdavo, galėjai įsi
tikinti, jog jie pasiryžę mažiau laimingu at
veju ir kokį dantį išspiauti. Iš tokio verslo 
jei neduoną valgydamas, tai bent pagėrda- 
mas, tokių dalykų negalėjai išvengti —' net 
iš kokio smarkesnio senio ar pusbernio tai 
galėjai uždirbti. Bet leistis į nuotykius, kur 
nuo vieno smūgio gali žegteit ir nebesikęk — 
nebuvo jų paprotys. Tad į Utaro žodžius jie 
tik kažką sumykė, nesusigaudydami greito
mis, ką jam atsakyti.

Tasai pinčiukas juos pastatė į nemalonią 
padėtį. Į Klemą kibti jie būtų sutikę nebent 
visai galvas pragėrę. Bet Utarui tai pasakyti 
jie, žinoma, negalėjo. Nebuvo jų paprotys 
kam nors parodyti, kad jiems pritruko drą
sos. Tad, Utaro kalbos klausydami, jie tik 
vis labiau raukėsi ir žvilgčiojosi savo tarpe, 
kol pagaliau Čiulka, dėl savo rudais šlakais 
nusėdo veido vadinamas Raibu Miku, susi
griebė. '

— Meluoji, drieže, norėdamas tik mus su 
tokiu vyru kaip Klemas supiudyti! — drožęs 
kumščia į stalą, suriko jis. — Dar negimė 
toks, kuris mus mišku vadintų. Tik tu savo 
nemazgotu snukiu čia mus derglioji.

Utaras dar bandė aiškinti, jog tai tiesa, 
jis galįs liudininkus pristatyti. Bet tie jo nė 
klausyt neklausė.

— Kaip tu drįsti tokius vyrus, kaip mes ir 
Klemas piudyti! — supratęs Raibo Miko 
mintį, šaukė kartu su juo ir Kučas.

— Pasakyk tu dar žodį prieš Klemą, tai 
snukį tau suardysiu, šunie šašnotas! — pats 
nušašusiu snukiu ir kažkokiose muštynėse 
priplota nosim rėkė marmančiu balsu ir tre
čiasis jų bičiulis.

Dėl tokio nelaukto užsipuolimo sumišęs ir 
nusigandęs, Utaras net atsistojo ir pradėjo 
atbulas į duris trauktis. Bet Raibas Mikas 
nenorėjo praleisti progos visiems smuklėje 
esantiems ir dabar sužiurusiems, kas čia da
rosi, parodyti, koks pasiutęs jisai smarkuo
lis. Tad nelaukė, kol Utaras pats pro duris 
išsmuks, bet nutvėręs už apykaklės taip dėjo 
keliu į pakalą, kad tasai nerte išnėrė lauk.
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Kas ta "taikos peticija"?
Atkelta iš 3-čio pusi, 

teisingai pažymi Joseph 
C. Harsch (The Chr. Sc. 
Monitor, liepos 3), yra 
vienintelė priemonė iš
laikyti pasaulyje karinę 
pusiausvyrą. Jei Ameri
ka jos netektų, Sovietų 
Rusijos niekas nesulai
kytų nuo karo žygių. Tik 
tas grasus ginklas Krem

liui uždeda apinasrį. 
“Taikos peticija” norėtų 
jį nuimti ir uždėti, sa
kysim, Washingto n u i. 
Kiek tada žmonių būtų 
išžudyta, sukišta į kon
centracijos lagerius ir 
vergų stovyklas? “Ru
siškos atominės bombos” 
— Čeką, GPU, NKVD, 
MVD ir kitos jačeikos — 
nuo Spalių revoliucijos 
pradžios yra jau milijo
nus išžudžiusios, bet apie 
tai visokios peticijos ty
li.. Jos prabyla tik tada, 
kaip bolševikai įsinori 
turėti nesurištas rankas. 
Taigi, “visi prieteliai, 
kurie plaukiate per “Vil
nis” ar džiaugiatės “Lais
ve”, padėkite tiems 
žmogėdroms atrišti ran
kas!” Taip maždaug 
skamba parašų rankioji- 
mas.

Menka garbč 
StockholnMi

Šita gemblerystė pasi
darė jau nebe maloni ir 
patiems Švedams. Švedi
jos ministeris pirminin
kas Tage Erlander liepos 
16 d. pareiškė, kas šve
dams labai neskanu dėl 
tos apgaulios propagan
dos, su kuria surištas jų 
sostinės vardas. Pridėki
me, kad betk&m heMUM 
skanus tas Kremtiatte-bF 
tos Stockholme iškeptas 
pyragas. Bolševikai su
geba jį įkišti į svetimą 
pečių, kad jis išeitų pa
našesnis į kitų ir leng
viau suviliotų neišmanė
lius. Tiktai jo atsikan- 
dus, justi tikrasis lokio 
kvapas.

Nelįskite į raudoną 
būdą!

Liepos 15 d. New Yor
ke buvo susirinkę atsto
vai 13 įvairių tautinių ir 
religinių organizacijų, 
kurių vardu griežtai pa
smerkta “taikos petici
ja” ir parašų rinkėjai. 
Atsišaukimas išsiunti
nėtas dar kitoms organi
zacijoms, kurių narių 
skaičius siekia iki 80

> PARAMOM! CLEANERSI LMMMEkS 
Vieninteliai Brocktono Ory Cleanera su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME

Offisas ir Plant 
x 560 tVarren Ave^ 
į Tel. 736 — BROCKTON, MASS. —

milijonų, 
pabrėžta, 
rinkėjai nėra jokie 
kos apaštalai”, 
agresoriai, kurie 
savo vyriausybę 
sukliudyti jos 
gas, nukreiptas 
tikrus karo žiebėjus. At
sišaukimas įspėja, kad 
pasirašę, žymesnieji as
mens gali būti vėliau pa
naudot i tolimesnei ko
munistinei propagandai 
ir tokiems tikslams, ku
rių jiems dabar dar ne
pasako. “Mes tikimės,— 
rašoma pabaigoje,— kad 
nepavyks rasti daugiau 
nei vieno amferikiėčio ir 
nei vienos organizacijos, 
kuri būtų pagauta į šias 
pinkles”.

Nežinojo, ką atsakyti
Rinkdamas parašus, 

vienas toks “taikos apaš
talas” sulaiko gatvėje 
pilietį ir kiša jam pasi
rašyti apglamžytą po- 
pierį. Kai tas nesirašo, 
agitatorėlis įduria jį 
priekaištu: “Tai tu, va
dinasi, už atominę bom
bą?” “žinoma, — atsako 
tas pilietis: — Stalinas 
su atomine bomba grei
čiau pelite kaĮHtaltetūs”. 
Atitštertltii iuiilbjkr. Jis 
nežihojo, k* tteakyti. 
Maskva nebuvo jišth pa
kišusi atsakymo tokiam 
atvejui. Ji pakilo tik 
viėhę mihtį: “hUfe^inkluo- 
kite amerikiėčltiš, kad 
mes lėhgviau jtioa jgaįė- 
tume išskersti, kad ir ta 
pačia 
kurios 
niekas 
tlkUl 
lUttii 
«3ji 
riebaus spHIh

Atsišaukime 
kad parašų 

“tai- 
o tikri 
dergia 

ir nori 
pastan- 

prieš

atomltte bomba, 
iŠ mūsų rinkos 

neišplėš. Svarbu 
M hūhai- 

rankbse, 
šfit Aūsų H

L. Kn.

IRO prirengusi evaimti 
pabėgėlius Europoje 

Frankfurt, Vokietija.
IRO, tarptautinė pabėgė
lių organizacija, ėmėsi 
parengiamųjų žygių eva
kuoti tremtinius iš Vo
kietijoj toliau į Vaka
rus, jei kiltų Europoje 
karas. Komunistų ypač 
bijo pabėgusieji čekai, 
kurių Vokietijoj yra apie 
20,000.

Prisimintina, kad ant
rojo karo pabaigoje, kai 
bolševikai artėjo prie 
Pragos, tai čekai jų lau
kė su išskėstomis ranko
mis.

U

!

Krautuvė i
786 Main St.;

Kampas Grove St. i
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 PRALEISKITE ATOSTOGAS 

BALTUOSE KALNUOSE

Kviečiame draugus ir pažįstamus atvažiuoti 
pas mus į kalnuotą NetV Hampshifre valstiją pra
leisti savo atostogas, ir palaipinti po Baltuosius 
kalnus.

KELRODIS nūn Bostono reikia imti Itoute #3 ir va- 
' ' žinoti Iki Thornton, N. R. kur privažiuosite RED TOF 
< > Camps, kur galėsite ramiai pailsėti.

;; Visus kviečiame
Albinas ir Ona Nevierai.

Komunistų agrefcijos aeudta auka.

DIEVO UZVAIZ
Krikšto malonės dėka mes esame pašaukti į dvasios gy

venimą. Dievas yra vitako davėjas. Jis ne tik sutvėrė ir pa
skirstė vien materialinius gėrius, btet taip pat ir dvasinius. 
Mūsų, Dievo vaikais per krikštu tapusių jų, rūpestis turi būti 
išmintingai ir proporcingai atkreiptas į dvasinius gėrius taip 
pat, kaip žemės vaikai kad rūpinasi žemiškaisiais dalykais. 
Aštuntasis sekmadienį po Sekminių ir nori mums tai priminti.

Mes neesame kūno skolininkai, kad gyventumėm kūniš
kai, sako šv. Povilas savo laiške romėnams, kurie labai mėgo 
kūniškąjį pramogavimą. Kas gyvena tik kūnui, labai nusivils, 
kai kūnas turės mirti; tuo tarpu kas gyvena dvasia, tas gy
vens su Kristumi per amžius ir tada, kai kūnas jau bus dulkė
mis pavirtęs, šita mintis taip svarbi, kad šventieji ją laikė 
savo gyvenimo kelrodžiu. Visiems gerai žinoma, kad šv. Aloy
zas kiekvieną darbą pradėdamas tyrinėjo, ką tai gali padėti 
amžinybei. Neilgai gyveno žemėje šv. Aloyzas, bet per amžius 
gyvens laimėje, kurios niekas sugriauti negalės.

Visas mūsų gyvenimas yra vien Viešpaties malonė. Jis la
bai trumpas. Po to seka atsiskaitymas. , Malonei pasibaigus, 
prasideda teisingumu, šio sekmadienio evangelija atkreipia 
mūsų dėmesį į Dievo teisingumą. Jis pareikalaus atsiskaityti 
už gautas gyvenime malones. Neesame jų savininkai, tik už- 
vaizdos; Dievo maloniu užvaizdos. Visaip sekasi užvaizdoms 
gyvenime, tačiau pats sunkiausias momentas esti, kai reikia 
gala su galu suvesti ir su šeimininku atsiskaityti. Evangelija 
nenori mus mokinti matematikos, bet tik nurodo, kad savo 
užvaizdavimui turime panaudoti kiekvieną galimybę. Kiekvie
nas talentas, kiekviena proga, net artimieji ir kaimynai turi 
būti panaudoti tiksliam atsiskaitymui, savo amžinųjų sąskaitų 
suvedimui. Lengviausiai seksis tam, kurs pradės iš karto tvar
kingai, tai yra su šv. Aloyzu kartos: ką tas ar anas padeda 
mano amžinybei.

