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MAISTO KAINU KILIMAS 
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11 proc. 
maisto negu 

dau-

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių agrikul
tūros departa m e n ta s 
tvirtina ,kad maisto 
pakankamai. Visi 
sočiai valgyti, o 
bams ir uždarbiams
lant, net daugiau pirkti. 
Korėjos krizė tam ne
kliudo ir žymesnių pasė
kų neturės.

Agrikultūros sekreto
rius sako, kad maisto 
kainų kilimas yra nepa
teisinamas. Taip pat ne
pateisinamas maisto pir
kimas atsargai. Jeigu at
sargos bus sudarinėja
mos, tai prezidentas 
Trumanas turės uždėti 
varžtus. Valdžia turi pa
kankamai maisto kariuo
menei. Dėl Korėjos karo 
maisto trūkumo nebus. 
Tačiau darbams padidė
jus, yra ir bus didesnis 
maisto pareikalavimas. 
Darbo statistikos biuras 
sako, kad tarp gegužės 
15 ir birželio 15 d. mais
to pagaminimas pakilo 
21 procentu. Prasidėjus 
kautynėms,kaikur jįai-

Biuras sako, 
metais civiliai 
jai sunaudos 
daugiau 
1935 - 1939 ir kiek
giau negu 1941.

Vyriausybė taip pat 
praneša, kad cukraus 
yra pakankamai. Varto
tojai neturėtų jo pirkti 
daugiau negu reikia, kad 
ir tie, kurie neišgali 
daug pirkti, galėtų jo 
lengvai gauti.

Prancūzijos komunistai 
bėga

Paryžius. — Prancūzų 
vidaus reikalų ministeri
ja praneša, kad labai 
daug komunistų išsiima 
užsienio pasus kelionei į 
Sovietų Rusiją arba sa
telitines valstybes. 80
parlamento atstovų ko
munistu paprašė pasų 
sau ir šeimoms. Jie sako
si vyksta į Čekoslovaki
ją. Laikraščiai klausia, 
nuo ko jie bėga: nuo bū
simos bausmės, kaip sa
vo krašto išdavikai,
nuo naujos bolševikų in
vazijos? Matyti, gavo in
strukcijas, kad už gele
žinės sienos bus sau
giau.

ar

Trumanas grafa leist 
uždėti kainoms kontrolę
Washington, — Atsto

vų rūmu Illinois dem. at
stovas Sabath liepos 21 
d. pareiškė, kad prezi
dentas Trumanas yra 
pasiryžęs prašyti įgalio
jimų uždėti kantrolę vis 
kylančioms kainoms, jei 
kitokių priemonių nėra. 
Sabath padarė šį pareiš
kimą po pasikalbėjimo 
su prezidentu Trumanu 
Baltuosiuose Rūmuose. 
Sabath sakė, kad, prezi
dento nuo;

Bulgarija uždarė 
Jugoslavijos sieną

Belgradas — Kaip pra
neša iš Serbijos laikraš
tis Glas liepos 20 d. “tie
sioginiu įsakymu iš Mas
kvos” Bulgarija uždarė 
savo sieną su Jugoslavi
ja.

“Tanjug”, oficialus Ju-

Gen. MacArthur (viduryje) priima UN vėliavą ii JAV 
kariuomenės štabo viršininko gen. J. Laalon Collins, kuris 
ją atvežė iš UN Mistinės New Yorke.

Bolševikai rengiasi Vakarų
Europos "išlaisvinimui"

Karisbade (Čekoslova
kijoje) ir Berlyne posė
džiavo Europos komu
nistų vadai, kuriuos 
švietė pats Sovietų Rusi
jos užsienio reikalų mi
nisteris Andriejus Vi
šinskis ir kominformo 
reikalams Maskvos pati
kėtinis Mikalojus Suslo- 
vas. Dalyvavo beveik vi
si vakarų ir pietų Euro
pos komunistinių partijų 
lyderiai su savo pagelbi- 
ninkais.. Kokias instruk
cijas gavo, ims aiškėti 
tiktai iš jų darbų, kai 
grįš namo.

Tuo tarpu vienas nuta
rimas jau paskelbtas — 
“laisvinti” Vakarų Euro
pą. Liepos 22 d. Berlyne 
viešai kalbėjo Franz 
Dohlem, vokiečių polit- 
biūro narys, ir Jacąues 
Duclos, prancūzų kom
partijos gen. sekretorius.

Kurstomosios kalbos 
iš Berlyno yra tuo geros, 
kad įspėja vakariečius 
labiau sukrusti. JAV vy
riausias komisaras Vo
kietijoje McCloy pareiš
kė per radiją, kad vokie
čiai turi būti parengti 
ginti savo žemę. Jau da
bar organizuojami dides
ni karinei policijos bū
riai Vakarų Vokietijoje.

Iš antros pusės, lyg ir 
norėdamas užmaskuoti 
bolševikų siekimus (Fr. 
Dahlem gal perdaug pra
sitarė?), rytinės Vokieti
jos “valstybės sekreto
rius” A. Ackerman pa
reiškė, kad “ Vokieti jos 
išlaisvinimas iš JAV im
perializmo” užtruks dar 
kelis metus. Bet tie žo
džiai yra verti tiek, kiek 
ir Hitlerio, kuris iš va
karo apskelbė, kad Olan- 

nelies, o iš ryto jau 
tankai.

bet vart^S^SSr p^Pkant šių in. birželio mėn.' 1 d. kad 
krautuvėse, maisto kai
nos pakilo tik 0,9 pro
cento. Spėjama, kad ru
denį ir žiemą maisto kai
nos gali pulti.

lygio. Kongresmenas pa
reiškė, kad būtų pagei
daujama lygiagrečiai su 
kainomis ir atlyginimų 
kontrolė.

uždaryti nuo liepos 1 d.

SnnrkH vyksta plieno 
gamyba

AR IŠMES ČIANKAIŠEKĄ 
IŠ UN?

Lake Success. — UN 
jau rengiasi rugsėjo 
mėn. visuotinam susirin
kimui. Numatomoje dar
botvarkėje Kinijos klau
simas bus paliestas net 
tris kartus. Pirmiausia 
jis iškils mandatų komi
sijoje, kuri rengiasi pa
siūlyti nepripažinti ats
tovų teisių Čiankaišeko

opus dėlto, kad UN vi
suotinis susirinkimas yra 
vienintelė dar likusi vie
ta, iš kurios Sovietai dar 
nepasitraukė. Jei karas 
ligi rudens neatneš ko
kių nelauktų staigmenų, 
tai Sovietams bus proga 
arba grįžti j UN arba vi
sai iš jos išeiti.

Pittsburgh, Pa. — Ne
žiūrint vasaros atostogų 
didžiosiose plieno dirbtu
vėse darbas vyksta pilnu 
tempu. Manoma, kad 
plieno gamyba nesulėtė- 
sianti, nes plieno parei
kalavimas pramatomas 
didelis. Korėjos kovų 
metu sunaikinamas dide
lis pabūklų kiekis, kuris 
reikės papildyti. Be to, 
paskutiniu laiku dau
giau plieno užsakė ir au
tomobilių pramonė.

dustrijos įmonėje buvo 
išsprogdinta bomba, kai
po anti - Leopoldistų sa
botažo aktas protesto 
ženklan. Tai yra paseka 
socialistų demonstraci-

delegacijai. Trygve Lie 
savo “taikos programo
je” yra numatęs siūlyti 
įsileisti raudonąją Kini
ją. Pati gi nacionalinė 
Kinija vra įteikusi skun
dą prieš Sovietų Rusiją, 
kurios pagalba Kinija bu
vo sukomunistinta. Kini
jos klausimas pasidaro

mai karinei paramai. Va
karų vokiečiams pažadė
tas “išlaisvinimas” iš 
okupacijos. Vokiečiai pa
raginti labiau suaktyvin
ti sabotažą, kad vakarų 
Vokietija nebūtų kapita
listų atginkluota “Wall 
Street” interesams.

Myrtle Beach, S. C. — 
Didžiulis armijos trans
portinis lėktuvas, kuriuo 
vežė tautinės sargybos 
narius iš karinių prati
mų, sudužo ir sudegė. 
)atastrofoje žuvo 33 vy
rai.

d. po penkių metų trem
ties Belgijos karalius 
Leopoldas III, grįžo val
džion. Jis buvo parvež
tas iš Šveicarijos karo 
lėktuvu, kuris tam tiks-* jomis įkaitintos paskuti- 
lui specialiai buvo pa
siųstas į Ženevą. Karo 
aerodrome vyriausybė 
ėmėsi apsaugos priemo
nių, kad neįvyktų inci
dentų.

Liepos 21 d. Ženevon 
buvo išskridę, kaipo ka
raliaus palydovai kelio
nėje namon, premieras 
Duviesart ir Belgijos se
nato ir atstovų rūmų 
pirmininkai.

Leopoldas 
sostan labai 
atmosferoje, 
dviem dienoms, kai par
lamente dominuojanti 
katalikų partija, pasisa
kė už jo grąžinimą val
džion. Šią atmosferą, ku
rioje Leopoldas III grįžo, 
praeitą penktadienį, Bel
gijoje demonstrantai dar 
labiau sutištino. Nema
ža dalis Belgijos gyven
tojų buvo priešinga jo 
grįžimui dėl jo laikyse
nos nacių atžvilgiu laike 
praeitojo karo.

Spėjama, kad vyriau
sybė specialioje kara
liaus sušauktoje Karū
nos Taryboje pareikš Le
opoldui m savo atsista
tydinimą. Prem i e r a s, 
Jean Duviesart, kuris 
yra iš katalikų partijos, 
patvirtino, kad. vyriau
sybė pareikš karaliui at
sistatydinimą. Tačiau jis 
mano, kad karalius pra
šys vyriausybę pasilikti.

Liepos 23 d. vienoje 
didžiulėje Charleroi in-

nėmis dienomis Belgijos 
atmosferos.

Kaip Associated Press 
praneša, karalius Leo
poldas III pareiškęs, kad 
jis nuo sosto atsisakyti 
nemano. Aštuoni Belgi
jos Tarybos nariai pro
testo ženklan dėl kara
liaus gržinimo pasitrau
kė iš Tarybos. Pasiliko 
tik socialkrikščionių ka
talikų, kurie remia kara
liaus grįžimą.

sietinos tINIOS
A JAV turi 150,520,198 gyventojus, kaip rodo šių 

metų surašinėjimas. Per dešimts metų priaugo 19 
milijonų. •

A Kalifornija yra trečia didžiausia valstija gy
ventojų skaičiumi. Pirmoje vietoje yra New Yorko, 
o antroje Pennsylvanija. Jung. Valstybių cenzo biu
ras praneša, kad New Yorko valstijoje dabar yra 
14,743,210 gyventojų; Pennsylvanijos — 10,435,965, 
o Kalifornija, neoficialiai praneša, turi — 10,400,000 
gyventojų.

A Praneša, kad šiais metais iškasė mažiau minkš
tųjų anglių negu praeitais metais. Mobilizacija gali 
dar daugiau sumažinti anglių iškasimą. Tas gali 
labai pakenkti industrijai.

A Gen. D. Eisenhower pasakė, kad atominės bom
bos pavartojimas Korėjos kare yra galimas, jeigu 
būtų reikalinga griežtai kariniams taikiniams. Ta
čiau jis pats asmeniškai yra prieš jos pavartojimą.

A Gynybos departamento pranešimu JAV per 
praėjusius 4 “taikos” metus karo reikalams išleido 
apie 50 bilijonų dolerių.

A Msgr. Patrick Byone, amerikietis, apaštališka
sis delegatas, palikęs Seoule, Vatikano žiniomis yra 
gyvas ir laisvas. Kiti misionieriai komunistų buvo 
suimti ir išvežti į šiaurę.

A Australijos ministeris pirmininkas Robert G. 
Menzies liepos 7 d. atvyksta pasitarti su JAV vy
riausybe.

A W. L. Mackenzie King, buvęs Kanados ministe- 
riu pirmininku, mirė liepos mėn. 22 d. Jis dėl nesvei
katos 1948 m. pasitraukė iš pareigų, kurias ėjo 21 
metus.

A Randolfo Passiardi, gynybos ministeris, prane
šė, kad Italija padidina savo armiją iš 170,000 iki 
250,000 vyrų, leistų taikos sutartimi. Tuo tikslu pa
didinamas 50,000,000 lirų ir karo biudžetas sausu
mos armijos, jūrų ir oro laivyno apginklavimo reika
lams.

III grįžo 
įtemptoje 

pr a ė j u sPIJUS XII IŠVYKO POILSIO
Vatikanas

Pijus XII liepos 16 d. pa- anksčiau, negu
liko Vatikaną ir ir išvy- tai. Tikrumoje tai yra ne 
ko į savo vasarinę rezi- poilsis, bet tik darbo ap- 
denciją Castel Gandolfo linkumos pakei t i m a s, 
poilsio. Šv. Tėvas gydy- nes kaip praeitais me- 
tojų patariamas šiemet tais, taip ir šiemet šv. 
----- *-------------------------------- -  Tėvas teiks audijencijas.

Negalėdamas pr i i m t i 
daugiau, negu tris, ketu
ris tūkstančius savo va
sarinėje rezidencijoje, jis 
atvyks vieną ar daugiau 
kartų į Vatikaną.

Popiežius išvyko poilsio mėnesiu 
papras-

Piety Korėjos prezidentas Dr. Syngam Rhee (dešinėje) 
tariasi su JAV pasiuntinybės sekretorių Mr. Harold NoHe.

■ Stuttgarto radijas Vo
kietijoje atsiklausė savo 
klausytojų dėl religinių 
transmisijų: 20 nuošim
čių pasisakė prieš, 27 už 
ir 26 už, bet su tam tikru 
apribojimu, kiti pasisakė 
esą indiferentiški. Rem
damosi šiais daviniais 
Stuttgarto radijo admi
nistracija nutarė palaiky
ti ir toliau kasdienes reli
gines transmisijas.

Kviečia vokiečius Į jūros 
policiją

Berlynas— 
čia vokiečius 
ganizuojamą 
liciją”, kuri, 
oficialus pranešimas, yra 
“liaudies policijos” ša
ka, tvarkanti jūros rei
kalus. Patikimas žinios 
iš Berlyno tvirtina, kad 
sovietai yra pasiryžę tą 
“policiją” apginki u o t i 
kariškais ginklais, tai 
yra torpedas leidžian
čiais laivais. Toji “jūros 
policija” saugos i a n t i 
Baltijos jūros pakraš
čius.

Vakariniai sąjunginin
kai savo laiku buvo įtei
kę sovietams protestą 
dėl “liaudies policijos”, 
nurodydami, kad Pots
damo nutarimas drau
džia vokiečius ginkluoti 
ir mokyti juos vartoti 
ginklą.

Rusai kvie- 
stoti į or- 

“Jūros po- 
kaip sako
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ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA 
ROMOJE

Spaudos puslapiuose

PRANCŪZAI APIE LIETUVIUS 'i;

• didžiai 
Ypatingu

Šiomis dienomis šv. K>- 
nmaiero Kolegija užtai
kė akademinius mokslo 
metus ir pradėjo atosto
gas. Klierikai atostogas 
praleis Kolegijos nuosa
voje viloje, netoli Ro
mos. Kunigų dauguma 
išvažiavo į šiaurės Itali
ją, į kalnus, kur praleis 
vasaros karčiausiąjį lai
ką.

Šių akademinių metų 
eigoje visi auklėtiniai 
sėkmingai studijavo ir 
gerai išlaikė egzaminus: 
5 apgynė dizertaeijas 
doktorato laipsniui gau
ti, vienas baigė Studijas 
bibliniam Institute, 4 iš
laikė egzaminus ir gavo 
teologijos licenc i j a t o 
laipsnį ir 1 filosofijos. 
Šių akademinių metų ei
goje 6 auklėtiniai įšven
tinti kunigais. Baigusieji 
studijas 2 jau išemigra
vo ir 5 yra pasirengę 
emigruoti. Emigruoja į 
Šiaurės ir Pietų Ameri
kos Valstybes.

Šv. Metų proga Kolegi
ją aplankė nemaža sve
čių - lietuvių iš įvairių 
kraštų. Visi jie džiaugė
si, kad lietuviams pasi
sekė įsigyti katalikybės 
centre savo jaukią bazę. 
Kolegija stengėsi sve
čiams būti vadovais po 
Romos miestą, padeda 
jį pažinti. Visi svečiai 
Kolegijai buvo 
geraširdiški, 
būdu čia minėtinas yra 
kun. Pr. Juras iš Law- 
rence, Mass. Šv. Kazi
miero kolegijoje už visa 
ką jis yra jai suteikęs, 
jo vardas liks neišdildo- 
8^1"

Šv. Kazimiero Kolegija 
lieka labai dėkinga Ame
rikos Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui ir jo 
Vadovams, ypač Prelatui 
J. Balkūnui, iš Maspeth, 
N. Y., už suorganizuotą 
paramą klierikų išlaiky
mui ir tiems brangiems 
aukotojams, kurie nu
traukdami nuo savęs 
prisidėjo savo aukomis 
prie jaunų kunigų rėmi
mo Lietuvai. Jų visų 
vardų čia negalime iš
vardinti.

Kolegija kaip išoriniai 
taip ir vidinai daro dide
lę pažangą. — Patalpos 
šiais metais praplėstos ir 
patobulintos. Jos šiuo 
metu yra jau beveik vi
siškai pakankamos. Pa
rengti ir įteikti galuti
nam Studijų Kongrega
cijos aprobavimui Kole
gijos Statutas ir vidaus 
gyvenimo Regulos. Tiki
masi, kad Jo Šventeny
bė, matydamas tą taip 
gražią mūsų Kolegijos 
padarytą pažangą, jai 
dar šiais metais suteiks 
Popiežiškos Kolegijos ti
tulą ir Privilegijas. -Šis
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Jūrų aviacijos rezervistai renkasi karo tarnybai (Los Alamitos, CaL).
• t

titulas yra pats aukš
čiausias ir net taip leng
vai suteikiamas.

Šv. Kazimiero Kolegi
ja atostogų metu laukia 
daugiau svečių. Ji kvie
čia visus brangius tau
tiečius, kurie tik turės 
progos ir galimybę at
vykti į šv. Miestą. Pir
moj eilėj Kolegija laukia
atvykstant savo Vyriau
siojo Geradario - Funda
toriaus Prel. A. Briškos, 
iš Čikagos.

