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KOJE PASIPRIEŠINIMAS BAIGTAS
į

Korėja. — Išskirstant belais
vius į mažesnes stovyklas su
silaukta pasipriešinimo. Ko
mendantas Boatneris pakvietė 
belaisvių pulkininką, ir pavedė 
paruošti belaisvius persikelti į 
kitus barakus. įspėjo, kad jis 
bus atsakingas už kraujo pra
liejimą. Praėjus 15 min. po nu
statyto termino, komendantas 
įsakė tankams iaužtis į bara
kus ir belaisvius jėga išvaryti. 
Kareiviai pavartojo ašarines 
bombas, paskui rankines gra
natas. Pulkininkas ir belais
vių daugumas paklausė, bet 
1500 iš 6000 priešinosi dvi va
landas. Pasipriešinimo vaisiai 
— barakai buvo suardyti, kiti 
visiškai sudeginti, 31 belaisvis 
rastas užmuštas, 139 sužeisti, 
vienas amerikietis užmuštas, 
14 sužeistų.

Po kautynių, kai jau visi be
laisviai buvo sutvarkyti ir per
kelti j naujas patalpas, paaiš
kėjo, kad tie belaisviai, kurie 
siūlė pasiduoti, pačią paskuti-

Sena sovietų giesmė dėl 
pasaulio nusiginklavimo
New Yorkas. — Sovietų at

stovas Malikas birž. 10 d. nu
siginklavimo komisijoje ištisą 
valandą kalbėjo prieš vakarie
čių pasiūlymus dėl nusiginkla
vimo.

JAV, Britanija ir Prancūzi
ja buvo pasiūliusios JAV, So
vietų Sąjungai ir Kinijai ka
riuomenės palikti tik po 1.500.- 
000, o Britanijai ir Prancūzijai 
po 800.000. Malikas pakartoti
nai siūlė savo projektą — vi
siems dabartines kariuomenes 
sumažinti trečdaliu. Malikas 
prikaišiojo Amerikai, kad ji 
norinti tik kitus nuginkluoti, o 
pati išeiti su pelnu.

Achesonas už greitą sutar
ties su Vokietija tvirtinimų

Washingtonas. — Birž. 10 d. 
Achesonas įtikinėjo senatą kuo 
skubiausiai patvirtinti susitari
mą su Vokietija, o taip pat 
patvirtinti Vokietijai duotas 
garantijas, jeigu ją užpultų so
vietai. Achesonas mano, kad 
JAV pirmai patvirtinus tuo 
pavyzdžiu paseks ir Prancūzi
ja bei kitos valstybės, kur esa
ma didelės opozicijos.

Kai šen. Wiley paklausė, ar 
Europa nesibijo, kad po prezi
dento rinkimų susitarimas gali 
būti nepatvirtintas, nes kita 
partija rodo mažiau susidomė
jimo Europos likimu, Acheso
nas pripažino, kad nervingumo 
Europoje dėl to esama. Pripa
žino taip pat, kad JAV ga
rantijos Vokietijai nereiškia, 
jog Amerika automatiškai sto
ja į karą, jeigu Vokietija bus 
užpulta. Jos reiškia tik įsipa
reigojimą tartis su kitomis 
valstybėmis, kas toliau daryti.

Dideli nuostoliai Korėjoje
VVashingtonas. — Iš čia pra

neša, kad birželio 11 d. buvo 
priskaityta nuostolių Korėjos 
kare viso 109.712 vyrų. Tik per 
vieną praėjusią savaitę 533. 
Tokios nuostolingos savaitės 
nebuvo jau nuo p. m. gruodžio 
12 dienos. Tai rodo pagyvėju
sias kautynes.

Iš minėto bendro nuostolių 
skaičiaus žuvusių yra 17.316, 
sužeistų 79.918, dingusių 
12.478.

nę valandą komunistų teismo 
buvo pasmerkti ir nužudyti. 
Tokių rasta 15. Vienas pakar
tas • už kojų. Iš tų kautynių 
džiaugsmo tik bolševikams, ku
rie jau vėl turi medžiagos 
šaukti apie amerikiečių žiauru
mus* Bet tik tam ir buvo bol
ševikai įsakę belaisviams prie
šintis.

Komendantas pareiškė, kad 
nuo šiol jis jau padėties vieš
pats visai 80.000 belaisvių Ko
je saloje.

Sovietų ambasadorius Amerikai Aleksander S. Paniuškin su žmona 
grįžta j Maskvą naujom pareigom, čia jį matome ant “Stockholm” 
laivo atsisveikinant su Nevv Yorku.

EISENHOWERIO-TAETO RUNGTYNES
Chicaga. — Konvento pa

ruošiamasis komitetas išrinko 
busimajam konvente progra
minei kalbai sakyti McArthu- 
rą, kuris viešai pasisakė esąs 
Tafto šalininkas. Konvento lai
kiniu pirmininku ir nuolatiniu 
išrinkti taip pat taftininkai — 
W. Hallananas ir J. Martinas. 
Eisenhowerio šalininkai ėmė 
protestuoti prieš McArthuro 
įvedimą, kuris nepasitraukęs iš 
kariuomenės negali dalyvauti 
tokiuose politiniuose konven
tuose. o ypač kad jis jau nėra 
nešališkas.

Kalbėsis su Maskva dėl 
keturių konferencijos
Washingtonas. — šio mėn. 

pabaigoj Achesonas skrenda į 
Europą. Londone būsiąs apie 
birželio 22 d. Ten atvyksiąs 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris. *

Trys ministeriai aptars ke
turių konferencijos reikalą. 
Britai ir prancūzai yra pasisa
kę už konferenciją su sovietais 
Vokietijos reikalais. Jie, “išei
dami iš labai didelio pavojaus 
pasaulio taikai”, kviečia JAV 
pritarti jų pasiūlymui. JAV su
tinka, bet pirma siūlo ištirti 
per diplomatinius kanalus 
Maskvoje, ar sovietai nori Vo
kietijos vienybės.

Londone tuo klausimu bus 
ieškoma bendro susitarimo. 
Achesonas aplankys taip pat 
Berlyną ir Vieną.

Vėl žiauriausios kovos
Seulas. — Birželio 11 d. ko

munistai ėmė bombarduoti iš 
artilerijos ir puolė sąjunginin
kų pozicijas. Buvo kaujamasi 
jau tiesiog durtuvais. Po kelių 
minučių įsilaužimo raudonieji 
buvo atstumti. Tai buvusios 
žiauriausios kautynės iš visų 
1952 metų.

32 sovietų lėktuvai užpuolė 
12 amerikiečių lėktuvų. Trys 
priešo lėktuvai nukauti.

Bolševikai sunaikino Aušros Vartus
Vatikanas. — Vatikano ra

dijas’ skelbia, kad gautomis iš 
Lenkijos» žiniomis mūsų tautos 
brangiausia šventovė — Vil
niaus Aušros Vartai komunis
tinės valdžios įsakymu yra vi
siškai sunaikinti. Taip pat esą 
sunaikinti ir Vilniaus Rasų ka
pai, kur yra palaidota: dr. J. 
Basanavičius, Vileišiai, M. K. 
Čiur lionis ir daugelis kitų mū
sų tautai brangių žmonių.

Taftas, išgirdęs, kad McAr- 
thuras išrinktas kalbėtoju, pa
reiškė: tai bent kalbą išgirsi
me. Eisenhoweris tyli. O demo
kratai tylomis džiaugiasi, kad 
gali susirungti respublikonai, 
suskaldyti savo balsus ir de
mokratus vėl palikti prie vai
ro.

Sugautus rišo prie medžių
Berlynas. — Pabėgusieji iš 

rytų Vokietijos praneša. ka4 
sovietai ėmėsi griežtų priemo
nių prieš bėglius į vak. Vokie
tiją. Kurie įtariami norį bėgti, 
tuos riša prie medžių, iki bus 
paruošti transportai pervežti 
pasienio gyventojams kažkurį 
rytus. Išvežamiems duoda sau
są davinį 14 dienų. Nepasitikė
dami liaudies milicija, gabena į 
pasienį sovietų kariuomenės 
dalinius.

Pabėgusiųjų žiniomis, pasie
nis skubiai aptveriamas vielo
mis. Jas palietus iššauja rake
ta ir nušviečia visą apylinkę.

Birželio 10 d. naktį 20 liau
dies milicininkų atbėgo į vaka
rus ir paprašė globos.

Sužeisti komunistai belaisviai guli už 76 barako Koje saloje. Amerikiečiai sanitarai teikia P'rmą pa
galba. Šie vyrai buvo tarp 139 užsispyrusių priešintis ligi mirčiai amerikiečiams kariams, kurie, re
miami tankų, liepsnosvaidžių ir granatų, numalšino pasipriešinimą. 12 iš 31 žuvusių belaisvių buvo 
užmušti pačių savo draugų.

Berlyne vis tebežaidžiama
Berlynas. — Sovietų kariuo

menės vadas gen. Čuikovas at
metė visus vakariečių protes
tus dėl draudimo naudotis au
tostrada vak. kariniams patru
liams tarp Berlyno ir vak. Vo
kietijos. Esą tokį judėjimą 
draudžiąs 1945 susitarimas.

Nuo sovietų radijo stoties 
britai nuvyniojo spygliuotas 
vielas ir atėmė sargybas. Ta
čiau pareikalavo, kad vokiečiai 
iš rytų zonos, kurie norės įeiti 
į stoties patalpas, turėtų spe
cialius vak. Berlyno vyriausy
bės leidimus, nes tokių leidimų 
sovietai" reikalauja iš vakarie
čių, vykstančių į vietoves.

TRUMANAS NEGAVO ĮGALIOJIMU
TOashingtonas. — Preziden

tas Trumanas birželio 10 d. pa
prašė kongresą suteikti jam 
įgaliojimus perimti streikuo
jančius plieno fabrikus ir pa
kelti atlyginimą, nes teismas 
išaiškino, kad tik kongresas 
gali jam tokius įgaliojimus 
duoti. Plieno reikalas — įtiki
nėjo prezidentas — lemia, ar 
bus taika ar karas.

Taftas prezidento kalbą iš
vadino vaikiška, ir kongresas 
nė vienos įgaliojimų redakcijos 
nepriėmė.

Taftas pasiūlė, ir senatas 
pritarė, kad prezidentas būtų 
įpareigotas pasinaudoti Tafto- 
Hartley įstatymu, kuris įgalina 
vyriausybę gresiantį streiką 
atidėti 80 dienų.

Trumanas šį pasiūlymą kri
tikavo, aiškiai atsistodamas

Laboristai už raudonuosius
Londonas. — Parlamento na

riai laboristai aštriai kritikavo 
JTO (faktiškai Ameriką) už 
nesusitaikymą su komunistais 
Korėjoj, už Koje įvykius.

Partija nutarė reikalauti iš 
vyriausybės, kad pavartotų vi
są autoritetą JTO raudonajai 
Kinijai pripažinti ir Čiang Kai 
Šėkui pripažinimą atšaukti.

Taip pat nutarta reikalauti 
iš JTO. kad ir Britanijos at
stovas dalyvautų derybose dėl 
paliaubų. Prokomunistinis Be- 
vanas ypačiai už derybų nepa
sisekimą amerikiečius labiau 
kaltino už komunistus. 

esančias panašioje padėtyje 
kaip sovietų stotis. Sovietai nei 
kareiviai nei vokiečiai iš stoties 
neišeina ir toliau vaidina lais
vus kalinius, reikalaujančius, 
kad padėtis būtų atstatyta to
kia. kokia anksčiau buvo, t. y. 
britai panaikintų ir tuos leidi
mus.

Pasieny suėmė žurnalistus
Berlynas. — Birželio 10 d. 

liaudies milicija suėmė du vak. 
Vokietijos žurnalistus ir jų va
dovą miške britų zonoj. Jie no
rėjo patikrinti žinias apie so
vietų mėginimus Įierstatyti sie
nos ženklus.

darbininkų pusėje. Esą jei bus 
pritaikytas Tafto-Hartley Įsta
tymas, tai laimes tik darbda
viai, o bus nuskriausti darbi
ninkai, kurie ir be to jau kelis 
kartus streiką buvo atidėję.

Sunku pancūzam ginkluot*s
Paryžius. — Birž. 10 d. par

lamente finansų komisijos na
rys soc. Pineau pareiškė, kad 
Prancūzijos pajamos metams 
siekia 30 miliardų dolerių. Tos 
sumos 10.8r< skiriama kari
niams reikalams. Maždaug to
kį procentą išleidžia ir britai. 
Bet amerikiečiai daug didesni. 
Kongresas pramato 46 miliar- 
dus dolerių.

Prancūzija yra pažadėjusi 
iki metų galo dar dvi divizijos 
Europinei armijai. Tada, ne
skaitant kariuomenės Indoki
nijoj ir kitur kolonijose. Pran
cūzija turėtų 12 divizijų. Bet 
šituos pažadus Prancūzija ga
lėsianti ištesėti tik tada, jei 
stipriai parems JAV. Kokios 
sumos Prancūzija norės, neaiš
ku. Bet iš tiesioginės jau pa
skirtosios sumos užsieniui rem
ti Prancūzija turinti gauti iš 
Amerikos 571 su viršum mili
jonų dol.

Naujas Brooklyno vyskupas
Brooklynas. — Birž. 12 d. 

Dievo Motinos Nejierstojančios 
Pagalbos bažnyčioje Brookly
ne konsekruotas J. J. Board- 
manas vyskupu ir paskirtas 
Brooklyno vyskupo padėjėju.

Vašingtono aerodrome ponia Ryuji Takeuchi. Japonijos minis‘et 
žmona, sutinka nauja i Japonijos ambasadorių Amerikai Eikit 
Arak, su dukterim Trrniko <vduryjei. Araki yra prekytimnka- 
stambus fmansistas. Tai pirmas po karo Japonijos ambasadc --

Oderio — teises sienos nepastovios

Maskva. — Nuo birželio 1 d. 
Georgij Puškinas, sovietų at
stovas Berlyne, paskirtas užs. 
r. ministerio pavaduotoju. 
Spauda sjiėja, kad jis rengia
mas kokioms didesnėms parei
goms nei būti pasiuntiniu Ber
lyne prie rytinės vyriausybės. 
Ligi šiol jis viešumoj nieku ne
buvo pasireiškęs. Tačiau jis 
mėgsta veikti užkulisiuos kitų 
rankomis.