Tuo tarpu palikime, nelieskime tų, kuriems yra kiek sve
timas reikalas. Mum* gana sunku suprasti daugelį giliai ti
kinčiųjų į amžinybę, nes ir jie kartais gyvena taip, tarsi am
žinybės visai nebūtų, nors į ją giliai tiki. “Viešpatie, Bažnyčia 
meldžiasi šiandien, tebūna dangiškoji paslaptis mūsų kūnui ir 
sielai atnaujinimas, kad patirtame vaisių to, ką garbiname”.

K. L. J.

LIETUVIAI PASAULYJE >
fe KdhfaAistai St. Cathėri- 

hes, Oht. užpuolė ir apiplėšė 
lietūvį, Petrą Poigriiną, khrį 
susitikę pradėjo vadinti fašis
tu ir kitais komunistų kdliojl- 
inoši tėrihinais. Matydami, 
kad jų Argumentai ginče ne
išlaiko kritikos, pavartojo 
sihūrtą. Primušę iki sąmonės 
netekimo, ištraukę iš kišenės 
135.00 ir pasitraukė. Pdfici- 
ja tą dalyką išaiškino ir tie,

R Liet arehnttektas BoSite- 
kfe dabar gyvena Bršžilijojė 
ir dirba savo fcpeciilybŽjė. 
JaU yra įvykdęs kėlėtą Sta
tybų Rio Sao Piulio mies
tuose.

R K. LukdŠtas Paryžiuje
Chartres žėtoės ūkio patodd-

* je už pavyzdingą traktoriauš 
valdymą gavo diplomą ir pi
niginę dovaną 5(R) frankų.

fe Lietuvių Sąjulgš D.'Bri
tanijoje pradėjo čia gyvfenan- Stalino didvyriai dabar Iau- 
Čių lietuvi)} surašymą, dura- kia teismo.
šomi visi lietuviai — seniauK 
atvykusieji ir naujakūriži. 
Surašinėjimas, vykdomas an
ketų užpildymo būdu, tęsis 
iki rugsėjo mėn. Taip pat no
rima įvykdyti ir visų Kana
doje gyvenančių liėhnrių re- 
gistracija.

■ N. Zelandijos Betėviai pra
dėjo leisti rotatorinį informa
cijos biuletenį — "N. Zelan
dijos lietuvis”.
■ Išėjo iš spaudos Lenkijoje

W. Kamienieckio veikalas 
apie 15-to amžiaus Lietuvos 
visuomeninę santvarką.

I

bet ir pagalvoti apie jauno
sios šeimos dalies tinkamą 
paruošimą ateičiai.

Šios šeimos abu tėvai mo
kytojai, baigę Marijampolės 
mokytojų seminariją Lietu
voje. Paskutinius kelerius me
tus K. Dūlys, kaip pasižymė
jęs mokytojas, buvo Taura
gės apskrities pradžios mo
kyklų inspektorium. Siame 
darbe jį 1940 metais užtiko 
pirmoji bolševikų okupacija. 
Kaip daugelį kitų Lietuvos 
valstybes darbininkų, K. Dūlį 
be jokios "kaltės uždarė oku
pantai į kalėjimą, jo žmoną 
su mažais vaikais palikdami 
be jokios globos. Tik po me
tų žiauraus kalėjimo K. Dū
lys ištrūko iš kalėjimo ir pa
siekė savo šeimą. Nereikia ir 
manyti, kad Dūliai būtų ga
lėję laukti antrosios bolševi
kų okupacijos: jie visiems 
tremtiniams įprastu 
spruko į vakarus, kad

MMimindami
Nesenai laikraščiai paskel

bė, kad New Yorke sutiktas 
dvidešimt tūkstantasis lietu
vis tremtinys iš Europos. Tai 
dvidešimt tūkstantoji Raudo
nojo Maro iš tėvynės ištrem
toji auka pasiekė laisvojo 
Amerikos krašto krantus!

Laikraščiai mirga žiniomis 
apie atvykusiųjų kūrimąsi. 
Tarytum matai, kaip iš tėvy
nės išguitieji ir apiplėštieji 
žmonės milžiniškomis pastan
gomis rūpinasi susidaryti 
Žmogaus vertas gyvenimo są
lygas. Ir reikia pasakyti, 
kad, iš širdies padedant iš se
no čia gyvenantiems broliams 
lietuviams, kūrimosi darbas 
eina su pasisekimu, net labai 
sunkiais iš pirmo žvilgsnio at
sitikimais.

Jau suėjo metai, kaip į Bal- 
timorę atvyko, kaip ir kiti, 
Kazys Dūlys su šeima. Tai 
tikrai gausi šeima: tėvai ir 6 

vyriausioji kus šį kraštą.
Sekmadienį, liepos 

pastebėjome, kad 
fonso bažnyčios zakristijono 
pareigų yra pasitraukęs dėl 
amžiaus ir sveikatos A. Ivoš- 
ka, šį darbą dirbęs 14 metų. 
Šioms pareigoms mūsų klebo
nas pakvietė . K. Dūlį. Tuo 
būdu K. Dūlys savo darbu 
jau tarnauja savo tautie
čiams. Svarbu ir tai, kad šis 
darbas yra pastovus, neprK 
klausąs nuo streikų ar kokių

Visai nese-

net

Pa- 
ap- 

Ar nebaisu

keliu 
pasie-

16 d. 
iš šv. Al-

depresijų. Gausios šeimos tė
vui tatai, žinoma, tari didelės 
reikšmės.

Mt*ę tti|MtoliMBkai
Yra tikrų žinių, kad mūsų 

kolonijos dvi jaunuolės gavo 
aukštojo mokslo stipendijas.

Gražinai Caplikaitei stipen
diją paskyrė Bostono (Mass.) 
universitetas. Šiuo metu G. 
Capiikaitė vakarais lankė 
John Hopkins universitetą 
Baltimorėje. Bostone ji studi
juos kalbas.

Danguolė Laukaitytė, tik 
visai nesenai atvykusi iš 
tremties, gavo pilną stipendi
ją Sacred Heart kolegijoje 
Wichita mieste, Kansas 
tijoje. D. Laukaitytė su 
broliuku atvažiavo pas 
tetą V. Kazakevičienę, 
pat tremtinę. Laukaičių 
emigracija iš Vokietijos 
kliudė, bent tuo tarpu.

Vinį į pikniką!
Sekmadienį, liepos 23 d. V. 

Mikalojūno viloje naujakuriai 
ruošia didelę Gegužinę-Pikni
ką. Už mažą kainą svečiai 
bus pavaišinti skaniais ir gar
džiais gėrimais, 
gera muzika, 
džiaugti gamta 
Skautai išpildys 
ramą.

, Mteę kunigų atostogos
Grįžus iš vasaros poilsio 

(liepos mėn.) kun. - P. Dam
brauskui, išvyko atostogų ki
tas parapijos asistentas, kun. 
V. Vičas. Jį pavaduoja liepos 
mėnesyje kun. A. Jezkevičius, 
MIC., iš Marianapolio, Conn.

J. M.

vals- 
savo 
savo 
taip 
tėvų 
susi-

palinksminti 
galis pasi- 
ir pasišokti, 

įdomią prog-

*

-TU----
i
inW!

vaikai, iŠ kurių 
dukra tik įžengusi į aštuonio
liktuosius metus.
nai K. Dūlys parsikvietė iš
Europos dar savo žmonos tė
vus. Tokiu būdu susidarė

s 

dešimties žmonių būrys.
Klausiu K. Dūlį: “Ar 

kelsi Tamsta tokio būrio 
rūpinimo naštą ? 
žiūrėti į ateitį?”

“Ko čia nusiminsi, — sako, 
— Dievas davė gerds sveika
tos ir metų skaičius ne toks 
didelis pečius slėgia. Dirbu aš 
pats, turi pastovų darbą ir 
vyriausioji dukrelė. Tėvams 
atvykus, ir žmona,* reikalui 
esant, galės atitrūkti nuo ma
žosios šeimos. Taigi varysi
mas! Dirbame, kaip ir dau
gumas į Baltimorę atvykusių
jų, siuvyklose. Darbas, tiesa, 
gana menkai apmokamas, bet 
talpiai gyvendami, alkio ne
jaučiame ir, jei Dievas duos 
geros sveikatos, tikimės to
liau skurdo nejausti”.

•

Su dideliu vaikų pulku ar 
senais tėvais niekur imigran
tai nėra laukiami. Tačiau Dė
dės Šamo šalyje atsiranda ge
ros širdies žmonių, kurie ir
tokiais atvejais nenusigąsta ; i 
ištiesti pagalbos ranką. Gau- ; i 
šią Dūlių šeimą iš tremties i Į 
atkvietė daktaras Kristoforas i Į 
Mendelis. Parsikvietęs nepali- i! 
ko jos skurdžiam likimui, bet '• [ 
per ištisas šešias savaites sa- ■ i 
vo šeimoje davė pastogę ir ■ i 
maistą, kol šie ateiviai susi- j » 
rado ir darbą ir savo pastogę.

Tokiai šeimai su gražiu ma- i1 
žųjų skaičiumi, butas* nefeng- j! 
va risti. Senas baitimorietis ! ' 
V. Vaškevičius, M. Dulienės 
dėdė, padėjo Dūliams užpirkti 
butą Su visai pakeliamu kelių 
mėtų išsimokėjimu.

Tuo būdu savo rūpesčiu ir 
nuoširdžia artimųjų pagalba, 
Dūliai, kaip sikoma, kojomis 
pasiekė Žemę, žinoma, tai ne 
kokia prabangi, tai tik kuk
lus kampelis ir sunkus kas- 
dienihis darbas. Tačiau gyve
nimas jiU žmoniškas. Šiaip ar 
taip atsistota ant tvirto pa
grindo, kuris leidžia ne tik 
šios dienos» kąsniu apsirūpinti,

. . • *-

Tautvaisas gerai laikosi
IS JAV Open pirthėtiybiV

LArry Evens, New Yorko 
Marshall klubo Meisteris, pui
kiai varom pirmyn. Po 6 ratų 
su 6 taškais jis beliko vienin
telis dar nieko nepralaiiPėjęs. 
Donovan, įveikęs Santasiere, 
iškopė kantrą, vietą su 5*6 
taškų. Stolcenberg, Berlineš, 
fc. Nash po 5 tšk., H. Steiner, 
Btegnier, Kramer, Dr. Mdbga-
rini, A Pinkus, Santastcrs, torio Tautvaišos.

šėką bostoniečiai: 
Pov. TtutvkiSaa, 
— po 4 tšk. 
Tautvaisas įveikė 

Shenvini,
su Stolcenber-

Steinmeyer, Shipman, Fok, C. 
Hess ir Keefe — visi po 4>/2 
tik. Toliau
W. Adam, 
Daly ir kt.

Povilas
Ffeat, E. Sullivan, 
lygiom sulošė 
gu ir Miller; pralaimėjo Kra
nteliui. Dabar dar visas 100 
dalyvių užpakaly mūsą meis-

KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys 
no! rihdys no^adlka!

Statome Koplyčią
MARIJOS URBEI--IV. METAMS ATMMTR 

B0TNAN.ČM*. * 
MARUOS N. P. SESERŲ VtttHttOLYME

GERAŠIRDIS LIETUVI, 
Prisidėk!