Redakcija yra prašyta 
paskelbti sekantį Kolegi
jos kreipimąsi į pasau
lio lietuvius katalikus:

Nuostabi Dievo Ap
vaizdos ranka leido už
gimti Romoje, Kataliky
bės Širdyje, lietuviškam 
židiniui — Šv. Kazimie
ro Kolegijai tada, kai 
mažiausiai to buvo gali
ma laukti ir tikėtis. Ji 
užgimė sunkiausio m i s 
sąlygomis. Ji susitvarkė 
ir gavo oficialų Bažny
čios pripažinimą rekor
diniu laiku. Tai visa įvy
ko, kadangi Dievas no
rėjo, kad lietuviai nelik
tų be galimybės pareng
ti už tikėjimą persekio
jamai ir naikinamai Tė
vynei dvasios vadų, ku
rie būtų pasirengę lais
vės valandai išmušus 
grįžti, kad užimtų iškan
kintų konfratrų vietas, 
kad užpildytų padarytas 
spragas, kad užgydytų 
tautiečių sielose bolševi
kinės propagandos giliai 
įbrėžtas žaizdas, kad kū
nu ir siela pavargusiems 
broliams Kristaus ramy
bę ir atgaivinimą suteik-

šio tikslo šv. Kazimie
ro Kolegija, visas kliūtis 
nugalėdama, su atkaklu
mu siekia. Palyginamai 
per trumpą laiką Kole
gijoje mokėsi ir auklėjo- 
si 59 busimieji Lietuvos 
apaštalai - kunigai 
klierikai. Klierikų buvo guma mūsų auklėtinių 
priimta 30. Iš jų: 21 čia neturi nei tėvų - motinų, 
Romoje buvo įšventinti nei brolių - seserų. Jie 
kunigais. Baigė mokslus yra. arba nukankinti, ar- 
ir Kolegiją jau apleido, ba už geležinės užtvaros 
išvykdami į įvairius 
kraštus, iki atsidarys 
kelias į Lietuvą, iš viso 
22 kunigai. 16 kunigų 
savo studijas baigė įgy
dami daktaro laipsnį. 4 galėtų pasiekti šv. 
išvyko į darbą pasiten- gystės idealą?! 
kindami licencijato laip
sniu. 15 rašo dizertaeijas 
doktorato laipsniui gauti. 
Šiuo metu Kolegijoje yra 
penki klierikai ir 21, dar 
Studijų nebaigęs, kuni
gas. Kiti 8 kunigai studi
jas šiais metais baigė ir 
rengiasi emigruoti 
imtis kokio nors 
Italijoje.

Kiek ten bebūtų 
tančių atgimsta n či o n 
Lietuvon kunigų, jų bus gimnaziją

Vatai maža, kad užimtų 
vietas per eilę metų sava 
mirtimi mirusių, nukan
kintų, išžudytų ir palie
psiu. Labiau, negu bet 
kada, bus skaudžiai jau
čiami teisingi Kristaus 
žodžiai: “Piūtis, tiesa, 
didelė, bet darbininkų 
maža!” Todėl jau šiuo 
metu išgirstinas Kris
taus raginimas: “Prašy
kite piūties Viešpatį, 
kad siųstų darbininkų į 
savo vynuogyną”.

Mes kreipiamės į Jus, 
brangūs tautiečiai, pra
šydami melsti Dievą, 
kad Jis pažadintų gau
siu pašaukimų į kunigus. 
Mes kviečiame Tėvus ir 
visus, kurie darbuojasi 
su jaunimu, kad atkreip
tu kilnių jaunuolių dė
mesį į kunigystės pašau
kimą, kad jį ugdytų vi
sais galimais būdais jų 
sielose. Vargu ar ką 
gražesnio ir vertinges
nio galima duoti nualin
tai Tėvynei, kaip gerai 
paruoštą, Dievo ir Tėvy
nės meile degantį apaš
talą — žemės veidą at
naujinantį ir Kristaus 
ramybę visiems nešantį 
kunlgjį J'

Dėkodami visiems už 
visas Kolegijos išlaiky
mui suteįktas aukas, 
mes ir tolesnį mūsų dar
bą, kuris yra ir bus rei
kalingas medžiaginės pa
ramos, pavedam Jūsų vf- 

ir sų geraširdiškumui. Dau-

— nepasiekiami. Nejau 
neatsiras gerų širdžių, 
kurie jiems jų brangiuo
sius atstotų, juos remda
mi savo aukomis, kad 

kuni-

būdu

arba 
darbo

grjž-

Mes ypatingu 
kreipiamės į mokslus ei
nančius lietuvius jau
nuolius, nesvarbu kuria
me krašte jie bebūtų, 
kviesdami atsižadėti pa
saulio, pasivedant Kris
taus tarnybai, ir siūly
dami mūsų pagalbą pa
sirengiant šiai tarnybai. 
Mes kviečiame visas, 
kurie jaučia pašaukimą 
kunigystei ir yra baigę 

ar tolygų

DARBININKAS

SUSIRENKA ATLANTO
PAKTO TAUTOS

Londonas — Antradie
nį, liepos 24 d., susirenka 
12-kos šiaurės Atlanto 
pakto tautų Taryba ap
svarstyti apsiginklavimo 
programai prieš komu
nistinę agresiją. Dieno
tvarkėje numatyti šie 
punktail:

1. Sudaryti pusiausvi
rai išlaikyti kolektyvines 
pajėgas Europoje; 2. Su
kurti judrias rezervines 
pajėgas, kurios greitai 
galėtų būti metamos į 
pavojaus vietą Vakarų 
gynybos grandyje; 3. da
linė mobilizacija indus
trijos karo pramonės 
produkcijai; 4. sudaryti 

mokslą, atvykti Romon, 
šv. Kazimiero Kolegijon, 
kuri šiuo metu yra vie
nintelis visame pasauly
je lietuviams kunigams 
Ugdyti židinys. Mes 
trokštame, kad šioje 
brangioje Įstaigoje, ypač 
šiuo metu, nebūtų nė vie
nos laisvos vietos. Mes 
norime^ _ kad jos visos 
būtų užimtos tik savųjų, 
t. y. lietuvių. Nuo Jūsų, 
mielas jaunimas, pareis 
ar mūsų troškimai, kurie 
drauge yra Bažnyčios ir 
mūsų brangios Tėvynės 
Lietuvos troškimai, bus 
realizuoti.

Šv. Kazimiere Kolegijos 
Vadovybė, Roma, Via 

Casal Monferrato 20. 

ti Taejon miestas komunistams buvo užleistas po 
mūšio, kuris šiame kare buvo vienas iš atkakliausių 
ir kruviniausių. Amerikiečiai kovojo vienas prieš 
dvidešimtį. Paliko daug karinės medžiagos. Nedideli 
amerikiečių daliniai buvo atkirsti. Nevisi dar yra 
prasimušę. Su jais kalnuose yra palikęs ir Maj. Gen. 
William Dean. Jo likimas nežinomas. Prieš šį karą 
jis yra buvęs P. Korėjos karinis gubernatorius. Ge
rai pažinęs kraštą ir žmones, o taip pat komunistų 
intrigas, jis savo metu buvo siūlęs nepalikti P. Ko
rėjos be JAV kariuomenės. Jo patarimo nebuvo pa
klausyta.

■■ Užėmę Taejon, komunistų tankai prasiveržė to
liau į pietus vakariniu Korėjos pajūriu. Jie yra nu- 
sistūmę apie 40 mylių. Amerikiečių daliniai užima 
pozicijas kalnuose. Kariniai ekspertai mano, kad tai 
yra galutinė pasitraukimo linija. Kalnuose amerikie
čiams susidaro palankesnės gynimosi sąlygos. ,

* Korėjos rytiniame pamaryje, į šiaurę nuo Po- 
hang, kur amerikiečiai, prieš savaitę išsikėlė ir iš
siplėtė į žemyno gilumą, prasidėjo taip pat smarkes
nės kovos. Yogdok, pajūrio miestas, kuris amerikie
čių buvo netikėtai užimtas ir pavestas pietiečiams, 
raudonųjų vėl atsiimtas. Šiame ruože laukiama di
desnio raudonųjų spaudimo. Jie bandys rytiniu pa
kraščiu veržtis į pagrindinę amerikiečių bazę — Pu- 
san.

m Valstybės departamentas paskelbė pluoštą do
kumentų (“Baltąją knygą”), kurioje nušviečia, kaip 
Sovietai pasirengė invazijai Korėjoje. Karo departa
mento nuomone, iškrapštyti komunistus iš Korėjos 
nebus galima anksčiau, kaip vėlų rudenį arba net 
pavasarį.

m šiaurės Korėjos komunistai ligi šiol yra netekę 
jou 18,000 užmuštų ir sužeistų. Po mėnesio kautynių 
daug kur Korėjos negalima atpažinti. Kai kurie 
miesteliai visiškai sunaikinti. Daug yra žuvusių civi
lių žmonių, likusių be pastogės ir maisto.

v •

kuris, 
pirminin- 

Atlanto 
tarybai.

išvyko

reporte- 
kad Ta- 

tiks-
• v

pagrindinį apsiginklavi
mo planą, pritaikintą 
strategijos planui, priim
tam štabo viršininkų; 5. 
žiūrėti, kad pakto daly
viai vykdytų savo pasi
žadėjimus dėl prisidėji
mo reikalingais įnašais.

Iš JAV pusės į Atlanto 
pakto tautų susirinkimą 
vyksta Valst. Sekr. D. 
Acheson pakviestas New 
Yorko advokatas Char
les M. Spofford, 
manoma, ir 
kausiąs Šiaur. 
pakto tautų
Charles Spofford, lydi
mas aštuonių pagelbinin- 
kų, iš Washingtono lėk
tuvu į Londoną 
liepos 23 d.

Išvykdamas 
riams pareiškė, 
rybos susirinkimo 
las pagreitinti įvykdymą 
Šiaurės Atlanto apsigy
nimo pakto programos. 
Pasakė, kad vykstąs iš 
Washingtono su Valst. 
Sekretoriaus . instrukci
jomis iri kad ^ prezidentas 
Trumanas reikalauja ki
tas šio 
didinti 
nimo 
dentas 
ruošęs 
kongresą $5,000,000,000 
Vakarų Europos apgin
klavimo programai, kad 
ji būtų efektyvi.

pakto tautas pa- 
biudžetus apsigy- 
reikalams. Prezi-

Trumanas pasi- 
iš naujai prašyti

Paryžiuje išeinąs “Revue 
Parlamentaire" vienam savo 
paskesniųjų numerių rašo:

“Jau 10 metų praėjo nuo 
1940-jų birželio mėn. 14 d., 
kai vokiečių tankai įvažiavo į 
Paryžių. Pusė Prancūzijos 
buvo išjudinta. Visame pa
saulyje visi geros valios žmo
nės jautėsi užgauti.

Tą pačią dieną 23 vai. 50 
min. Molotovas, pasikvietęs į 
Maskvą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerį Urbšį, jam 
įteikė ultimatumą, reikalau
jantį pakeisti šalies viduje re
žimą ir įsileisti sovietų ka
riuomenės dalinius. Nustaty
tas atsakymui laikas pasibai
gė rytojaus dieną 10 vai. Tą 
dieną, t. y. birželio mėn. 15- 
ją, į Lietuvą įsibrovė Raudo
noji Armija. Tame Prancūzi
jos žlugimo sąmyšyje maža 
kas pastebėjo šį Sovietų Są
jungos pasistūmėjimą į Vaka
rus, kuris šiandien graso vi
sos Europos egzistencijai. To
kiu būdu du draugai — vo
kiečiai ir rusai, — ne tik tais 
pačiais metodais, bet ir tuo

Reikalauja civilinės 
gynybos mobilizacijos
Londonas — Vietinės 

britų valdžios savaitinis 
organas “The Municipal 
Journal” reikalauja civi
linio darbo konskripci- 
jos. Jis rašo: “Nėra abe
jonės, kad turi būti pra
vesta tam tikro amžiaus 
grupių ir medicinos per
sonalo kategorijų kons- 
kripcija dėl civilinės gy
nybas. Tuo pačiu 
pagrindu, kaip ir te- 
ritorialinė armija, turėtų 
būti lavinamos grupės 
vyrų ir moterų, kurios 
greitai galėtų būti sumo
bilizuotos, esant tautos 
pavojui.

Komunizmas blogiau, 
kaip raupai

Kanados 
pirmininkas 

pa- 
kad komunistai 
būti uždaryti į 

sergan

pa-

Quebec. 
ministeris 
Maurice Duplessis, 
reiškė, 
turėtų
karantiną, kaip 
tieji limpama raupų liga. 
“Komunizmas yra dar 
blogesnis už raupus, — 
pasakė premieras, — nes 
jis apkrečia sielą, ne kū
ną”.

Ottawa. — Įvykusi 
šaulio mokytojų konfe
rencija, kurioje buvo at
stovaujamos 26 valsty
bės, kreipėsi į viso pa
saulio mokytojus ragin
dama juos ginti mokyk
las ir jaunimą nuo ko
munizmo bacilų.

Amunicija išsiunčiama į Aziją.

!

2

pačiu laiku vykdė savo agre
sinius pasaulio pavergimo 
planus.

Nuo savo įsikūrimo dienos 
Lietuvoje Sovietų valdžia 
ėmėsi tvarkyti krašto institu
cijas. darbą, ekonomiją ir gy
venimo būdą pagal savo są
vokas. Visos mažos, darbš
čios tautos sukurtos vertybės 
buvo brutaliai naikinamos. 
Teroras neaplenkė nė vienų 
namų. Pirmoji masinė gyven
tojų 
1941 
Buvo 
nas” 

pat 
jau

ra-

deportacija prasidėjo 
m. 14 - 17 dienomis, 
vykdomas “Serovo pla- 

,siekiąs visos tautos su
naikinimo”.

Toliau straipsnyje sumini
mas išsivadavimas iš bolševi
kų ir vokiečių okupacijos me
tai, kada lietuviai taip 
buvo deportuojami tik 
kita kryptimi.

“1944 metais — toliau 
šo laikraštis — kai Vakarai 
pamažu išsivadavo iš vokie
čių jungo, Lietuva vėl pateko 
į Sovietų vergiją. Tautos tra
gedija tęsiasi visu savo bevil
tiškumu... Tautos dvasiai pa
laužti ir jai fiziškai sunaikin
ti naudojamos visos priemo
nės. 520,000 deportuotųjų ir 
nužudytųjų iš bendro 2,225,- 
000 šalies gyventojų skaičius 
duoda suprasti, kokiu mąstu 
yra varomas tautos naikini
mas... Bet tauta ir šiandien 
nepalaužta. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
rezistencijos dalinai šalies 
viduje, Lietuvos pasiuntiny
bės pilnai pripažįstamos prie 
didžiųjų demokratinių valsty
bių bei prie Vatikano veikia 
tautos vardu. Visi lietuviai, 
kur jie bebūtų: ar tėvynėje, 
ar pabėgėlių stovyklose, ar 
Amerikoje, be paliovos tęsia

Yąkaraį, kurie ilgą lai
ką buvo užimti kitais rūpes
čiais, pagaliau pradeda su
prasti tikrąjį padėties rimtu
mą”.

Tame pačiame “Revue Par- 
lamentaire” apie Lietuvoje 
įvykusius rinkimus taip rašo
ma:

“1950 m. kovo 12 d. Sovie
tų Sąjunga vykdė rinkimus į 
Vyriausiąjį ir į Tautinius So
vietus. Ta proga yra įdomu 
paskelbti Tautybių Susirinki
me Lietuvos gyventojus re
prezentuojančių, atstovų pa
vardes, būtent: Trofimov, 
Ozarsky. Chupikoff, Pisareff, 
Kapraloff, Apolsky, kurios 
yra specifiškai rusiškos. Lie
tuvos diplomatinių misijų še
fai užsienyje drauge su savo 
kolegomis Latvijos ir Estijos 
atstovais pasiuntė atitinka
moms vyriausybėms protesto 
notas prieš šiuos rinkimus, 
kurie yra brutalus Pabaltijo 
valstybių ir tautui teisių iš
prievartavimo veiksmas.
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Nehru nejučiomis išprovokavo

Kas verčia Nehru tarpininkauti?

Indijos premjeras Nehru kreipėsi j Staliną, kad 
sustabdytų Korėjos karą. Nehru, Ghandio mokinys, 
vadovaujasi grynai humanitariniais sumetimais: 
kad liautųsi žmonių žudynės. Bet kodėl jis kreipėsi 
į Staliną? Juk Stalinas pareiškė, kad nieko bendro 
neturįs su Korėjos kautynėmis. Kad čia esanti kalta 
Amerika, kurios kurstomi Korėjos pietiečiai išdavi
kiškai puolė Korėjos šiauriečius, kurie apsigindami 
įsibrovė į Pietų Korėją, nes geriausias apsigynimas 
tai pirmiau pulti savo priešą ir priversti jį gintis. 
Pagal Stalino teoriją išeina, kad Amerika tyčia ati
traukė savo kariuomenę iš Pietų Korėjos, kad įdrą
sintų šiauriečius pulti pietiečius, nes šiauriečiai—ne
kalti balandėliai žinojo, kad pietiečiai juos puls, tai 
jie patys, apsigynimo dėliai, puolė pietiečius, nes ge
riausias apsigynimas — pulti.

Tokį begėdiškumą ir kvailystę Maskvos propa
gandos net maži vaikai suprato, bet pasaulio diplo
matija tik šypsojos ir nežinojo, kaip oficialiai į tokią 
kvailystę reaguoti, nes su Maskva tebepalaikomi di
plomatiniai santykiai, o Maskva juk paneigė savo 
dalyvavimą Korėjos kautynėse. Viens Nehru tą 
klausimą išsprendė. Jis tiesiog kreipėsi į Staliną tą 
kraujo praliejimą sustabdyti, tuomi parodydamas, 
jog Stalinas yra vienintelis šio karo kaltininkas. Ir 
gudrusis Stalinas davėsi išprovokuojamas. Jei Mas
kvos diktatorius norėjo būti logiškas ir išlaikyti sa
vo pareiškimą, kad nieko bendro su Rusijos įvykiais 
neturi, tai jam reikėjo Nehru pasiūlymą tiesiog 
ignoruoti. Bet Stalinas įsileido į derybas ir pastatė 
savo sąlygas: kad amerikiečiai atsitrauktų iš Korė
jos, ir kad Kinijos nacionalistai būtų pašalinti iš 
U. N. ir jų vietą užimtų Kinijos komunistai.

Tuo būdu Stalinas sutvirtino šiuos du visiems 
žinomus faktus: kad jis suplanavo ir pradėjo Korė
jos karą ir kad jis nori įsigyti vadovybę U. N. orga
nizacijoj, mėgindamas prievarta ♦ išstumti iš U. N. 
Kinijos nacionalistus ir įstatyti komunistus. Tačiau 
šis pastarasis sumanymas jam nepavyks. Dabar jau 
pervėlu Rusijai U. N. posėdžiuose dalyvauti. Pasau
lio tautos pasmerkė Korėjos karą ir oficialiai parė
mė Amerikos pastangas ginti tautų demokratiją 
prieš komunistų antpuolius. Amerikiečiai kovoja po 
U. N. vėliava. Stalinas žino, kad Tautų Sąjungoj 
jam nebe vieta, ypač akivaizdoj jo politikos Korėjos 
atžvilgiu. Visas pasaulis supranta, kad Šiaurės Ko
rėja, turinti 8 milijonus gyventojų, nebeišdrįs ir ne-

Indijos ministeris pir- 
mininkas Jawaha r 1 a 1 
Nehru kreipėsi laiškais į 
Trumaną ir Staliną, siū- ; 
lydamas padėti ginklus 
ir Korėjos konfliktą mė
ginti išspręsti taikiu bū
du. Jis paremia taip pat 
ir Stalino sąlygą, kad 
prieš tai būtų įsileista į 
UN komunistinė Kinija. 
Susidaro įspūdis, kad 
Indijos premjeras ir kar
tu užsienio reikalų mi
nisteris yra daugiau pa
lankus Sovietų Sąjungai 
negu Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Kas 
verčia jį siekti tokios 
prosovietiškos taikos?