Puškinas yra žinomas kietas 
Vak. Vokietijos nedraugas. Iš 
kitos pusės jis dideiis Riisijos 
ir rytų Vokietijos susiartinimo 
šalininkas. Jis nori Vokietiją 
įjungti Į satelitus taip kaip 
Lenkiją ar Čekoslovakiją. Vo
kietiją net labiau vertindamas 
už pastarąsias. 1951 m. dėl to 
buvo tarp jo ir Lenkijos karo 
attache Šymanskio konfliktas. 
Jam Puškinas pareiškė, kad

Kiekvienas sienos yra lai
kinis dalykas. Aplinkybės 
pareikalauja sienas keisti. 
Tarptautinis galvojimas Len
kijai yra labai svarbus.
Tai visa lietė Oderio—Nei

sės liniją. Taigi Puškinas jos 
nelaiko amžinu dalyku. Jam 
esanti kilusi idėja dalyvauti 
Rusijai paimtų iš Vokietijos 
žemių valdyme arba sukurti 
bendrą aukštutinei Silezijai ru
sų. lenkų, vokiečių kondomi- 
niumą.

§uęiAtyTQ$ /imov
• Stromboli ugniakalnis, saloje 50 mylių r.uo Sicilijos, kur 

prieš savaitę palaidojo vieną kaimą po j>eienais, iš naujo pras 
veržė. Kraterio krantais teka lava.

• Ateinantį mėn. britai paleis keleivinį sprausminį lėktuvą 
I.ondono į Tokio. Kelionė truksianti 17 vai. Kelionės ilgis 
$:000 mylių.

• Aukšiausiai žmogus buvo pakilęs 79.000 |>ėdų. Tai bu1 
padaręs JAV jūrų laivyno raketinis lėktuvas pereitų metų rug 
15 d. Kalifornijoj.

• Gallupo instituto JAV visuomenei davė klausimą: jei Eisei 
hovveris — respublikonų kandidatas. Kefaueris — demokrat 
kandidatas. — už ką pasisakai. Atsakymai: Eisenhoweris .55' 
Kefauveris 35 G. neapsisprendusių 10G. Kefauveris nurung 
Eisenhoverį tik pietuose.

• Churchillis pareiškė Britų Spaudos Asociacijai, kad Drit. 
nijai grisia netekti visų turtų ir garbės, nes ji esanti netoli ek< 
norminio bankroto, padėtis aliarmuojanti.

• Tulone. didžiausiame Prancūzijos karo uoste, suimtas Andi 
Toutin. Tulono raudonųjų vadas. Suimti paskui dar 8. Pas ju 
rastoji medžiaga rodo, kad tai buvo raudonojo špionažo centr<

• Rrr.os policija įspėjo, kad komunistai nemėgintų demor 
truoti gen. Ridgvvay atvykimo proga, nes būsiančios pavartot 
griežtos priemonės.

• Vene<uela paprašė. kad du sovietų diplomatai išsikraustyti
• Prezidentas Trumanas paskyrė gen. lt. Johr. Reed H o. 

sausumos karo jėgų viršininku. Anksčiau toj vietoj buvo get 
Cinikas, kuris dabar paskirtas Tolimuosiuos rytuos vadu.

Šią liniją paremia Stalino p 
reiškimas trims Lenkijos žu 
nalistams. kai jie pasiteirav 
apie Oderio—Neisės liniją. St. 
linas atsakė:

“Revoliucijų metais sien 
yra antraeilės svarbos dab 
kas. Tautas išlaisvinus vis 
dabartinės sienos turės ti 
provincialinės reikšmės, šių 
metu Sov. Sąjunga atsisuk 
kalbėti apie Oderio—Neise 
sienų išlyginimą kapitalist 
nes Vokietijos naudai.”
Paklaustas. ar jis kalbėtų.- 

tuo reikalu su demokratinė 
Vokietijos žmonėmis, Staline 
išsisuko: negalima esą iš ank 
to dešimčiai metų politiką n" 
statyti.

Nieko aiškaus čia nepasuk; 
ta. Bet kai šalia Stalino žodž: 
Puškinas gauna kažin kokit 
uždavinius, tai susirūpinim: 
Varšuvoje kyla dėl sienų.

Trumanas siūlo siųsti tari 
tautinę komisiją Į Koje
VVashingtonas. — Prez. Tr- 

manas pasiūlė pasiųsti neutr 
lių kraštų komisiją sąlygom 
Koje ištirti. Į komisiją turėt 
įeiti karininkai iš švediįo 
Šveicarijos. Pakistano. Indijc 
ii- Indonezijos.
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Šių metų balandžio mėn. 

pradžioje Vašingtonas oficia
liai paskelbė, kad 1815 m. bu
vo neteisingai pažemintas n iš 
jūrų laivyno pašalintas leite
nantas Cox. Ligi šio laiko Jū
rų Akademijoje. Annapolyje. 
visiems besimokantiems jūra 
plaukioti buvo kalte kalama į 
galvą, kad tas leitenantas bu
vęs išdavikas: jis anglams są
moningai pakišęs laivą "Ches- 
aj>eak” su 28 patrankoms ir 
217 vyrų įgula. Jis buvo vis 
nurodomas pavyzdžiu, kad taip 
savo krašto išduoti negalima ii 
kad panašių išdavikų laukiąs 
pažeminimas. Tai žinojo visi 
JAV jūrų karininkai. "Cox 
mesdavo jie tą žodi bet kuriam 
bailiui. Tuo tarpu, patikrinus 
praeities dokumentus, pasiro
dė. kad tas žmogus buvo ne
kaltas ir 137 metus neteisin
gai šmeižiamas. Kodėl taip 
buvo ?

Audringos jūrų kautynės Mas
sachusetts įlankoje

Lygiai prieš 140 metų 11812 
—1814* JAV buvo pradėjusios 
karą su Britanija dėl Kanados. 
Viena, anglai iš Kanados kurs
tė prieš amerikiečius indėnus, 
o antra. JA\ mane, jog ang.us 
išvyti iš Kanados nebus jau 
taip sunku. Amerikiečiai apsi
riko: ne tiktai anglų neįveikė, 
bet buvo net Vašingtonas su
degintas.

Šito karo metu, kuris ėjo 
sausumoje ir jūroje, pasižymė
jo kapitonas Lawrence. Jis su 
20 laivų Atlante išblaškė visą 
anglų laivų flotiliją. kurią su
darė apie 600—700 įvairių lai
vų. Vėliau jis buvo paskirtas 
vadovauti laivui "Chesapeake”. 
Tas laivas buvo tik ką grįžęs 
iš Atlanto. įgula buvo išvargu
si. jūreivių ūpas dėl nesėkmės 
kritęs. Kapitonas Lawrence 
pareiškė, kad jam reikia oent 
keturių mėnesių laiko laivui 
aptvarkyti ir naujai Įgulai pa
ruosti. Bet jau po savaitės jis 
turėjo plaukti ir gaudyti anglų 
laivus, kurie blokavo Bostoną. 
1813 m. birželio 1 d. išplaukęs 
Massachusetts įlankoje susidū
rė su anglų laivu "Shanon". Po 
didesnio susišaudymo, laivui 
netekus krypties, vėjas jį tie
siai užnešė ant anglų “Chesa
peake" buvo nutemptas į Hali- 
faxą. Iš 217 vyrų įgulos 48 
buvo užmušti. 154 sužeisti, ki
ti paimti į nelaisvę. Jie grižo 
tik 1815 metais, karui pasibai
gus. Vašingtone tuojau buvo 
pravestas tardymas, kaip ten 
galėjo atsitikti tokia nelaimė 
su pagarsėjusiu kapitonu ir jo 
laivu.

Leitenanto < o.x liudijimą** 
Iš likusių gyvų jūreivių tik 

vienas buvo karininkas-leite-

>or> ir h ja k»rali-nė Hlzhi- ta 11 ąpri. n*-> jos lankoma l.»ndorw 
Karaiišklm<«nin<- sod<- j.—liu paroda dthigina aki. šalia karalo- 
no» matom*- uniformoje '»»'■ anorikosios Moterų Tarnybos vade Brad
ine ir drim j Daržų Kultūros Drau^ij* s piiinininlut loi-
da Abrrronaa.'.

nantas Cox. Jis ir buvo tardo- 
nir.s bu kitais jūrininkais. Išli
kęs protokolas štai ką sake.

Kai laivas r.etekc kiypt.es 
ii vU. buv, c-.: ... g .. 
pusę kapitonas Laureuve nu
tarė visą įgulą sukviesti 
bliktį (laive viršų :: kaut.s 
jei anglai liptų. IV;., jis ne
galėjo prišaukti trimitininke i: 
duoti ženklą v.sier. s sueiti 
kovos grandį. Viens trimit.- 
i.i n kas bu \ u—— ..-. — . ... .-
tras. negins pasii .? buvo iš 
baimės . as.sk . ęs Tu tari u 
kulka sunka, sužeidė kru 
Lawre:i. • . s ta.i?. ..
Įeit. Ccx uutem; t. ų į kajutę. 
Jis bu\ ras - . mukus į 
a.-, t o ta rū] nūs ne
sužeistu u bet vač. vaut. ko- 
Veli. i ..-.J. -S S y.LLVl.žkO
sužeistą;; a ą askui
šoko į viršų Bet tuo metu 
angiai jau buv- užš- kę ar.t 
la < .. —. t — ..s .....s.
Viršuje jie beveik m-eko nera
do. Savame a.sku kau ameri
kiečiai ture y. as.iu.ti. Kieno
čia buvo kaitė"

Gvlt»tin'.a kapitono Law renee 
ankstyvesnė garbė

Apklausinė jus dar ir aitus 
liudininkus, visai paaiškėjo, 
kad kap. Lavrence “Chesa- 
j*eake” buvo paleidęs iš rankų. 
Jis nedavė ir įsakymo Įeit. 
Cox stoti jo vietoje, kai buvo 
sužeistas, bet paliepė gelbėti jo 
paties gyvybę. Nepatyręs ir 
jaunas leitenantas paklausė. 
Jis buvo nekaltas. Kaltas buvo 
pats kap. Lavvience. Bet jis 
jau buvo apgaubtas garbės — 
anksčiau laimėto su anglais 
mūšio. Jo garbė reikėjo išlai
kyti kitiems pavyzdžiu ir pa
drąsinimu. Tada JAV admira
litetas apsisprendė mirusį kap. 
Lawrence išteisinti, o pa
smerkti Įeit. Cox. Jis buvo iš 
karu laivyno išvytas ir jam 
prisegta išdaviko žymė. Su ja 
jis ir mirė. Dar daugiau: per 
137 metus ant jo buvo krauna
ma panieka ir pasmerkimas. 
Annapolyje. Jūros Akademijo
je. buvo įsivyravusi dogma: 
Įeit. Cox išdavikas.

Ji šiemet pagaliau pakeista 
ir Įeit. CoX rehabilituotas. Jam, 
žinoma, dabar nei šilta nei šal
ta. nes seniai miręs ir sudulęs 
jis to nejaučia. Tai gali pa
jausti tik dabar gyvenantieji, 
kaip tiesa ir po amžių prasi
muša.

Deja, istorijoje yra dar daug 
netiesos. Dažnai kartojami pa
leisti arba iškreipti posakiai, 
kaip apie inkviziciją, juoduo
sius viduramžius. Anglijos ka
ralienę Mariją Stiuart. kuri va
dinama “kraugere". ir pana
šiai. kada nors ir kam nors bu-
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vę įeikalingi ir naudingi, bet 
tiesą ne visai atitinką. Įsivaiz
duokime. kad po kekių 200 me
tų būtų dar išlikęs bolševikų 
mestas kaitinimas, jog ameri
kiečiai Korėjoje veisę bakteri
jas. Ar tai būtų tiesa?

S.

Nauji pasaulio kūrėjai
Agentūra KIPA praneša, 

kad Pietų Afrikoje į zulų kal
bą išverstas "šv. raštas", pla
tinamas Pietų Afrikos Unijos 
vietinių gyventojų tarpe, ku
riame tarp Abraomo. Noės ir 
kitų Šen. Įstatymo vardų figū
ruoja taip pat Leninas ir Sta
linas. Ši “biblija" esanti Seno
jo Testamento ir rusų komu
nistų istorijos mišinys, kuria
me prieinama net prie to. kad 
Leninas ir Stalinas yra .vaiz
duojami. kaip aktyvūs pasau
lio kūrimo dalyviai. Pietų Af
rikos rusai tikrina, kad šis lei
dinys yra spausdintas Maskvo
je ir čia platinamas SSSR kon
sulato Pretorijoje. Agentūra 
taip pat pastebi, kad SSSR 
konsulatas Pretorijoje seniai 
varo labai plačią propagandą 
ne tik vietos negrų tarpe, bet 
taip pat Katangoje ir Belgų 
Konge.

Mažos istorijos apie didžius žmones
Kai Prancūzijos busimasis 

politikas Poincare buvo išsta
tytas kandidatu į senatą, kaž
kas pasisakė prieš jį. kad jis 
dar esąs per jaunas, tik 23 
metų. “Žinoma. — sušuko 
Poincare. — tai didelis trūku
mas. bet aš pasižadu tuo at
žvilgiu taisytis diena iš d.e- 
nos".

Anglijos karalius Karolis pa
kliuvo į pinigines bėdas. Jis 
Įsakė taupyti. Pačiuose rūmuo
se liepė suprastinti maistą. 
Prieš pietus rūmų kapelionas 
sukalbėdavo maldą, kurią baig
davo: “Viešpatie, stiprink ka
ralių ir palaimink šį valgį". 
Suprastinus maistą, kajielio- 
nas. kuris pats mėgdavo gerai 
pavalgyti, maldoje sukeitė žo
džius: “Viešpatie, palaimink
karalių ir stiprink šį valgį" 
Karalius įsakė maistą pakeisti.