Pacfidinsi Marijos Garbę, 
Atliksi gražų, gailestingu darbą,
Būsi nuolat prisimehainas Seselių maldose,

?!
I 
?! f 
?! ?!

- JĮamžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą. ?!
KIEKVIENAS AUKOTOJAS £
BUS ATMINTAS: i

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už vi- ?! 
sus aukotojus gyvus ir mirusius. !?

GAUS: |
MARUOS N. F. FA VEIKSLĄ »» f**»r*-, £

kas nors Įdek koplyčiai štotyti aukos.
PAŽYMĖJIMUS:

STATYBOS RfeMEJO, kto ratam 
STATYTOJO, kM aukos ................

DIPLOMUS:
GARBft STATYTOJO, kas ankttš 
FUNDATORIAUS, kas artum ...............
GARBES FUNDATORIAUS, kM aukos SlMfr.M 

GARBŪS LENTOJ bus iškalti visų FUNDATORIŲ 
vardai.

AUKSO KNYGOJ
o FUNDAT0L_. 
su fotografija h* 

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

>25.80
S5S.SO

S.00

M bus jrašyti vbų aukotojų vartai, 
«1A5b skirti » jto sMdrą foH 

gyvenimo aprašymu.

Immaculate Conceptfon CMVfeftt BtriMUtg FUMd,
R. F. D. 2, Puišiam, Omn.

Siunčiu koplyčiai statyti auką S.............................
Vardas, Pavardė.....................................................................
Adresas ...................................... . ............................................

(Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk VTenūolyhui)
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Penktadienis, Liepos 21, 1950 DARBININKAS

Tėvai ir vaikai
DIEVO IR TftVYNM MEILE. — MOTINA SU TRIMIS VAI
KAIS KELIAUJA | LIETUVIŲ MOKYKLĄ. — KAI VAIKAI 
PALIEKAMI TIK SU KOMIKAIS. — KOL VAIKAI MAŽI, 

MOKYKIME JUOS LIETUVIŠKAI.

J. Kuzmickis
PRADŽIOJE trumpa žinutė:
Liepos 2 d. Bradforie, Augi joje, savo tėvų, kapeHoao ir 

mokytojų gtotejąmL šeši maži lietuviukai priėmė Pirmąją Ko
muniją, o lietuvių mokytom mokiniai surengė vakarą su vaidi
nimu, deklamari jomta h kurtintais šokiais.

TRUPUTI MEILES...
PRAĖJUSIŲ metų pabaigo

je mirusi mokytoja Sofija 
Klarner 1946 m. dienoraštyje 
rašė:

“Tą dieną buvo labai links
ma jūra. Nuo smėlio baltos 
juostos iki horizonto šokinėjo 
laisvai sidabrinės bangos ir 
auksiniai spinduliai. Tą dieną 
linksmi atrodė žmonės, nudegę 
jauni berniukai ir mergaitės, 
vaikai, pilstą smėlį ir kibirė
liais laistą sūrų vandenį, jų 
besišypsą tėvai.

“Pamąsčiau, kad jiems vi
siems pavyko pabėgti ii karo 
gaisro ir kad jau apėjo tai už
miršti. Ilgai žiūrėjau į išliku
sią jūrą ir išlikusius vaikus. 
Man atrodė, kad laimės pa
slaptis yra labai paprasta, nes 
Dievas taip maža reikalanja iš 
žmogaus: truputį meilės ..ir

lo pasitiesusios sąsiuvinius 
pieštuku keverzoje dvi mažu
tės mergaitės: Irutė — 5 metų 
ir Raselė — 4. Juodvi braižo 
vašiukus, piešia apskritimus, 
dailina A ir B raides.
šalia jų sėdi šešiametis Vik- 

toriukas. Jis jau lanko anglų 
mokyklą, puikiai kalba angliš
kai. Tačiau ir jis įgulęs vedžio
ja pieštuką ir niūniuoja daine
lę.

Vaikų pasaulyje visuomet 
rasi vieną ar kelias motinas. 
Tai joms reikia vaikus paly
dėti, tai mokytojų nuomonės 
pasiklausti, tai prisėdus mo
kytojui padėti. Motinos vis 
motinos...

Lietuvos gražieji ežerai

g

1 1 -

Katalikų Bažnyčia Korėjoje
cen- 

pravartu šį tą prisi- 
katalikybės pra- 
plėtojimąsi Ko-

apie 
joa

pasaulinio karo

ABSOLIUTIZMAS - PILIEČIUI 
PAPJŪTIS

Absoliutizmas, arba auto
kratija (priešingai — demo
kratija) yra valstybės neri
botos valdžios pavidalas, kai 
visa valstybės valdžia išimti
nai ir neribotai priklauso vie
nam valdovui (monarchijoje 
arba diktatūroje) 
dančios grupės

p riešą - 
tik T. 
beteisė

valsty- 
vyravo 
18 am-

armijai 
imperi-

KOMIKAI IR KNYGOS
VAIKAI nelabai turtingi lie

tuviškomis knygomis. Vienas 
kitas turi kokį vadovėlį ar ei
lėraščių knygelę, kartais “Eg-

truputį nusižeminimo — tai lutės” žurnalą ar apiplyšusią 
viskas. Tačiau kaip tik to mū
sų dauguma Jam su nepapras
tu užsispyrimu atsako, neno
ri ar nemoka Jam duoti”.

Iš tremtinio Dievas truputį 
daugiau reikalauja: meilės 
Dievui ir Tėvynei, pakantrumo 
savųjų tarpe.

Nežinau, ką galima galvoti 
apie aną buvusį aukštą Lietu
vos valdininką, 
mylią nuo lietuviškos mokyk
los, kuris žino, kad net keturi 
mokytojai aukojasi dirbdami 
du vaikaU,'io jb... savo vieh- 
turčio sūnaus neatsiunčia mo
kytis ir auklėtis.

Vaikų pasaulyje
KIEKVIENĄ šeštadienį šal

ti, akmens mūrai atgyja, kaip 
pasakos užburta pilis.

Kiekvieną šeštadienį papras
ta kaimo moteris, paskubom 
atlikusi namų ruošą, važiuoja 
autobusu septynias mylias, ly
dėdama du sūnelius ir dukre
lę į lietuvišką mokyklą, Neiš
taigingai jie gyvena: tėvas ke
lis mėnesius gulėjo lovoje ir 
visa išlaikymo našta gulė ant 
motinos pečių.
— Juo daugiau išmoks, juo 

bus geriau, — sako'moteris.— 
Nebus tokie tamsūs. O kaip 
jie, tie mano vaikai, mokosi? 
Ar neišdykauja, klauso? — 
tuojau pat (paklausia.

Kiekvieną šeštadienį iš gre
timo miesto apie dešimtį my
lių važiuoja dvi paaugusios 
mergaitės, kartu su savimo at
siveždamos raudonskrU o s t ę 
Lyliją.

— šeštadieniais jos namuose
neišlaikytum! — sekmadienį
aiškina motina. — Pasiilgsta 
savų, lietuvių vaikų...

Pirmajame skyriuje ant sta-

Dėl paskutinių įvykių Ko
rėja tapo visų dėmesio 
tru. Tat 
minti ir 
džią bei 
rėjoje.

Iki II-jo 
pabaigos Korėja buvo japo
nų imperijos dalis, jos už
kampis, tai apie ją maža kas 
buvo težinoma, ypač plates- 
niems žmonių sluoksniams. 
1945 m. Amerikos 
sutriuškinus japonų
jos galybę, Korėja buvo iš
laisvinta iš Japonijos despoti
jos, tačiau didelė jos šiaurinė 
dalis pateko į kitą, dar bai
sesnę, sovietų despotiją. Pie
tinė dalis, pasitraukus iš jos 
amerikiečiams, pradėjo nepri
klausomą valstybinį gyveni
mą. Čia katalikybei plėstis 
atsirado palankios sąlygos. 
Bet ar ilgam?

sako
vaikais 
vienas 
Lietu-

pasakų knygutę.
Tačiau niekas nė nepajuto, 

kaip vaikų pasaulin įsivogė 
margai iliustruoti anglų k. lei
džiami laikraštėliai, kuriuos 
patys vaikai komikais vadina.

Naudos iš tų “komikų” jo
kios. Tačiau vaikus masina 
iliustracijos kovotojų nuoty
kiai, nematyti neregėti pasa

kuos gyvena kojiniai. Žinau berniuką, kuris 
pasiėmė svetimą saldainių kor
telę (Anglijoje . saldumynai 
normuojami!) ir atidavė ją 
anglui berniukui, kad gautų 
“komikų”...

Taip, naudos jokios, o žalos 
— ji gal dar labiau ateityje 
pasireikš. Va, jau dabar vie
nas kitas žaidžia su “revolve
riu” ir nevienas jau turi ran
duotą veidą.

— Sunku dabar su 
mokykloje!
mokytojas. — Tai ne 
voje... Dabar kartais jie visai 
nesuvaldomi darosi.

Ne, ne tik stovyklos juos 
veikė: veikia juos didmiesčių 
gatvės, veikia kovbojiškai nu
siteikę draugai anglai, veikia 
“komikai”... O tėvai? Jie nevi- 
sada gali veikti, nes pareina 
iš darbo tik vakare ir gerokai 
pavargę.

Štai dėlko nesuprantamas ir 
anas tėvas, kuris atsisakė leis
ti savo sūnų į lietuvišką mo
kyklą, nes lietuvių kalba ir is
torija jam nebebus reikalin
ga...

Žinoma, “komikų" su lietu
vių kalba neįveiks: reikia ang
liškai mokėti. Bent kovbojų 
užsiaugins!

LENK MEDĮ, KOL JAUNAS!
MOKYTOJAI aukojasi ir 

dirba su vaikais. Organizaci-

jos ieško būdų, kaip bent už 
patalpas mokyklai atsilyginti.

Susipratę tėvai, kurie dar 
atsimena, kaip sunkiai lietu
viai kovojo dėl spaudos lais
vės, palaiko mokyklas, įverti
na mokytojų ir organizacijų 
pagalbą bent atsiųsdami vai
kus į mokyklą.

Lietuvė, Anglijos pilietė, šių 
metų pradžioje su dviem sūne
liais iš Lenkijos atvyko į Ang
liją, ir apsigyveno lietuvių tar
pe. Abu sūnūs, nors lietuviš
kai gerokai primiršo, kiekvie
ną šeštadienį atvyksta į savo 
mokyklą,
kos «metų vyrukas, 
sėdėti 
vaiko, 
tų.

Kai
tautinius šokius, našlė motina 
ašarojo žiūrėdama.

Jos vargas, bolševikų nu
šauto vyro laidotuvės Lenki
joje, veržimasis į vakarus iš
mokė ją branginti 
kalbą ir tradicijas.

Kad visi tėvai būtų 
Kad visi suprastų, 
vaikas kelis metus lanko sve
timą mokyklą, jis pamiršta 
savo tėvų kalbą! Kad visi tė
vai mokytų savo vaikus lietu
viškai, kol dar laikas!