Indija, sakom'a, yra 
paslapčių kraštas, kaip 
kokios tamsios džiung
lės, kur nežinai, kas ta
vęs laukia: tykojąs
smauglys, plėšrus žvėris 
ar koks burtininkas — 
fakyras. Visokie magijų 
(juodųjų burtų) išmis- 
lai iš Indijos į pasaulį 
yra paplitę. Kokios ma
gijos arba indiškos pa
slapties laikėsi Nehru 
rašydamas minėtus tai
kos laiškus?

Paslaptis čia yra visai 
paprasta. Tas labai se
nas kraštas, turtingas ir 
savo žemės gėrybėmis ir 
savo dvasia, visai skir
tinga Vakarų pasauliui, 
ilgus amžius buvo vaka
riečių (britų) valdomas. 
Bet anglai valdė indus 
taip, kad naudos iš to 
patys turėjo daugiausia, 
o indams likdavo tik 
nuobiros. Indai ilgai ir 
sunkiai kovojo, kol po 
šio karo laisvę išgavo. Ir 
šioje laisvės kovoje du 
vardai 'neištrinamai įra
šyti: tai nužudyto Gan- 
dhi ir gyvo dar Nehru. 
Visas Nehru gyvenimas 
yra suaugęs su Indijos ir 
Azijos pabudimu. Ar 
Nehru galėtų norėti, 
kad Azijai savo valią vėl 
diktuotų nekenčiami va
kariečiai — nesvarbu, 
britai ar amerikiečiai ? 
Jo siekimas — Azija turi 
priklausyti azijatams. Ir

• v

Nehru išeina kaip visos 
Azijos išsilaisvinimo va
das. Ką tai bendro turi 
su Korėja?

Nehru yra tos pažiū
ros, kad vakariečių in
tervencija Korėjoje gali 
pristabdyti Azijos išsi
laisvinimą. Jis nedaug 
paiso, kad su Azijos ju
dėjimu ritasi raudona 
banga. Ji neatrodo jam 
tokia raudona, kaip Va
karų pasauliui, nes jis 
nėra dar nusiėmęs savo 
jaunose dienose užsidėtų 
marksizmo akinių. Pro 
juos pasaulis jam atrodo 
dar gana 
Marksizmas 
rasių, tautų 
sivadavimą. 
vo kalboje jis yra pabrė
žęs, kad galima rasti vi
durį tarp kapitalizmo ir 
komunizmo, ir toki vidu
rį, kuris neštų išsivada
vimą Azijos tautoms ir 
žemesnėms klasėms. Jam 
ir atrodo, 
tautų masėje 
spalva nubluks, 
susidarys 
kos tautinės valstybės. 
O bolševikai 
kad ir ant savo kurpalio. 
Jie moka labiau maskuo
tis už anglus, prancūzus 
ir olandus. Nehro jų 
nenorėtų Azijoje matyti.

Taigi, pilnai nesuvok
damas bolševizmo pavo
jaus, arba jam neteikda
mas ilgo pasisekimo, 
Nehru ir norėtų, kad bū
tų leista joti ant Krem
liaus kuino, kol jis nu
stips kur džiunglėse. Bet 
kinai, indai, korėjiečiai, 
malajai ir kitos Azijos 
tautos jau bus išjojusios 
į platų pasaulį.' Tuo tar
pu vakariečių ginklo per
galė, jam atrodo, pri
stabdytų tą azijatų pa
budimą. Čia ir paaiški 
visa jo taikos apaštalys
tės misija, kurią palaiko 
ir anglai, nes jie vis dar 
nori bent pataikaudami 
indams rinkti perlus sa
vo karališkam vainikui 
toje paslapčių ir turtų 
žemėje. L. Kn.

simpatiškai, 
jam reiškia 
ir klasių iš- 
Vienoje sa-

kad Azijos 
raudona 
kai tik 

savarankiš-

jas kuria,

bepajėgs pulti Pietų Korėjos, turinčios 20 milijonų 
žmonių. Kas nors turėjo aniems padėti. O kas jiems 
padėjo, geriausiai paliudija Rusijoj padirbdinti tan
kai ir dalyvaują kautynėse raudonieji rusų karinin
kai. Visa tai aišku, bet ne kas kitas, tik Nehru išve
dė Staliną “į tyrą vandenį”, anot rusų patarlės. K.

Lt. Gen. Walton H. Walker (dešinėje) JAV sausumos 
kariuomenės vadas Korėjoje, kalbasi su gen. .McArthur

Kerenskis apie nuotaikas
Rusijoje

Nedaug kas žino, koks 
likimas ištiko Aleksan
drą Kerenskį, buvusį Ru
sijos premierą ir vyriau
sią 1917 metų kovo revo
liucijos galvą. Kaip žino
me kovo revoliucija nu
vertė carą ir bandė įkurti 
karo nualintoje Rusijoje 
demokratinį režimą. Šitos 
revoliucijos nuopelnus 
dažnai savinasi komunis
tai, tačiau jie joje visai 
nedalyvavo jau ir dėl to, 
kad tuo metu Leninas 
buvo Šveicarijoje (jį tik 
vėliau patys vokiečiai 
parvežė į Rusiją), Troc
kis New Yorke, o Stali
nas skaldė malkas Sibire. 
Tiktai spalių mėn. 1917 
m. komunistai pradėjo pi
lietinį karą prieš Kerens
kį, kai caro režimas jau 
nebeegzistavo.

Kerenskis revoliuciją 
pralaimėjo. Pasisekė pa
bėgti į Angliją, kur išbu
vo ligi 1940 metų, kai 
persikėlė į Ameriką, kur 
gyvena ligi šiolei. Nėra 
abejonės, kad Kerenskis 
sudaro daug rūpesčių 
Kremliaus viešpačiams, 
kurie norėtų jo nusikra
tyti, kaip nusikratė Kuti- 
jevo, Trockio ir kitų. Ta
tai gerai supranta ir pats 
Kerenskis. Faktas, kad 
tebėra gyvas lig šiol, ro
do, kad Kerenskis yra pa
kankamai budrus išveng
ti ilgosios NKVD rankos.

sų tautos nuotaiką. Esu 
nuolatiniame kontakte su 
mano tautiečiais, kurie 
ištrūksta iš Kremliaus 
ponų nagų. Visų jų pir
masis troškimas — tuo
jau sueiti į santykius su 
anti-komunistiniu judėji
mu. Jie man garantuoja, 
kad pačioje Rusijoje sa
botažas veikia visose sri
tyse. Pogrindinis prieš- 
komunistinis judėjimas 
leidžia laikraščius, kurie 
akcentuoja tautos valią. 
Viename jų, įvaidintame 
“Laisvasis Žodis”, (gegu
žės mėn. 1948 m.) skaito
me: “Rusijos liaudis nie
kad nesusitaikins su ko
munizmu. Kova truks tol, 
kol su šaknimis išrausi
me šitą vėžį. Rusų tauta 
kovos prieš komunistų 
valdžią visais būdais ir 
visur.

Kerenskis vadovauja 
plačiam šnipinėjimo tink
lui pačioje Rusijoje ir jos 
užimtuose kraštuose. Jis 
turi tikslių žinių apie įvy
kius anapus “geležinės 
uždangos” ir todėl jo pa
reiškimai susilaukia daug 
dėmesio oficialiųjų Wa- 
šmgtono sluoksnių.

Kerenskis sako, kad 
Amerikos politikai, turėtų 
stengtis išaiškinti Rusi
jos liaudžiai, kad Jungti
nės Valstybės neremia 
despotizmo ir kad stovi 
liaudies pusėje jos kovoje 
su brutalia komunistų 
partijos diktatūra. Alek
sandras Kerenskis sako, 
kad milijonai Rusijos 
žmonių velka nepakelia
mą vergų jungą. Vieni 
marinami koncentracijos 
stovyklose, kiti sugrūsti į 
barakus fabrikų rajonuo
se. Pats faktas, kad iš 
180 milijonų rusų tik 6 
milijonai priklauso parti
jai — vadinasi tik 3% iš
kalbingai liudija rusų 
tautos nuotaikas. Atsi- 
mintina dar, kad beveik 
90/< visų komunistų su
daro valdininkai ir kari
ninkai, kurie įsirašė į 
partiją ne dėl idėjos, o iš 
reikalo — dėl duonos kąs
nio.

Kerenskis aiškina: “Tik 
mažytė žmonių dalelė A- 
merikoje ir kitur turi 
nuovokos apie tikrąją ru-

Kaip būdinga faktą, 
Kerenskis nurodo Stalino 
taktiką. 1941 m., vokie
čiams įsiveržus į Rusiją. 
Stalinas gerai jausdamas 
tautos nuotaikas, stro
piai ėmė šalinti iš viešojo 
gyvenimo visas komuniz
mo apraiškas. “Draugas” 
buvo pakeistas “broliu” 
ir “seserimi”. Buvo užda
ryti komunistiniai antire
liginiai laikraščiai ir ati
darytos, dar likusios ne
sugriautos, bažny č i o s. 
Pats Stalinas prasitaręs 
vienam užsienio kores
pondentui: “Rusai neka
riaus už Staliną, nė už 
komunizmą — jie kariaus 
gindami savo tėvynę”.

Dėja, karo audrai lai
mingai praūžus, Stalinas 
eina senuoju keliu. Bet 
laikas dirba jo nenaudai. 
Milijonai rusų karių pa
matė kaip gyvena žmones 
laisvuose kraštuose. Kol 
kas jie dar neša komunis
tų jungą, bet ar ilgam?

Kokia į vergiją atsirė
musi imperija išgyveno 
ligi mūsų dienų? Kur jos 
šiandien?

Tenka priminti, kad 
Kerenskis tebėra persiė
męs rusų imperializmu ir 
ukrainiečius su lietuviais 
įtraukia į “rusų liaudį”. 
Kiek esama pogrindinio 
veikimo pačioje Rusijo
je, to jis nepasako: ak 
rusas iš seno įpratęs 
jausti ant savo kailio na- 
gaiką — caristinė ji, ar 
komunistinė, skirtumas 
ne toks jau didelis. V. A.

(“M. L.”)

J. Tumas - Vaižgantas

Pamoka apie asilus
(iš “Gyvulėliai”)

Mano vaikai! Jūs jau nebemaži, tad mė
ginkite patys savo protu patikrinti, begu tik 
visa taip ir yra, kaip jums rašė senieji moks
lą vyriai. Salin autoritetus! Geri jie buvo tik 
anais laikais.

Brėmas, sakysime, parašęs storas knygas 
apie visokių gyvulių būdus, kaip jie atrodo 
ir gyvena, negi galėjo visa ką surašyti ir 
niekur neapsirikti. Negi du amžių jis atgy
veno, negi dviem galvom buvo. Tad jo žinias 
papildykime savo patyrimais apie tuos “gal
vijus”, su kuriais teko kam pagyventi, su 
jais pašaro bent kiek paėsti ir — jų būdas 
pažinti.

Aš esu gerai prisistebėjęs “Asilų” veislei. 
Brėmas mums liepė Asilą vadinti kvailu, at
kakliu ir džiaugtis, galint iš jo pigiai pasi
tyčioti. Mes taip ir darėme. Bet dabar atsi
verskime antrą Asilų medalio pusę ir pama
tysime, kad Asilas, be ko kita dora, neapsa
komai patvarus darbininkas ir, sakykite, ką 
sau norite, vis dėlto — “Kupranugarių” va
das.

Kupranugariai dideli. Kupranugariai ne- 
besižino, kaip aukštyn nosį beriesti, kaip 
puikumu kupras bestatyti. Kas betgi iš visa

to, kad nors jų čia būtų šimtas, patys nemo
ka eiti į kelionę, neišmano nė kamanų klau
syti, kol nepamatys pirmeivio Asilo. Ar vie
na kupra tebūtų, ar net dviem, kaip kai ku
rios garsesnės giminės, vis viena jie temoka 
— sekti. Asilas gi moka ir vesti.

Ne visados Asilo būta tiek niekinamo ir 
šmeižiamo, kaip Brėmas darė. Ezopas, ne 
menkesnis už Brėmą rašytojas, visai kitaip 
apie Asilus atsiliepia. Jis sako, Asilas kit
kart su pačiu Dzeusu gerai pasižinęs ir ne 
kartą su juo net gynęsis. Ar tokia garbė bet 
kam kliūva? Čiupk, kad geras!

Kas tiesa, tai tiesa: stogo Asilas menko, 
neišnašaus. Panorėsi užsėsti, nė pasišokėti 
nereiks: permesi kišką, ir vėl abiem kojom 
bestovįs žemėje. Bet atsisėdęs, josi daug my
lių. Asilas neš tave ne menkiau, kaip kuinas 
ar mulas.

Asilas menkastogis. Užtat didžgalvis, 
didžaausis; uodegos stumburys, bra, kaip 
kočėlas. Ir dar daug kas didžia, ne sulig juo. 
Mums juokai, kad gamta ne visas jo dalis 
sutaikino. Bet juokams čia nedaug tebus 
vietos, jei būsime nuosakūs.

Mes sakome: tasai žmogus tai smegenin
gas, tai “geros” galvos, t. y. jo galva, kaip 
puodas. Ir suprantame: kas didele (gera) 
galva, turi daug smegenų, tas — protingas. 
Tuo matu matuodami, gauname Asilą, prieš 
Brėmą, prapažinti galviju prakilnaus proto.

Neklausykite, kas tai užgins, įrodinėda

mas tai negalint būti neva dėl to, kad Asilui 
ausys perilgos. Gamtos mokslai dar nėra 
pabaigtinai ištyrę, kiek protas pridera nuo 
ausų ar ausys nuo proto; atseit, kad vieni 
kitų lėšomis didėja ar mažėja.

Ir šiaipjau ne be prikaišto Asilui, kad šis 
bei tas jam perdidelis. Veikiau galima būtų 
blogu palaikyti, jei ką rastumei permažą. 
Galvą, sakysime, mažas Asilas turi perdide- 
lę, o didelis Kupranugaris permažą. Ir kas 
gi laimė ja? Kupranugaris? Kaip gi, čiupk! 
A-si-las Kupranugariams vadas; A-si-las 
pirmasis asmuo visame karavane Kupranu
garių, nors kažin kaip jie riestų aukštyn no
sis ir statytų kupras puikybe; A-si-las ap
limpa Kupranugarių gaurais, su jais arčiau 
susitikdamas; jam pelnas, o ne priešingai.

Visam kam taip griežtai atsimainius, vis
ką kitaip ėmus vertinti, ir jūs, vaikai, dides
ne pagarba imkite apsieiti su savo geraisiais 
pažįstamais Galvijais. Ypač gi nebūkite 
greiti tyčiotis iš Asilų, pasikliaudami vieno 
Brėmo ar kitų autoritetų plepalais. Šalin 
Brėmą! Žiūrėkite patys savęs, kaip dažnai 
mus pačius ima noras paspardyti silpstantis 
Liūtas, kaip norisi pakritikuoti Lakštinga
los giedojimas, pavilioti patelė vienais tik 
asiliniais savumais. Vienu žodžiu sakant, 
pavaidinti tikrųjų Asilų rolės.

Taigi tas jūsų temetie Asilą akmeniu, kas 
visa to pats nėra kaltas.

SUSITIKIMAS
Šią antraštę matėme kiekvienam nume

ryje per kelis mėnesius. Laikraščio skaity
tojai žino, kad taip buvo įvardintas beletris
tinis pasakojimas iš Lietuvos partizanų ir 
tremtinių gyvenimo. Redakcija yra patyru
si, kad jis daugumai labai patiko. Mums 
malonu pranešti, kad “Susitikimas”, Jono 
Gailiaus lengvos ir dailios plunksnos sukur
tas, netrukus išeis atskira knyga.

Jonas Gailius “Darbininko” skaitytojams 
gerai žinomas iš jo dažnų straipsnių, kuriuo
se jis paliečia įvairiausius klausimus taip 
vaizdžiai, stipriai ir sutrauktai, kad pradė
jęs skaityti jau nebepameti siūlo galo. Jonas 
Gailius arba J. Kuzmickis, tarp Anglijos 
lietuvių apaštalaująs kunigas, savo plunks
na skaitytoją pagauna ir jau nebepaleidžia.

SURŪDIJUSI GRANDINE
Ją pamatysime jau penktadienio nume

ryje. Tai bus taip pat apysaka iš partizanų 
kovų su raudonaisiais vorais. Jie yrą apka
bę ne tik Lietuvą, bet ir Korėją, ir visą mar
gą pasaulį. Jį apjuosia kaip kokiomis gran
dinėmis. Dedasi jie, kad tos grandinės labai 
drūtos, bet mūsų, skaitytojai turės progos 
įsitikinti, kad jos yra rūdžių apgraužtos.

šią naują apysaką parašė skaitytojams 
gerai žinomas Jonan Kmitas.
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PRAEITIES KERTELE
Jėzuitų įnašas Lietuvos mokyklai

Prof. Dr. Z. Ivinskis
Viduriniais amžiais kultūra 

vakarų Europoje skleidėsi tik 
katalikų bažnyčios prieglobs
tyje. Lietuvoje kūrybinio 
krikščioniškosios kultūros ug
dytojo bei skatintojo pagrindi
nis vaidmuo anuo metu atite
ko garsiajam šv. Ignaco ordi
nui. Pirmieji jėzuitai Lietuvo
je (Vilniuje) pasirodė 1569 m. 
Jie pradėjo organizuoti Lietu
vos švietimą ir energingai ko
voti su plačiai paplitusiu pro
testantizmu.