«
Prancūzijos karalius Liudvi

kas gerai sugyveno su savo 
ministeriu Rirhelieu. Vieną die
ną. eidamas pas karalių. Ri- 
chclieu jo prieškambary sutiko 
jauną damą, kuri šmėkštelėjo 
ir dingo.

— Kas yra. karaliau? Juk 
toks išvargęs, atrodo, sergat? 
— paklausė Riehelieu.

— Turėjau drugį, bet ti
kiuosi jau bus baigta su juo.

— Aš taip |»at tikiu kaip tik 
mačiau ii pro duris išskren- 
dant..

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

IR VISUOMENĖ TURI BALSĄ
Kai Lietuva buvo pavergta 

ir mūsų diplomatija užsieny 
kabojo ant plauko, visuomenė, 
ypač Amerikoje, savo pastan
gomis prisidėjo prie to, kad at
stovybės nebuvo uždarytos ir 
Lietuva pripažinta pavergta tik 
laikinai (Roosęvelto pareiški
mas ALTui). Kur visuomenės 
balsas nebuvo toks stiprus, ten 
ir atstovybėms buvo sunkiau 
veikti.

Ta išeivių visuomenė prisi
dėjo ir prie VLIKo darbo pa
laikymo. Ji laiko VLIKą de
mokratinės Lietuvos, politinės 
valios reiškėju, kaip diploma
tus valstybinio aparato liku
čiais užsienyje. Ir kai po 12 
metų okupacijos, po VLIKo 
parodytos okupantui rezisten
cijos. staiga iškyla diplomati
jos šefas, ir prasideda nelem
tas ginčas tarp jo ir VLIKo, 
teko nustebti. Anais pavojaus 
laikais šefo nebuvo girdėti. 
Sunkios sąlygos tos tylos ne
gali pateisinti. VLIKo nariams 
jos buvo daug sunkesnės ir pa
vojingesnės. Kaip tik sunkios 
sąlygos išryškina drąsą, pasi
šventimą, idealizmą, per kurį 
atsiranda pasitikėjimas.

Garsų Austrijos politiką 
Metternichą prieš jo 50 metų 
vardines vienas bičiulis pa
klausė. kokia dovana jam di
džiausio džiaugsmo padarytų. 
Pagalvojęs Metternichas atsa
kė: — Albumas su mano gimi
nių fotografijom. — Eičiulis 
apibėgiojo, surankiojo, suklija
vo ir iškilmingą dieną jam iš
kilmingai įteikė. Metternichas 
priėmė dovaną ir pašaukė du
rininką: — Imk albumą ir lai
kyk. Jeigu kas iš šitų žmonių 
ateis ir norės mane pamatyti, 
vyk tuojau laukan.

Vokiečių rašytojas Haupt- 
mannas gyveno Italijoje. Sykį 
gauna jis laišką be pašto ženk
lų. Apmoka dvigubai ir skai
to: — Man einasi gerai. O kaip 
tau? Parašyk. Tavo ir t. t.” 
Pa pykęs Hauptmannas susira
do didelį akmenį, įdėjo į dar 
didesnę skrynią ir apdėtu mo
kesčiu f*be pašto ženklų) pa
siuntė laiško autoriui. Tas. ga
vęs dovanų, apsimokėjęs už 
paštą, nekantriai atidarė skry
nią ir rado akmenį su kortele: 
— Kai iš tavo laiško sužino
jau, kad tau einas gerai, šitas 
akmuo nusirito man nuo krū
tinės.

Rašytojas Mark Twainas at- 
krei|>ė savo dėmesį į labdarą, 
kuria garsėjo milionierius Car- 
negie. Sykį rašytojas milionie- 
riui parašė laišką:

Tenka antru kartu nustebti, 
kad Londone suvažiuoja Lietu
vos diplomatai, kurie spręsią 
ginčą tarp šefo ir VLIKo. Jei
gu ten būtų sprendžiami tik 
diplomatų vidaus reikalai, tai 
visuomenei netektų tokia kon
ferencija rūpintis. Bet jeigu 
ten svarstomas šefui preziden
tinių prerogatyvų suteikimas, 
tai negali tuo nesidomėti nei 
VLIKas nei ALTas, kūne kon
krečiai Lietuvos laisvinimo 
darbą dirba. O negirdėti, kad 
ten būtų pakviesti dalyvauti 
vieno ar antro organo atsto
vai. Dar keisčiau, kad ir ta 
konferencija teapimanti tik 
tris diplomatus. O kur kiti?

Tokiomis sąlygomis organi
zuojami konferencijos nutari
mai gali liktis tik trijų diplo
matų nutarimais, kurie gali tik 
sustiprirfti nesusipratimus, jei
gu nebūtų atsižvelgta į visuo
menės nusistatymus.

O norėtum, kad diplomatai 
atsimokėtų visuomenei tuo pa
čiu. kuo visuomenė jiems mo
ka. ieškodama nuoširdaus su 
jais bendradarbiavimo ir vie
nybės.

D.

Panitraiike* H Korėjos palaiubi) derybų deleKaeijo* pirmininko parei
siu admir. C. T. Joy atsisveikina su gen. W. K. Harrison. koris H jo tas 
nemalonaiis pareigas dabar perėmė.

“Malonusis Carnegie, iš laik
raščių matau, kad jums einasi 
gerai. Aš norėčiau turėti mal
daknygę. kuri kaštuoja šešis 
šilingus. Jei Jūs man‘malda
knygę padovanosite, tai aš 
Jus laiminsiu. Dievas Jus lai
mins, ir Jums seksis dar ge
riau. .Jūsų nuolankus M. Twai- 
nas. P. S. Siųskite man ne pa
čią maldaknygę, bet šešis ši
lingus."

*

‘ Nuo okupacijos nukentėju
siųjų intereso bendruomenė" 
iš Vokietijos, iš Frebiurgo, pa
siuntė telegramą Prancūzijos

Spaudo* puslapiuose

KAI LUOMŲ KOVOS SKELBĖJAS PRA
DEDA AIŠKINTI KRISTAUS MOKSLĄ

Naujienos (126 nr.) panorė
jo atidengti “kitą medalio pu
sę krikščionybės moksle, t. y. 
neapykantos mokslą. Tam pa
tvirtinti cituoją Mato evangeli
jos tris vietas. Iš pacituotų žo
džių galima suprasti, kad no
rėjo iškelti Mato 10, 34-36; 12, 
30 ir 12. 46-50. “Naujienos 
nurašiusios iš lietuviško verti
mo, kad Kristus atėjęs “ne ra
mybės atnešti__  bet kalavi
jo __ ir žmogaus namiškiai bus
jo neprieteliai”, ir kad Jis pa
sakęs: “Kas ne su manim, tas 
prieš mane”, daro išvadą: “ar 
galima įsivaizduoti ką* nors 
žiauresnio ir fanatiškesnio, 
kaip šitie pareiškimai?”

Pagrindinė taisyklė aiški
nant svetimas mintis — tai jas 
gerai suprasti. To “Naujienos 
nepadarė.

Jų minima pirmoji Evange
lijos vieta skelbia ne neapy
kantą ir fanatizmą, bet Kris
taus įspėjimą, jog žmonės, pri
ėmę Jo mokslą, susilauks per
sekiojimų net iš namiškių pu
sės. taip kad tėvas persekios 
sūnų, duktė motiną, žodžiu: 
“žmogaus namiškiai bus jo ne
prieteliai”. Kristus nekalba 
apie krikščionis, kurie turėtų 
sukilti prieš namiškius, bet 
įsĮiėja. kad kiti sukils prieš ka
talikus. Nesantaikos nebūtų, 
jei kiti nepersekiotų katalikų.

Antras išsireiškimas “kas ne 
su manim, tas prieš mane” 
pats pasako, kad žmogus, ku
ris neseka Kristaus mokslo, 
tuo pačiu yra prieš Kristų. Bū
tų neapykantos išsireiškimas, 
jei Kristus būtų pasakęs: kas 
ne su manim, tą aš laikau sa
vo priešu.

Kristaus mintis paaiškėja, 
jei pritaikome antrą teksto 
aiškinimo taisyklę: žvelgti į 
kontekstą, į tai, kas anksčiau 
buvo parašyta. “Naujienos”, 
cituodamos Mato 10 ir 12 sky
rius. galėjo pasiskaityti ir 5- 
7 skyrius, kuriuose aprašomas 
pamokslas nuo kalno, tai yra 
Kristaus mokslo santrauka. 
Čia kaip tik patobulinamas 
meilės įstatymas: “Jūs girdė
jote, kad buvo sakyta: Mylėsi 
savo artimą ir nekęsi savo ne

aukštajam komisarui Francois 
Poncet, kad leistų pakelti nuo
mas. Telegrama baigėsi nuro
dymu: “žiūrėk Matas 7, 12.” 
Nurodytoji Šv. Rašto pastrai
pa yra tokia: “Visa, ko jūs no
rite. kad jums kiti darytų, da
rykite tai ir jūs kitiems”. Bet 
Godesberge. kur yra komisaro 
buveinė, tą prierašą kitaip su
prato, ir iš komisaro įstaigos 
išėjo atsakymas, adresuotas 
taip: Mr. Matas. “Nuo okupa
cijos nukentėjusiųjų intereso 
bendruomenė" Freiburg. Breis- 
gau.
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prietelio. Aš gi jums sakau: 
.Mylėkite savo neprietešius, ge-. 
ra darykite tiems, kurie jūsų 
nekenčia, ir melskitės už |>er- 
sekiojančius ir šmeižiančius 
jus”.

Taigi, Kristus negalėjo nie
ko pasakyti, kas priešinga 
Vneilės įsakymui, jei liepia my
lėti ir priešus. Jis net atleido 
savo žudikams.

Trečioji vieta, pagal “Nau
jienas” skelbianti “karą visų 
prieš visus, net vienų šeimos 
narių prieš kitus šeimos na
rius”. Iš tikrųjų nieko pana
šaus tas sakinys neskelbia. Jei 
Kristus pasakė: “Kas tik daro 
valią mano Tėvo, esančio dan
guje, tas mano brolis, ir sesuo, 
ir motina”, dar nepasako, kad 
namiškiai turi būti nekenčiami 
ir nemylimi. Čia yra nurodomi 
tikros meilės laipsniai. Kiekvie
nas privalo mylėti savo namiš
kius, savo kaimynus, savo tau
tiečius. bet neprivalo pamiršti, 
kad Dievo meilė yra pirmoje 
vietoje. Jei tėvai, pavyzdžiui, 
vaikams įsakytų vogti ar už
mušti žmogų, ar gi vaikas tu
rėtų klausyti ? Ne. nes prie
šinas Dievo įsakymams, nes 
pirmoj vietoj Dievo meilė, o 
antroje — namiškių.

Taip pat nėra nuoseklu pa
lyginti Kristaus mokslą su bol
ševikų neapykantos mokslu: 
krkiščionybė ir komunistų par
tija nėra tas pats dalykas. Jei 
komunistams visi yra priešai, 
kurie jų neseka, ir jie turi bū
ti sunaikinti, tai katalikams 
kiekvienas netikintysis yra 
žmogus, kurį reikia atversti, 
kurį reikia įtikinti, kad tik 
Kristaus mokslas yra vieninte
lis tikras mokslas, Jo religija 
yra vienintelė tikroji religija, 
nes Kristus yra Tiesa, Kelias 
ir Gyvenimas. K.

LIETUVOS BYLA
T. ŽIBURIAI geg. 29:
“Štai prieš porą mėnesių bu

vo laukiama, kad Lietuvos by
lą JAV pastatys greta visų 
kitų “išvaduotinų" pavergtųjų 
kraštų. Išviršinė šito žymė tu
rėjo būti “Laisvosios Europos” 
organizacijos “Laisvosios Lietu
vos" radijo programa. Bet pro
jektas sulaikytas. “Free Euro- 
pe” tuo tarpu savo patarnavi
mus duoda tik vadinamų sate
litinių kraštų rezistentams, bet 
neduoda nė vienai tautai. palė
kusiai stačiai į gerklę bolševiki
nės pabaisos, atseit, nenori lei
sti veikti taip, kas būtų išaiš
kinta veikla prieš pačią Sovie
tų Sąjungą. Mūsuose buvo dėl 
šito daug .jaudinarpasi ir net 
saviems priekaištaujama. Gir
di. iš savųjų kai kas to nenor s 
ir drįsęs priešingai atitinkamas 
vietas informuoti. Be pamirš
ta įvertinti faktą, kad Valsty
bes Departamento globotiniu 
pasidarė Rusi jos Tautų Išlaisvi
nimo Komitetas, kad j Maskvą 
pasiųstas Kennan. minėtojo 
modelio skiepytojas. O Kennan 
juk yra tipingas amerikietis, 
kuris žino tik “Rusijos tautą”, 
ne rusus ir pavergtuosius, bet 
“Rusijos tautą”, taip kaip ir 
JAV tautą. Minėtojo komiteto 
suorganizavimas ir Kcnnano 
paskyrimas rodo naujų bandy
mų taką, kurio mums patiems 
nepasukti, kurio, žinoma, nepa
keistų ir joks mūsiškių “infor
muojamas” Valst. Departamen
to sekretorėlis. Tos pačios seri
jos. l>c abe jo, yra ir mūsų spau
dos pas obėtas Pabaltijo valsty
bių neprasiminimas išvardinant 
komuinstinius kraštus, į ku
riuos JAV piliečiams suvaržo
mas išvykimas”.

Tarp tų smulkių faktelių 
pridėkim ir dar vieną: neseniai 
Trumanas kalbėjo ir reiškė 
užuojautą kenčiančiai Vengri
jai. Suminėjo Sovietų paverg
tuosius kraštus. Pabaltijo kraš
tai buvo nutylėti.

kiypt.es
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diena — masinių deportacijų pradžia. Vienas su kitu susiję. 
Kur sovietų kareivis durtuvą įsmeigia, ten prasideda ir depor
tacijos. Okupacija, deportacijos ir “vergų darbas” priklauso 
prie sovietinės sistemos esmės.