IW MII ——

Jaunesnysis, dvyli- 
nesigėdi 

šalia septynerių metų 
kad lietuviškai pramok-

vyresnysis sūnus šoko

lietuvių

kaip ji! 
kad, jei

Angliškai * Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

DARBININKAS

366 W. BroAdway 
So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

pavardė

adresas

t

Katalikų tikėjimo pradžia 
korėjoje

Pirmieji Kristaus mokslą 
Korėjoje pradėjo skelbti mi
sijonieriai tėvai jėzuitai pen
kioliktojo amžiaus pabaigoje, 
tačiau katalikų tikėjimas čia 
tvirčiau prigijo tik aštuonio
liktame šimtmetyje. Kai 1794 
m. į Korėją atvyko pirmas 
kinų tautybės kunigas, jau jis 
čia rado apie 4.000 korėjiečių 
katalikų.

Pirmas apaštališkasis 
Vikarijatas

1812 m. Korėja pasiuntė 
prašymą Pijui VII ir vėliau 
kitą prašymą Leonui XII, kad 
būtų įsteigtas šiame krašte 
Apaštališkasis Vikarijatas. 
Prašymas buvo išpildytas ir 
1831 m. įsteigtas pirmasis 
Apaštališkasis 
kuris buvo 
žiaus užsienio 
To vikarijato 
nelengvas, nes 
jos katalikai 
džių persekfojami, bet jų pra
lietas kraujas ne veltui buvo: 
katalikų tikėjimas plėtėsi po 
visą pusiasalį.

Kai 1838 m. į ten buvo pa
siųstas vyskupas Mons. Im- 
bert, jis konstatavo, kad jau 
tada Korėjoje buvo katalikų 
apie 10,000 ir jau buvo for
muojama maža seminarija, 
kurioje turėjo būti slaptai 
ruošiami kunigai.

Korėjos kankiniai
Vyskupas Imbert ir jo du 

palydovai buvo nukankinti 
1839 metais: jiems buvo nu
kirstos galvos. Tokiu būdu 
pirmojo vyskupo misija bai
gėsi kankinio mirtimi. 1867 
met. tarp 205 japonų kanki
nių buvo paskelbti palaimin
taisiais ir 9 korėjiečiai. 1925 
Šventaisiais metais buvo pa
skelbti palaimintaisiais 69 ko
rėjiečiai. Būdinga, kad. paly
ginus, toks nedidelis skaičius 
katalikų, taip skaitlingas pa
laimintaisiais, kas rodo, kad 
katalikų tikėjimas korėjie
čiuose yra gilus. 1866 metais 
tikėjimo persekiojimuose žu
vo dar vienas vyskupas ir 5 
misijonieriai.

Katalikybes plėtimasis 
Korėjoje

Pagaliau tarptautiniu susi
tarimu 1882 m. Korėja atida
rė savo krašto sienas užsie
niečiams. Tada Korėjoje su
sidarė palankios sąlygos ka
talikybei skleisti.

Herojiški misijonieriai ėmė
si savo darbo, ir tikinčiųjų 
skaičius nepaprastai pradėjo 
augt. 1933 m. buvo pasekęs 
iki 120,000 tikinčiųjų katalikų, 

kurių tarpe buvo 80 vietinių 
kunigų, 100 užsieniečių misi- 
jonierių, 200 seserų vienuolių 
ir 200 seminaristų. Praėju
siais metais Korėjoje jau bu
vo apie 200,000 katalikų, trys 
vietiniai vyskupai, virš 250

Vikarijatas, 
pavestas Pary- 

misijonieriams. 
darbas buvo 

tų laikų Korė- 
buvo stabmel-

kunigų. Visa Korėja buvo pa
dalyta j 8 bažnytines provin
cijas: 3 šiaurinėje Korėjoje, 
2 demarkacijos linijoje ir 3 
pietinėje Korėjoje. Birželio 
mėn. 11 d. š. m. Seoul mieste 
eucharistinėje procesijoje da
lyvavo apie 20,000 katalikų.

Katalikų persekiojimai 
šiaurinėje Korėjoje

Sovietų invazija į Šiaurinę 
Korėją sutraukė čia kataliky
bės klestėjimą: daug kunigų, 
vienuolių ir vyskupų buvo už
daryti kalėjimuose, kur dau
gelis jų kankinami mirė. Čia 
reikia paminėti ir Mons. 
Sauer, O.S.B., kuris nuo kan
kinimų kalėjime mirė. Praė
jusiais (gegužės mėn.) met. 
Šiaurinėje Korėjoje buvo be
likę vos 5 kunigai, kurie pa
slapčiomis aprūpina tikinčiųjų 
dvasinius reikalus.

Bažnyčios padėtis Pietinėje 
Korėjoje

1947 metais, kai dar Korė
jos nepriklausomybės klausi
mas buvo sprendžiamas tarp
tautinėse institucijose, popie
žius jau pasiuntė Korėjon ofi
cialiu Apaštališkuoju delega
tu Mons. Patricijų Byrne, ku
ris tais metais spalio mėn. 
nusileido Seoul aerodrome. 
Naujasis popiežiaus delegatas 
buvo entuziastiškai korėjiečių 
sutiktas ir sveikinamas. De
mokratinės Korėjos preziden
tas pareiškė didelį dėkingumą 
popiežiui, kuris beveik metais 
prieš Korėjos pripažinimą ne
priklausoma respublika, jau 
ją tokia buvo pripažinęs, pa
siųsdamas oficialų 
delegatą.

Misijonieriai iki 
tų Korėjoje turėjo
kimo laisvę ir naudojosi dide
le gyventojų pagarba.

Katalikybės ateitis Korėjoje
Katalikų Bažnyčios ateitis 

Korėjoje labai daug priklau
sys nuo dabartinių įvykių 
raidos. Jeigu pavergtų visą 
Korėją komunistai, tai jaunu
tei Korėjos katalikų bažny
čiai būtų suduotas skaudus 
smūgis ir taip spartus katali
kybės plitimas šios naujos 
despotinės sistemos vėl būtų 
sutrukdytas. Kaip žinome, 
kur komunistai įsigali, ten 
prasideda žiaurūs tikinčiųjų 
persekiojimai, žmonių sąžinės 
išprievartavimas. J. L.

Šv. Sosto

šiolei Pie- 
pilną vei-

arba val- 
asmenims, 

valdančiai partijai (respubli
koje). Visada atmintinas ab
soliutinės monarchijos atsto
vas yra Prancūzijos karalius 
Lui-L'udvikas XIV (1643- 
1715) su savo posakiu: vals
tybė, , tai aš (l’Etat c'est 
moi). O absoliutinės diktatū
ros pavyzdžiais eina Lenino, 
dabar Stalino T. Rusija, Hit
lerio Vokietija, Mussolinio 
Italija. Beje, šiandie rusas ar 
komunistas bolševikas drįsta 
sakyti, kad 
respublika, 
respublika.
laisvų slaptų, 
lygių 
ar savivaldybes, 
mokratijos, o T. Rusijoje rin
kikai tų sąlygų nė šešėlio 
bolševikų režime niekados ne
turėjo ir neturės. Taigi. T. 
Rusija nėra respublika, kaip 
ir Lietuva dabar nėra respu
blika: T. Rusija tėra dikta-

T. Rusija yra 
arba respublikų 
Ten, kur nėra 

betarpiškų ir
rinkimų į parlamentą 

nėra ir de-

tūra su diktatorium 
kyje, o Lietuva dabar 
Rusijos pavergtoji 
provincija.

Absoliutizmas kaip 
bes valdžios forma 
Europoje net 17 ir
žiais. 18 amžiuje atsirado va
dinamasis “šviesusis absoliu
tizmas", esmingai niekuo ne- 
siskiriąs nuo lig tol buvusio.

Bet šiais visokiausios pa
žangos laikais būtų juokinga 
begalvoti, kad kurių nors iš 
tų valdymosi pavidalų nors 
kiek bereikalingas. Kur yra 
"absoliutizmo” bent šešėlis — 
tokioje valstybėje pilietis nie
kados laisvesnis nesijaus ir 
net nebus. Tik tikroje pilnoje 
demokratijoje tėra žmogus 
išvaduotas. Demokratija ne
gali garbinti ir negarbins nei 
žmogaus valdovo, nei valsty
bės valdovo: valstybė privalo 
tarnauti 
liečiams, 
kad yra 
valstybė
no savąjį žmogų - pilietį per 
absoliutizmo dvasios kompar
tiją ir jos viršūnėje sėdintį 
neaprėžtąjį diktatorių, arba 
partijos pastatytąjį autokra
tą. A. Žiemena.

savo žmonėms — pi- 
o ne antraip, kaip 
pvz. T. Rusijoje, kur 
pavergė ir sumašini-

JIE YRA NAUJI-N AUJ.I
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FRI6IDAIRE
Master Model Refrigerotors

Lietuvių reikalai 
lenkų raštuose

Vienas Philadelphijos lietu
vis rašytojas gavo iš Londo
no nuo lenkų tautybės Pran
ciškaus Skovyros dvi plato
kas brošiūras, kurių vienoje 
kalbama apie bolševikų lenkų 
karininkų 
o antroje 
Lenkijos 
mentai ir
se puslapiuose buv. “Žiburių" 
redaktoriaus Juozo Vitėno 
politiniai laiškai ir jam Au
gusto Zaleckio ir ministerio 
Adomo Taranovskio atsaky
mai. Phfladelp kietis.

išžudymą Katyne, 
įtalpinti Londono 

vyriausybės doku- 
pirmuose septyniuo-

/

L—

Here's new beauty, new conve- 
nience and usabiiity—a big refrig- 
'•rator in small kitchen space — with 
features and dependability yov'll 
fi.nd nowhereelse. Come in. See all 
rhe Frigidaire refrigerotors.

♦ 7 ®9.75

C. K DO'V*
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Oirfy FrigMoire Gives You All These Feotores I
• Distinctive new styling — 

inside and aut

• New super-storage 
design

• All-aluminum, rust-proof 
adjustablo chalvas.

• New, deeper, all-porce- 
lain stack-up Hydrators

• More space for 
largo ifems

• More tall-bottle
space

k
• Ezclusive Dovble-Easy 

Ouickube Trays

• New half-shelf and twing 
down shelf

• New, aff-porcetmn 
Multi-Purpeso T ra y

• New, afi-portetain Meat 
Storage Drower

• More food-freeiing 
space

• Fatnous, economical 
Meter-Miser mochanism

Look Outfid»l Look Insidol 
You Can't Match a FRIGIDAIRE I

Ketvirtis & Co.
WATCHES - JEWELRY - DIAMONDS - TELEVKION

ELECTRICAL APPLIANCES

379 West Broadnay
South Boston, Mass. Tel. South Boston 4649
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ŽIDINIUOSE

< Vaci. Sidzikauskas, buv. 
vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas ir VLIK’o narys, at
vyko Amerikon ir apsistojo 
Wąterbury, Conn.
• Aladija Dičiūtė, Lietuvos 

operos solistė, persikelia į 
Chicagą ir čia atidaro operos 
klasę, kur bus paruošiami 
kandidatai scenai (vaidybai) 
Iki operos imtinai. Norintiems 
bus dėstoma dainavimas.
• Gen. Povilas Plechavičius, 

kurį laiką buvęs be darbo, 
dabar vėl gavo darbo Chica
goje vienoje alaus urmo krau
tuvėje, kaipo pardavėjas.
• Lietuvaitės, Regina štuo- 

pytš ir Agnė Jasaitytė už 
stropumą ir pažangą moksle 
Detroit Kolegijoje gavo sti
pendijas dar trejiems me
tams.
• Lietuvos vyčiai Philadel

phia, Pa. labai gerai veikia. 
Dabar pradeda rengtis Liet. 
V»*ių seimui Chicagoje ir su-

teinančių metų veiklos 
d < 
>■. A. Baltinis, kuris ne- 
i atvyko iš tremties į Dės 

.nes, Iowa, dabar vyskupo 
skirtas į St. Michael’s pa- 

upiją Harlan, Iowa.
• Seserys Kazimierietės Vi

la Joseph Marie Philadelphia, 
Pa., turi kasmet savo koply-

; čioje nuo liepos 16-18 d. 40 
. vaL atlaidus, kurie ir šiemet 
tuo laiku.