Nuo 15-tojo amžiaus antro
sios pusės buvo Lietuvoje kur- 
ne-kur mokyklų. Bet pirmą
sias gimnazijas (kolegijas) ir 
pirmąją aukštąją mokyklą 
(akademiją) Lietuvoje įsteigė 
jėzuitai, sykiu įsteigdami ir 
kunigų seminariją. Lietuvos 
jėzuitai pirmieji sulaužė ligi 
tol šitame Europos rajone tu
rėtą Krokuvos universiteto 
monopolinę padėtį. Iki Vil
niau akademijos nuo 1364 m. 
veikiąs Krokuvos universitetas 
buvo vienintelis į rytus nuo 
Oderio ir labai kietai laikė 
aukštosios mokyklos monopo
lį. stengdamas sukliudyti bet 
kurias pastangas greta savęs 
atsirasti kitai aukštajai moky
klai. Aprūpintas karaliaus ir 
popiežiaus privilegijomis uni
versitetas buvo tartum koks 
amato cechas, tam tikrame 
plote vienintelis turįs mokslo 
ir mokymo teisę. Lietuvos jė
zuitai, suorganizuodami Lietu
voje aukštąją mokyklą, tą 
Krokuvos universiteto mono- 
polį ^įlaužė. Tai buvo didelis 
lietuvių tautai kultūrinis lai
mėjimas. Teisybė, vėliau ir pa
tys jėzuitai norėjo visą Lietu
vos švietimą išlaikyti savo 
rankose, susidaryti sau mono
polinę padėtį, ypačiai Vilniuje. 
Ir kai vėliau pijorai pradėjo 
steigti švietimo įstaigas, jėzui
tai tam priešinosi.

Lietuvoje įsikūrę 
(tarp jų buvo ispanų, 
galų, vokiečių, italų,
apie savo veiklą rašė praneši
mus ir metines apyskaitas. 
Nešykštėjo ir laiškų atskirais 
klausimais savo provincijolui, 
kuris reikalą toliau referuo
damas jėzuitų generolui Ro
moje. Tuo būdu šiandien veik 
visai tiksliai galima atsekti, 
kaip atsirado jėzuitų kolegija 
ir akademija Vilniuje, kaip 
atsirado jėzuitų kolegijos Kra
žiuose. Pašiaušėje, Kaune, 
Gardine. Žadiškyje, Ilukštoje 
ir kt. Lietuvos švietimo ir kul
tūros istorijai tai labai vertin
ga medžiaga.

Lietuva — šiaurės Indija
Religiniu atžvilgiu jėzuitai 

Lietuvą rado labai liūdnoj pa
dėty. Nuo garsiojo Indijos ir

Japonijos apaštalo jėzuito 
Pranciškaus Ksavero laikų 
(1542) jėzuitai veržliai vykda
vo misijoms į Tolimuosius Ry
tus ir Indiją. Bet štai'pačioj 
Europoj jie aptiko kraštą, ku
riame reikėjo apaštalauti kaip 
Indijoje. Bene garsusis lenkų 
pamokslininkas jėzuitas Pet
ras Skarga pirmasis pavadino 
Lietuvą šiaurės Indija. Tame 
vėliau gana dažnai vartotam 
palyginime buvo nemaža per
dėjimo, bet daug ir teisybės. 
Antai, didysis Žemaičių apaš
talas vyskupas Merkelis Gied
raitis 1587 m. balandžio 3 d. 
iš Viduklės rašė jėzuitų gene
rolui į Romą, kad jo vyskupi
joje esą daugybė niekada ne
buvusių išpažinties nė komu
nijos; daugybė nemokančių 
nei “Tėve mūsų”, nei persi
žegnoti ; daugybė nepažįstan
čių tikėjimo paslapčių. Jie ten
kinasi pareikšdami: “Liutero
nai nesame, penktadieniais 
mėsos nevalgome...” Tame 
vyskupo laiške išvardintus kai 
kuriuos pagoniškus papročius 
Lietuvoje vaizdingai ir išsa
miai aprašinėja ir pačių jėzui
tų pranešimai.

Su lietuvių liaudimi jėzuitai 
pirmiausia betarpiškai susiri
šo Aukštaitijoje. Iš Žemaitkie
mio srities (Ukmergės aps.) 
yra 1583 m. rugsėjo 15 d. pla
tus pranešimas apie ceremo
ningą Žemynos (žemės dieno) 
garbinimą ir tam skiriamas 
apeigas; apie žalčių kultą, 
įvairių švenčių papročius, vė
lių kultą ir t.t. Pirmaisiais tri
mis klausimais pasisako dau
gelis jėzuitų metinių kalendo
rių Žemaitijoje ir Vilniaus sri
tyje. Iš tų metinių ir trimeti
nių apyskaitų galima atsekti 
visai aiškus ir gana įdomus 
jau bemirštančios pagonybės 
vaizdas.

DARBININKAS

(tuokart ji buvo Kuršo 
Kuršo nuostatai,

sienpjflviai ir grėbėjos.

niuje buvo 18 katalikų bažny
čių (turbūt priskaitytos ir vi
sos koplyčios bei maldų vie
tos) ir 4 vienuolynai, tačiau 
negalima buvo rasti, kas šia 
(lietuvių) kalba sakytų pa
mokslus...” Toks liudijimas 
yra prieš 371 metus išduotas 
niekinusiems vietos žmonių 
kalbą lenkams kunigams. Gai
la, kad šiuo dokumentu nega
lėjo pasinaudoti kan. Prapuo
lenis, rašydamas savo knygą 
“Lenkų apaštalavimas Lietu
voje”.

arkivyskupas 
kandidatūrą 

ir popiežiaus 
pranešimuose 
šiltai apie tą 

atsiliepdamas.
“žemaitiškai”

■ I

KIEK ĮSTATYMŲ NEPRKL. 
LIETUVOJE VĖIKE

Carų Rusijos okupacijos me- vus, įsibrovė į mūsų kraštą ir 
tu D.
mai:
tymų rinkinys, Palangoje ir jos tai (įsakai, prikazai, be'fehliai). 
ruože 
gubernijos?
anoje pusėje Nemuno buv. Su
valkų gubernijoje (tuokart ji 
buvo viena iš dešimties Pavys- 
lio krašto gubernijų, kur buvo 
įveštas ir naujasis kalendo
rius) Napoleono kodeksas. Ta vaikų Trikampio likimą: Molo- 
veldėmė perėjo ir į Nepriklau- tovo ir Ribbentropo nusitarimu 

jo atitekimą tai T. Rusijai, tai 
Vokietijai, kur ir įstatymai, 
suprantama, kito kaip 
nes.

Ši trumputė įstatymų 
doskopiškumo istorijėlė 
kad mūsų šalis per 150 metų 
ir įstatymiškai buvo ir tebėra 
ardoma, iš tų 150 metų išsky
rus laimingąjį Nepriklausomo
sios Lietuvos laikotarpį nuo 
1918 m. Vasario 16 Dienos li-

Lietuvoje veikė 3 įstaty- tų dviejų svetimųjų šalių kieti 
pagrindinis Rusijos įsta- okupaciniai įstatymai ir dekre-

Šiandie bolševikai jau visus 
Lietuvos įstatymus, ne tik Lie
tuvos Konstituciją, yra panai
kinę. Rusiją, taigi ir visą Pa
baltijį jie težaboja dekretais.

Galop čia reikia kurjozą su
minėti — tai vadinamojo Su-

Jėzuitai ir lietavrę 
kalba

stengėsi ir lenkiškai kalban
čius klebonus pastatyti. Koks 
didikų ir bajorų nusistatymas 
buvo lietuvių kalbos atžvilgiu, 
liudija Žemaičių vyskupo Jono 
Popačinskio 1773 m. praneši
mo Romai pastaba, kad dides
nė kilmingųjų dalis, kai kate
kizmas aiškinamas ar pamoks
lai sakomi gimtąja žemaičių 
kalba retai tepasirodo, nes jie 
tą kalbą niekina. Tad jei jė
zuitai vis daugiau ėmė gerbti 
lenkų kalbą, tai jie tai darė 
atsižvelgdami į vadovaujantį 
tautos sluogsnį — bajoriją, 
nusilenkdami jos nusistaty
mams ir reikalavimams. Šiaip

piršti-

kalei- 
rodo,

krašto autonomijos 
o Maž. Lietuvoje — 
įstatymai, labai ne- P T. Rusijos, Vokietijos ir vėl 
lietuviams, kaip ir T. Rusijos viską trypiančiųjų

jėzuitai 
portu- 
lenkų)

Kas kliudė Lietuvai 
krikščionėti?

Rašydami savo pranešimus 
ir apyskaitas jėzuitai aiškino 
ir tas priežastis, dėl kurių Lie
tuva buvo tapusi “šiaurės In
dija”. Tų priežasčių pagrindi
nės buvusios dvi: katalikų pa
rapijų retumas ir lietuviškai 
kalbančiųjų dvasininkų stoka. 
Vieno ilgo pranešimo autorius, 
davęs gal būt iš viso patį įdo
miausią pagoniškų Lietuvos 
papročių aprašymą, minėda
mas “giwates”, “ragana” ir 
kitus lietuviškus pavadinimus, 
teigia, nors gal ir perdėdamas, 
kad iki jėzuitų įsikūrimo Lie
tuvoje “nebuvo ganytojų ir 
dvasininkų, mokančių lietuvių 
kalbą... Kaimuose ir miestuo
se klebonais skiriami lenkai, 
kurie tos tėvynės (“patriae") 
kalbos nemokėjo”. “Nors Vil-

Korėjos fronto pinuose eHese.

Kaip laikės jėzuitai lietuvių 
kalbos atžvilgiu? Ar jie nenie
kino vietos žmonių kalbos?

Jėzuitai, nors nuo pat savo 
įsikūrimo Lietuvoje daugiau
sia dėmesio skyrė bajorams, 
jų vaikų mokymui, apaštalavi
mui dvare (“misaio aulica”), 
tačiau nevengė mokytis lietu
viškai. Neteisingas yra kai 
keno daromas jėzuitams prie
kaištas, esą jie atsinešę į Lie
tuvą lenkinimo mintį. Faktiš
kai tarp pirmųjų Lietuvos jė
zuitų lenkų buvo labai nedaug, 
daugumas kitų tautų žmonės. 
Krinta į akis, kad pradžioje 
jėzuitų veiklos Lietuvoje daž
nas jų buvo pramokęs lietu
vių kalbos, o kai kurie ir visai 
gerai mokėjo. Jėzuito Ema
nuelio Vegos, kilmės portuga
lo, veiklos aprašyme skaitome, 
kad jis ne tik Vilniuje dalyva
vo viešame ginče su heretiku 
Andrium Volanu, bet. išmokęs 
“žemaitiškai”, drauge su kitu 
jėzuitu lydėjo vysk. Merkelį 
Giedraitį laike jo 1587 m. ga
nytojiškos vizitacijos Žemaiti
joje, mokė žemaičius katekiz
mo, sakė pamokslus, klausė 
išpažinčių, net kirto šventuo
sius ąžuolus... Ir vėlesniuose 
biografiniuose jėzuitų sąrašuo
se aptinkame apie kitataučius 
jėzuitus žinių, kad dažnas jų 
mokėjo lietuviškai. Ryškus 
tam pavyzdys yra veiklus ven
das (slavas) Petras Kuliešius. 
Šis jėzuitas yra davęs nuosta
biai įdomų latvių papročių ap
rašymą. Jis darbavosi kaip 
misijonierius Žemaitijoje, savo 
pavyzdžiu rodydamas, kad sie
lų ganytojas turi mokėti vie
tos žmonių kalbą.

Ar ši mintis išėjo iš jėzuitų 
ir tik jų iniciatyva reiškėsi — 
sunku spręsti. Jėzuitų regula 
reikalauja misijų kraštuose 
apaštalauti gimtąja žmonių 
kalba. Lietuvos jėzuitų palan
kumas lietuvių kalbai galėjo 
būt skatinamas dar ir jų ben
dravimo su Merkeliu 
čiu. Dar būdamas 
kapitulos prelatu
Giedraitis buvo susibičiuliavęs 
su jėzuitų kolegijos vadovybe. 
Jėzuitai jį visada laikė gera-

Giedrai- 
Vilniaus 
Merkelis

dariu ir užtarėju ir ilgai po jo 
mirties jį šlovino.

Būdinga, kad Merkelį Gied
raitį skiriant vyskupu lėmė 
nauji argumentai, kurių nie
kad anksčiau nebuvo daug bo- 
jama. Žemaičių vyskupu labai 
stengėsi pravesti savo sesers 
sūnų Gniezno 
Uchanskis. Tą 
labai palaikė 
nuncijus. Savo 
Romai vis labai 
jauną kleboną 
Be abejojimo,
jis nemokėjo ir mokytis neke
tino. Tačiau kai 1575 m. vasa
rą Merkelis Giedraitis prane
šė popiežiui, kad jį Paryžiuje' ar taip lietuvių kalba, kaip 
Henrikas Valois nominavo Že
maičių vyskupu ir kai tuo pat 
metu iš Lietuvos Roma gavo 
atitinkamų raštų, lietuvių kal
bos mokėjimas vyskupui pasi
rodė labai svarbus dalykas. 
Varmų prelatai ir kanauninkai 
rašė popiežiui, kad Giedraitis 
yra prityręs “žemaičių kalbo
je” ir galėsiąs su vietos žmo
nėmis susikalbėti. Vilniaus 
vyskupas Protesevičius savo 
rašte popiežiui pabrėžia, kad 
Merkelis “tą žemaičių kalbą 
gerai moka” ir kad ji vysku
pui reikalinga santykiaujant 
su žmonėmis, sprendžiant by
las ir t.t. Įdomu, kad Merke
lio Giedraičio tinkamumą Že
maičių vyskupu lietuvių kal
bos mokėjimu argumentavo 
tik Varnių kurija ir Vilniaus 
vyskupas. Tuo tarpu Radvilos 
(Našlaitėlio) ir kitų Lietuvos 
didikų raštuose popiežiui dėl 
Giedraičio skyrimo vyskupu jo 
lietuvių kalbos mokėjimas ne
keliamas. Matyt, didikams 
kalbos reikalas jau nebuvo la
bai svarbus. Merkelio Giedrai
čio nusistatymas lietuvybės 
atžvilgiu užtenkamai žinomas. 
Bet lietuvių kalbos reikalu pa
minėtinas Giedraičio įpėdinio 
M. Paco 1614. 7. 10. laiškai 
Romai, prašant išrūpinti iš do
mininkonų centro leidimą vie
nam Vilniau# domininkonui 
studijuoti, nes jis, baigęs 
mokslus, būtų naudingas baž
nyčiai tėvynėje kaip gerai mo
kąs lietuvių kalbą.

Taigi jėzuitų nusistatymas 9 
dėl lietuvių kalbos buvo palan
kus. Tik žymiai Vėliau ir Lie
tuvos jėzuitai pasidavė Lietu
vos bajorų linkmei, kuri bajo- 
riškumą sijo su lenkiškumu, 
su lenkų kalba. Čia daug lėmė 
ir ta nelaiminga teisė, pagal 
kurią bažnyčios fundatorius 
(kolatorius) gali pasirinkti 
kleboną ir jį pristatyt vysku
pui tvirtint Didikai tą teisę 
piktnaudojo. Užplūdus Lietu
vą protestantizmui, didikai, 
tapę protestantais, išvydavo 
nepatinkamą kleboną arba rei
kalaudavo pereiti į protestan
tus. Bajorams sulenkėjus, jie 
f

somąją Lietuvą su 1918 m. 
Vasario 16 diena.

Neprikl. Lietuvoje buvo Stei
giamojo Seimo 1920 metais iš
leista Lietuvos Respublikos 
Konstitucija — pats svarbusis 
mūsų įstatymas ir visų kitų 
įstatymų pagrindas. -1923 me
tais prisijungus Maž. Lietuvos 
dalį — Klaipėdos kraštą — čia 
veikė to 
nuostatai, 
Vokietijos 
palankūs
rusų įstatymai. Gi Rytų Lie- okupacijų, 
tuvoje — Vilnijoje (Lenkijos 
okupuotoje) tvėrė šovininsti- 
niai Lenkijos įstatymai. Pati 
Neprikl. Lietuva savo plote jau 
ėjo prie to, kad būtų buvęs 
paruoštas ir išleistas Lietuviš
kas Jstatymynas, kvėpuojąs 
lietuvio dvasia ir krašto vien- 
lypumo tepaisąs.

Istorijoje atmintinas ir Lie
tuvos Statutas, lietuvių kūri
nys'ir pasaulyje garsus įstaty
mas nuo 1529 metų.

Dabar T. Rusijos, hitlerinės ir kovinga, besiekdama Nepri- 
Vokietijos ir vėl T. Rusijos klausomosios Lietuvos grąži- 
okupacijoms Lietuvą užgriu- nimo. A. Žlemena.

Šiandien 
nelaimėje 
pasaulį. Kad lietuvis pasiliktų 
lietuvių tautos narys, reikalin
gas lietuvių bendruomenės tar
pas. Tai VLIK’as — Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas yra 
priėmęs ir išleidęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės įstaty
mą — nuostatus, kurie priva
lūs kiekvienam bet kur esan
čiam lietuviui.

Tauta turi būti susibaudusi

lig laiku lietuviai 
išbarstyti po visą

pastoracinė priemonė, nebuvo 
palaidota. Nors Vilniaus vys
kupijoje jos padėtis buvo sun
kesnė kaip Žemaitijoje, tačiau 
ir čia ji turėjo savo teisių. 
Pats jėzuitų į Lietuvą atkvie- 
tėjas Vilniaus vysk- Valerijo
nas Protasevičius laikė savo 
dalyku, kad vyskupas mokėtų 
lietuviškai. Tačiau lietuvių 
kalbos reikalas Vilniaus vys
kupijoje, ryšium su kai kurių 
Lietuvos sričių vėlesniu lenkė
jimu, yra reikalingas dar tiks
lesnio ištyrimo.

• Vienas amerikonas tėvas 
jėzuitas, kuris jau 16 metų 
darbuojasi Jamaikos misijose 
pradėjo ištiso darbininkų mies
telio statybą, kuris bus pava
dintas “Holy Name Home- 
stead”. Jame bus apie šimtas 
namų kiekvienas iš penkių 
butų. Namai bus galima išmo
kėti per 8 metus kas savaitė 
įnešant po nedidelį uždarbio 
procentą. Lėšas šios butų ko
lonijos statymai Tėvas Sulli- 
van
*

vęs 
vos
Krašto gubernatorius, ruošia
si ilgesniam laikui įsikurti 
Vokietijoje, Pfullingene.

*

surinko Amerikoje.
Dr. Viktoras Gailius, bu- 
nepriklausomosios Lietu- 

paskutinis Klaipėdos

LIETUVIAI PASAULYJE
■ Per Šveicarijos radijo pir

mą kartą suskambėjo lietu
viškas žodis ir dainos. Dau
gelis Šveicarijos laikraščių ir 
žurnalų ta proga įsidėjo daug 
straipsnių apie Rusijos komu
nistų pavergtą Lietuvą ir da
bartines jos kančias. Kai ku
rie katalikų laikraščiai patal
pino daug lietuviškų iliustra
cijų. Beremuensterio šveicarų 
radijo stotis, kuri transliavo 
tą valandėlę, gavo daug pa
dėkos laiškų ir prašymų to
liau tą valandėlę transliuoti.