Užgniauždami skausmą, kuris mumyse nenutrūkstamai sro
vena, virtus tautai sovietinės sistemos auka, įsižiūrim iš tolo, 
iš pasaulio įvykių plotmės, kas esam tie, kurie esam išduoti de- 
|xutacijoms, genocidui, vergų darbams.

Esam tik mažas plotas žemėlapyje. Mažas net tarp tų. ku
rie yra jau sovietinio bato trypiami. Tačiau jis reikšmingas 
įvykių žemėlapyje tuo, kad tai pats pirmasis plotas Vakaruose, 
kur pradėtos deportacijos. Dar labiau pažymėtinas mastas, ku
riuo čia tauta naikinama. Jei JAV būtų netekusios gyventojų 
tokio procento, kokio neteko Lietuva, tai ji būtų netekusi 50 mil., 
tai Kanadoj tebūtų likę 8 milijonai.

Pabėgęs sovietų karininkas pastebėjo, kad Pabaltyje tautos 
likviduojamos ne tokiu tempu, kaip tai padaryta Rusijos viduje 
su totorių, Volgos vokiečių ir kt. respublikomis. Esą privengia
ma, kad greitas likvidavimas neatsilieptų į Skandinavijos neu
tralitetą. Tas pareiškimas yra vienas iš liudijimų, kad sovietai 
privengia, kaip į jų "vidaus politikos” veiksmus atsilieps užsie
nis.

Balsai apie naikinimą, kaip skersvėjis voratinklius, ardo 
sovietų agentų kėslus vakaruose. Jie plinta vis gausiau iš pa
vergtųjų.

Kas jį išgirs? Kai prieš keliolika metų teismas pasmerkė 
mirti du komunistus, per vieną dieną sukilo piktintis visas pa
saulis. Bet ilgai reikėjo belstis, iki Vakarai davė ženklą, kad 
girdi apie tautų naikinimą. Šiandien jau išgirsta. Tai gražiai 
įrodė laisvinimo veiksnių paskatinti laiškai JTO nariams Pary
žiaus sesijoje. JTO išleido Žmogaus teisių deklaraciją; priėmė 
Genocido konvenciją; darbo komisija renka liudijimus apie ver
gų darbus sovietų valdomuose kraštuose.

Tai jau geriau. Tai atsiliepimas į širdį ir sąžinę draskan
čius skundus. Bet tai vis dar tik užuolankos. Lyg taikstymasis 
parišti po kaklu Stalinui skambaliuką. Žinių rinkimas (lyg dar 
neaišku!), konvencijos ratifikavimas tėra mažos vertės, kol 
nėra kaltininkui sankcijų, kol nėra kas jas įvykdo, kol pats 
žudikas sėdi JTO.

Taigi tautų naikinimo klausimas yra tik sudedamoji visos 
Sovietų Sąjungos problemos dalis, kuri skyrium vargiai bus 
sprendžiama. Ji nebus išspręsta, kol Vakarai tebus nusistatę 
bėgioti su kibiru paskui padeginėjantį beprotį ir gesinti jo pa
kurtus raudonus gaisrus, užuot čiupę jį patį nusikaltimo vietoje.

Šitai žinodami, tegalime kantriai ir su pasiryžimu stiprinti 
šauksmą su visais pavergtaisiais, telkti laisvų kraštų geros 
valios žmones galingiau prabilti į sąžines ir žadinti savisaugos 
išmintį: tol deportacijos nesiliaus, tol jos nenustos grėsusios 
visam pasauliui, kol bus kur nors pasauly sovietinė sistema.

Teesie amžinas atminimas Birželio Kankiniams, kurie yra 
įspėjimo ženklas laisvajam pasauliui!

Birželio 14 diena'virto visų 
lig šiol buvusių ir tebetrunkan
čių deportacijų simboliu. Tai 
buvo pirmoji masinės dejjorta- 
cijos banga. Ji pareikalavo 
34.260 aukų. Daugiausia tada 
buvo deportuota ūkininkų, an
troj eilėj tarnautojai, darbinin
kai.

Su antrąja okupacija 
deportacijų bangos kartojosi. 
Jau 1944 m. buvo suiminėjami 
tie, kurie buvo sąrašuose 1941 
m., bet dėl karo nebuvo iš
vežti. Toliau kasmet:

1945 m. liepos, rugpjūčio, 
rugsėjo mėn.,

•1946 m. vasario 16 dieną,
1947 m. liepos, rugpjūčio, 

lapkričio ir gruodžio mėn.,
1948 m. gegužės 22 dieną,
1949 m. kovo 24-27 dienomis 

visoj Lietuvoj tuo pačiu metu; 
pasikartojo 1949 m. birže
lio mėn.,

1950 m. birželio mėn.
Deportacijos sykiais buvo 

tuo pačiu metu visoj Lietuvoj, 
sykiais atskirais rajonais. Tai 
priklausė nuo bolševikų pasi
ruošimo ir jų turimų transpor
to priemonių. Visose deporta
cijose imta visokių luomų ir vi
sokio amžiaus žmonių, prade
dant naujagimiais ir baigiant 
seneliais per 80 metų. Alytuje 
buvo atsitikimas, kad operaty
vinė grupė, atvykusi išvežti, 
rado moterį gimdančią. Tad 
laukė, iki pagimdė, ir tada mo
tiną su naujagimiu paėmė į 
sunkvežimį ir išvežė.

Iki 1950 metų pabaigos, ga
na tiksliomis žiniomis, depor

tuotųjų skaičius siekė iki 
550.000. Nuo to laiko jis paki
lo, turint galvoje, kad ir be 
masinių deportacijų eiliniais 
suiminėjimais iš Vilniaus ir 
Kauno kalėjimų išgabenama 
kas mėnuo po 2-3000 žmonių.

Suiminėja ir tremia
tuo pačiu būdu kaip ir 1941 m. 
Pirma slaptai sudaro sąrašus. 
Nuskirtą dieną švintant pasi
rodo MGB sunkvežimis. Žmo
nės puolasi bėgti. MGBistai 
juos apšaudo. Įsilaužus pro du
ris operatyvinės grupės virši
ninkas paskaito išsigandu- 
siems žmonėms sprendimą juos 
ištremti. Duoda apie valandą 
laiko pasiruošti. Pasiimti lei
džia apie 100 klg. daiktų ir 
maisto. Praktiškai retai kas 
tiek pasiima, nes vienur opera
tyvinės grupės viršininkas ne
leidžia, kitur išgąsdinti žmonės 
nesusiorientuoja nė ką pasiim
ti, dar kitur pasiimtą tuitą pa
keliui atima.

Sunkvežimiais nugabena į 
gelež. stotį, sukemša j>o 60 
žmonių ir daugiau į gyvulinius 
vagonus, duris užkala, langus 
spygliuotomis vielomis užpina. 
Prieš tai dar suimtiesiems duo
da pasirašyti, kad savu noru 
jie išvyksta į kitas “broliškas 
respublikas”. Už tai gauna ge
resnių sąlygų pažadus. Kas ne- 
sirašo, kitus verčia už juos pa
sirašyti.

Tremiamieji ir iš kalėjimų 
paimtieji
pakeliui suskirstomi rūšimis: 
kaliniai su ilgametėmis baus

mėmis ;

kaliniai su kelerių metų ištrė
mimu,

tremtiniai su pakeliui sudary
tomis bylomis,
tremtiniai be jokių kaltini
mų. Pastarieji dar skirstomi: 

pasirašiusieji, kad vyksta savu 
noru ir nepasirašiusieji. Pagal 
šias kategorijas pritaikomi 
tremtiniams lageriai su atitin
kamomis sąlygomis. Sunkiau
sios sąlygos tiems, kurie turi 
gyventi vielomis aptvertuose 
lageriuose, eiti į darbus su sar
gybomis ir neturi teisės gauti 
iš tėvynės nei siuntinių nei 
laiškų. Lengviausia, taigi 
“lengviausia” tiems, kurie ap
gyvendinami kolchozuose ir 
gali gauti siuntinį iki 8 klg.

Lietuviai tremtiniai žinomi 
šiose stovyklose: Jakutsko, Ir
kutsko, Boikalo, Novosibirsko, 
Arako, Sverdlovsko, Krasno
jarsko, Archangelsko, Vorku
tos, Bykovmys, Karaganda 
ir kt.

Darbai tokie pat kaip ir vi
siems tos rūšies vergams: miš
ko kirtimas, sukirstos medžia
gos plukdymas, naujų geležin
kelių tiesimas, anglies kasi
mas; žemės ūkio darbai kol
chozuose, na, ir Volgos—Dono 
kanalą kasant ne vienas šim
tas lietuvių savo gyvybę padė
jo.

Darbovietė nuo gyvenamųjų 
vietų kartais per dešimt ir 
daugiau kilometrų. Nueiti rei
kia pėsčiomis, sargybos lydi
miems. Be reikalo ir ta sargy
ba. Pabėgti sunkiai įmanoma, 
nes miške laukia badas ir šal-

y —

Lietuva prašo Sovietu Sąjungą ją priimti globon

tis, o viršum stovyklos rajono 
po taigą skraido sargybinių 
lėktuvai. .

Daugumas dirba 14—16 va
landų. Moterys dirba tuos pa
čius vyriškus darbus.

Darbo brigadom vadovauja 
kriminaliniai nusikaltėliai, 

daugiausia rusai. Jie išperka 
greičiau savo nusikaltimus, jei
gu stipriau išnaudoja kalinių 
darbo jėgą.

Įkurdinami daugiausia me
diniuose barakuose, kuriuos 
paprastai turi patys pasistaty
ti. Grindų ploto vienam žmo
gui pusantro metro. Krosnių 
vietoje barakuose stovi skar
dinė statinė, nuo kurios išves
tas pro stogą dūmtraukis. Mal
kas patys tremtiniai turi par
sinešti savo pečiais po kelis 
kilometrus. Tokiu būdu gina
masi nuo 65 laipsnių (arba F.: 
150) šalčio, kuris pabaltie- 
čiams vargiai pakeliamas. Jo
kių sanitarinių priemonių, jo
kių vaistų nuo utėlių, blakių ir 
kitokių parazitų.

Nuo išdirbtos darbo normos 
priklauso maisto noriųa. Ku
rie tremtiniai gyvena “laisva
me ištrėmime”, tie uždirba 
apie 300 rb. mėnesiui.

Už tokį uždarbį gali nusipirkti 
kibirą ar porą bulvių.

Štai liudijimas tokios “laisvam 
ištrėmime” esančios moters
E. N., kai ji gavo siuntinį:

“Man trupučiuką graudu 
darosi, gavus nuo jūsų siunti
nį... Buvau seniai valgiusi 
kruopų, net skonį pamiršusi. .. 
Vaikai labai sirgo jėdra. Pra
dėjo sveikti. Labai norėjau pa
daryti jiems džiaugsmo — iš
virti bulvių. Nupirkti ne visa
da įmanoma. Užtai šiąnakt 
buvau vogti. Teko eiti 6 kilo
metrai per mišką iki sovchozo, 
parsinešiau gal 10 kl. Buvo 
baimės ir prakaito, bet už tat 
pavalgėme. Čia nevogsi-negy- 
vensi. Visko teks išmokti, net 
vogti. Kai suvalgysim, eisiu 
vėl. Tik baimė sargybinių. Šią
nakt vos neperšovė, vos vos 
išbėgome. Už tat dabar trupu
čiuką pagulėsiu. Matyt, perša
lau, teko miške pagulėti šliau
žiant, na, plaučiai ir streikuo
ja”, baigia motina atpasakoju
si turėtą riziką, gelbstint savo 
sergančius kūdikius “vogto
mis” bulvėmis.

O kaip gyvena

tie, kurie nugabenami į kon
centracijos lagerius,

rodo aprašymas Kraslago, ne
toli geležinkelio stoties Rešio- 
ty, kur buvo nugabentas Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis.

“Kai atvykome į šį pragarą, 
tuojau iš mūs atėmė visus 
daiktelius. Aptaisyti skudurais 
buvome paskirstyti į brigadas. 
Turėjome sunkiai dirbti taigo
se nuo sutemų iki sutemų. Bu
vo tiesiamas geležinkelis, ir 
mes turėjome gaminti bėgius. 
Mūsų maistas buvo visada tas 
pats: sušalusios ir supuvusios 
bulvės, išvirtos vandenyje su 
labai labai maža kruopų. Jo
kios mėsos, jokio riebalo. Mū
sų duonos norma buvo 400 
gramų dienai, bet ši duona 
buvo baisi. Tai ir viskas buvo. 
Miegojome mediniuose bara
kuose be čiužinių ir antklodžių. 
Po kiek laiko nelaimingi kali
niai pradėjo tinti, ir ant kūno 
pasirodė skausmingos žaizdos. 
Mirtis turėjo gausią pjūtį. 
1941 m. spalių mėn. mirimai 
pagausėjo. Gruodžio mėn. jau 
20-50 žmonių per dieną. Tem
peratūra nukrito 50 laipsnių 
žemiau nuliaus. Kad galėtum 
pasišildyti, reikėjo patiems at
sigabenti malkų iš už 3-4 km. 
Kiekvieną rytą keletas drau
gų, kurie buvo atsigulę su mu
mis, buvo jau negyvi. Buvo 
neįmanoma laidoti mirusius, 
nes žemė buvo įšalusi; dėl to 
jie buvo kraujami lagerio 
kampe. Kas vakaras grįždami 
iš darbo likusieji parsinešda
vo tuos draugus, kurie buvo 
mirę darbe. Kitą rylą vėl tas 
pats vaizdas prieš akis. Jokia 
medicinos pagalba nebuvo įma
noma tokiose sąlygose.

Skaičiuojama, kad

bendras tremtinių mirtingumas 
siekia 30—35%.