' • Prof. kun. S. Yla neseniai 
išvyko Kanadon, ir dabar te
nai svečiuojasi.
• Dr. Jonas Kregždė, gyv. 

Jamaica, N. Y., kreipiasi į
' lietuvius muzikus, siūlydamas 

sudaryti pabaltiečių simfoni
nį orkestrą.
• Lietuvių choras Omaha, 

Neb. tikrai sustiprėjo ir pra
dėjo gražiai veikti, kai atvy
ko ir pradėjo jam vadovauti 
chorvedys Mečys Lekšys. Net 
Omaha svetimtaučiai malo
niai kviečiasi šį chorą į savo 
parengimus, kad juos paįvai
rintų lietuviškomis dainomis.

t

įspūdingas lietuvių lakūnų Darijaus • Girėno 
tragiškos mirties paminėjimas

Palaidoti iškilmingai šv. 
Marijos kapinėse. Tebūnie 
Dievulis gailestingas mirusių
jų vėlėms.

Vyksim į Putnam, Coqn.
Liepos 30 d. New Britainie- 

čiai rengiasi vykti į Putnam, 
Conn. N. Pr. seselių metinį 
pikniką. Dėl kelionei busų 
jau yra rūpinamasi. Bušai iš
vyks tą dieną 8 vai. rytą nuo 
šv. Andriejaus bažnyčios. Ku
rie rengiaties vykti busais, 
malonėkite kreiptis pas B. 
Mičiūnienę. Paskubėkite, nes 
laiko nedaug teliko vietoms 
buse užsisakyti.

New Britain, Conn.
Pereitą sekmadienį, liepos 

16 d., 10 vai. 30 min. rytą
vietinė radio KNB stotis, ku
rioje lietuviško pusvalandžio 
vedėju yra V. Zalnieraitis, 
pašventė 15 minučių, prisimi
nimui tragiškos lietuvių lakū
nų Dariaus - Girėno mirties. 
Programą išpildė Šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas 
profesoriaus V. Marijošaus.

V. Marijošus jauriai papa
sakojo apie mūsų narsiųjų 
lakūnų gyvenimą, jų tragišką 
mirtį bei jų pagerbimą Lietu
voje. Jam kalbant, choras 
liūdnai dainavo, tarsi, lyg kad 
kur toli už jūrų būtų girdė- 
jęsis liūdnas varpų gaudimas. 
Tai teikė radio klausytojams 
graudų įspūdį. Šį šeštadienį, 
liepos 22 d.. 7;30 v. rytą bus 
atnašaujamos iškilmingos šv. 
Mišios šv. Andriejaus bažny
čioj už žuvusių didvyrių sie
las. Šv. Mišias užprašė vieti
niai tremtiniai. Patartina vi
siems lietuviams jose daly
vauti.

Parapijos piknikas pavyko
Liepos 16 d. įvyko šv. An

driejaus parapijos piknikas, 
kuriame nežiūrint ir lietingo 
oro, parapijiečiai skaitlingai 
dalyvavo ir erdvioje dviejų 
aukštų salėje smagiai pralei
do laiką.

Klebonas kun. V. Karkaus- 
kas paskelbė dalyviams trijų 
jaunuolių mokslui stipendijas, 
ktrias skiria šv. Vardo drau
gija. Stipendijas laimėjo J.* 
Riktoraitis, R. Balinskas, ir 
panelė Liegiūtė.

Mirė
Pereitą savaitę staiga mirė 

laike darbo dirbtuvėje a.a. 
Juozas Grimaila, 65 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną, brolį, seserį ir daug gimi
nių.

Bostono ligoninėje po sun
kios galvos operacijos mirė 
a. a. Juozas Kavaliauskas, 50

Gimęs ir augęs 
Liko nuliūdę 

bei ve-

metų ami 
New Britain. 
žmona, sūnus, duktė 
lionio sena motina ir trys se
serys.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICEICOALCO.
27 L*wrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

į Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi j

TIMKEN
OIL HEAT

Šildomus Bumelius
Brockton 0’1 Heat., Ine. į
27 I^egion Parkway, į

Brockton, Mass. S
Tel. Brockton 323

' --------------------------------------—

Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ 
Atholio Žmones virš 100 metų 1 hOmpSOlI

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

■*gWCF INC
4

B. M.

DARBININKAS

Sveikinam kleb. kun.
A. E. Gradecką

New Haven, Conn.
Laikas greitai bėga. Štai 

liepos 8 d., suėjo 10 metų 
kaip mūsų šv. Kazimiero pa
rapijoj sėkmingai darbuojasi 
kun. A. E. Gradeckas. Išbu
vęs mūsų parapijoj tik penkis 
metus, atmokėjo parapijos 
skolas, atremontavo svetainę 
ir kleboniją, visa širdimi atsi
davęs dirba jįr dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, remia gausiai 
BALF darbuotę ir rūpinasi 
tremtiniais. Nors gimę s, au
gęs ir mokslus baigęs šioje 
šalyje, bet taisyklingai varto
ja lietuvių kalbą, jos nesigė- 
dina ir kitus skatina ją var
toti, kad būtų kuo ilgiausiai 
išlaikyta.

Šių sukaktuvių proga visi 
parapijiečiai ir geros valios 
lietuviai nuoširdžiai sveikina 
savo kleboną, kun. A. E. Gra
decką, linkėdami sveikatos ir 
Dievo palaimos dar ilgus me
telius dirbti mūsų tarpe sielų 
išganymo ir tautos labui. Il
giausių Metų!

Atostogos
Orui atšilus ir prasidėjus 

atostogų laikui, teko' susi
laukti daug viešnių bei sve
čių mūsų kolonijoj iš tolimes
nių kraštų, 
pas savo
Elzbietą Kazokus, 
atostogas Juozas 
su savo žmonele iš

Čia dvi savaites 
gimines

ę ♦ ■L*'-. ■
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Vaikai yra mokinami 
tiesų, lietuviškai 

ir rašyti, dainavimo 
dalykų, kurių viešose

Juozą ir 
praleido 

Glaveskas 
Chicagos.

Didžioji Tėvų Pranciškonų geradarė p. Magdalena Kleitanieaė, 
kurios auka šiais metais pranciškonų vienuolyne, Kennebunk Porte, 
yra įtaisyta šv. Antano garbei graži šventovė.

VASARINĖ 
MOKYKLA

Shenandoah, Pa.
Jau 19 metų, kaip Shenan

doah veikia lietuvių vasarinė 
mokykla. Pradėjo veikti 1931 
m. Mokytojauja seserys vie
nuolės, 
tikybos 
skaityti 
ir kitų
mokyklose nemokoma.

Vasarinę mokyklą lanko tie 
vaikai, kurie lanko viešas mo
kyklas. Šiemet vasarinę mo
kyklą lanko apie pusantro 
šimto. Be vasarinės mokyk
los, Shenandoryje, veikia re- 
guliarė 8 skyrių mokykla. 
Veda seselės kazimierietės.

Skautai
Veikia berniukų ir mergai

čių skautų kuopos. Kun. J. 
Neverauskui vadova u ja n t, 
grupė berniukų skautų ir 
skautų trupės vadai dalyvavo 
Pasaulio Skautų Valley Forge 
Jambo ree suvažiavime. She
nandoah skautai pasikeitė 
įvairiais “suvenierais” su kitų 
valstybių skautais.

Veronika Petrauskaitė
Birželio mėn. Veronika Pet

rauskaitė baigė Chestnut 
Academy, Phila., Pa. su 
kytojos diplomu. Ji yra 
gusi aukštesnę lietuvių
kyklą Villsr Joseph Marie, 
Newton, Pa., kurią 
lės kazimierietės.

Veronika Vilioję 
mijoje pasižymėjo
Turi labai malonų balsą. Bai
giant mokslo metus Chestnut 
Hill, akademikės išpildė operą 
“La Traviata”. Veronika vai
dino vadovaujamą rolę. Savo 
balsu ir teknika visus suža
vėjo. Prieš porą savaičių ji iš
vyko Italijon į Milaną studi
joms.

Hill 
mo- 
bai- 
mo-

veda sese-

ir Akade- 
muzikoje.

Stipendija
Schuylkill apskričio apylin

kėje veikia Lietuvių Moterų 
klubo draugija. Draugija na
riais yra skaitlinga ir finansi
niai turtinga. Kas metas ji 
skiria gana stambias aukas 
gailestingumo reikalams. Rei
kia pažymėti, kad lietuvių 
bendriems bei gailestingumo 
reikalams labai mažai dirba 
ar net nieko. Gaila.

Šiemet draugija paskyrė 
stipendiją mergaitei, kuri mo
kosi slauge. Bet ir čion reikia 
su apgailestavimu pažymėti, 
kad stipendija paskirta ne lie
tuvaitei, bet italei Miss Creta. 
Kodėl ne lietuvaitei? Sunku 
suprasti. Draugijos susipratę 
moterys turėtų prieš tai rea
guoti. Lietuviai stipendijoms 
turėtų paremti savuosius, o 
ne svetimtaučius. Raport

Dalyvavo parapijos piknike Ir *^~Z~Z"Z~Z~Z"Z~Z~Z"Z~Z~Z"Z~Z~Z~Z~Z~Z~Z**Z~Z~Z'*Z**Z~Z*  
susipažino su vietos lietu-
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Ona 
Texas 

ir

viais. Domininkas ir 
Beržinskai iš Dalias, 
lankės pas savo gimines 
draugus, kurių jie šioje vals
tybėje turi gausiai. Malonu 
buvo su visais pasimatyti. 
Mūsų kolonijos geros veikė
jos J. Kazlauskienė, Z. Mar- 
kūnienė ir ponia Gailiūnienė 
buvo išvykusios į Chicagą pas 
savo gimines ir pažįstamus, 
kur maloniai įąiką praleido ir 
pasigerėjo chicagiečių vaišin
gumu.

Daly vausim susiartinimo 
šventėje

Mūsų nenuilstančios veikė
jos Marijona Ramanauskienė 
ir Judyta Kazlauskienė pasi
ryžo suorganizuoti visą lietu
vių autobusą vykti į Putnam, 
Conn. liepos 30 d., 
Nekalto Prasidėjimo 
įspūdinga susiartinimo 
tė. Kadangi seselės 
svarbius ir mūsų tautai nau
dingus darbus, taigi koloni
jos lietuviai turėtų jausti pa
reigą šioje seselių ruošiamo
je šventėje dalyvauti ir pa
remti jų naudingus ir kultū
ringus darbus. Kas rengiasi 
važiuoti, prašome iš anksto 
užsisakyti autobuse vietas 
pas aukščiau paminėtas vei
kėjas ar vietos koresponden
tę. M.