■ Vokiečių įstaigos, 
jau perėmė kai kurias 
tinių įstaigas globoti,
klausė, ką jie norėtų gauti: 
maistpinigius, maistą iš ben
dros virtuvės ar sausus mais
to produktus. Tremtiniai pasi
sakė už maistpinigius. Kai 
kurie jau gavo maistpinigius: 
viengungiai po 40 DM mėne
siui, šeimos galvos 
DM., žmona — 25 
kai — po 20 DM. 
globon perimtieji
gausią ir nemokamą medici
nos pagalbą. Žinoma, tos 40

kurios 
trem- 

atsi-

— po 37 
DM., vai-

Vokiečių 
tremtiniai

—

DM- ir dar mažiau yra labai 
skurdi tremtinio dalia. Kas 
dar liūdniau — neaiškus jų 
Vokietijoje likimas.

ik Europos Sąjūdžio Tauti
nės Lietuvių Tarybos sekcijos 
Paryžiuje valdybon išrinkti: 
Lietuvos atstovas dr. S. Buč
ky s, prof. Baltrušaitis ir mi
nistras Turauskas. Strassbur- 
ge, kur veikia panaši sekcija 
— įeina kun. Krivickas ir 
žurnalistas Paramskas.
■ Ateitininkų Sendr. sky

rius yra įsisteigęs Australijo
je Adellaidoje. Vaidybą suda
ro : pirmininkas B. Plokštis, 
sekretorius dr. Kiiikonis, ižd. 
C. Petrikas. Taip pat Čia yra 
įsisteigęs ir Teisininkų Drau
gijos skyrius, kurio 
sudaro: pirm. VI.
sekr. Jonas Kalvaitis 
Bronius Plokštis.
* Perkelia amerikiečių zonos 

Vokieitjoje IRO ventrą, kuris 
iki šiolei buvo įsikūręs Bad- 
Kisšingeno kurorte, į Muen- 
cheną. Čia jam bus paskirtos 
vienos geresnės kareivinės, 
kuriose iki šiolei gyveno DP.

valdybą 
Požėla, 
ir ižd.

. .
Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminklinė Maldaknygė
N__

Yra tikrai patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 
odos apdarais, turi paauksuotus kraštus ir lietuvišką kryžių viršelyje. Švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 metų, kas retoje maldaknygėje pasitaiko. Turi 574 pusi, ir 
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. Kl. Žalahs, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

DARBININKO Administracijai __ _____ _
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINĮ”. 
Vardas ir pavardė .............................................................................................

Adresas -

»«
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Laisvės belaukiant
JONAS KUZMICKIS

Kai pasergtųjų kraujas upėmis teka, mums reikia ryttte- 
gumo. — Nudžiūvusios mūšy tautos šakos negali kalbėti tautos 
vardu. — Nusiminusi y veidų nelaimė. — Visi esame laisvės 
šaukliai.

“Dėl to Reinas, Dunojus ir 
Volga šiandien neša vergų 
ašaras. Tos pačios ašaros pri
pildys visų Europos ir viso 
pasaulio upių vagas, kol jū
ros ir vandenynai neišsiverš 
iš krantų, persipildę kartumu 
žmonių, pavergtų Technikos, 
Valstybės, Biurokratijos, Ka
pitalo...”

Šitokiais baisiais žodžiais 
pabaigė savo “Dvidešimts 
penktos valandos” knygą 
prancūzų rašytojas C. V. 
Ghoergiu.

1. NUDŽIŪVUSIOS ŠAKOS
Lietuvoje pasilikę ir kas

dien bėgą nuo mirties lietu
viai kartais ir laisve rizikuo
dami kreipiasi į savo arti
muosius ir pažįstamus Vaka
ruose, klausdami, kada pasi
baigs jų kančios.

“Mes pavydime jums'” — 
štai žodžiai buvusių pasitu
rinčių ūkininkų ir valdininkų 
tremtiniams, kurie svetur iš 
naujo kuriasi.

O ką veikia saugiai ir so
čiai gyveną Vakaruose lietu
viai?

Tie lietuviai,- kurie, kaip nu
džiūvusios šakos, neneša vai
siaus Lietuvai, turėtų bent 
tylėti, saugiai gyvendami sve
timų kraštų apsaugoje. Bet 
kur tau! Jie patys savo ran
komis rašo savo Tėvynes Lie
tuvos išdavimo dokumentą, 
leisdami raudonus laikraš
čius ir jy nekaltame popieriu
je ty čiodamiesi iš nepriklau
somybės, laisvės ir kovos dėl 
lietuviškos — ne rusiškos — 
Lietuvos.

Jei tos nudžiūvusios šakos 
skaito, jog jų/-kišenės tik 
jiems priklauso, jog jų namai 
ir automobiliai yra tik jų ži
nioje, — kaip jie negali su
prasti, kad Lietuva yra tik 
lietuvių ir pačia prigimties 
teise nevalia jokiam atėjūnui 
— rusui ar prūsui — jos val
dyti, o jos vaikus vergais 
versti.

Nudžiūvusios šakos pačios 
krinta nuo medžių, užlenda- 
mos vietą jaunoms atžaknris. 
Geras sodininkas su peiliuku 
tokias šakas nugeni ir sukū
rena. Dėl to tie, kurie nueina 
tarnauti ir lenktis raudona
jam stabui, neturi savintis 
teisės kalbėti lietuvių tautos 
mažiausios dalelės Lie
tuvių kalba leidžiami komu
nistiški laikraščiai yra he kas 
kita, kaip svetimi, sovietiniai 
leidiniai, išversti į lietuvių 
kalbą.

Lietuvių tauta ir valstybė 
vieną kart kelsis. Kelsis ir 
stiprės, kaip jaunas medelis, 
o nudžiūvusios šakos sutrū
nys ir bus užmirštos.

Valstybė kaip medis: ji ne
pakenčia mirusių sąnarių, nes 
jos gyvybinės jėgos turi rasti 
vietos jaunoms, sveikoms at
žaloms.

2. NUSIMINĘ VEIDAI
Tačiau yra gyvų mūsų tau

tos atžalų, kurios, praeinan
čių šalnų ir darganų paveik
tos, nesiskleidžia visu gaiva- 

t 

liškumu.
Nekartą sutinkame nusimi

nusių veidų, kurie visa verti
na šios dienos padėties mąs- 
tu. Juk valstybių vyrai, kaip 
ir kiekvienas žmogus, gali su
klysti. Klydo savo metu JAV, 
klydo D. Britanija, Prancūzi
ja, Vokietija, Čekoslovakija. 
Laikas, tačiau, moko: šian
dien ir JAV, ir D. Britanija 
pradeda atpirkti savo klaidas, 
siųsdami jaunus karius į Ko
rėjos frontą, kad jie savo gy
vybėmis atpirktų vyriausybės 
klaidas.

Praeis dar kiek laiko ir, 
galbūt, daugiau klaidų bus 
stengiamasi atpirkti. Juk at
pirkimas reikalauja didelės 
aukos, nepaprastų pastangų.

Nusiminę veidai gi mano, 
kad Lietuva jau suakmenėju
si ir niekas neįkvėps jai gy
vybės.

Nusiminę veidai neįvertina 

lietuviškų organizacijų, spau
dos, paskaitų, nes nei orga
nizacijos, nei spauda neduoda 
karinių ginklų ir nesiunčia į 
frontą...

O juk matome: į kovą šian
dien tautos įkinkė radijofo- 
nus, laikraščius, net nekaltų 
žmonių parašus. Juk tai ne 
tankai ir ne patrankos. Su 
laikraščiais juk nebombar
duosi. su prašymais neužimsi 
naujų teritorijų.

Atsakas aiškus: tokiu Midų 
norima Kimšti žntonių nhn- 
moftes, žmonių dvarias. Jei 
visi sovietų pavergti žmonės 
bus įtikinti, jog amerikiečiai 
kalti dėl Korėjos karo ir dėl 
bulvių parazitų rytų Europo
je, — iš tikrųjų jų simpatijos 
nebus amerikiečių pusėje.

Nusiminę veidai — tikri 
svyruonėliai: jie neturi savo 
nuomonės ir savo ryžto, netu
ri jėgų ir kovos dvasios. Jie 
greitai gali pasiduoti pirmo 
raudono žvirblio pagąsdini
mui ir pasiklysti savo keliuo
se.

Nusiminę veidai ne valsty
bės kūrėjai ir laisvės šauk
liai; ne Vytautai, nė Margiai 
ir ne partizanai.

8. LAISVES ŠAUKLIAI
Laisvame krašte, laisvoje 

Lietuvoje gimę arba gyvenę 
lietuviai turi būti Laisvės 
šaukliai.

Senoje Lietuvoje pilių bokš
tuose būdavo deginami lau
žai, kad rinktųsi visi kas gy
vas — seneliai, moterys, vy
rai ir vaikai — gintis nuo 
priešo. Jei žūdavo, visi kartu 
žūdavo, kad nereiktų vergau
ti svetimiems atėjūnams.

Laisvės šaukliai dabarties 
sąlygose — lietuvių laikraš
čiai, organizacijos, parapijos, 
mokyklos, chorai, šeimos ir 
paskiri lietuviai.

Svetur einąs lietuviškas 
laikraštis negali būti žiburiu, 
jei pats tamsyMae klampoja.

Sukurtos organizacijos ne
gali btrti lietuvių, jei joms 
ne Lietuvos laisvė, o visai 
kas kita rūpi.

Lietuviškos parapijos nega
li didžiuotis lietuviškumu, jei 
bažnyčioje pamokslai nelietu
viškai sakomi.

Dar nėra lietuvių mokyklos 
tos, kurias lietuviai išlaiko ar

Laisvės Varpas

kuriose lietuviai mokytojai 
dirba, jei jose lietuvių kalba 
tik lietuvių kalbos pamokos 
būna.

Nelietuviškos tos šeimos, 
kur ir tėvai ir vaikai svetima 
kalba kalba, nors jų kraujuje 
tekėtų ir lietuviško kraujo li
kučiai. Kalba yra tautos pa
sas, tapatybės įrodymas.

Laisvės šaukliai svetur turi 
būti visi — ir atskiri lietuviai, 
ir jų religinės bei pasaulinės 
organizacijos, ir jų spauda, 
mokyklos, chorai bei an
sambliai.

Laisvės šaukliai nevaikšto 
nusiminusiais veidais: jų akys 
ryžtu liepsnoja, jų veidai 
spinduliuoja Tėvynės ilgesiu, 
jų kalbos viltimi ir drąsa 
skamba.

“Pagaliau Dievas pasigailės 
žmogaus, kaip jau daug kar
tų pasigailėjo; keli žmonės iš 
tų, kurie iš tikrųjų yra žmo
nės. bus iškalti — kaip ka
daise Nojaus Arka — viršum 
didelės, kolektyvinio pralai
mėjimo kaltės. Jų dėka žmo
nių giminė bus išgelbėta...”— 
rašo minėtas C. V. Ghergiu.

Tikintieji turi vilties —
Dievas pasigailės ir lietuvių 

tautos; lietuvių tauta vieną
kart bus išgelbėta.

Sovietų Rusijoje yra dar 300,000 vokiečių moterų 

laikomų belaisvėje
Kai bolševikai kalba apie 

vokiečius belaisvius. moterų 
jie visai nemini. Paskutiniu 
metu, jie skelbia, kad ir vyrų 
belaisvių neturi, išskyrus 
“karo nusikaltėlius", kurių 
priskaito vis dėlto keliolika 
tūkstančių. Apie moteris tyli. 
Tuo tarpu paskiausiai grįžę 
vokiečių belaisviai pasakoja, 
kad daug moterų laikoma 
koncentracijos stovyk 1 o s e. 
kaip vergės įvairiems dar
bams. 1949 metų gruodžio 
mėn. 31 d. prie Tobolsko (va
kariniame Sibire) dar buvo 
2000 gailestingų seserų ir 
slaugių. Jos ten nežmoniška
me skurde ir varge dirba švi
no kasyklose. Tai tikri skele
tai, apsivynioję skudurais, ne
panašūs į žmones. Suniekin
tas ir išniekintos jos tiktai 
vieno tetrokšta — greitesnės 
mirties. Taip pat 1949 metų 
pabaigoje 3000 mergaičių ir 
moterų, išvežtų iš Rytų Prū
sijos, dirbo Karelijos miškuo
se ir pelkėse netoli Baltosios 
jūros (prie Kurtisma): Šim
tus vokiečių moterų belaisviai 
yra sutikę ir kitose koncen

ŠATRIJOS RAGANA
S. m. liepos mėn. 24 d. suėjo 

rašytoja, pedagogė ir veikėja .Marija 
Ragana. Keli žodžiai apie ją (mituti 
skaitomu knygos “Lietuvos keliu”

Marija Pečkauskaitė, pasi
rašinėjusi Šatrijos Ragana 
gimė 1878. 11. 24 Telšių aps. 
Žarėnų vis., Medingėnų dvare 
aplenkėjusių bajorų šeimoje. 
Anų laikų papročiu buvo mo
koma namie samdomų moky
tojų, vėliau mokėsi Petrapilio 
Šv. Kotrynos gimnazijoje. 
Tėvų. dvaro nuomininkų, 
medžiaginiams reikalams pa
šlijus. Marija turi uždarbiauti 
mokydama dvarininkų vai
kus. Gyvendama tėvo nuo- 
mojamama Užvenčio dvare 
(Šiaulių aps.), susipažįsta su 
tame pat valsčiuje už kelių 
kilometrų gyvenusiu Povilu 
Višinskiu ir Žemaite, netru
kus atlietuvėja ir ima

20 metų, kaip mirė lietuvių 
Pečkauskaitė - Šatrijos 

iš B. Ba braus k o parengtos 
(1947).

lietuviškai. Vienas pirmųjų 
jos kūrinių yra autobiografi
nė apysaka “Viktutė”, para
šyta dienoraščio forma; čia 
meilės fone keliamos patrioti
nės ir dorinės idėjos. Gimto
sios žemės meile reiškiama 
"Vince Stonyje"; tai puiki 
propaganda prieš madingą 
tada emigraciją Amerikon.

Gavusi lietuviškosios visuo
menės paramos, Pečkauskai
tė porą metų studijuoja Ziu- 
richo universitete, kur ją su
žavi garsusis pedagogas prof. 
Foersteris. Atsidėk o d a m a 
Lietuvos visuomenei, išverčia 
}>orą Foersterio veikalų į lie
tuvių kalbą, taip pat jo idė- 

visą eilę 
kurių

rašyti jomis pati parašo 
auklėjamų straipsnių,

tracijos stovyklose: prie Ar
changelsko, prie Azovo jūros. 
Dniepro anglies kasyklose. 
Uralo rūdos ir vario kasyklo
se.

Vokiečių kruopštumas pa
sauliui yra gerai žinomas. 
Jiems drąsiai galima patikėti, 
kad per belaisvius ir gimines, 
o taip pat kitais būdais jie 
yra smulkiai suregistravę sa
vo belaisvius ir išvežtus žmo
nes. Gali Maskva ką nori me
luoti, bet jie negalės uždengti 
šito purvino savo darbo. Jai 
ir dangstytis nereikia. Bolše
vikai patys skelbia. kaip 
žmonės “prašosi”, kad juos 
vežtų į "geresnes" gyvenimo 
sąlygas. Masinės lietuvių de
portacijos tą patį rodo.

O pasaulis vis tyli'. O ko
munistai gieda giesmes apie 
taiką ir plačiąją šalį, kur 
"žmogus žmogaus neišnaudo
ja ir nepavergia". Ar reikia 
dar didesnės melagystės? Ar 
reikia dar, kad bolševikai už
imtų likusį laisvą pasaulį ir 
nugriebę už sprando visus ne
tikinčius. parodytų jiems, kur 
žemėje dygsta pragaras?

dalis sudaro jos raštų I tomą 
("Motina auklėtojas"). Taip 
pat ir beletristikoje ima vy
rauti dorinamosios idėjos 
(“Mėlynoji mergalė”, "Irkos 
tragedija"). Grįžus Lietuvon, 
paskiriama pirmos lietuviškos 
progimnazijos Marijampolėje 
direktore. Kilus Didžiajam 
karui, apsigyvena su motina 
Židikų miestelyje, kur ligi 
mirties atsidėjusi dirba lab
darybės ir- švietimo srityje, 
tapdama garsiausia šio šiau
rės Lietuvos užkampio švietė
ja. Mirė ir palaidotas Židi
kuose 1930. VII. 24. Už jos 
l»edagoginę veiklą Vytauto 
Didžiojo universitetas suteikė 
jai garbės daktaro laipsnį.

Šatrijos Raganos raštų iš
leista septyni tomai. Žymiau
sias jos kūrinys yra autobio
grafinė apysaka “Sename 
dvare”, (rarašyta jau Nepri
klausomoje Lietuvoje. Čia ne
sunku atpažinti Užvenčio dva
ras vienas iš daugelio tų XX 
a. pradžioje baigiančiųjų nyk
ti praeities liekanų. Čia vyks
ta senosios sulenkėjusios kar
tos agonija ir jaunosios kar
tos tautinis atbudimas.

Vykdant Dievo įsakymus 
mažinamas žmonijos vargas.

.M. Pečkauskaitė.

Šatrijos Ragana.

Irutės lizdelis
Raudoniems saulėlydžiams begęstant, 

baltų ročių sidabrinės akys žiūri . mane pro 
langą...

Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glau
džiu prie žiedo karštą kaktą... Motin mano! 
ar ne tavo rankos — baltos, meilios, kvapios 
ir švelnutės — taip mane meilingai glaino- 
nėja?

Ar ne tavo tai rankelės brangios?
Ašaromis apsirasojo žiedas...
O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir 

jųjų kvapo bangos audžia seną seną aukso 
sapną.

Už miškų, už upių, tarp daubų ir kalvų 
stovi seno dvaro medinis rūmas. Ne aukš
tas, bet ilgas ir platus, su dideliu prieangiu, 
ant baltų stiebų rymančiu, pilnas meilių 
kampelių, jaukus ir šiltas, ištikimas visų 
mūsų džiaugsmų ir liūdesių savo prieglobs- 
tin priėmėjas. Prieš jį didelis, mieguistas 
tvenkinys su pasalptingomis gelmėmis, va
karais mėnesio ir žvaigždžių auksinamas, ir 
įsigiedojęs, įsikvepėjęs, įsisvajojęs sodas.

Meilingai glaudžia sodas prie plačios krū
tinės tvenkinį ir rūmą — ištikimus savo 
draugus — ir šnibžda jiedviem kažkokias 
nepabaigiamas pasakas, kažkokias bylas 
paslaptingas, ilgas, amžinas godas. O tuodu 
klauso — tylūs ir susimąstę.

Yra sode mažas pussalėlis, į tvenkinį įsi
kišęs, spirejų žydinčių krūmų uždengtas, vi
sas gėlėmis apibertas. Ant jo kranto auga 
gluosnis, kurio stuobrys, matyti, kitąsyk 
nukirstas, išleido tris naujus, stuobrelius ir 

sudarė tarsi fotelį, kuriame labai patogiai 
galima sėdėti atsilošus. Kanakados radova 
tą kampelį su mamate. Mamatė išpiovė ant 
vieno stuobrelio mano raidę ir tarė:

— Dabar čia bus tavo fotelis, Iruse. O kai 
čia sėdėsi, atmink mamatę — ir vien geros 
ir gražios mintys teateinie į tavo galvelę.