Taigi vidutiniškai žmogus gali 
išlaikyti apie trejus-ketverius 
metus. Jei ligi šiol išvežta iš 
Lietuvos apie 600.000, tai per 
tuos aštuonerius metus apy
varta jau bus pasiekusi tokio 
skaičiaus, kuris apie pusę iš
tremtųjų jau nurašo į miru
sius.

Skaičiuojama, kad visose So
vietų Sąjungoje stovyklose esą 
apie 20 mil. Rusų valdininkas, 
kuris buvo prie priverčiamojo 
darbo centro Maskvoje ir ku
ris paskui pats buvo patekęs į 
lagerį, ištrūkęs, tikino, kad la
geriuose esą ne mažiau kaip 
25—30 mil. Jo žinios gali būti 
tikslesnės, nes prisidėjo nauji 
kraštai, iš kurių sustiprintai 
papildomi darbo jėga tie so
vietų mirties malūnai.

Jeigu ir čia skaitysim, kad 
apyvarta keičiasi kas treji- 
ketveri metai, tai jokis karas 
nebus tiek žmonių sunaikinęs 
kaip koncentracijos lageriai to 
JTO nario, kurios organizuoja 
“kovą už taiką”.

• • •

NEPAPRASTAS
TEISMAS

JOHANN BOJER

Teisėjai užima savo vietas. 
Pilna salė knibžda žmonių 
smalsuolių. Visi žino, kad 
sprendžiama nepaprasta byla. 
Įtariamasis, stovįs kaltinamų
jų suole, neprisipažįsta. Jis yra 
kokių, penkiasdešimties metų 
vyras, rudomis garbanomis, 
pablyškusio, gerai skusto veido.

Teisėjas kreipiasi į kaltina
mąjį: “Pone Arenfeldte. esate 
išklausę kaltinamojo akto. Gir
dėjote, kuo esate kaltinamas ir 
kokie įrodymai yra pateikti. 
Jie kalba prieš Jus. Ar prisi
pažįstate kaltas?”

Kaltinamajam tuo tarpu bu
vo leista'atsisėsti. Jis vėl atsi
stoja ir tvirtai sako: “Neprisi
pažįstu”.

Teisėjas: “Yra aiškiai įrody
ta, kad pavardė, kuria dabar 
čia vadinatės, nėra tikra. Po
licija nustatė, kad esate labai

*) Senesnėj kartos norvegų ra
šytojas.

miklus pavardes keisti. Nese
niai dar vadinotės Andriejum 
Pedersenu Bergetu. Gal galė
tumėte pasakyti, ar pažinote 
poną Abrahamsoną, paskolų 
davėją ?”

Kaltinamasis nuleidžia gal
vą ir linkteli patvirtindamas, 
kad jį pažino.

Teisėjas: “Jūs taip pat bu
vote priekyje minios, apstoju
sios namą, kuriame tas pinigų 
skolintojams savo įstaigą tu
rėjo. Ar tiesa?”

Kaltinamasis dar kartą link
teli ir akis įduria į grindis.

“Jūs priklausėte prie tų. ku
rie akmenimis iškūlė tam sko
lintojui langus. Jūs įsiveržėte į 
vidų ir, nežinia kokiu būdu, 
pas Jus atsirado raktai nuo 
pinigų spintos. Jūs ją atidarė
te ir miniai žmonių išmėtėte 
pinigus , auksą, brangakme
nius, vekselius, o paskui ir rū

bus ir ką tik ten radote. Ar 
prisipažįstate tai darę?

“Taip”
Teisėjas: “Tai dėl ko nors 

kivirčijotės su tuo dingusiu 
skolintoju ?”

Kaltinamasis delnu perbrau
kia per kaktą ir nusišypso: 
“Taip ir ne. Jis buvo kenks
mingas žvėris. Tikra votis mū
sų prakeiktos visuomenės. Kai 
žmonės alko ir šalo, kai jie ne
turėjo pastogės — buvo ge
riausias jam pasipelnyti metas. 
Jis tada uždirbo didelius pro
centus, prisikrovė aukso. Aš 
esu įsitikinęs, kad mūsų lai
kais yra tokių tūkstančiai. Bet 
šis buvo ypatingas kraugerys. 
Aš negalėjau jo žvilgsnio pa
kelti.”

Gynėjas jo žodžius užsirašo 
paauksuotu pieštuku. Čia jam 
bus geras pagrindas ginti įta
riamąjį ir kaltę suversti page
dusiai visuomenei.

Prokuroras: “Ar pinigų sko
lintojas buvo tada savo įstai
goje?”

Kaltinamasis keliais pirštais 
pakaso savo gerai nuskustą 
smakrą ir tiesiai pažiūri į pro
kurorą: “Taip. Aš manau”.

“Tiktai manote? O gal tik

rai žinote? Ar tada jį matė
te?”

“Žinoma”.
Teisėjas: “Bet nuo tada jis 

dingo be žinios. Policija visur 
jo ieškojo. Yra įtarimas, kad 
buvo nužudytas. Ką galite pa
sakyti ?”

Teisėjas atsilošia kėdėje ir 
veriančiomis akimis spokso į 
kaltinamąjį. Teismo salėje sto
ja tyla. Visi žiūri į tą žmogų 
su rudomis plaukų sruogomis 
ir išblyškusiu veidu. Tiktai po
licininkas, kuris stovi už jo pe
čių, rodosi esąs abejingas.

Teisėjas klausinėja toliau: 
“Ar galite paneigti, kad mū
sų įtarimas yra netikras? Ar 
skolintojas nebuvo nužudy
tas?”

“Taip, jis nužudytas“.
“Ir kas ... kas tai padarė ?”
Tyla. Kaltinamasis nulenkia 

galvą.
Teisėjas: “Ar ne Jūs tai... 

tai padarėte?”
Tylūs žodžiai, kuriuos labai 

sunku ištarti, kai kaltė prisi
pažįstamą. Jis vos-vos ištaria 
“Taip”.

Salėje visiems užima kvapą. 
Gynėjas pašoka iš vietos ir 
dairosi paklydusiu žvilgsniu. 
Tas prisipažinimas — jam kaip 

perkūnas iš giedro dangaus. 
Visi jo surankioti argumentai, 
kad tas žmogus nekaltas, nu
šluoti žemėn. Tuo tarpu teismo 
raštininkai tik rašo, rašo, ra
šo. Jie žymisi tvirtą, nesu
griaunamą, sensacingą žmog
žudystės išaiškėjimą. Balkone 
pasigirsta vienos moters aikte
lėjimas. Galimas daiktas, ji ten 
alpsta.

Teisėjas: “Ar tai atsitiko 
prieš įsilaužimą ar po to?”

“Tai įvyko tą pačią dieną, 
kiek prieš tai?”

“Ar kas nors tai matė?” 
“Ne”. .
“Nei tie. kurie padėjo Jums 

įsilaužti? Nei jie nieko nema
tė?”

“Niekas nematė”.
Valandėlei visi nutyla.
Teisėjas: “Kokį ginklą turė

jote rankose?”
Kaltinamasis pakrato nežy

miai galvą ir žiūri į grindis.
Teisėjas: “Revolverio tik

riausiai nenaudojote? Niekas 
negirdėjo šūvio. Gal turėjote 
peilį?”

Kaltinamasis ir vėl papurto 
savo rudas garbanas.

Teisėjas kreipiasi į kaltina
mąjį draugišku ir švelniu žo
džiu: “Pone Bergerte, papasa

kokite mums visai atvirai, kaip 
tai atsitiko”.

“Aš ... aš ..pradeda ir 
nebaigia tas išbalęs žmogus, 
kuris nervingai trina rankas ir 
laužo pirštus. Salėje visi įtem
pia ausis. Praeina dar kokią 
tylos valandėlę, kol teismo raš
tininkas užsirašo ištartus kal
tinamojo žodžius.

Teisėjas: “Taip, taip ... Va
dinasi, jį pasmaugėte!”

Rudaplaukis niurktelia gal
va.

Teisėjas: “Ar nužudytasis 
gynėsi? Ar su juo grūmėtės?”

“Nieko ypatingo nebuvo”.
“Ar truko ilgai, kol... kol 

jis užduso?”
“Ne”.
Gynėjas stipriai sukruta sa

vo kėdėje. Jis vėl suranda už 
ko užsikabinti: jei taip vienas 
kitą priverčia griebti už kaklo, 
tai čia kalta tiktai sugedusi vi
suomenė. Bet, po velnių, kam 
tas žmogus leidžia save taip 
kamantinėti? Kam jis iš viso 
prisipažino? Juk nėra jokių 
liudininkų.

Teisėjas: “O dabar dar vie
nas klausimas: jį paslėpėte? 
Kur lavoas dabar yra?”

Kaltinamasis ištiesia galvą 
ir žiūri tiesiai teisėjui į akis. Iš 

visų kampų akys taip pat į jį 
nugręžtos. O jis purto galvą.

Po valandėlės klausia proku
roras: “Gal koks kitas žmo
gus, kuris padėjo nužudyti, kur 
nors nukišo?”

Kaltinamasis krato galvą.
Teisėjas, netekęs kantrybės: 

“Paskutinį kartą klausiu: kur 
paslėpėte nužudytąjį paskolų 
davėją ?”

Kaltinamasis nežymiai nusi
šypso. Kaip jums tai patinka? 
žmogžudys ramiai sau stovi ir 
juokiasi? Ar jis neprigaudinė- 
ja? Jis pasilenkia ant suolo 
briaunos, peržvelgia visą žmo
nių minią ir taria: “Kur šiuo 
metu yra pinigų skolintojas aš 
negaliu tikrai pasakyti”.

Stoja tyla. Visų veidai su- 
rūstėja.

Teisėjas: “Ar tai reiškia, 
kad pats tikrai nežinote, kur 
jis yra?”
Kaltinamasis: “Galimas daik

tas”.
Teisėjas: “Ar tai taip pat 

reiškia, jog kiti Jums čia padė
jo?”

Kaltinamasis: “Jei aš turiu 
sakyti teisybę, tai manau, jog 
kiekvienas šioje salėje turi 
bent po mažą jo gabalėlį”.

(bus daugiau)
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BALFo pirmininkas kan. J. B. Končius tarp Vasario 16 gimnazijos mokiniu Diepholze. Mokiniai džiaugia
si CARE dovanotomis knygomis.

Iš dar Vokietijoje likusių 
8.000 lietuvių BALFas šelpia 
5011.

BALFo pirmininkas aplankė 
senelių stovyklas, jų kamba
rius, kur jie gūdumoje leidžia 
savo paskutines dienas. Jiems 
trūk' ta ne tik duonos, maisto, 
drabužio, bet ir lietuviškos bro
liškos meilės.

Tad kiekviena, nors ir ma
žiausia. auka BALFui yra tas 
saulės spindulys, kuris nu
skaidrina senelių ir ligonių gy
venimą.

BALFas ŠELPIA LIKTI VII S 
EIKI SIUS LENKIJOJE

BALFo organizacija jai pri
einamais ir įmanomais būdais 
lemia ir palaiko lietuvius Len
kijoje. Štai ištrauka iš laiško, 
rašyto birželio 4 d. ir atėjusio 
iš Lenkijos.

“Dėkojame už mūs nepa
miršimą. Esam kilę iš Vilniaus 
krašto ... Esu našlė. Mano vy
ras, pakirstas žiaurios ligos 
mirė. Pirmiau Lenkijoje dar 
buvo įmanoma gyvent, dabar 
mus labai kankina. Žinom, kad

Lietuvoje žmonės taip pat la
bai vargsta, bet jie pagalbos 
negali iš niekur gauti... Ma
no žentas, nors geras amati
ninkas, uždirba vos menkam 
maistui... Mano 20 m. sūnus 
nuo sunkaus nešvaraus fabri
ko darbo ir menko maisto su
sirgo ir dar tebesikankina, pa
kirstas plaučių ligos. Metus 
laiko gulėjo ligoninėj, dabar 
namie. Bet dirbti jau negali... 
Aš esu 63 m. Nors nelabai to
kia sena, bet pergyvenau sun
kius laikus, baimę, tai irgi jau 
neturiu sveikatos ...

“Pašelpkite mus, Lenkijoje 
gyvenančius lietuvius. Paauko
kite, kiek ir ką galit, padova- 
nokit kokių nors jums jau ne
reikalingų rūbų ir ajis’.avimo. 
Mes jų nupirkti nepajėgiam. 
Paaūkokit ką galit man ir ma
no vaikam pavalgyti...

“Rašau jums ašarotomis 
akimis, maldauju jūs, nepa
mirškite mūs .. . Mums visko 
reikia, mums viskas brangu, 
ką jūs mums padovanosit. Dė- 
kosim mes jums visą savo am
želį ...”

BAŽNYČIA IR PASAULIS
• Popiežius Pijus XII pri

ėmė atstovus Tarptautinio Že
mės Ckio Kongreso Romoje. 
Savo kalboje Šv. Tėvas pagyrė 
susirūpinimą pakelti žemės
ūkį kituose kraštuose, kad vi
siems užtektų maisto. Popie

neliai suklydo; aš stengsiuos 
daryti visa, kad jų klaidas ati
taisyčiau”. Jis yra žymus re
liginių knygų autorius, ypač 
pagarsėjęs savo sukurtomis

Diepholze buvusiose vokiečių 
lakūnų kareivinėse įsikūrė lie
tuviška Vasario 16 gimnazija, 
šalia jos veikia ir pradžios mo
kykla. Viso gimnmazijoje ir 
pradžios mokykloje yra 150 
mokinių. Gimnazijoje mokyto
jauja 13 mokytojų, direkto
riumi yra prityręs ilgametis 
pedagogas Antanas Giedraitis. 
Ši gimnazija yra vienintelis lie
tuviškas mokslo židinys, likęs 
Vokietijoje. Todėl nenuostabu, 
kad lietuviškas jaunimas

keliauja šimtus mylių.
kad pasiektų mokyklą. Štai 
BALFo pirmininkas kan. J. E. 
Končius pasakoja, kaip viena 
8 metų mergaitė atvyko iš 
Kempteno. užsikabinusi korte
lę. kurioje konduktorius prašo
mas nuvežti į Diepholzą. Kiek 
reikia drąsos tokiam vaikui 
vienui vienam, gerai nemokan
čiam vietinės kalbos, atlikti to
kią ilgą kelionę — nuvažiuoti 
traukiniais 500 mylių 1
VOKIETAITĖ LIETI * VISKO J 
DIEPHOLZO GIMNAZIJOJ!