K V I E Č l A M E
I

Lietuvių Susiartinimo Šventę

kur įvyks 
Seselių 

šven- 
atlieka
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Linkėjimai jauna-

Xi
vedžiams

Philadelphia, Pa.
Neseniai Chicagos lietuvių 

Visų Šventų bažnyčioje susi- 
tuokė naujakurė panelė Eu- V 
genija Bartkaitė su chicagie- y 
čiu lietuviu Antanu Vedmanu^y

Jų bičiulis iš Philadelphijos Y 
siunčia jiems nuoširdžiausius *t* 
linkėjimus, būtent linki daug

bjiems laimės vedybiniame gy
venime, turtų, ilgo amžiaus ir 
kad susilauktų laikų nuvykti 
į laisvą Lietuvą.

Viešnios iš Kanados
Watertown, Maas.

Pas p.p. Oną ir Joną Buro
kus iš Montrealo svečiuojasi 
Ona Bandžienė su dukra He
lena Jasutiene. Pp. Bandžių 
šeima Montrealyje yra labai 
žinoma. P-lės Helena ir Ona 
iš profesijos yra mokytojos ir 
daug 
viams. Jos daug dirbo vietinės 
lietuvių bažnyčios naudai.

nusipelniusios lietu- J

i

I

sekmadienį
N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, PuinMi, Conn.

FATIMOS MARUOS ŠVENTOVES PAŠVENTINIMAS,

✓

RENGĖJAI

J

i

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

LIEPOS 30 D.

Kist keliai į Putnamį, Conn

t

PIKNIKĄ

I

BUS:

MERGAIČIŲ STOVYKLOS UŽBAIGIMO PROGRA
MA, BAZARAS, AUKCIONAS IR KITOS ĮVAIRIOS 
PIKNIKO PRAMOGOS

PRASIDĖS:
Visos iškilmės 11:30 vai. PAMALDOMIS

DALYVAUS:

PAMATYSIT:
Daug savo pažįstamų, išgirsit dainų ir muzikos, laknSsit do
vanų, praleisit maloniai laiką, o kartu paremsit

MARIJOS ŠVENTOVES - SESELIŲ
KOPLYČIOS

STATYBĄ
ir

LIETUVIŠKĄ N. P. SESERŲ KONGREGACIJĄ

LAUKIAME VISŲ!!

f
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Penktadienis, Liepos 21, 1950

SEKMADIENI RUGPIŪČIO-AUGŪST 13 DIENĄ 1950 M.
Visi keliai veda į Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno Parke, KENNEBUNK PORT, MAINE, ruošiamą

NAUJOSIOS ANGLIJOS
1I'I

LIETUVIU DIENA 
PIKNIKĄ

jot chorą*, ▼•damas J. Kačinsko. Bus 
Įvairūs dovaaų laimėjimai, gardūs 
valgiai ir gorimai.

NaoMrdiiai Kviečiame
LIETUVIŲ DIENOJE 

dalyvauti 
Visus Tėvų Franciikong Geradarius. Rėmėjus

IR

ir visus Amerikos Lietuvius. 
Nepraleiskite progos pamatyti gražųjį Maine, 
čia pasilsėti ir pasimaudyti netoli vienuolyno 
esančiame Atlanto Vandenyne. Iki pasimaty

mo atostogų krašte Mainei

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

S 
R J 
rl 
s 
0 
8

Visuotiniame Amerikos Lietuvių Kongrese 1949 m. 
lapkričio mėn. 4 - 6 d.d.
GAUTŲ AUKŲ SĄRASAS

(Tęsinys)
ALT. sąjungos skyrius, Boston, Mass................................. 25.00
Lithuanian Dem. Club 9th Ward, Chicago, IH....................... 25.00
Lietuvių Tremtinių Teisininkų Dr-ja, Chicago, UI............... 25.00
Am. Liet Piliečių Pašalpinis Klubas, Providence, R. 1........ 25.00
Lietuvių Socialdemokratų Draugija, Toronto, Canada .... 25.00 
N. Y. - N. J. Lietuvių Vyčių Apskritis, New York, N. Y. 25.00 
Dariaus - Girėno Postas, Brooklyn, N. Y............................ 25.00
Am. Lietuvių Karių Motinų Draugija, Baltimore, Md. ....T.. 25.00 
Liet. Neprikl. Politinis Klubas, Waterbury, Conn............25.00
Lietuvių Moterų P&galb. Draugija, Pittsburgh, Pa........... 25.00
S. L, A 23-čioji kuopa, Shenandoah, Pa. ........................— 25.00
Lietuvių Siuvėjų Lokalia 218, Baltimore, Md. ................  25.00

ikos Lietuvių Vaizbos Butas, Pittsburgh, Pa. —......... 25.00
Vasarvietės Klubai, Pittaburgh, Pu.............. 25.00

“Sandara” .Chicago, m.------------------------- - —
Sv. Mykolo parapijos katalikiškos d-jos, Chicago, UI........
Lietuvių Jaustas Ritėto, Basto*, Masu. —------ ----------
Amerikos Lietuvių Tarytos akyrtoa, Rastam, Wto ---------
lietuvių Durto S-gos 15tojl keapa, BtooMyn, N. T.-----
Adv. Joseph J. Griha, Ctoesgn, DL---------------------- ---------
Prov. Tėvas Justoms Vaiky*, Ksamsbsek Port, Matos — 
Lietuvių Durb. Sųjnagos Apskritis, dautoticMt------------
Amerikos Lietuvių Tarytose akyrtoa, Nev toksi, Omml — 
SLA 7-tams apskritys, Putotos, Fu.--------------------------
D.L.K. Vytauto Kietos, Lova*, Masu----------- -------------
Amerikos Lietuvių Tarytos skyrius, Ptttsta*, Fu. <.--------
Liet Parilinkma. Draugams Kietos, 5 Ctotsgo, tol — 
Liet Baltos Roėės Polttoto Klubas, Chfcagn, tt.----- —-
SLA 44-toji kuopa, Darna, Fla.-------- ------------------- ------
N. Trumptckas, Akroa, Ohio-------------------------- -----------

, Sv. Jono Evangelisto Draugija, ttortfork, CoaiL________
Lietuvių Moterų Kiūtos, CMeago, DL---------------------------
Lietuvių Moterų Piliečių kiūtos, Balttoorv, Md. ------------
Our Lady of Sodality, Bayuaae, N. J---------------------------
SLA 2-rasis apskritys, Boston, Mass.......................................
John Paniek, Hoųuiam, Waah. ---------------------------- -----
Lietuvių Tremtinių Draugija, Cleveland, Ohio....................
District Savings and Loan Association, Chicago, I1L ------
Our Lady of Sodality, Harrison, N. J. -------------------------

' Lietuvių Siuvėjų Lokalus 23 ________________________
D.L.K. Kęstučio Draugija, Baltimore, Md. ------------------
Lietuvių Politinis Klubas, Keamy, N. J:-----------------------------—
Lithuanian Relief Committee, Hartford, Conn.---------------
SLA 208-oji kuopa, Chicago, DL ______________________
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Ansonia, Conn.------
Amerikos Lietuvių Tarytos skyrius, Hartford, Conn.-----
Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y.................. .............
Stasys Balkus ----------- ------------------ ----------------------------
Tėvai Jėzuitai ........................ ...................... ...... .........................
Kostas Maulrauskas ................. ..............................................
Lietuvi^ Moterų Vienybė, Brooklyn, N. Y. ____________
Lietuvių Atletų Klubas, Brooklyn, N. Y. ______________
J. M. Šaltenis, Chicago, DL ................................... .................
Kun. S. J. Draugelis, New York, N. Y. ....___ __________
SLA 77-toji kuopa, Rockford, III. -------------------------------
Sv. Onos Draugija, Sheboygan, Wia----------------------------
Dr. J. J. Bielskis, Los Angeles, Calif. ------------------------
Lithuanian Chamber of Commerce, Chicago, DL...............
Alfonsas Stankevičius, Bramt, N. Y.__________________
Liet R. Kat Susiv. 30-toji kuopa, Scraatoa, Pa_________
Saldžiausios Širdies Draugija, Boston, Mass............ ...........
Lietuvių Kultūros Kiūtos, Mihvaukee, Wis.................. ........
Kazys ir Ona Karpius, Cleveland, Ohio ---------------------
J. P. Kazakevičius, Chicago, III. ---- --------------------------
Knights of Lithuania, So. Boston, Mass. ............................
Lietuvių Demokratų Klubas, Roseland, III...........................

(Bos daagisa)

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
2500
25.00 
25.00 
2500
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00
25.00 
25.00 
2500 
2560
25.00 
25.00 
2500 
2506 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

BALF sandėlyje gauti dra
bužiai ir kiti daiktai 

1950 m. birželio mėn.
Connecticut — 726 svarus. 
Illinois — 53 svirus.
Maine — 30 svarų.
Massachusetts — (So. Bos

ton, Sv. Petro parapija) 540 
svarų.

Nevv Jersey (Jersey City, 
E. Baranauskas) 25 svarus.

Nevv York — 979 svarus.
Pennsylvania — 50 svarų. 
Viso gauta: — 2,403 sv.
Iš Amerikos valdžios gauta: 

Kiaušinių miltelių 10,992 sv. 
Pieno miltelių — 14,950 sv.

Viso — 25,942 sv.
Daiktines ir kitas 

siųskite šiuo adresu:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
BALF vadovybė, lietuvių 

tremtinių vardu, nuoširdžiai 
dėkoja visiems už gautas au
kas ir ateityje prašo 
miršti likusių Europoje 
rijoje lietuvių, kuriems 
pagalba dar reikalinga.

aukas

neuž- 
ir A- 
mūsų

kas $43.00; Easton, LRKSA 
93 kuopa $10.00; Lenni Mills, 
K. Federavičius $5.00; Pitts- 
ton, A. Montville $20.00; Phi
ladelphia, Kun. V. Martusevi- 
čius $27.00; Reading, Jos. G. 
Shaulis $5.39.

Canada
Toronto, Ont., Eva Mankus 

$20.00.
TRANSPORTACUOS 

REIKALAMS
Detroit, Mich., T. Dam

brauskas $90.00; Brooklyn, 
N. Y., J. Alytų šeima $15.00; 
Cleveland, Ohio, BALF 55 
skyrius $182.00; Racine, Wis., 
TMD 121 kuopa $136.10.

NARIŲ MOKESČIAI
BALF 4 skyr. Chicago, III. 

$5.00; BALF 22 skyr. Nor- 
wood, Mass. $2».OO; BALF 33 
skyr. Amsterdam, N. Y. $50.; 
BALF 36 skyr. Stamford, Ct. 
$7.00; BALF 38 skyr. Cleve
land, Ohio $20.60; BALF 59 
skyr. Haverhill, Mass. $10.00.

BALF vadovybė nuoširdžiai 
visiems dėkoja už aukas lie
tuvių šalpos reikalams.

United Lithuanian Relief Fund 
of America

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė šaknis 

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

Begaline Šaknimi

DAKTARAI

BALF Centre gautos aukos 
1950 m. birželio mėn.

Ooaaeetieut:
Nevv Britam, Albinas Kau

pas $2.00; Stamford, BALF 
50 įkyrius $50.00; Thompson, 
kun. St Būdavai $500; Wa- 
terbury, A. K. Siūlaitis $2.00.