Šį pavasarį dažnai sėdžiu gluosnio fotely
je, nes ruošiu dovanėlę mamatės vardinėms. 
Žiemą pramokau siuvinėti ir įsigeidžiau pir
mąjį savo darbo vaišių jai atiduoti. Už savo 
pinigus nupirkau reikiarilos medžiagos, ir 
štai, pasislėpusi fotelyje, kad mamatė nepa
matytų, siuvu staltiesėlę spintelei prie jos 
lovos. Pasirinkau šią dovaną, ne kitokią, ge
rai viską apgalvojusi. Vakare, mąsčiau, kai 
mamatė, baigusi skaityti, norės užgesinti 
žvakę, jos paskutinis žvilgsnis puls ant ma
no staltiesėlės, ir ji užmigs apie malte mąs
tydama... O rytą pirmutinis daiktas, jos žiū
rimas, yra laikrodis aiit spintelės... It čia vėl 
turės manė atsiminti.

Viršum mano galvos gieda ir čiulba paukš 
heliai; toli, antrame tvėnkinio krante, kale
na gandras: ties mano kojomis mėlynuoja 
dangus ašarėlių giria, stebėdkmosi saėo at
vaizdu tvenkinio veidrodyje. Kažkoks sal
dus ( tarsi medaus, kvapas kutena man nosį 
— bet nepaisau nieko ir vis tik siuvu ko uo
liausiai. Taip man saldu, linksma ihąstant, 
kaip nudžiugs mamatė ,šį mano darbelį pa
mačiusi. Ir didžiuodamosi žiūriu į savo vei
kalą — iš tikrųjų ihenką ir ydingą, bet ma
no akyse labai gražu. O paskui atsimenu 
mamatės norą, kad, man čia sėdint, tik ge
ros mintys teateitų į galvą, ir mąstau, kad 
juk negali būti minčių geresnių už tą, kaip 
savo mamatę pradžiuginti.

— Iruse!
Krūptelėjau, išgirdusi mamatės balsą 

Greit susidėjusi darbą, paslėpiau jį už krū
mų ir nubėgau.

Liuoktelėjusi į taką, einantį nuo alėjos, 
pamačiau antrame jo gale mamtę. Ėjo man 
priešais, vesdama už rankos mano mažesnįjį 
broliuką. Neturėjo užsidėjusi skrybėlės, tik 
su baltu skėteliu dengėsi galvą nuo saulės. 
Jai taip einant visai saulės spindulių apiber
tai, šviesus, melsvai pilkas apdaras, apsiau
čiąs jos gražų, laibą stuomenį, buvo panašus 
į saulės nušviestą debesėlį. Skėtelio paūks
mėje juodavo ant galvos storų kasų vaini
kas, o iš blankaus veido liūdnai ir meiliai 
žiūrėjo juodos didžiulės akys iš po antakių, 
lyg kregždės sparnai. Mažas Jonelis šalia 
jos su savo balta eilute, neseniai pakeitusia 
jupelę ir didele skrybėle atrodė kaip išlindęs 
iš krūmų pasakos nykštukas.

— Esu, mamate! — sušukau pribėgusi ir 
liemenį jai apkabinusi. O ji, su rankele ma
no veidą glostydama, paklausė:

— Savo fotelyje sėdėjai, Iruse? O ką ten 
dirbai ?

Per jos lūpas pralėkė lengvutė šypsena, o 
man dingtelėjo, ar tik ji kažko nenumanė. 
Nelaukdama mano atsakymo, tarė:

— Eisim pažiūrėti ,ar nepražydo jau mū
sų rožės.

Nuėjome pirma prie vadinamųjų mano 
rožių — dviejų senų, aukštų, sulig’mamate, 
kerų, kažin kieno ir kažin kada pasodintų. 
Buvo juodu pilnu baltuojančių pumpurų, bet 
žiedo neradome nė vieno.

— Tavo seneliai vis daugiau aptingsta, — 
tarė mamatė. — Einame pas manuosius.

Perėję per tiltelį, atsidūrėme kitoje sodo 
pusėje. Ten, ant aukšto tvenkinio kranto, 
buvo maža dirvelė, pilna jaunu rožių kere
lių, pačios mamatės neseniai padiegtų. Ant 
visų baltavo gražūs, dideli žiedai švelniais, 
lyg šilkai, ir baltais, lyg sniegas, lapeliais, 
pačiame viduryje vos paraudusios. Ir rodės, 
kad. po tuo raudonumu slepiasi rožių siela.

Mamatė ėjo nuo vieno kerelio prie kito. 

lytėjo rožes savo plonais piršteliais ir pasi
lenkus traukė jų nuostabų kapą.

Žinai, Irute, tas meilus kvapas — tai ro
žių kalba. Ir ta savo kalba pasakoja jos apie 
tokias grožybes, kokių niekados nėra mačiu
sios žmonių akys, apie tokius balsus, kokių 
niekados nėra girdėjusios žmonių ausys, ir 
apie tokią laimę, kokios niekados nėra paty
rusios žmonių širdys.

O aš pagalvojau, kad vis dėlto žmonės 
daug laimės patiria. Štai puikios, kvapios 
rožės, štai brangioji mamatė ir mylimasis 
brolelis, ten, anapus tvenkinio, graži staltie
sėlė, ir netrukus bus mamatės vardinės, ir 
bus daug svečių, ir kremo, ir taip gražu vi
sur, ir saulė taip puikiai šviečia ir šildo.

— Mamate, — tariau, — o mano širdis 
yra labai laiminga. Taip visur gražu, taip 
puikiai žydi tos rožės!

Mamatė jau ne į rožes žiūrėjo, bet kaž
kur tolyn, pro tamsias pušis, augančias sodo 
gale, tarsi ieškodama tų grožybių, kurių nė
ra regėjusios žmonių akys. Išgirdusi mano 
žodžius, ji lyg prisiversdama, atitraukė 
žvilgsnį nuo tų tolių, pažiūrėjo į mane, liūd
nai šyptelėjo ir tarė:

— Trumpai težydi rožės. Irute!
Ir, papurčiusi galvą, tarytum norėdama 

nusikratyti liūdnomis mintimis, ėmė skinti 
rožes ir dėti į puokštę.

— Nunešime bukietą tėveliui, — tarė.
Išrinkusi puikiausią rožę, pasistiepusi 

įsegiau ją mamatei į kasų vainiką ant kak
tos ir gėrėjausi, kad ant juodų plaukų jį at
rodė lyg sidabrinė žvaigždė. Ir ūmai pama
čiau. kad tarp mamatės ir baltų rožių yra 
kažkokio panašumo...

Ir tariau:
— Mamate, rožės į tave panašios.
— Kuo, Irute?
— Tokios jos meilios meilios ir taip liūd

nai žiūri, kaip ir tu.
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FATIMOS ŠVENTOVE

dar-

kia Marijos stovyla savo gy
vumu ir dvasingumu. Ši Mari
jos stovyla nukalta Italijoj iš 
baltojo marmuro (rankų

Pirmoji Fatimos šventovė 
lietuvių pastatyta 

Putnam, Conn.
Nekalto Prasidėjimo Vie-

• Baletininkas Simas Vel- 
basis Chicagoję įsteigė šokių 
studiją.
• Detroito Vyčiai išleido ro

tatoriumi spausdintą laikraš
tėlį — “Vyčių Kardas’’. Laik
raštėlis išeis kiekvieną mėne
sį lietuvių ir anglų kalbomis.
• J. Dabrickas, neseniai at

vykęs iš tremties Chicagon 
lietuvis, liepos 9 d. žuvo eida
mas iš marijonų pikniko. Bu
vo sunkiai važiavusio automo
bilio sužeistas gatvėje, ir lie
pos 12 d. mirė.
• Dramos teatro aktoriai 

Antanas Škėma ir Kazys 
Gandrimas iš Brooklyno per
sikelia gyventi Chicagon.
• Prel. B. Urbos rūpesčiu 

Bridgeporto šv. Jurgio baž
nyčios bokšte įtaisomas elek
trinis laikrodis ir įrengiamas 
automatiškas varpais skambi
nimas.
• Dail. Adolf Valeška baž

nyčių gražinimo bendrovės 
Potente išsiųstas dekoruoti 
bažnyčias į N. Dakotą.
• Deportacijos byla V. An

driulio, kaip rašo “Vilnis", 
bus svarstoma Chicagoje pas 
emigracijos komisijonierių 
rugsėjo 12 d. Bimbaliukai la
bai susirūpinę šia byla ir šau
kiasi savo pagalbos pinigais, 
kad tik jų draugas nepatektų 
į nagus Stalinui, kurio rojų 
Lietuvoje Jie taip giria ki
tiems.
• Keletas lietuvių, kurie ne

seniai atvyko Philadelphijon 
iš tremties, stoja savanoriais 
US kariuomenėn, aviacijon ar 
laivynam Artimieji, pažįstami 
ir vyčiai linki savo draugams 
sėkmės.
• Kun. A. Steponaitis, kuris 

nevienam Amerikos lietuviui 
yra žinomas iš prieškarinių 
laikų, liepos 13 d. atvyko iš 
tremties. Dabar apsistojęs 
pas prel. J. Balkūną.

. • Rengiama 36-toji Pennsyl- 
vanijos Lietuvių diena, kuri 
įvyks rugpiūčio 15 dl. Lake- 
wood Parke. Lietuvių Dienos 
{teinąs skiriamas: Šv. Kazi
miero seserims Newton, Pa. 
šv. Pranciškaus seserims 
Pittsburgh, Pa. ir Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselėms Elm- 
hurat. Pa.
• Floridos lietuviai rodo ne

maža veiklumo. Įvairiomis lie
tuviams brangiomis progo
mis ruošia minėjimus. Lietu
viškoms pamaldoms rūpinasi 
kun. Kubilius, veikia Miami 
lietuvių klubas. Miami mieste 
mokytoja yra p. O. Kaulakie
nė. A. D. Kaulakis rodo taip 
pct nemaža veiklos.

Lietuvių Susiartinimo šventės dalyviai pamaldų metu, šiemet liet, susiartinimo šventė įvyks 
liepos 30 d., Putnam, Conn. šv. Mišios prasidės 11:00 vai. Per Mišias giedos seselių choras.

nuolyno geradariai iš Hart- 
ford, Conn. paaukojo vienuo
lynui Fatimos Marijos apsi
reiškimo šventovę. Tai pir
moji Fatimos Marijos šven
tovė lietuvių pastatyta, ne 
tik Amerikoje, bet ir visam 
pasaulyje. Ši šventovė pasta
tyta Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno, Putnam, Conn. 
laukuose, netoli nuo vienuo
lyno, ant kalnelio. Ją sudaro 
Marijos stovyla, 3 piemenėlių 
stovylėlės ir pora avukių (tuo 
tarpu mažoka). Ypatingą dė
mesį kiekvieno praeivio trau-

• Agr. A. Musteikis, Lietu
voje organizavęs pievų ir pel
kių pagerinimą, iš Philadel- 
phijos persikėlė į Detroitą, 
kur gavo darbą automobilių 
fabrike.
• L. Dovydėnas jau baigia 

rašyti knygą “Lietuvis po 
Pennsvlvanijos kalnais”. Kny
ga bus apie 300 puslapių, ku
riuose gražia beletristine for
ma bus pavaizduota gyvenimo 
tikrovės faktai.
• Philadelphi jos ateitininkų 

išvažiavimas ir 40 metų veik
los jubiliejaus minėjimas įvy
ko Vilią Joseph Marie. Minėji
me dalyvavo apie 100 narių ir 
svečių, kurių tarpe prel. J. 
Balkūnas, prof. kan. J. Meš
kauskas, kun. Pakalniškis, 
Dr. šerkšnas, kun. Cegys, 
inm. Pikturna ir Jriti.

• Kun. Juozas Mačiulaitis 
atvykęs iš Vokiteijos Phila
delphijon, apsistojo Šv. Kazi
miero parapi jos klebonijoje; 
kun. A. Grigaitis — Šv. An
driejaus parapijos klebonijoj.
• Dr. J. Balys ir šiemet ato

stogų metu renka tautosaką. 
Dabar lanko Naujosios Ang
lijos lietuvius.
• Dr. D. Degesys, dirbęs Po- 

lyclinic Hospital. dabar Cleve- 
lando miesto Tarybos paskir
tas dirbti Coroner teismo 
medicinos įstaigoje, kaip pa
tologijos asistentas.
• Dr. Puzinas, žinomas ar

cheologas, dirbęs Pennsvlva- 
nijos universitete prie žodyno, 
dabar vasaros atostogų metu 
dirba prie Antanaitienės ve
damos lietuvių radio progra
mos.
• Dr. P. Daužvardis, Lietu

vos konsulas, kurio veikimo 
rajonan įeina ir Detroitas, 
buvo čion iš Chicago atvykęs 
pasveikinti ALRKS seimą ne 
tik savo vardu, bet ir Įgalio
tas perduoti ALRKS seimui 
Lietuvos ministerio P. Žadei- 
kio linkėjimus.

bas).
Kaip žinome Marija apsi

reiškusi 3 piemenėliams Fati- 
moje pranašavo apie įvykius, 
kurie liečia ir lietuvių tautą. 
Ši kukli šventovė tepaskatina 
ir mus lietuvius paklausyti 
Marijos balso — melstis, au
kotis ir daryti atgailą, kad 
Rusija atsiverstų ir pasauly
je įvyktų tikroji taika.

Ši šventovė bus pašventinta 
Lietuvių Susiartinimo šventės 
metu, liepos 30 dieną tuojau 
po pamaldų. Ją šventins J. E. 
Hartfordo Vyskupas Henry 
J. O’Brien.

“Ar tu klausai Marijos” —
tokiu vardu knygelė apie 

Fatimos Marijos prašymus 
šiomis dienomis atspausdinta 
ir išleista Nekalto Prasidėji
mo Seserų. Ją bus galima 
gauti Lietuvių Susiartinimo 
šventės metu, liepos 30 dieną, 
Putnam. Conn. Knygelė 72 
puslapių kainuoja tik 10 cen
tų.

Camp Immaculata —
Mergaičių stovykla, Put

nam, Conn. įsteigta prieš 7 
metus. Per stovyklą jau yra 
perėję keli šimtai Amerikos 
lietuvaičių, o šįmet sulaukė 
didoko būrio ir iš tremties 
atvykusių. Stovykloje daly
vauja 70 lietuvaičių .Jos at
liks Liet. Susiartinimo šven
tėje programą.

PREL J. BALKŪNAS
visų mylimas pamokslininkas 
dalyvaus pirmą kartą Lietu
vių Susiartinimo šventėje, 
Putnam, Conn. ir pasakys iš
kilmių pamokslą.

• Įsteigta meno sekcija. 
Clevelande prieš keletą dienų 
ateitininkų jaunimas įsteigė 
meno sekciją, kurios vadovy
bę sudaro M. Palubinskas. J. 
Graurogkas, V. Telvčėnas, N. 
Ambrasaitė ir E. Apanavičiū- 
tė.

JO EKSC ELENCIJA VYSKIPAS KENKI J. O’BRIEN,
Hartfordo Vyskupas, dalyvaus Lietuvių Susiartinimo šventėje, liepos 
30 dieną, Putnam, Conn.Jis šventins Fatimos Marijos šventovę.

Kalbės inž. J. Mačiokas
Pennsylvanijos 36-toji “Lie

tuvių Dienos” valdyba prane
ša, kad Inž. Juozas Mačiokas, 
Pottsville, Pa., kalbės lietuvių 
didžiulėj Lakewood Park sa
lėje, rugp. 15 d.

Inž. Juozas Mačiokas yra 
gimęs Lietuvoje 1904 m. sau
sio 24 d. 1927 metais jisai 
baigė inžinierijos mokslus 
Kaune statybos inžinierius. 
Dirbo prie kelių ir tiltų at
statymo laisvoje Lietuvoje.

Deja. 1940 m. baisi nelai
mė ištiko jį ir visus lietuvius, 
kai bolševikai įsiveržė Lietu
von. Liepos. 12 d. jisai buvo 
suimtas ir ištisus metus išbu
vo kalėjime. NKVD policija 
kankino jį visokiais būdais. 
Pasprukęs iš raudonųjų nagų 
pasitraukė Į Vokietiją. Ten iš
buvo iki 1949 m. birželio 14 d.

Būdamas Vokietijoje, jis 
dirbo lietuviškose organizaci
jose. Bavarijoje ėjo Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninko pareigas ir dalyvavo ki
tuose bendruomenės darbuo
se. Jisai taip pat dalyvavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovose.

Padėka už gautą šalpą
Gautingo sanatorijos lie

tuviai ligoniai gegužės mėn. 
gavome iš Muncheno LRK 
Amerikos geraširdžių lietuvių 
dovanas, būtent, suaukotus 
rūbus ir maisto produktus, 
kuriuos siuntėte per BALF. 
Šios Tamstų dovanos nevie
nam iš ligonių išspaudė 
džiaugsmo ašarą, kad Jūs, 
brangūs tautiečiai, nepamirš
tate mūsų savo sunkiai už
dirbtu doleriu! Vienintelis 
mūsų ramstis ir ateities ki
birkštėlė — Užjūrio lietuviai. 
Telaimina Jus Dievas už Jū
sų geraširdiškumą ir paramą 
ligoniui, kuris jau 5-ti metai 
kaip gydosi sanatorijoje. Šis 
karas atėmė man šeimą, tė
vus ir artimuosius. Esu likęs 
Vokietijoje vienui vienas ka
riauti su šia sunkia liga, bet, 
geraširdžiams žmonėms ir 
Dievui padedant, tikiuosiu pa
sveikti. Tesaugo Jus Dievas 
nuo visų nelaimių! Dėkoja 
Jums brangūs tautiečiai ir iš 
širdies to linki ligonis.

Kazys Masiulionis.

NCWC PATENKINTA ĮSIKŪRUSIAIS
“The New York Times” 

liepos 16 d. laidoje rašo:
"NCWC pareigūnas, kuris 

penkias savaites tyrinėjo va
karų vidurio valstybėse įkur
dintų DPs problemas, padarė 
šiuo reikalu prielankų prane
šimą.

Buvo pranešta, kad kiekvie
noje iš keturių tyrinėtų vals
tybių — Illinois, VVisconsin, 
lova ir Minnesota -s- didelė 
jose Europos išvietintųjų dau
guma prisitaikė prie Ameri
kos gyvenimo būdo su nežy
miais arba be jokių sunku
mų, kas reiškia procentais nuo 
75r< iki 90%.