Balfo pirmininkas kan. J. B. 
Končius, lankydamasis Diep- 
holzo gimnazijoje, užkalbino 1 
klasės mokinę Renate Leper- 
taitę. kuri iš Lietuvos atvv ko 
tik pernai. Kaip nuostabu! 
Nauja tremtinė! Ji vokietaitė. 
Besigelbėdama nuo bado. 11 
metų ji pasiekė Lietuvą. Ji bu
vo Vilniaus krašte lietuvių šei
moje. Mokyklos negalėjo lan
kyti. nes reikėjo dirbti ūkyje, 
ypač kai įvedė kolchozus. Bė
gant į Lietuvą, jos motina mi
rė. Iš Lietuvos {>ernai ją prie
varta atvežė prie Vakarų Vo
kietijos sienos. Vokiečiams 
padedant jai pavyko susirasti 
tėvą Hannoverio mieste.

Sužinojusi, kad netoliese 
?ra lietuviška mokykla, išpra
šė tėvo leisti ją į lietuvišką 
mokyklą. Nuo kitų lietuvaičių 
gimnazijoje ji niekuo nesiski
ria. puikiai kalba vokiškai ir

lietuviškai, su visomis gerai su
gyvena ir jos vokietaite čia 
niekas nelaiko.

Balfo pirmininkas paklausė, 
kodėl ji nelanko vokiečių mo
kyklų. kurios yra geresnės. Ji 
atsakė:

Man lietuviai labai patiko, 
jie man buvo geri ir Lietuvoje 
mane globojo kaip savo dukrą.

Jf SŲ Al KOS BAI.I ui 
gellisti ir Diepholzo gimna
zijai, gelbsti vienuolika: ki
tų lietuviškų mokyklų ir 
tiems, kurie nagaii lankyti 
lietuviškų mokyklų. Jos 
gelbsti ligoniams, invali
dams, džiovininkams, naš
lėms su mažais vaikučiais 
ir visiems i vargą pateku
siems lietuviams.

Aukokite patys ir rinki
te aukas iš kitų. Tegu 
kiekviena draugija, reng
dama piknikus ar kitokias 
pramogas, dalį pelno skiria 
B \LF ui, tegu kiekviename 
piknike būna BALFui au
kų rinkėjai.

Kai bus BALFas stiprus, 
šis jaunimas sieks mokslų, 
bus sveikas, gražiai apsi
rengęs. BALF esame mes 
patys. Kiekvienas lietuvis 
yra BALF dalis. Neleiskim 
jam susilpnėti. Vasaros 
<arščiai tegu neatbaido au
kų davėjų nuo būtinos pa
reigos — išlaikyti vargs
tančiuosius lietuvius gyvus. 
Aukas * perduokite savo 
vietos BALFo skyriui arba 
siųskite tiesiog i I NITI J
LITUI ANTAN REI.IFJ 

I l ND OF AMERK A, Ine., 
10.5 GANI) ST., BROOK
LYN n, n. y.

Jokiu būdu nebūčiau iš ten ją. 
važiavus, jei komunistai nebū
tų manęs išviję. Dabar džian 
gilios, kad nors čia galiu lan
kyti lietuvišką mokyklą.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai eina j pamokas.

šis mokslo sakiąs lietuviš
kas atžalynas gyvena gana 
sunk.' >se sąlyg sc. Jiems trūks
ta n maisto ir aprangos. Jie 
t.k vieną kaita savaitėje gau
ru mūs os. o šviežatis pieno nie
kada neragauja. Gyvena tik iš 
tos paramos, kuri ateina iš 
Amerikos.

BALFas IsTlESĖ PAGALBOS 
RANKĄ JAI NIMII

Visi gimnazijos mokytojai ir 
mokiniai buvo BALFo aprū
pinti naujais drabužiais ir ava
lyne. Buvo pasiųsta 3,(MM) sva
rų cukraus. 2,000 svarų rie
balų.

BALFo pirmininkas kan. J. 
B. Končius gimnazijoje lankė
si du kartus, kartu su moki
niais valgė, apžiūrėjo jų patal
pas. susipažino su jų gyveni
mu. Antru kartu atvykdamas, 
iis atsivežė ir svečių — Bre
meno CARE skyriaus palydo
vus. Iš CARE organizacijos, 
(kurios dalininku yra BALF ir 
kurios vienu direktorių yra 
BALF pirmininkas!, jis atve
žė knygų anglų kalbai moky
tis ir jas mokiniams padalino. 
Mokiniai džiaugėsi, gavę gra
žių dovanų iš Amerikos. Šias 
knygas CARE organizacijai pa
dovanojo Amerikos mokyklų 
mokiniai. Jie parašė ir į kiek
viena knyga įdėjo laiškeli, 
kuriame nurodo, kokiu būdu 
ji.-- Amerikoje, mokyklą lanky
damas. iš savo kuklių santau
pų nupirko nežinomam moki
niui Vokietijoje šią knygą. 
Laiške prašo, kad knygos ga
vėjas jam parašytų.

Gavę knygas. Diepholzo 
gimnazijos mokiniai suka gal
vutes, kaip parašyti įdomes
nius laiškus, kad iš Knygų do
vanotojų dar gautų ir kai ko 
daugiau ...

\ ykdamas j Diepholzo gim
naziją. BALI o pirmininkas nu
siuntė drabužių, avalynės ir ki
tokių dovanų ne tik iš BALFo, 
bet ir iš N< ’WC, CARE ir kitų 
organizacijų.

BALFo l’lGAl.BA SENE
LIAMS IR I II.OMAMS

Vokietijoje vien džiovininkų 
sanatorijose lietuvių yra 509, 
psu hiatrine; <• ligoninėse — 3-8. 
Visi jie reikalingi globos, nuo-
l.iliiK-; gl<>b<- kurią gali teik
ti tik stipru. BALFas.
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BALFo pirmininkas kan. J. B. Končius lanko sergančią našlę Teicher- 
ticnę su mažais vaikučiais Diepholze, Vokietijoje.

- ................................. i. i ---------------------------------

===== BALTIMORE, MD. =
Baigė mokslo metus

Šv. Alfonso parapijinė mo
kykla jau baigė mokslo metus. 
Baigimo aktas buvo sekmadie
nį. birželio 8 d., parapijos baž
nyčioje prieš popietines pamal
das. Parapijos klebonas, prel. 
Mendelis, baigusiems mokyklą 
mokiniams įteikė baigimo pa
žymėjimus. Šiais mokslo me
tais mokyklą baigė 25 moki
niai: Alg. Bačanskas, EI. Ba
ranauskaitė. N. Brazauskaitė. 
A, Davelia, J. Dempscy, San
dra Di Stefano, T. Ivaška, J. 
Grogan, P. Ingson, V. Jurge
laity tė, B. Klepes, W. MacFar- 
lane, W. Marsiglia, S. Matule
vičiūtė. O. Mendelytė, Š. Nas
topka, S. Newman. V. Penkiū- 
nas, B. Petrikaitė, J. Pūkelis, 
N. Skina itvtė. Z. Skinaitytė, 
A. Veliuona, H. Vyšniauskas ir 
K. VVilchinski. Iš baigusių 36r< 
yra tremtinių vaikai, kurie li
tuanistikos dalykų mokėsi, lan
kydami šeštadieninę mokyklą.

Gabiuosius ir darbščiuosius 
mokinius aĮHiovanojo įvairio
mis dovanomis, pav. už geriau
sią mokymąsi gavo garbės 
ženklelius — N. Brazauskaitė 
— 8 skyr., P. Karpers — 7 
.skyr.. P. Eisenhower — 7 
skyr.. J. Čepaitis ir B. Pen- 
kiūnaitė — 6 skyr., P. Carter 

5 skyr.. R. VVille — 4 skvr.. 
C. Grigaitytč — 3 skyr., B. 
Dulytė — 2 skyr., J. Glėbas — 
1 skyr. ir N. Dulytė — iš vai
kų darželio. Dvi dovanos buvo

’• d t’ijir-na pį • Jurgio
•’>» PAKt.YDl, PAUKŠČIAI". I n.P,., kaina 

J- 60. (Šaunama Gabija. 335 Union Avenue. 
Ertioklyn 11, N. y.

auksiniai medaliai — kurių 
vieną gavo Iz. Matulevičiūtė, 
kaip geriausiai mokanti lietu
vių kalbos iš Amerikoje gimu\ 
šių lietuvių vaikų, o kitą — N. 
Brazauskaitė, kaip geriausiai 
mokanti anglų kalbos iš trem
tinių vaikų. Kitus pasižymėji
mo ženklus gavo Š. Nastopka 
už gerą pažangumą matemati
koje, P. Sandra ir I. Di Ste
fano už laimėjimą Amerikos 
Legiono konkursos ir N. Bra
zauskaitė ir K. Lustikaitė už 
anglų kalbos “spelingą”. Be to, 
dar buvo apdovanoti 29 moki
niai, kurie tvarkingai lankė 
mokyklą per visus mokslo me
tus nepavėlindami ir nepraleis- 
dami darbo dienų. Visos dova
nos taip pat buvo įteiktos baž
nyčioje.

Mokslo metų pabaigos aktą 
baigiant ir per graduantų pa
maldas, par. klebonas, prel. L. 
Mendelis, mokyklą baigusiems 
mokinis tris priminė jų ateities 
uždavinius, o seserims moky
tojoms padėkojo už didelį me
tų darbą. Suprantama, kad pel
nyta padėka seserims kazimie- 
rietėms priklauso ir iš visų mo
kinių tėvų už nuoširdų ir rū
pestingą auklėjimą bei moky
mą ir gerb. klebonui už didelį 
rūpinimąsi visais mokyklos 
reikalais.

Vasaros meto pamaldų tvarka

Nuo birželio 8 d. šv. Alfonso 
bažnyčioje įvedama vasaros 
meto pamaldų tvarka. Šv. mi
šios sekmadieniais bus laiko
mos — 7 vai., 8:30 vai., 10 
vai. ir li:30 vai. Vietoj su
mos, buvusios 10 vai., bus tik 
skaitytinės mišios. Negiedos ir 
choras. Pamaldų |»o pietų ne
bus. Jos bus atliekamos šešta
dieniais 7:30 vakare. Pamal
dos nauja tvarka bus laikomos 
iki rugsėjo mėn. pradžios.

žius pasakė: “Kai didelė dalis 
žmonių neturi ko pakankamai 
pavalgyti, o kai kurie kraštai 
vis dar atsiduria bado pavoju
je, negalima tik sau pasilaikyti 
žemės gėrybių ir geresnių joms 
gaminti piremonių; į tai turi 
teisę ir tie, kurie alksta. Mū
sų visų yra moralinė pareiga 
jiems padėti”.

• Sesuo Maria Bertilla, kuri 
priklausė Šv. Daratos seselėms 
mokytojoms, mirusi 1922 m., 
paskelbta palaimintąja š. m. 
birželio 8 d.

• Arkiv. Amleto G. Cicog- 
nani, popiežiaus atstovas JAV, 
turi taip pat brolį arkivysk. 
Gaetano Cicognani, kuris yra 
popiežiaus nuncijumi Ispanijai.

• Bostono arkivyskupijos si
nodas, neseniai pasibaigęs, vi
są arkivyskupiją padalino į 15 
dekanatų . Ligi šiol buvo tik 5 
dekanatai. Dekanatų teisės yra 
žymiai praplėstos.

• Belgijoje prieš mirtį atsi
vertė ir priėmė sakramentus 
žymus socialistų veikėjas ir vie
nu metu partijos lyderis Her- 
man Vos. Jis buvo taip pat re
daktorius socialistų dienraščio 
“De Volksgazet.”

• Tarpt. Eucharistinio Kon
greso metu, per iškilmingas pa
maldas už taiką, ir už jiersc- 
kiojamą Bažnyčią pontifikali- 
nių šv. mišių metu Pijaus XII 
aikštėje, tarp kėdžių, kurias 
užėmė kongrese dalyvaują kar
dinolai, viena kėdė buvo palik
ta neužimta. Ant jos padėtas 
gėlių vainikas visiems turėjo 
priminti dėl tikėjimo bolševikų 
kalinamą Vengrijos Primą 
Kardinolą Mindszenty.

• G. A. Cleveland Shrigley, 
episkopalų kunigas, įšventintas 
pagal Rytų Bažnyčios (stačia
tikių) apeigas, 49 metų ’ am
žiaus. atsivertė į katalikų tikė
jimą. Jis savo viešame pareiš
kime tarp kitko sako: “Prieš 
keturis šimtus metų mano se-

maldomis. Giminystė jį riša su 
buvusiais prezidentais, kaip 
Grover Cleveland, Th. Roose- 
velt ir F. Roosevelt. Roma da
bar sprendžia, ar jo kunigystė 
yra tikra ar ne. Jis pats pa
reiškė, kad priims bet kokį Ro
mos sprendimą.

• Lenkijoje sekmadienių va
karais yra laikomos šv. mišios, 
kad visi katalikai darbininkai 
turėtų progos atlikti savo sek
madienio pareigą, nes dienos 
metu jie yra komunistinės val
džios verčiami dalyvauti taip 
vadinamose sekmadienio eks
kursijose.

• Katalikų metraštis skelbia, 
kad paskutiniais statistikos da
viniais JAV katalikų yra 29,- 
241,580. Per pastaruosius me
tus katalikų skaičius paaugo 
772,642. Metraštis skelbia, kad 
JAV yra 3 kardinolai,. 27 arki
vyskupai, 158 vyskupai, 24 ar
kivyskupijos ir 106 vyskupijos.