BALF 4
63 kuopa
Pucenloa

BALF *4

skyrius 
$15.00;

$1.00; 
skyrius

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

ALEXANDEK’S
414 Wert Brotohvay 

South Boston 27, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Littamian Funiiture Ce.
MOVER8 —
Insured and 

Bonded 
Locai & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
499 W. Broadw*y

SO. BOSTON, MASS.
Offtas TeL SOuth Bocton 8-0946

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Rmcbury, Maas.

TEL. PA—7-123S-W

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broaduay
So. Boston, Mass.

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

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

DCL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte. 1

Tel. AV 2-4026

J. Repshh, MD.
* Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Man.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 6—8.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. L C. Seymour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home •

254 W. Broadu ay * 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME .

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj v 
Koplyčia Šermenims Dykai , 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

Chicago, 
$7.00; SLA 
Cicero, A. 
Springfieid, 
$189,50.

E. Chicago, Ant. Mažeika 
$500. i

Walpole, BALF 22 skyrius 
$13.63.

Maryland
Baltimore, Erna Garliaus- 

kas $1.00.
Michigan

Detroit Anna Yankus$9.00.
New York

Brooklyn, V. Stasiukynas 
$1.00; Doigvrito, A. Kindu
rys $5.00; New York, Liet 
Spaudos KMDm $15.60.

Nmt tomj
Patersou, Ltth. Cltisens In- 

dependent AM Ctab 3505
<Mto

Cleveland, St Bunrteika 
$5.00, A. Kihkeričteftė 30.00, 
St Halaburda $1.00.

Bethlehem, K. Valeckam-

A

SO 8-4476

Dr. Jaseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

YAKAVONIS ,
Funeral Home •

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotu vi ą Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną fr NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

• t

Pristatome Alų ir Tonikų
‘ dės turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
i

f

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

BOIIS BEVESAGE CO.
d. ARLAUSKAS, Savininkas

2» K St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. ;

!

I

Albert R. Barter

Draugijų Valdybų Adresai

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoU 
- akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Roem 206 
Tel. 8-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Malu St, Webster, Mass.

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 3368

t i

.

PlrmlninkM — Viktoru Medonla,
21 Sangar SL, So. Boaton, Maaa. 

Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth SL, So. Boaton, Maas.

Protokolų RaSt — Kasys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. 8ixth St, So. Boston, Masa

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
899 K. Seventh St, S. Boston, Mase

Maršalka — Jonas Zuikis,
787 Broadvvay, So. Boaton, Msss

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią aekmadtenj kiekvieno mėnesio, 

2 vai po pietų. Parapijos salėj, 
400 K. 7th St, So. Boston, Maas 
VląąM draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininką

WAITKUS
Fanerai Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus
miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434.

W. J. Chtshoim
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone
Ofiso: Dexter iv52

Namų: PI. 6286

4

✓

ZALETSKAS
Funeral Home

561 East Broadvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 8-2609

l>
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yra viena- 
ir daug yra 
bažnytinėse 

pirmas kar- 
arkivyskupi-

■Mji vyskupai
Šiomis dienomis popiežius 

Pins XII Bostono arkidiecezi- 
ju paskyrė du naujus vysku
pus psgdbininkus: Msgr. Eric
F. MacKenzie, ftvenč. Jėzaus 
kirdiss parapijos kleboną iš 
Neuton, ir Msgr. Thomas F. 
Marirharn, šv. Petro bažny
čios kleboną iš Loveli. Abu 
nauji auziliarai 
mečiai (56 metų) 
Mirkę įvairiose 
pareigose. Be to, 
tas, k*i Bostono
ja turės du vyskupus pagel- 
btoįnkus. Jų konsekracijos 
laikas dar nėra paskelbtas.

Karoavalas
prasidėjo parapijos mokyk

los kieme (I ir E. 6th St) 
trečiadienį po pietų. Baigsis 
šeštadienį naktį. Nepraleiski- 

«tr progos aplankyti šį milži
nišką kermošių.

. Išvyko j Čikagą
P. Jodka, pagyvenęs kurį 

laiką Bostone ir dirbęs trem
tinių ratelyje, šiomis dieno
mis persikėlė gyventi ir dirb
ti į Čikagą. Išvykdamas buvo 
užėjęs į “Darbininko** redak
ciją atsisveikinti. Linkime 
sėkmės naujoje vietoje.

/

- i
Pas Vargdienių Seseles tikras darbymetis 

PUTNAM, CONN.c

Dar neprivažiavęs Putnam, 
už poros mylių, pamatai kai
rėje kelio pusėje namus, nu
grimzdusius medžių vėsumo
je. Vasarą vėsuma yra geras 
daiktas, bet dažniausia vasa
lą daug kam būna ir tikras 
darbymetis, kaip ūkininkui 
laukuose. Beveik laukuose 
gyvendamos ir Vargdienių 
•Narys dabar turi kaitrias 
daribo dienas. Pas jas siuva, 
Šen ir ten lakstydamos atos
togaujančios mergaitės; nuo 
ąakstšus ryto iki vėlaus va
kari) pluša ir pačios seserys, 
raagdamosios liepos 30 d. 
tradicinei iškilai, kurią mes 
pikniku vadiname; užsuka

Vaaaroa Stovyklos mergaites prie N. P. Seserų Kongregacijos 
motiniško namo Putnam, Conn.

Įspūdžiai iš vasarinės 
mokyklos

Kun. Pr. Virmauskis, ap
lankęs atostoginę vaikučių 
mokyklą, pąsidžiaugė, kad ji 
labai gražiai atrodo. Lietuvių 
vaikučiai, čia gimę, o taip pat 
ir nesenai Amerikon atvykę, 

progos paben- 
lietuviš- 

mes galėtume

turi puikios 
drauti, pasimokyti 
kai ir pažaisti. Galėtų ne šim
tas, tūkstantis vaikučių sueiti 
ir pasinaudoti šia gražia pro
ga. “Kur gi
tinkamiau praleisti atostogas, 
jei ne šioj vasarinėj mokyk
loj”, atsako užklausti vaiku
čiai. “Čia mums geriausiai 
patinka”.

Paskui vaikučiai paskaitė iš 
“Eglutės” ir kitų knygelių. 
Tuomet klebonas patarė vai
kams padėkoti šių bendrų 
atostogų vadovybei: kun. 
Jurgelaičiui, kun. Klimui ir p. 
Iz. Gedraičiui. Jie patiekia 
įvairią atostogoms programą. 
Rodo daug kino paveikslų 
(movies), ir k. Gale šios sa
vaitės, jie pradės mokytis 
suvaidinti scenos veikalėlį iš 
“Eglutės”.

f

Bušai į Pranciškonų 
pikniką

jau užsakyti. Bilietai gali
ma gauti “Darbininke” ir pas 
p. Ivašką, 326 W. Broadway. 
Vykstantieji iš Cambridge, 
bilietus gali gauti pas p. Ja
kutį, 20 St. Paul St.

dažni svečiai jų aplankyti; 
sušilę atskuba rėmėjai, kurie 
vieną mintį dabar teturi — 
pastatyti seserims koplyčią 
šiais šventais metais.

Ir tu, geras lietuvi, ieško
damas vasarai vėsumos, lie
pos 30 d. tikrai aplankysi 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyną. Kad jau dabar 
geriau jį pažintum, dar prieš 
skubėdamas lygiu keliu į tą 
darbščių seserų sodybą, štai 
kelios informacijos iš jos dar
bymečio!
• Ponia A. Aleksandravičie

nė pakviesta lietuvių kalbos 
lektore į mergaičių stovyklą, 
Putnam, Conn.

Pasiruošę vykti į Romą.
Kunigų Vienybės ruo

šiama ekskursija jau pasi
rengusi kelionei į Romą. Ke
liautojų grupę sudaro įvai
raus amžiaus ir luomo žmo
nės. Vyriausias amžiumi yra 
Matas Norbutas, 72 m. iš 
Cambridge. Iš kunigų važiuo
ja kun. Al. Abračinskas iš So. 
Boston ir kun. Jonas Berna
tonis, Lawrence, Mass. Iš 
Lawrence važiuoja L. Šven- 
čionienė ir B. Paplauskas. Iš 
Cambridge — M. Gribaitė; iš 
New Britain, Conn. — B. Mi- 
čiūnienė. Iš jaunesniųjų — L. 
Žemaitytė iš Scranton ir A. 
Roach (Ročiūtė) iš Stough- 
tono.

Prašome pasimelsti už pil- 
grimus, kad Dievas duotų 
jiems laimingai atlikti kelio
nę. O pilgrimai taip pat mel
sis ir šv. Mišias aukos už vi
sus lietuvius.

Ekskursija išvyksta liepos 
30 d. 12:30 vai. iš Logan In- 
ternational Airport. Kitą rytą 
jau bus Fatimoje. Aplankys 
Portugaliją, Ispaniją, Pran
cūziją, Italiją, Austriją, Vo
kietiją, Šveicariją, Angliją ir 
Airiją. Grįš už keturių - pen
kių savaičių.

Lankėsi
“Darbininko” administraci

joje, liepos 19, š. m., p. A. 
Rakauskienė, iš Dorchester, 
Mass. ir ta proga atnaujino 
“Darbininko” prenumeratą.

• Tėvų Marijonų Provinci
jolas Kun. J. Jaučius grįžda
mas iš Romos užsuko į Put
nam, Conn. ir padovanojo 
Vienuolijai šių laikų herojės 
Marijos Goretti 1-os klasės 
relikviją. Šventoji Marija Go
retti paskelbta šios vasaros 
stovyklos globėja. Vieną va
karą Rimties Valandėlės me
tu mergaitėms buvo 
kotą apie
gyvenimą. Relikvija bus 
statyta visą mergaičių 
vyklavimo laiką viešam 
gerbimui.
• PreL J. Balkūnas Liet,

siartinimo šventėje, Putnam,
Conn.

papasa-
mažosios herojės 

iš- 
sto- 
pa-

Su

sakys pamokslą.

ir naudinga
Mergai č i ų 

Putnam, Ct. 
turi lietuvių

• Įvairi 
programa, 
stovykla, 
kasdien
kalbos, darbelių, dainų 
bei tautinių šokių pa
mokas. Taip pat mer
gaitės važiuoja maudy
tis stovyklos autobusu 
į netoliese esantį ežerą. 
Kartą ar du kartus sa
vaitėje būna kinas. Ne
senai buvo rodomas Šv. 
Pranciškaus gyvenimas.

• Lietuvos Diena sto
vykloje visuomet mini
ma antrąjį sekmadienį, 
kai vienos stovyklauto
jos išvyksta, o kitos at
vyksta. Šia proga mer
gaitės priėmė Šv. Ko
muniją už Lietuvą ir 
suvaidino iš “Eglutės” 
veikalėlį “Leiskit į Tė
vynę”. Stovyklos mer
gaitės ruošia programą 
ir Lietuvių Susiartini
mo šventei, kuri įvyks 
liepos 30, Putnam, Ct.