Po pradinių sunkumų, šie 
asmens sėkmingai prisiderino 
prie naujo gyvenimo, turi 
darbus, susirado pastoges bei 
draugų ir priimti į šių kraštų 
bendruomeninį gyvenimą. Pa
minėtas NCWC pareigūnas, 
Walter Dushnyck, kuris čia 
tyrinėjo DP gyvenimo sąly
gas, pastebėjo, kad jie nuga
lėjo kliūtis, kylančias iš kal
bos nemokėjimo.

Vis dėlto kai kuriose apy
linkėse nemažas skaičius atei
vių. suvalioti didesnio atlygi
nimo ir aukštesnio gyvenimo 
standarto, ypač dideliuose 
miestuose, paliko čia savo vie
tas ir darbus. Viena svar
biausių nepasitenkinimo prie
žasčių buvo ta, tai netinka
mumas kai kurių išvietintųjų 
asmenų ūkio darbams.

Pranešė, kad Minnesota 
valstybė iki birželio mėn. 1950 
priėmė 4,130 išvietintųjų as

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.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų Kongregacija

savo dienas pradėjo kartu su Nepriklausoma Lie
tuva — 1918 metais. Ji buvo įsteigta arkiv. Jurgio 
Matulevičiaus, vieno iš pačių šviesiausių lietuvių. 
Dievo garbės teieškodamas jis davė jai naują sese
rų kongregaciją, kad ji eitų ir trustų žmonėse ge
rą darydama. Ir daug gero tos seserys atliko Lie
tuvoje: auklėjo mergaites, globojo našlaičius ir se
nelius, spausdino ir platino knygas, vadovavo vai
kų darželiams ir mokykloms, dalyvavo katalikiško
je akcijoje. Tas kilnus jų darbas karo vėtros buvo 
sujauktas, seserys išblaškytos, o kitos ir užkan
kintos.

Bet jų dalis buvo radusi dar vieną darbo dirvą
— laisvoje Amerikoje, kur pradėjo kurtis 1936 m. 
Žingsnis po žingsnio, gerų žmonių paremiamos, jos 
susikūrė savo nedidelę sodybą prie viešo kelio, 
prie Putnam ir Thompson. Čia dabar stovi nedi- 
dutė Marijos Vila, praminta Betliejum, o prie pat 
Thompsono — Šv. Juozapo Namai. Vienur seserys 
gyveno, kitur seneliai prisiglaudžia.

Atvykęs į tą vietą, liepos 30 d. rasi būrį žmo
nių. Rasi ir apeigas retas, kurios pastatys čia dar 
vieną paminklą — Šventovę Fatimos Marijai, kad 
išmelstume greičiau Dievą žmonėms taikos ir lais
vės savai tautai.

Bus taip pat tradicinė Vargdienių Seserų iškila
— piknikas padidinti lėšoms statomai koplyčiai. 
Ji statoma atžymėti Šventiesiems Metams, kaip 
kad seniau Lietuvoje buvo statomi kryžiai pakelė
se ir prie sodybų. Kol žmonės jų laikėsi ir nuo
širdžiau meldėsi, ir gyvenimas buvo šviesesnis. 
Giedresnių dienų ir čia visi ilgstamės. O jos gali 
būti išprašytos tiktai malda ir auka.

Liepos 30 d. nuvykęs į Putnam, pasidžiaugti 
dar ir mergaičių stovyklos uždarymu. Mergaitės 
kelias sakaites mokėsi ir triūsė, kad galėtų svečius 
pradžiuginti savo dainomis, grakščiais šokiais po 
atviru dangumi, šypsniu ir juoku.

menų. Dauguma jų ūkininkai 
ar namų patarnautojos. Kiti, 
įskaitant mechanikus ir pro
fesionalus darbininkus, namų 
ar ligoninių patarntutojai.

Didelę dauguma išvietintų
jų asmenų, kurie atvyko į 
Iowa valstybę, buvo priimti į 
žemės ūkį. Ten jie vidutiniš
kai uždirbo nuo $95 iki $100 
mėnesiui, dar pridedant pie
ną, sviestą, kiaušinius, daržo
ves ir kitus dalykus.

Mr. Dushnyck sakė: jie bu
vo priimti Amerikos bendruo- 
menėn, kaipo darbštūs ir pa
dorūs darbininkai, kurie la
bai daug prisidėjo prie pasi
sekimo išvietintųjų asmenų 
programos įvykdymo šioje 
valstybėje, tai yra So. Iowa. 
91-na šeima, kas sudaro 238 
asmenis, buvo įkurdinta piet
rytinėje Iowa valstybės daly
je. Pastebima, kad tenai 50% 
gerai įsikūrė, 25% — paten
kinamai ir kiti 25% reikalin
gi dar papildomo pertvarky
mo.

Pagaliau apie 13,000 imi
grantų atvyko į Illinois vals
tybę, iš kurių 500 į Spring- 
field ir Champaign — Urbana 
sritis. Mr. Dushnyck sako, 
kad didelė dauguma iš šių 
500, kurie buvo apklausinėti, 
yra laikomi sėkmingai įsikur
dintais. Daugiau kaip 175 iš 
jų dirba Springfield apylin
kės ūkiuose, nors nemažas 
skaičius netekėjusių moterų 
darbuojasi ir namų ruošoje. 
Champaign — apie 40% dir
ba ūkiuose ir apie 20% prie 

šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną. 

______________________________________ pavardė 

____________________________________ adresas

namų ruošos darbų ir namų 
sargais.

Į Wisconsin valstybę yra 
atvykę 3,500 išvietintųjų as
menų, kurie susirado pasto
ges ir darbus ūkiuose ir mies
tuose.

Iš šių tyrinėjimo duomenų 
Mr. Dushnyck daro tokias 
išvadas: priimant dėmėn jų 
gabumus ir patyrimą, jie pri
sidės pasibaigus imigracijai 
prie mūsų gerovės ir kultūri
nio gyvenimo pakėlimo”. -

APIE LIETUVIUS FILIPINŲ 
SALOSE

Ukrainietis A. W. Shaditzky, 
iš Filipinų salų per JAV vyko 
į Argentiną. Jis atsilankė 
BALF’o raštinėje ir painfor
mavo apie lietuvių tremtinių 
gyvenimą Filipinų salose.

Iš svečio patyrėme, kad Fili
pinuose dabar yra pasilikę de
vyni lietuviai. Visi jie gyvena 
palapinėse. Siek tiek pagalbos 
gauna iš IRO ir kitų šalpos 
įstaigų, bet gaunama pagalba 
yra labai kukli. Gyvenimas la
bai skurdus ir vargingas. Kli
matas šiauriečiui kenksmingas 
sveikatai ir žiaurus, ypač lie
tingasis laikotarpis, kuris tris 
mėnesius be jokios pertraukos 
trunka. Palapinėse, kurios turi 
dvilypius stogus, dar galima 
kentėti, bet tremtinių palapi
nės menkos, su vienu stogu, 
per kurį vanduo sunkiasi, kaip 
per rėtį. Palapines turi nusi
pirkti patys tremtiniai. Mais
tas ir visi kiti reikmenys labai 
brangūs. Pa v., cigarečių pake
lis kainuoja 75c.
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PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos-July 30 dieną, 1950

Atostogaujančios mergaitės, Putnam, Conn. NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNO SODYBOJE, PUTNAM, CONN.

Įėjimas laisvas - įžangos nebus. Bus šventinama Fatimos Marijos šventovė, pamatysime įdomią mergaičių stovyklos 
programą. Svečiai gaus skanius lietuviškus pietus, kurie kainuos tik $1:25. Visi vykime kas 
automobiliu. Ekskursijos autobusais rengiamos iš visų didesnių kolonijų.

Kelrodis į Putnam: Autobusu: iš
Providence išeina 8:15, 10:30, 12:30, 
3:15 (nedavažiavus Putnam, praeina 
ception Convent); iš Worcester išeina 
kas valandą į Putnam. Traukiniu: iš

autobusu, kas traukiniu ar

Hartford į Putnam 9:19, iš Boston 
9:17. Traukiniai ateina prieš pat pa
maldas. Automobiliu: Bridgeport — 
pro vienuolyną — Immaculate Con-

routes 8, 6, 44; Boston — 1; 44 

9, 12, 103; Hartford — 44; New 
— 1, 5, 44; New Havan 5, 44;

arba
York 
New

London — 12; Providence — 44; Wa-

terbury — 6. 44; VVorcester — 12, 193; 
Brockton — 28, 44.

Iš So. Bostono autobusai išeina 
nuo šv. Petro liet, bažnyčios 7^30 vai. 
Ekskursijai vadovauja V. Brazauskas.
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Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandas: 2—4 Ir •—8.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Kfkse Tel. SOuth Boston 8-094*

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa

TEL FA—7-1233W

ŠACHMATAI
— veda K. Merkis —

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
-*•- ■“Metered Service”

574 Ha. NaiteNo St, Braddan, Mass.

CADILLAC PONTIAC

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

į BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. |

2 **1 --------- ------------------------ - ------------------------- H,
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS

4-
4-

4>
4-
4"
4-
4

Farmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freerers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPAHY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385

*
♦** *
$
*
♦
♦**

BROCKTON, MASS. *
8-0771 J

*

Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

Tel. 8-1340

MAHONEY & FAY, INC.
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.

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

! 
!
1

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

BOSUS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

, ' Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

□ JAV7 Ojien pirmenybėse 
vyravo Larry Evans, N. Y. 
su 6-0 taškų, tačiau 7 rate 
padarė lygias su Donovan. o

8rate pralošė W. Shipman’ui 
iš N. Yorko. Po 8 ratų į pir
mą vietą iškopė: W. Shipman, 
Evans, Donovan ir Berliner 
su 6V2 - l!/2 taško. Prie šios 
grupes 9 rate prisidėjo dar A. 
Bisgnier, įveikęs W. Adoms, 
Mass., po ko dėl pirmos vie
tos jau kovojo penkiese: W. 
Shipman, L. Evans, A. Bis- 
quier, Donovan ir Berliner. 
Visi turėjo po 7-2 taškų.

10 rate stipriausiai pasirodė 
jaunosios JAV pajėgos: 18- 
metis Arthur Bisquier, N. Y., 
kuris per 15 ėjimų sudorojo 
Donovaną, N. Y., ir Larry 
Evans, N. Y. nugalėjęs Fink 
iš San Francisco. A. Bisquier 
ir L. Evans pirmauja su 8-2 
taškų; A. Santasiere, W. 
Shipman, Stenmeyer po 7>Xj 
taško, juos seka W. Adams 
su kitais po 7 tšk., toliau H. 
Steiner, JAV meisteris, Povi
las Tautvaiša, M. Fox, Kana
dos meisteris, A. Pinkus, N, 
Y. ir kt. su 61- taško.

Povilas Tautvaiša po 6 ra
tų turėjo 4-2 taškų. 7 rate 
Tautvaiša sulošė lygiomis su 
Chicagos meisteriu Shaffer ir 
8 rate laimėjo prieš Critten- 
den, N. C., ir turėdamas 5’/2 
taško buvo atsilikęs tik 1 taš
ku nuo pirmųjų, tačiau 9 rate 
pralaimėjo Philadel p h i j o s 
meisteriui A. Di Camillo. 10 
rate Tautvaiša vėl atsigavo, 
nugalėjo Jose Cintron, Porta- 
Rico meisterį.

Beliko tik 2 ratai. Jei Taut- 
vaišai pavyktų pelnyti taškų 
jo padėtis žymiai pasitaisytų, 
bet kuo arčiau tikslo, tuo 
sunkesnes kovos.
□ JAV žaibo turnyrą, Det

roite laimėjo Larry Evans su

8-1 taškų, 2. Shaffer. Chicago 
6-3, 3. Kramer. N. Y. — 51-, 
4. A. Bisgnier su 41- takko.
□ Chess Life liejvos mėn. 

laidoj atžymėjo, kad naujai 
atvykęs į Bostoną lietuvis 
Kazys Škėma nugalėjo Wil- 
liams, Montreal.
□ JAV Komanda dalyvaus 

pasaulio pirmenybėse rugpiū
čio - rugsėjo mėn. Jugoslavi
joje. JAV komanda pavesta 
sudaryti H. Steineriui, JAV 
meisteriui iš Los Angeles. 
Numatyta parinkti 6—2 at
sarginius iš šių meisterių: S. 
Reshevsky, R. Fine,- A. Den- 
ker, J. Horovvitz, Arthur Bis
gnier, Larry Evans, G. Kra
mer, Shainswit, Byrne ir W. 
Shipman.
□ Chicagos lleutviŲ šachma

tininkus sukėlė ant kojų žinia 
apie Tautvaišos persikėlimą į 
Chicagą. “Grandies” koman
da, jei turėtų savo eilėse 
Tautvaišą, galėtų labai stip
riai pasirodyti per Chicago 
lygos pirmenybes.
□ Chicagos “Gradies” tur

nyras norimas baigti po poros 
mėnesių pertraukos. Iš turny
ro lentelės matosi, kad Estka 
turi 6-2 (dar liko 1 partija), 
V. Karpuška 5-2 (baigė vi
sas), Valančius turi 2-2, Šal
kauskas 2-3, Antanaitis 1-0. 
J. Kaunas, Ramašauskas ir 
Racaitis tebėra su nuliais.
□ So. Bostono lietuvių pilie- 

čry klubas paskyrė $20.— 
Tautvaišos kelionei paremti j 
JAV pirmenybes.
□ Bostono lietuvių šachma

tininkų susirinkimas įvyks 
šeštadienį liepos 29 d. Valan
da ir vieta bus paskelbta ki
tam “Darbininko” numery’.
□ Vilniaus šachmatų p-bėse 

po 6 ratų pirmavo Isaokas 
Vistaneckis ir L. Abramavi- 
čius.

BALF 1950 m. antrojo 
ketvirčio apyskaita

PAJAMOS:

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

BEGALINT: ŠAKNIS

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 

PO GLOBA MOTINOS B V C.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

825 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Plrmlninkė—B. Gallianienė.
8 Winfield St, So. Boston, Mass. 

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

Finansų RaSt. — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 1884-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mat ta pan, Mass. 
Tvarkdarė — M. MatejoSkienė,

866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą TaaUHuut*.

•V. JONO EV. B L. PA8ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincai Stakutis, 
884 Sixth St, So. Boston, Mass.

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais krejpid- 

tėa pas protokolų raBiritnkų.

Balansas 1950 m. balandžio 
1 d. — $7,642.73; Balansas 
gerybėmis — $12.906.38. Vi
so: $20,549.11.

CARE Dividentų gauta — 
$14,77.50; Gerybių gauta — 
$6,774.00; iš valdžios maisto 
gauta $6.103.55; aukų gauta 
$6.721.02; transportacijai — 
$3.635.77; narių mokesčių — 
342.00; namo nuoma 309.54; 
grąžinta važtapinigių $516.23. 
Viso $39.175.61. Viso labo pa
jamų — $59,724.72.

IŠMOKĖJIMAI

gydydavosi

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

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARASEVK H S 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dienų ir N;iktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484
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-

(A) Tiesioginei šalpai 
$28,986.15.

(B) Imigracijai ir įkurdini- S|7 
mui — $2.138.30.

(C) Sandėlio išlaidos —

— ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū- 
—į namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

- ALEXANDER’S
$645.83.

(D) Administracijos išlai
dos — $4,265.82.

Viso išmokėjimų 1950 m. 
balandžio, gegužės ir birželio 
mėn. $36,036.10; gerybių at
rankos ir įpakavimo medžia
ga — $3.915.13. Viso — $39,- 
951.23.

Balansas 1950 m. birželio 
30 d. gerybėmis: $9,000.00. 
Grynais pinigais—$10,773.49.

A. S. Trečiokas,
BALF Iždininkas.

Petras Minkiinas,
BALF Reikalų Vedėjas.

1950 m. liepos 10 d.

BRID6EP0RT, CONM.
Liepos 16 d. parapijos cho

ras turėjo savo privatinį išva
žiavimą prie ežero “Lake 
Qussagaug” gražiam p.p. Ša- 
dų vasarnamy. Visą dieną 
choristai praleido labai gra
žiai, vieni po ežerą plaukiojo, 
kiti dainavo iki vėlumos. Vi
są laiką buvo parapijos vika
ras kun. V. Pranskietis ir 
varg. A. Stanišauskas.

Choras yra labai dėkingas 
Hadams už pavedimą chorui 
gražaus savo vasarnamio, 
kur jaunimas turėjo gražų 
poilsį. Choristai nepamirš il
gam tos gražios vietelės.

Dabar choras yra atosto
gose. bet pabaigoje rugpiūčio 
pradės rengtis metiniam vai
dinimui ir koncertui.

REIKALINGA moteris prie 
namų ruošos. Darbas leng
vas; dirbti tris dienas savai
tėje po 2 ar 3 valandas į die
ną. Telefonas: SO 8-2532.

(25)

414 West Broadvvay 
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 didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadvvay, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.——

ĮFrank The Florist

s

Florai Dcsigns

1497 Washington St.

Norvvood, Mass.

CALL

VVedding Flovvcrs
h

Cut Flovvcrs

FOR

I
Mt. Rope Florist

formerly Jacob’s, 
the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages 
a Si>eeialty

CASPER
j FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY' PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral Home

197 Hebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKl S
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dienų ir naktj; 
Nauja modemiška koplyčia šer; 
meninis dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.
--------

WAITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass. 

Edward J. Waitt 
(Wa i tekūnas) ’ 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

ZALETSKAS
Funeral Home

564 Kast Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermeninis dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2603



Antradieni,’, Liepos 25 d., 1950

Tėv, Justinas Vaškys
kitą sekmadienį, liepos mėn. 

30 dieną, 7:30 vai. vakare 
skaitys paskaitą apie Palesti
ną. Visi yra maloniai kviečia
mi į šią paskaitą atsilankyti.

Federacijos skyriaus,
svarbus susirinkimas bus 

parapijos mokykloje, šalia 
bažnyčios, penktadienį 7:30 
V. v. Valdyba kviečia visus 
draugijų atstovus ir veikėjus 
atsilankyti, nes yra svarbių 
dalykų aptarti.

Kun. Pr. Virmauskis,
Šv. Petro lietuvių parapijos 

klebonas, reiškia nuoširdžią 
padėką visiems, padėjusiems 
surengti parapijos karnavalą, 
ir jame atsilankiusiems. Ypač 
reiškia didžią padėką kun. A. 
Abračinskui, vyriausiam or
ganizatoriui, bei jo padėjė
jams, kurie karnavalui skyrė 
daug laiko, triūso ir energi
jos.

Kun. A. Abračinskas
liepos 30 d. išskrenda į Ro

mą su Kunigų Vienybės su
organizuota ekskursija. Lin
kime laimingai pakilti, ir dar 
laimingiau nutūpti po tolimos 
kelionės.