• Prancūzijoje paties stam
biausio ir populiariausio ko
munistų dienraščio “L’Huma- 
nite” skaitytojų skaičius iš 
400,000 (1946 metais) nukrito 
iki 192.000 dabartiniu metu.

• Švedijoje, davus didesnę 
katalikams laisvę, dabar dirba 
ir vienas kunigas iš Bostono. 
Jis atsiųstame arkivyskupui 
laiške pažymi, kad pamokslus 
sako jau švediškai ir daugiau 
turįs darbo negu katalikiškam 
Bostone. Kun. Robert M. Doy- 
le apaštalauja protestantiškam 
Goteborgo mieste.

• Montrealio arkiv. Paul 
Emile Leger kasdien kalba per 
radiją rožančių. Drauge su juo 
kalbantiems jiopiežius Pijus 
XII suteikė tokius pat atlai
dus, kaip ir kalbant bažnyčio
je.

• Aukščiausia JAV instanci
ja, aprobuodama religijos mo
kymo. mokyklose įstatymą, iš
kilmingai pareiškė, kad “Mes 
esame religinga tauta, kurios 
institucijos suponuoja Aukš
čiausiąją Buitį".

PAVERGTOJE
Visur didelė netvarka

Finansų ministerijos vadovai 
Drobnys. Kulešova, Sčeslov pa
čių komunistų apkaltinti, kad 
silpnai dalyvauja partijos veik
loj, neduoda pranešimų kolek
tyvui. Didelė netvarka vyksta 
Sovietų prekybos technikume. 
Čia “grubiai laužoma finansinė 
drausmė, apleistos apyskaitos, 
silpnai plėtojama kritika ir sa
vikritika.” Vilniaus apygardos 
ž. ū. valdybos polit. biuras taip 
pat “silpnai kovoja su biurokra
tizmu." “Žemai stovi politinis 
darbas Prekybos ministerijoj.” 
Mėsos ir pieno pramonės mini
sterijos part. or-ja nė karto ne
svarstė savo susirinkimuose 
klausimų, susijusių su aparato 
darbu, su ministerio įsakymų 
vykdymu. įsakymų vykdymo 
kontrolė silpna. Gamylios sky
rius, kurio priešaky stovi Pisar- 
nickij, blogai atlieka savo pa
reigas. Vilkaviškio pareigūnai 
apakltinti. kad “žemu lygiu ve
da antireliginę propagandą.” 
Lietuvoj kaimų ir net rajonų 
krautuvėse sunku rasti rašomą
jį stalą, drabužinę spintą, kny
goms lentyną, kėdžių, taburete, 
virtuv. stalą, vaiko lovytę Ute
noj kombinato vyr. inžinierius 
Jasiūnevičius aiškina, kad bal
dų gamybą teko sustabdyti, nes

LIETUVOJE
buvo sunku kombinate rasti 
vieną kubinį metrą lentų... “Iš 
tikro vagims ir visuomenės tur
to grobikams Šalčininkų rajone 
yra palanki dirva”, rašo kom. 
spaudoj K. Prichodko.

Ignalino viešbuty pilna dūmų 
iš suskilusių krosnių, kambariai 
ir baltiniai nešvarūs, tačiau tat 
sutvarkyti niekas nesirūpina. 
Sal. Neries gatvėj stovi krūvos 
sąšlavų, gyventojai pila pamaz
gas į gatvę. Kuršėnų rajono 
klubų bei skaityklų daugumas 
uždaryti ištisomis dienomis. 
Dzeržinskio gatvės nr. 122 di
deliame trijų aukštų name, nors 
tokiame Vilniuje, nebeveikia 
vandentiekis. Dėl trūkumu gy
ventojai jau daug kartu skun
dėsi — bet kas iš to...

Kas valdo Lietuvos garvežius?

Sovietai giriasi savo aukšta 
technika, savo gabiais mašinis
tais. Prikūrė ir visokiausių mo
kyklų, kuriose, žinoma, pir
miausia kala į galvą Stalino 
mokslą. Dabar pati valdžia nu
siskundžia, kad 8(Fr geležin
kelio tarnautojų, dirbančių prie 
garinių katilų, neturi nė mini
mumo technikinių žinių.

n F. M E S I o
Artinasi mokslo metą pabaiga. (ieriaiisia dm ana moksleiviams
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Gaunama pas visus spaudos platintojus ir pas leidėją:
E. VILI TIS. SiSfi Pulaski St., E. ChicaRo, Ind.

MALDOS"



1952 m. birželio 13 d., nr. 43

Viešpats juos šaukė j savo tarnybą
386 metu vasarą po gražųjį 

Milano miesto sodą, susimąstęs 
vaikščiojo jaunas kataginietis. 
Daug pergyvenęs. Jo sieloje 
matėsi ši vidinė kova. Nejier- 
seniausiai tas jaunas vyras 
Milano katedroje klausėsi 
šventojo vyskupo Anibrozijaus 
pamokslų. Šviesos spinduliai 
krito j tamsų kartaginiečio sie
los gyvenimą. Bet dar ilgai ne
sinorėjo keltis iš nuodėmių 
miego. Ilgai svyravo. Prisi
glaudė prie figos medžio. Iš 
akių veržėsi ašaros. Pilna 
skausmo širdis skundėsi: 
“Kaip dar ilgai? Kaip dar il
gai bus? Rytoj ir vėl rytoj? 
Kodėl ne šiandien? Kodėl ne 
dabar, ne šioj valandoj galas 
su mano nuodėmėmis?” — Tai

Popiežius Sikstas V

buvo .jaunas advokatas — Au
gustinas su tūkstančiais abe- 
jonių!

Arti kažkur ūmai iš vieno 
namo išgirdo mažo vaiko bal
są: “Tolle et lege — Imk ir 
skaityk”’ — Jis negalėjo kit
ko daryti, kaip tikėti, kad tai 
balsas iš dangaus. Jis skubė
jo į tą vietą, kur buvo palikęs 
šv. Pauliaus laiškus. Atvynio
jo pergamentą. Nuostabu 1 Jo 
akys krito j šv. Pauliaus laiš
kus: “Jau metas keltis iš mie
go ...” — Vos perskaičius ke
lis žodžius, staiga jo sieloje 
pasidarė šviesu. Abejonės, 
tamsybės išsisklaidė. Trium
fuodamas šaukė: “Viešpatie. 
Tu sutraukei mano pančius . 
Kaip gera man dabar yra ... 
Tu saldybių saldybė, visų sal
dybių saldžiausia!”

Viduramžiu riteris, Pranciš
kus vieno je Asyžiaus bažnyčio
je susižavėjo (1209) girdėtais 
Evangelijos žodžiais: “Dan
gaus karalystė priartėjo ... 
Neturėkite nei aukso, nei si
dabro. nei pinigų savo juosto
se. nei delmono kelyje, nei 
dviejų jupų. nei kurpių, nei 
lazdos: nes darbininkas vertas 
savo valgio." — Išgirdęs šiuos 
žodžius. Pranciškus šaukia: 
“Tai yra tas. ką aš trokštu da
ryti!”
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Didysis bažnytinio meno ir 
architektūros globėjas, Vatika
no bibliotekos 1x4 spaustuvės 
įkūrėjas buvo popiežius Siks
tas V. Jis šv. Petro sostą pa
siekė ir- istorijoje pagarsėjo tik 
savo mielaširdingumu ir nuo
lankumu. — Jisai kilo iš ne
turtingų tėvų Monalo mieste, 
Italijoje. Jau nuo 9 metų kai
mynams ganė bandą. Kartą 
vienas pranciškonas, grįžda
mas iš misijų, paklydo. Šis gi, 
pamatęs piemenėlį beganantį 
bandą, paklausė kelio. Berniu
kas maloniai nurodė kelio 
kryptį ir net paklydusį misijo- 
nierių palydėjo. Vėliau jis pa
siėmė jį į Ascoli ir ten pran
ciškonų mokykloje pradėjo 
mokytis. Vaikas moksle paro
dė didelių gabumų ir savo el
gesiu skyrėsi nuo kitų moki
nių. Po keliolikos metų maža
sis piemenėlis tajro kunigu 
pranciškonu, paskui vyskupu 
ir kardinolu. Galiausiai jis bu
vo išrinktas popiežium, kuris 
pasivadino Sikstu V. (1585— 
1590).

Paryžiuje, 1771 metais į Ka
pucinų vienuolyną atėjo vienas 
jaunas prancūzas ir prašėsi, 
kad priimtų į jų Ordiną. Vie
nuolyno viršininkas po ilgų 
pasikalbėjimų ir pasitarimų 
nusprendė, kad esąs tinkamas 
jaunuolis jų bendruomenei. 
Gvardijonas taip pat pranešė 
jaunuolio tėvams, kad jam nė
ra jokių kliūčių tapti kapucinu 
bei misijonierium. Bet kažko
dėl nenorėjo to jaunuolio gimi
nės. kad jisai stotų pas kapu

šv. Pranciškus

cinus. Pagaliau jis buvo at
kalbėtas. Ir vietoj vienuolyno 
tas jaunasis prancūzas pasi
rinko sau advokato pašaukimą. 
Iš tikrųjų, jis baigė mokslus. 
Paskui. Didžiosios Prancūzijos 
Revoliucijos metu, tapo savo 
tėvynės diktatoriumi ir paga
liau — savo tautos duobkasiu. 
Jo įsakymu tūkstančiai nekal
tų žmonių buvo nužudyta. Pa
galiau jo priešai jį suėmė ir 

atvedė į giliotiną (1794). Jo 
vardas buvo Maximilijonas Ko- 
bespierre.

1932 m. vienoje Italijos kai
mo bažnytėlėje Tėvas Alviro 
Faceenda laikė primicijas. 
Nuostabūs yra Dievo Apvaiz
dos keliai, kaip kartais Vieš
pats šaukia jaunuolius į savo 
tarnybą.

Tai buvo pirmojo pasaulinio 
karo 1915 metais. Netoliese to 
jaunojo levito tėviškėje artėjo 
frontas. Jau įsibrovė priešai. 
Suėmė miesto burmistrą ir kle
boną. Klebonas iš anksto 7 me
tų mišių patarnautoją Alviro 
buvo i>ersi>ėjęs. jei gręstų pa
vojus išniekinti švč. Sakra
mentą. tai tuč tuojau jis turi 
eiti, jį išimti iš Tabernakulio ir 
išdalinti ten esantiems žmo
nėms bažnyčioje. Iš tikrųjų,— 
pavojus artėjo! eLapkričio 19 
dieną mažasis apaštalas Alvi
ro, užsivilkęs kamžą, ėjo prie 
altoriaus ir tikintiesiems baž
nyčioje išdalino švč. Sakra
mentą.

Ir šis šventas apaštalavimas 
nulėmė jo ateitį. Jis tapo ku
nigu ir vienuoliu. Ir taip po 17 
metų kaip kunigas savo tėviš
kės parapijos bažnyčioje galė
jo laikyti šv. mišias ir išdalinti 
šv. Komuniją.

*
♦ ❖

Išganytojas šaukė apašta
lus: Nežinote, kokios esate 
dvasios! Ir jie pasiryžo sekti 
savo Mokytoją.

Jau užsidarė įvairių mokyk
lų durys. Tūkstančiai jaunuo
lių, kaip šv. Augustinas, gal 
vaikščios susimąstę su tūks
tančiais klausimų po miesto 

sodus ar blaškysis po žaidimo 
bei sporto aikštes.

Kaip dar ilgai? Kaip dar il
gai bus? Rytoj ir vėl rytoj? 
Kodėl ne šiandien spręsti ma
no pašaukimą?..

Kitas vėl, kaip tas viduram
žių taurusis riteris — šv. 
Pranciškus, jau nuo mažų die
nų gražiai išauklėtas bei daž
nai praktikuojąs religines pa
reigas jaunuolis, gal ne kartą 
savo sielos vienatvėje girdėjo 
bei žavėjosi Evangelijos žo
džiais: Neturėkite nei aukso, 
nei pinigų savo juostose, nei 
delmono kelyje, nei dviejų ju
pų. nei kurpių, nei lazdos: nes 
darbininkas vertas savo val
gio! Nes, ką padės žmogui, jei 
jis ir visą pasaulį laimėtų, o 
savo sielą pražudytų?!

Ir jaunuolis atydžiai sau 
pats vienas kartoja šv. Pran
ciškaus žodžius: Tai yra tas, 
tai yra tas, ko aš troškaus da
ryti!

Antai kitas vėl lėto būdo, 
bet pamaldus, niekam kitam 
gal nedrįsta pasakyti savo šir
dies paslapčių, arba neturi lė
šų toliau siekti mokslo, kaip 
tas mažasis italų piemenėlis, 
kuris paskui ta|>o pranciškonu 
ir popiežium, galvoja sau vie
nas: Ar man nelemta sekti šv. 
Pranciškaus pėdomis, juk jis 
per 700 metų kat. Bažnyčiai 
davė šventų kankinių bei 
mokslo žmonių. Ir jie. nebijo
dami jokio vargo, aukojasi 
Pranciškonų Ordino garbei.

DARBININKAS

šv. Augustinas
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Kartais patys tėvai bei gimi
nės užstoja jaunuoliams jų pa
šaukimo kelią, kai tuo tarpu 
jiems nėra jokių kliūčių būti 
gerais kunigais ir misijonie- 
riais.

Ačiū Dievui, čia Amerikoje 
lietuviui jaunuoliui yra Ordi- 
nų-vienuolynų. kur jis gali 
kreiptis ir išspręsti savo pa
šaukimą. Ir jaunuoliai, kurie 
nori pasišvęsti Dievo tarnybai 
ir lietuvių tautos gerovei, yra 
kviečiami stoti į lietuvių Pran
ciškonų vienuolyną — Kenne- 
bunk Port, Maine.