KREIPIMASIS t
Buvau pasiuntęs pasaulinio 

masto Amerikos mokslo žur
nalui “Journal of Chemical 
Education” straipsnelį — “Is
torinis žvilgsnis į Lietuvos 
Chemiją”. Straipsnelis buvo 
grąžintas, kadangi labai trum
pas. Tas žurnalas mielai at
spausdintų ilgesnį rašinį apie 
Lietuvos chemijos mokslą. 
Labai pageidautų paveikslų 
iš Lietuvos chemijos ar che
mikų srities, kaip antai: Lie
tuvos Chemijos labaratorijų 
vaizdų, ar kitų.

Bet man daugiau informa
cijų čia Amerikoje 
nepavyko, nors ] 
tam daug laiko besiknisda
mas bibliotekose 
Chicagoje, New Yorke, Wor- 
cesteryje ir kitur. Suradau 
tik naujus melagingus faktus, 
kad nišai įsteigė Vilniaus 
universitetą ir apšvietė Lietu
vos žmones; kad bolševikai 
pradėjo leisti Lietuvoje medi
cinos žurnalą; kad lietuviai 
buvo labai moksle atsilikę. 
Žinau aiškiai, kad tai melas.

; surinkti 
pašvenčiau

Bostone,

Lietuviai gal tik tiek buvo 
atsilikę, kad nesistengė savo 
atliktus darbus pasaulyje pa
garsinti, kaip tai darė kitos 
tautos: lenkai, vokiečiai ir k. 
Reikia šių klaidų ateityje 
vengti ir jas, kiek galima, 
dabar atitaisyti.

Tad kreipiuosi į visus besi
dominčius mokslu, jei kas ga
li, kad atsiliepdamas patiektų 
bet kurias žinias apie gamtos 
mokslą Lietuvoje. Jeigu kas 
norėtų tiesioginiai siųsti savo 
raštus tam Amerikos moks
liniam žurnalui “Journal of 
Chemical Education”, ar juos 
išversti anglų kalbon, lai pra
neša , savo adresą ir jam bus 
paaiškinta ir padėta.

Pastangos išgarsinti Lietu
vą moksliniuose žurnaluose

PADtKA
Ponams Antaninai ir Jonui Malinauskams, “Mayflower 

Beverage” savininkams ir visai jų maloniai šeimai, gyv. 2 Han- 
cock Park, Cambridge, Mass., už sudarymą atvykti į JAV ga
rantijų A. Juodkos 4 asmenų, R. Jasiūno — 2 asm., A. Man- 
girdienės — 4 asm.(jų tarpe 3 mažamečiai vaikai), E. Cicėnie- 
nės
moms ir čia atvykus visokeriopai mums padėjusiems, nuošir- 
dižai dėkojame. Gerasis Dievas teatlygina Tamstoms.

Juodkai, Jašiūnai, Mongirdai, Cicėnai, Baniai ir Šmitai".

3 asm., K. Banio — 4 asm. ir E. Smito— 6 asm. šei-

Fatimos 
Putnam, 

lėšas su-
Rėmėjai

• Jau pastatyta 
Marijos šventovė, 
Conn., kuriai įrengti 
dėjo Kongregacijos
iš Hartford, Conn. šio suma
nymo vykdytoja per porą me
tų buvo p. E. Kolendienė, Ne
kalto Pr. Seserų Gildos pir
mininkė.
• Stovyklos laužas. Stovyk

laujančios mergaitės, Put
nam, Conn. ruošia laužus. 
Pirmąją laužo programą su
maniai pravedė I. Lužytė. 
Stovyklaujančių mergaičių 
tarpe yra talentingų vaidin
tojų ir deklamatorių.
• Į vienintėlę lietuviškąją 

mergaičių stovyklą, Putnam, 
Conn. šiemet suplaukė daug 
mergaičių iš įvairių Amerikos 
valstybių. Daug mergaičių 
yra iš New York, New Jer- 
sey, Massachusetts, Connec
ticut, po kelias iš Philadel
phia, Pa. ir iš Chicago, UI. 
Apie 40 besikreipiančių mer
gaičių negalėjo būti priimta į 
stovyklą dėl patalpų trūku
mo. Kitais metais Kongrega
cija tikisi galėsianti patalpas 
padidinti.
• Hartfordo Vyskupas Hen

ry J. O’Brien sutiko dalyvauti 
Lietuvių Susiartinimo šventė
je, liepos 30 dieną, Putnam, 
Conn. Jo Ekscelencija pa
šventins Fatimos Marijos 
šventovę ir ta proga 
susirinkusius lietuvius
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užsienyje yra nelengvas dar
bas, bet, visiems bendradar
biaujant, galima daug ką pa-, 
siekti. Žinoma, Amerikos 
moksliniai žurnalai už raštus 
nieko nemoka, bet 
svarbu: atlyginimu
buojantiems būtų Lietuvos 
garbė.

Ar nevertėtų sutverti drau
giją, kad ir neoficialią, infor
macijoms apie Lietuvos mok
slą teikti. Būtų įdomu išgirsti! 
iš 
ir

ne tas 
besidar-

t

^Pastabos.
«

Obuolys nuo raudonos obelies
Obuolys nuo obelies netoli nurieda. Negalėjo toli nurio

lietuviškosios visuomenės 
ši nuomonė.

f
Esu gimęs ir augęs Ameri

koje, bet visuomet dirbu pa- 
švęsdamas beveik 
laisvą laiką šiam 
meilės savo tėvų 
paskatihtas tais 
priešo priekaištais 
tui. Su viltimi lauksiu atsilie
pimo.

Vytautas Adomaitis
71 Harrison St.,

Worcester 4, Mass.

visą savo 
reikalui iš į 
kraštui ir 
neteisingais 
savo kraš-

▼
dėti ir sūnus Vosylius nuo savo tėvo Juozapo, arba generolas 
nuo generalisimo. Abu netiktai “generaliniai vadai”, bet ir 
genialūs pagyrų puodai. Nors lietuvių patarlė sako, kad pagy
rų puodas būna netaukuotas, bet šie du Kremliaus puodai yra 
ypač riebūs, kaip dėlės, kurios jau trisdešimts antri metai 
siurbia pavergtųjų kraują.

V Šitos gėdingos sukakties proga viename Sovietų Rusijos 
aerodrome buvo ir aviacijos šventė. Susenęs tėvukas Juozapas 
kiurksojo savo ištaigingoje viloje prie Maskvos ir, galimas 
daiktas, klausėsi pamėgtos rusiškos giesmės: “Och, dubinuška 
uchnem!” Išvertus į marksizmo kalbą, tai reiškia: “Basliu 
krėčiu aš košės į kitų makaules”. Prikrėtę jos ir savo neda- 
kepėliui sūneliui Vosyliui, kurį aviacijos generolu ir viršinin
ku padarė. Kai vaikas nieko kito nenusigriebia, tegu bent pa- 
skraido ir savo tėvui garbės paieško. Taigi, jis skraidė Tušino 
aerodrome, ir ne tik* skraidė, bet ir pasikalbėti su “Pravdos” 
korespondentu dar suspėjo: apie aviacijos šventę ir savo tėvo 
genialius laimėjimus.

V Seniai jau rusai patylomis kalba, kad “Pravdoje” nėra 
“izvestijų” (tikrų žinių), o “Izvestijose” nėra “pravdos' 
(tiesos). Bet šį kartą tie du Sovietų oficialūs laikraščiai davė 
daug “žinių ir tiesos” iš Sovietų aviacijos stebuklų. Tik įsi
vaizduokite, ką rusai išrado, kaip nurodo generolas Vosylius. 
Jie išrado pirmąjį lėktuvą, jie padirbdino pirmąjį daugiamoto- 
rinį orlaivį, jie pakilo pirmuoju helicopteriu, rusų padangėn 
iškilo pirmas autožiras, pirmąjį parašiutą rusai užeidėjo ir 
pirmąjį raketinį lėktuvą taip pat rusai pasigamino. Visur jie 
pirmi, ir tarp tų pirmųjų pats pirmiausias Stalinas. Jis išaugi
no ne tik pirmąjį sūnų aviacijos generolu, bet surado ir išauk
lėjo visą būrį (taip žodis žodin pasakyta) gabių konstrukto
rių ir lakūnų: Tupolevą, Iljušiną, Jakovlevą, Mikojaną, La- 
vočkiną ir k. Kur jų protelis būtų buvęs be Stalino proto? Jie 
iškilo į pirmąsias pasaulio išradėjų gretas, nes juos už pava- 
džios vedė visų pltmųjų pirmasis, kurio vardas bus išrašytas 
ant vieno sportinio lėktuvo (Yak-18) ir jis skambės pirmąja 
pasaulyje meliodija: “Garbė Stalinui!”

V Šitokia garbe kartą gyrėsi totorius, kuris su pačia ir 
dukterimi ganė karvę prie Volgos. Užklupo juos lietus. Toto
rius gyrėsi kaimynui, kaip jis garbingai pabėgo nuo lietaus. 
“Mano karvė pirma bėgo, — jis porino kikendamas, — mano 
duktė pirma bėgo, mano pati pirma bėgo ir aš pirma bėgau. 
Taip mes visi pirma parbėgom“. “O kur jūs sušlapot? — pa
klausė kaimynas. “Nu, mes pirma parbėgom negu nustojo ly
ti”.

Pirma generolas Vosylius išgyrė generalisimą Staliną, bet 
neužmiršo ir savęs į pirmūnus pakelti. Esą jam vadovaujant 
Sovietų aviacija jau skina pirmą vietą pasaulyje. Pagyvensime 
ir pamatysime, ar neužklups lietus ir ar neprireiks raudonų 
marškinėlių džiauti ant tvoros? S.

į

prierašas. Rei- 
rimto visuome

nes bolševikai,; I

Redakcijos 
kalas vertas 
nes dėmesio, 
stengiasi Lietuvos 'gyventojus! 
deportacijomis išnaikinti, o 
jos kultūrą ir mokslinius lai
mėjimus pasisavinti ar mela
ginga propaganda paneigti, 
kad iš visa tai, kas grynai 
lietuviškų kultūrinių pajėgų 
sukurta, nieko neliktų. Tuo< 
tikslu skleidžia melagingus 
raštus plačioje užsienių spau
doje. Puikiai užsirekomenda
vome užsienyje meninėmis 
pajėgomis. Ar negalėtume ir 
mokslo srityje straipsniais 
plačioje Amerikos mokslinėje 
spaudoje, bent ją sekdami ir 
atremdami joje pasirodančius 
melus, kuriuos mūsų tautos 
priešas, kenkdamas lietuvių 
tautai, skleidžia.

• Panelė M. Avietėnaitė ap
lankė mergaičių stovyklą ir 
Rimties valandėlės metu kal
bėjo tema — mes turime 
džiaugtis ir didžiuotis, kad 
gimėm lietuvėmis. Pasikalbė
jimu mergaitės gyvai domė
josi, kėlė įvairių klausimų ir 
minčių kaip net tarp svetim
taučių garsinti Lietuvos var
dą.
• Poetas J. Aleksandravi

čius - Aistis Camp Immacula- 
ta mergaitėms kalbėjo apie 
lietuves rašytojas ragino jas 
pažinti lietuves rašytojas ir 
eiti jų pramintais keliais, la
vinti savo kūrybos galias.

/

Korėjos fronte

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocycies, Salėm, Mass.

šeštadienj, liepos 22 d., 1.15 vai. po pietų įvyks Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki- 
lobycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

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