Svečiai iš Montrealo
Šeštadienį, “Darbininke” lan

kėsi muzikas p. žižiūnas su 
žmona. Svečius atlydėjo p-nia 
Savičiūnienė iš Roslindale, 
įĮJaąę P-nas Žižiūnas yra šv. 
Kazimiero lietuvių parap. 
Montrealyje vargonininkas.
- Muz. Žižiūno atsilankymo 
proga “Darbininko” adminis
tracijai paliko savo muzikos 
sukurtųjų kurinių: “Man gy
venimas saldus” (dvibalsiam 
chorui su piano pritarimu), 
“Tėvynei ir žagrę ir dainą” 
(mišriam chorui), “Į darbą”, 
(mišriam chorui) ir “Meilės 
galas" (solo pianui prita
riant).

Tą pat dieną lankėsi p-lė 
Julė Stonytė iš Hudson, Mass. 
lydima p. Alenos Slaičiūnie- 
nės. Atsilankymo proga, p. 
Slaičiūnienė atnaujino “Dar
bininko” prenumeratą.

Krikštas
Liepos 23 d. buvo pakrikš

tyta Jonė Marija, duktė Jono- 
Irenos Patukonių, gyv. 17 
Middle St.

Edmundas Kasianavirius,
gyv. 47 Middle St., liepos 23 
d., apsivedė su Lelija Maryte 
Sidlevičiūte, gyv. 15 Ronan 
Street.

Čia 'feflltaai Bostono lietuviukai vasaros atostogų pamokoms ir pramogoms (šv. Petro par. mokykla, bažnyčia ir klebonija).

Išvažiavimas į Putnam
Kaip girdėti daug bostonie

čių rengiasi ateinantį sekma
dienį, liepos 30 d. vykti į N. 
Pr. seselių pikniką — Lietu
vių Susiartinimo šventę, kuri 
įvyks tą dieną N. P. seserų 
vienuolyno sodyboje, Putnam, 
Conn. Nuvažiavimui yra or
ganizuojamas autobusas. Jei
gu būtų reikalas, tai ir kitas 
ar daugiau autobusų. Kelio
nės bilietas į ten ir atgal au
tobusu tik $2.50. Dėl vietų 
užsisakymo autobuse prašo
ma iš anksto kreiptis į p.p. 
Brazauskus, 12 Ticknor St., 
So. Boston, Mass.

Labai, būtų gražu, kad bos
toniečiai lietuviai į šią grynai 
lietuvišką amerikiečių seselių 
koloniją skaitlingai nuvažiuo
tų. N .P. seselės dirba nau
dingą darbą Dievui ir mūsų 
kraštui: globoja senelius, va
sarą sudaro puikias sąlygas 
lietuvaitėms mergaitėms susi
artinti lietuviškoje aplinku
moje.

Be to, padėsime seselėms 
įvykdyti jų didįjį troškimą — 
pasistatyti savo koplyčią ir 
praplėsti patalpas, kad jos 
galėtų vasaros metu ir dau
giau mergaičių šion lietuviš- 
kon ir gražion aplinkumon 
priimti, nes šiemet teko gir
dėti spaudoje, kad daugumai 
turėjo atsakyti dėl vietų sto
kos.

Turėjo gražią, kelionę
Atostogų proga Stasys ir 

Antanina Mockai iš Dorches- 
terio savo automobilium buvo 
išvykę aplankyti įdomesnių 
vietų. Su jais taipgi važiavo 
LDS Centro iždininkė ir A. J. 
Namaksy apdraudos ir real- 
estate agentūros, 409 West 
Broadway sekretorė Mrs. B. 
Cunys ir Mrs. B. Stravinskas. 
Jie aplankė Washingtoną, 
Baltimore, Atlantic City, New 
Yorką ir kitus miestus. Lai
mingai grįžo prie savo kasdie
ninių darbų. St. Mockus yra 
vienas iš Boston Instrument 
Co. savininkų ir nenuilstan
tis darbuotojas įvairiose or
ganizacijose.

Pašventins operacijų 
kambarius

Antradienį, liepos 25 d. J. 
E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., pašventins 
naujus operacijų kambarius 
šv. Margaretos ligoninėje, 
Dorchester. Taip pat bus pa
šventintas ir naujas keltuvas, 
keliantis į operacijos kamba
rius.

Fred Tarbel Field,
74, išėjęs į pensiją Mass. 

aukščiausio teismo teisėjas 
mirė.

Galimi vykti ir 
traukiniu

Dr. A. Vasiliauskas, N. P. 
Seserų Gildos pirmininkas, 
praneša, kad sekmadienį, lie
pos 30 d. į Lietuvių Susiarti
nimo šventę — pikniką gali
ma vykti ne tik specialiais 
autobusais, automobiliais, bet 
ir traukiniais.

Iš Bostono South Station 
traukinys išeina 9:17 vai. ry
tą (dienos šviesos taupymo 
laiku), o tas pats traukinys 
sustos ir Norwoode prie Nor- 
wood Centrai stoties 9:40 v. 
rytą. Prie Putnam, Conn. sto
ties lauks N. P. Eeselių au
tobusas ir visus ekskursantus 
nuveš į vienuolyną. Iš Put
nam, Conn. traukinys išeis 
8:18 vai. vakare. Kelionės 
bilietas į ten ir atgal (round 
trip) $2.15.

Ark. Cushing YD 
stovykloje

Sekmadienį, liepos 23 d., 
Camp Edwards (Mass.) YD 
stovykloje buvo laikomos pa
maldos. Arkiv. Richard J. 
Cushing, pasakė pamokslą ir 
dviem kareiviam suteikė su
tvirtinimo sakramentą. Pa
maldose dalyvavo 3,000 žmo
nių. Tarp kurių buvo guber
natorius Paul A. Dever, buvęs 
mayoras James M. Curley su 
žmona ir aukštieji karininkai.

Jankių Divizija (YD) turi 
15 dienų manevrus minėtoje 
stovykloje. Sekmadienis buvo 
tradicinė lankymo diena. Bu
vo 20.000 lankytojų, svečiai 
pavaišinti vištiena ir skanu
mynais.

Padėka
Liepos 13 d. po gedulingų 

pamaldų šv. Petro bažnyčioje 
palaidotas a. a. Kastantas 
Antanavičius, gyv. 272 Gold 
St. Jis paliko didžiai nuliūdu
sią žmoną Louisę Antanavi
čienę, tris dukteris, sūnų še
šis anūkus ir sergantį brolį.

Nuoširdžiausią padėka reiš
kiame kunigams už dvasinį 
patarnavimą, seserims vie
nuolėms už maldas, lankymą 
ir pareikštas užuojautas. Taip 
pat dėkojame visiems ir vi
soms, kurie aukojo šv. Mišias, 
gėles, pareiškė užuojautas, 
dalyvavo šermenyse ir laido
tuvėse. Dėkojame p.p. Narin- 
kevičienei, Paulauskienei ir 
Dreinienei už didelę pagalbą 
liūdesio valandoje. Taip pat 
dėkojame Juozui Kasperui, 
laidotuvių direktoriui, 187 
Dorchester St., už patarnavi
mą, ir bendrai visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo ir 
atjautė mus liūdesio valando
je-

Louise Antanavičienė jos 
šeima ir velionies brolis.

JAV kariuomenė išsikelia į P. Korėjos krantą.

RAGINA MELSTIS UŽ 
ŠV. TĖVĄ

Šventųjų Metų komitetas 
lietuviams priimti Romoje š. 
m. liepos mėn. 2 d. išsiuntinė
jo viso pasaulio lietuvių kolo
nijoms tokio turinio raštą:

“Atvykstantieji į Romą aki
vaizdžiai pajunta Šventųjų 
Metų malones ir jų veikimą. 
Deja, labai maža išsibarsčiu
sių po visą pasaulį mūsų tau
tiečių galės šiais metais ap
lankyti Šventąjį Miestą. O 
nepaprastos Šventųjų Metų 
malonės skirtos visiems: “Te
būna Šventieji Metai, meldžia 
Dievą Šv. Tėvas, visiems ap
siplovimo ir šventėjimo, vidi
nio gyvenimo ir atlyginimo 
metai, metai didelio grįžimo 
ir didelio atleidimo”.

Kad Šventieji Metai visų 
būtų labiau pajusti, kad jų 
malonėmis pasinaudotų visi, 
ypač šiuo metu taip jų reika
lingi, mūsų tautiečiai. Šv. Me
tų Komitetas lietuviams pri
imti Romoje kviečia visus lie
tuvius, kur jie bebūtų, į 
maldos ir aukų žygį už šv. 
Tėvą ir šventųjų Metų inten-

Nebus Esplanados 
koncertą?

Per pastaruosius 22 metus 
prie Karolio upės. Bostone, 
buvo esplanados koncertai, 
kurie sutraukdavo tūkstan
čius muzikos mėgėjų. Sekma
dienio vakare, liepos 23 d., 
koncerto metu 30,000 publikai 
buvo pranešta, kad vadovybė 
bus priversta koncertus už
daryti .jeigu muzikos mėgėjai 
ne padengs šio sezono $15,000 
deficito. Laning Humphrey, 
koncertų rengimo komiteto 
narys, nurodė, kad kiekvienas 
koncertas kainuoja $1,000, o 
koncertų mėgėjai labai retai 
kada tiek sudeda. Tad jeigu 
nebus gausesnės paramos iš 
visuomenės, koncertai bus nu
traukti.

Koncertų programą išpildo 
Bostono Simfonijos orgestras, 
vad. Arthur Fiedler.

ei jomis. Drįstame kreiptis į 
vadovaujančiuosius religi
niam mūsų tautiečių gyveni
mui atskirose šalyse ir pra
žydi, kad būtų paskelbta ir 
pravesta šv. Tėvo diena su 
atitinkamomis pamaldomis, 
šv. Komunija, pamokslu, jei 
galima ir su minėjimu ar aka
demija, iškeliančiais Šv. Metų 
reikšmę ir Šv. Tėvo asmenį. 
Šventiesiems Metams baigian
tis, šia ir kitomis progomis 
surinktos įvairios dvasinės 
aukos ir maldos bus surašy
tos gražiame adrese ir įteik
tos Šv. Tėvui visų viso pa
saulio lietuvių vardu.

Šventųjų Metų Komitetas 
lietuviams priimti Romoje 
kreipiasi į Jus, prašydamas 
suorganizuoti ir pravesti šį . 
neeilinės reikšmės maldų ir 
dvasinių aukų už Šv. Tėvą ir 
Šventųjų Metų intencijomis 
žygį Jūsų gyvenamoje žalyje. 
Neparenkame datos šiai die
nai, nes visiems kraštams ta 
pati diena gali būti nepatogi. 
Jums gerai pažįstamos savo 
šalies tautiečių sąlygos, tad 
geriau galėsite spręsti, kada 
patogesnis tam laikas ir ko
kiu būdu lengviau visus geros 
valios tautiečius išjudinti bei 
palenkti į šį žygį.

Tikimės teigiamo atsakymo 
į mūsų kreipimąsi. Surinktų 
įvairių dvasinių aukų ir mal
dų laukiame atsiunčiant iki 
šių metų lapkričio mėn. 15 d. 
adresu: Kun. V. Balčiūnas, 
Via Casalmonferrato 20, Ro
ma, Italia”.

Gaisras viešbutyj
Sekmadienio rylą, liepos 23, 

apie 7 vai. Hotel Lenox, kam
pas Exeter ir Boylston Sts., 
kilo gaisras ketvirtame aukš
te. Sunaikino tris kambarius. 
Visi gyventojai sukilo, vieni 
jų pabėgo iš viešbučio, o kiti 
buvo pasiruošę bėgti. Gaisro 
priežastimi buvo netinkamai 
privestos vielos į šaldytuvą.
Nuostolių $1,500.

Vagys pasigrobė $475
Anksti sekmadienio rytą, 

liepos 23 d., vagys, perlipę 10 
pėdų geležinę tvorą ir 15 pė
dų sieną, įsilaužė į Tech Mo- 
tors, 185 Massachusetts Avė., 
Cambridge, raštinę. Vieną 
spintą rado neužrakintą su 
$475. Kita didesnė spinta bu
vo užrakinta. Vagys sunkiai 
dirbo kol atidarė, bet nieko 
nerado. Policija sako, kad to
je spintoje buvo $11,000, bet 
šeštadienį $10,000 buvo depo- 
z.tucta į banką, o $1.000 bu
vo padėta kitoje vietoje. Va- 
gy’s turėjo pasitenkinti $475.

Tech Motors bendrovėje 
dirba lietuvis, p. Sakevičius.

JJabarijes [Pastabos
Septyni įsakymai pasaulio komunistams

V Sovietų Rusijos nusimelavimas yra jau tiek pašlijęs, kad 
jos žodžiu tiki tiktai užsispyrę fanatikai. Bet užtat fanatikams 
mažai kas patiki. Tik jais pasiremti Kremlius negali. Nuzulin
tu liežuviu kitam galvos nepragręši, jei ta galva nėra paimta 
iš kopūstų daržo. Prireikia tada jau aštresnio įnagio. Čia ir 
ateina į pagalbą pati Maskva su savo sinadrijonu — Komin- 
formu. Jo uždavinys yra teikti instrukcijas arba Kremliaus įsa
kymus visiems pasaulio komagentams, kaip jie turi grumtis 
už pasaulinę i’-evoliuciją. Štai tie paskutinieji septyni Kremliaus 
"ukazai”, atbarabaninti Kominformo.

V Pirmas įsako rinkti 'parašus ir agituoti už “taikos jjetici- 
ją”, kad būtų atsisakyta nuo atominio ginklo. Atsisakyti, žino
ma, turi kitos valstybės, o Sovietų Rusiją kas sukontroliuos?

Antras įsakymas liepia visomis keturiomis pulti ii- kliudy
ti JAV teikiamą pagalbą kitoms tautoms atsiginkluoti, kad 
Sovietų Rusija turėtų laisvą kelią riedėti per visas beginkles 
valstybes.

Trečiu įsakymu reikalaujama agituoti prieš Atlanto pak
tą, kad būtų stipresnis Sovietų blokos paktas; kitos reikia iš
skirti, kad į jų tarpą geriau galėtų įlįsti rusiška meška.

Ketvirtas “ukazas” paliepia priešintis Schumano planui 
sujungti Europą ekonomiškai, kad ji nestiprėtų ir dairytųsi 
tiktai į maskolišką “rojų”.

Penktas prisakymas primena nepamiršti Marshallo plano; 
bet tas reikalas yra jau tiek senas ir tiek gero davęs Europai 
ir kitiems kraštams, kad komagentams sunku prieš jį spardy
tis; vis dėlto patariama nepamiršti spirti koją ir tą planą, nes 
jis amerikoniškas.

Šeštas įsakymas užkabina “sūnų palaidūną” Titą ir visus 
“titistus” arba trockistus; patariama jiems gerai kailį išva
noti, kam jie gadina vieną stalinišką kvapą ir vilioja ištiki
muosius į “nuodėmę”.

Pagaliau, septintasis įsako pulti, kliudyti ir griauti visą, 
kas tiktai JAV daroma pasaulio taikai ir gerovei sukurti. Tai 
vadinama “Wall Street meklerių” politika, kad geriau sektųsi 
tikriesiems pasaulio mekleriams iš Lubiankos gatvės — iš 
garsaus Maskvos kalėjimo. Tą kalėjimą norima į visą pasaulį 
išplėsti.

▼ Tam kalėjimui reikės ne tiktai kalinių, bet ir sargų. Tai
gi, jau iš anksto žadama gera dovana visiems komagentams; 
kurie gerai vykdys visus Stalino prisakymus, tie galės laikyti 
kitus uždarytus už grotų, o kurie prastai pasitarnaus arba su
svyruos bučiuoti “tėvukui” į batą, tie patys atsidurs už grotų. 
Pasirinkimas didelis ir įvairus: nuo Archangelsko iki Vladivos
toko. * S.

•NAUJAI ATVYKO
š. m. liepos 22 d. laivu “SS 

General Hersey į Bostoną šie 
lietuviai tremtiniai: I

Buntinaitė, Aldona į New 
York City, N. Y.

Buntenienė, Trudė į New 
York City, N. Y.; Buntinas, 
Ramūnas, Martynas, Gervy- 
das į New York City, N. Y.

Ciuoderis, Stefanija, Nerin
ga į Chicago, III.

Galvydis, Jurgis į Chicago, 
Illinois.

Hagentomas, Aleksandras, 
Ludmila į Brooklyn, N. Y.

Jovaiša, Vaclovas, Elzbieta 
į Detroit, Mich.

Geiežūnas, ■ Julijona, Česlo
vas, Vladas į Omaha, Nebr.

Grybaitė, Stefanija į Youngs- 
town, Ohio.

Guzevskis, Olga į Chicago, 
Illinois. 4

Kaunas, Juozas į Philadel
phia, Pa.

Grebliauskienė, Veronika į 
Galion, Ohio.

Macaitis, Teklė, Jurgis į 
Chicago, III.

Michaelis, Otto, Ona, Biru
tė, Leonora į Watertown, Ct.

Mockaitytė, Ingrida į Chi
cago, III.

Maculskis, Aleksandras į 
Madison, Wis.

Rakauskas, Henrikas į Chi
cago, UI.

Revinskienė, Jadvyga į 
Brooklyn, N. Y.

Faustas Kirša,
vienas iš senesnės kartos 

žymiųjų lietuvių rašytojų, yra 
baigęs versti lenkiškai para
šytą Maironio poemą “Nuo 
Birutės kalno”. Ligi šiol į lie
tuvių kalbą ji dar niekieno 
nebuvo versta.

Savaitgaly žuvo 12
praeitos savaitės pabaigoje 

Naujoje Anglijoje žuvo nelai
mingai 12 žmonių: šeši prigė
rė ir šeši užmušti automobilių 
nelaimėse.

Rozenbergas, Aleksas,„ Ele
na į Brooklyn, N. Y.

Šateika, Bronius į Chicago,
ui.

Stukas, Albinas į Brooklyn, 
N. Y.

Tamošaitis, Jonas į Chica
go, III.

Tamošiūnas, Malvina, Vla
das į Chicago, III.

Tamošiūnas, Malvina, Vla
das į Chicago, III.

Velminskas, Bronius į Ro- 
chester, N. Y.

Velšys, Emilija, Juozas į 
Bridgewater, Mass.

Vizgirda, Albinas į Roches- 
ter, N. Y.

Žiedas, Alfonsas į Detroit, 
Mich.

BALF Imigracijos Komitetas.

Kai atvažiuos visi tremti
niai, tada pailsėsime. O dabar 
reikia dar jiems padėti, nes 
5,000 turi atvažiuoti, kiti, li
goniai ir paliegėliai, laukia 
Jūsų paramos. Pasiųsk jiems 
auką šiuo adresu:

United Lithuanian Heile f Fund 
of America,

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Ge’ys, 

1946 m. 575 pusi.

Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionvbės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva. Lietu
vos trispalvei plevėsuoj ant 
(1918 - 1940 t, Nebaigta 1;'tu
vių tautos Golgota (1940 — 
1946 i. Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiau
rumus Lietuvoje. Knyga nau
dinga ir labai gražiai atrodo. 
Kaina — $4.00.