$
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Šv. Pranciškus Asyžietis, 
degdamas Kristaus Evangelija, 
išėjo gelbėti ir atnaujinti be
griūvančios kat. Bažnyčios! Jis 
savo misiją atliko! Dar ir 
šiandien šv. Pranciškaus skelb
toji evangelija tebėra tokia ty
ra. kaip paukščių giesmė! Dar 
ir šiandien jo kilnūs idealai vi

DU RAŠYTOJAI PATEKO 1 INDEKSĄ
Katalikų Bažnyčios t drau

džiamųjų knygą sąrašan įtrauk
ti visi veikalai prancūzų rašy
tojo Andre (ide ir italų nove- 
listo Alberto Pincherle (slapy- 
varde Moravia). Pastarasis yra 
vienas pačių žymesniųjų italų 
rašytojų realistų. Vatikano ofi
ciozas "Oss . rvatore Romano” 
plačiai aptaria motyvus, kodėl 
tie veikalai katalikams yra ne- 
skaitytini i: draudžiami. Apie 
Andrė Gide rašoma, kad visą 
savo gyvenimą ir visais savo 
raštais jis i uolė Kristų, tikė
jimą ir tikinčiuosius. "Ką dori 

UŽDARBIS IŠ ŽMOGŽUDŽIŲ
Amerikoje praeidamas pro 

kurį nors spaudos kioską pa
matysi margiausių knygų len
tynas. Viršelyje dažniausia 
kas nors žudomas, smaugia
mas. šaunamas arba nurengia
mas. Tai kriminaliniai ir sek
sualiniai pa sikaitymai keliau
jantiems. Tie nemoraliniai ro
manai yra užplūdę visą kraš
tą. Juos gaminantieji autoriai 
yra sudarę biznio bendrovę, 
kuri turi 5!0 narių ir per me
tus pagamina apie 620 tokių 
dilginančių knygų. Uždarbis iš 
to yra geras, bet kiek sveika 
pačiam kraštui, kitas reikalas.

Tos draugijos reikalų vedė 
jas neseniai išleistoje apyskai
toje pasigiria, kad tuose roma
nuose per metus nužudoma 
1603 žmonės. Kiekvienam to
kiam romanui tenka maždaug 
po dvi su puse žmogžudystės.

lioja tūkstančius jaunų sielų— 
visokio amžiaus ir luomo žmo
nes sekti Kristaus ir Asyžiaus 
— šv. Beturčio pėdomis!

Ko gi nori kunigas, šis vy
ras — tai)) gerbiamas ir panie
kinamas. taip visų mylimas, 
bet ir kitų neapkenčiamas, taip 
puolamas ir ginamas? Jis nori 
ne sau pavergti sielas ir jas 
surakinti, bet Kristų laimėti 
sieloms, o sielas — Kristui! 
Tai kunigo ir vienuolio uždavi
nys. jo pareiga, jo garbė ir pa
laima!

Šiandien katalikų kunigų pa
saulyje yra 378.000. Iš jų mi
sijų kraštuose dirba tik — 
28.000 kunigų. Ką tai reiškia 
prieš milijardus žmonių pasau
lyje. kurie irgi laukia Kristaus 
šviesos!?

Tėvai, duokite geriausius sa
vo sūnus Kristaus vynuogynui 
ir mūsų lietuvių tautos atei
čiai. duokite misijonierių!

žmonės teigė, jis neigė, ir ką 
jie smerkė, jis gyrė". Jis neda
vęs ramybės nei savo tikinčiai 
žmonai; jis nestovėjęs bent 
nuošaliai kryžiaus, bet buvęs 
vienas iš kryžiuoto jų.

Apie Alberto Moravia pažy
mima. kad visos jo novelės per
sunktos seksualumu ir nepado
riomis scenomis. Nuo jaunimo 
jas reikia saugoti kaip tikrus 
nuodus. Viena jo knyga “Ro
mos moteris", išversta į anglų 
kalbą, Amerikoje sulaukė mili
joninio tiražo; ji visa gašlumu 
persunkta.

Žudoma daugiausia revolveriu. 
Durklas ir nuodai, kaip jis sa
ko, “išeina iš mados”.

Tų romanų gamintojai turi 
ir savo “profesinę etiką". Ji 
reikalauja, kad apysakoj; nu
sikaltėlis būtinai turi paaiškė
ti. Jį išaiškina detektyvas. Ta
čiau nusikaltėlis pa: odomas pa
trauklus, “karžygiškas" ir dėl 
to autorius jį nuo nujreinytos 
bausmės atleidžia. Vadinasi, 
galite bandyti tai. ką jis darė, 
ir teismas jums nieko blogo 
nepadarys. Tuo būdu tie kri
minaliniai pasiskaitymai dar 
labiau demoralizuoja.

įdomu, kad moterys, rašan
čios tuos kriminalus, yra daug 
stipresnės, produktyvesnės ir 
gabesnės. Jų fantazija ir logi
ka įtikina labiau negu vyrų, 
kad tikrai tai)) galėjo būti.

MOKSLO IR TECHNIKOS NAUJIENOS
AR GALIMA POLIGRA- 
FU MELAGĮ SUSEKTI

JAV senate senatorius res
publikonas Mayne Morse (iš 
Ungono)

pakėlė triukšmą prieš “po- 
ligrafą”,

kuris Amerikoje pradėta var
toti valstvbiniam ir prekybi-*niam gyvenime, ypačiai pri
imant tarnautojus ir norint iš
tirti, ar jie patikimi ar ne. 
“Tai nesuderinama su žmogaus 
garbe, su kilnumu; aš reika
lauju. — šaukė senatorius, — 
kad būtų uždrausta vartoti 
tuos “teisybės ieškotuvus” val
džios įstaigose. Mes turime ap
saugoti laisvus Amerikos pi
liečius nuo procedūros, kuria 
aš bjauriuosi".

Ar buvo pagrindo senatoriui 
tajp jaudintis? Taip, valdžios 
įstaigos seniai pratikuoja vadi
namas anketas, norėdamos tu
rėti tikslias žinias apie žmo
nes. ypačiai tuos, kurie nori 
pakliūti į valdžios tarnybą. 
Tomrs anketomis valdžia nori 
apsisaugoti nuo komunistų pri- 
siplakimo. Europiečiui gali at
rodyti net juokingi kai kurie 
klausimai iš anketų, pateikia
mų, sakysim, kandidatams į 
pasiuntinybes užsieniuose. "At
skaudėjo jums kada nors ko
jas?”, “Ar neturėjot noro ka
da nors atimti sau gyvybę?", 
“Ar nebuvote, o gal esate lu
natikas?”, “Ar miegodamas 
dažnai jaučiate slogutį?" Kai 
ir tokios anketos ne viską pa
sako, griebtasi aparato-jioli- 
grafo. kurį spauda praminė 
"elektro inkvizicija”.

Kaip tas aparatas atrodo ir 
veikia ?

Tiriamąjį asmenį nuveda į 
atskirą kambarį, kuriame yra 
tik aparatas ir jo aptarnauto
jas, “sielos radistas". Tiriama
jam atraitoja rankoves, ran
kas apjuosia įvairiais diržais, 
paaiškina, kad turi atsakyti į

KAS K£ SAKE
Viršelių pakeitimas

“Die Tat” rašo: —* Bavarų 
vienos bibliotekos vedėjas su
pyko. kad jo skaitytojai vis 
reikalauja menkaverčių knygų 
apie meilę ir nuotykius. Sykį 
jis keletui klasikų veikalų nu
plėšė viršelius ir įrišo knygas 
naujai su naujų nežinomų auto
rių vardais ir naujais knygos 
pavadinimais. Vienas iš jo lan
kytojų pamatė kataloge knygą 
“Meilė šešėlyje”. Paėmė ir po 
kiek laiko pasisakė esąs knyga 
sužavėtas: paprašė daugiau ką 
nors šio talentigo, nors ir naujo 
nežinomo autoriaus. Biblioteki
ninkas įteikė jam kitą su pa
keistu vardu Goethės knygą, 
nes pirmoji tai buvo Goethes 
“VVahlvervandschaften.”

Panašiai pas mus įvyko fioli- 
tiniam gyvenime: kai kurios 
partijos nusiplėšė viršelius ir 
prisiklijavo naujus, kad publi
kai geriau patiktų.
Kodėl anksčiau neparpuoliau!

81 metų senukas švedas Na- 
thanael Larlsson. bevaikščio
damas sode, parpuolė ant že
mes. Kada .jis norėjo keltis, pa
stebėjo, kad jo sustingusi ne
lankstoma koja visiškai laisvai 
juda.

— Kodėl aš anksčiau nepar
puoliau! — sudejavo senukas, 
nes 55 melus jis negalėjo kojos 
lankstyti.

Ir šitaip pareikalau jama 
algos

Turine. Italijoje, per cirko 
repeticijas įėjo į palapinę pats 
cirko direktorius. Visi artistai 
ir akrobatai, kurie buvo pasili
pę aukštai ant trepeticijų. pra
dėjo prašyti algos. Direktorius 
lūkuriavo ir išsisukinėjo. Tada 
vienas akrobatas, stovėjęs aukš
tai ant trepeticijos. užmetė la
so ant direktoriaus pečių, be-
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kiausimus'tik taip ar ne. Tarp 
klausimų, sakysim, esama to
kių: Ar buvote narys, komu
nistų partijoje ar jos padali
niuose? Ar turite giminių ar 
draugų komunistų? Ar prenu
meravote kada “Daily Wor- 
ker"? Ar pritarėte JAV akci
jai Korėjoje?

Aparatas susideda iš keturių 
dalių. Viena, pneumografas, 
matuoja kvėpavimo ritmo at
mainas; antras, sfymografas, 
kontroliuoja kraujo spaudi
mą; trečias, kardiografas, šir
dies veikimą ir pulsą; ketvir
tas, galvanografas, klausiamo
jo prakaitavimą.

Taigi aparatas tematuoja 
k 1 a us ia mojo susijaudinimo 
laipsnį ii- būdą. Bet jokiu bū
du aparatas negali nustatyti to 
susijaudinimo priežasties.

"Elektro inkvizicijos" ne
prieteliai padarė tokį eksperi
mentą. — Jaunas indų krau
tuvės tarnautojas staiga buvo 
pakviestas į direktoriaus ka
binetą. ir direktorius tiesiai jį 
klausia: “Kiek vandens vamz
džių tamsta iš savo skyriaus 
lig šiol esi pavogęs?" Tarnau
tojas atsakė, žinoma, jokių, 
bet aparatas užregistravo jo 
susijaudinimą. Tik kai jam pa
sakė, kad jis negalėjo jų pa
vogti. nes nieko ir nepasiges- 
ta. tada jioligrafas registravo 
jau normalų jo organizmo vei
kimą.

Po senatoriaus kalbos ir 
spaudos aliarmo Valstybės De
partamentas ir Pentagonas

davė įsakymą tos “elektro 
inkvizicijos” nevartoti.

Bet privačiose firmose jis ne
išnyko. Jį uoliai reklamuoja ir 
palaiko aparato gamintojai. O 
tokių firmų yra daugiau kaip 
60. Iš pradžių reklamomis 
smarkiai buvo patikėta, nes 
yra mada tikėti visokiomis 
technikos naujienomis ir jos 
stebuklais. Bet dabar šio tech
nikos stebuklo garsas jau 
blunka.

matant pasitraukė į viršų ir pa
statė ant vielos, kuria jie vaik
ščioja. Direktorius tuojau pat 
davė įsakymą kasininkui išmo
kėti algas. Tada akrobatas vėl 
virve nuleido direktorių žemyn.

Idealus vyras
— Kaip atrodo idealus vy

ras? — paklausė Anglijos Mo
terų Sąjunga — “Tovvnsvvo 
men’s Guild" savo narių. Atsa
kymas buvo toks: — Idealus 
vyras yra tas, kuris yra įsitiki
nę, kad turi idealią žmoną.

Broliška meilė
Prie gatvės kalvės susipešė 

du berniukai. Praeinanti mote
ris vieną sulaikė ir pradėjo rim
tai jį barti.

— Ta“ p niekas nedaro! Ir 
Šventame Rašte pasakyta: my
lėkite savo priešus

— Galimas daiktas, — su
niurnėjo berniukas,—liet jis ne 
priešas, jis mano mažasis bro
lis!

Laimingas gaisras
Vokietijoje. Stuttgarte. vie

name garaže kilo gaisras. Nuo 
kaitros automobilyje įvy ko kaž
koks s u s i j u n g i m a s ir 
automobilis pats užsi
vedė. Jis buvo įjungtas į užpa
kalinį bėgį, pradėjo atbulas va
žiuoti, išlaužė garažo duris ir. 
pervažiavęs per gatvę, atsitren
kė į namą. Kartu nuo susi jun
gimo veikė ir jo signalas. Taip 
jis sukėlė visus gyventojus, ir 
gaisras buvo užgesintas.

Vagies laimikis
Innsbrucke. Austrijoje, vagis 

nusitaikė prie vienos nuošalioje 
gatvelėje stovinčios auto masi
nos. Jis manė, kad tai kokio 
nors keliaujančio biznieriaus 
automobilis. Kai įsikraustė vi
dun. rado alarmuojančias smili 
klausias žinias apie automobilių 
vagis.
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
1’lllLADELPHIA, PA.

Cleveland. Ohio

• Lietuvių profesorių Drau
gija Amerikoje liepos 6 d. šau
kia savo metinį susirinkimą 
Chicagoje.

• Ciceros lietuviu Bendrovė
— St. Anthony Savings and 
Loan Association birželio 6 d. 
atšventė 30 metų sukaktį, šiuo 
metu bendrovės turtas viršija 
penkis milijonus.

• Dr. 'Albina Prunskienė, 
pradėjo dirbti valstybinėje ner
vų ligų ligoninėje, šiaurinėje 
Chicagos dalyje.

• Marųuette Parke, Chica
goje Tėvų komitetas organi
zuoja vasaros vaikų mokyklą- 
aikštelę. kuriai vadovaus pri
tyrusi pedagogė F. Tarulienė. 
dėstanti lituanistikos dalykus 
Šv. Kryžiaus parapijos mokyk
loje.

• Areli, prof. Jonas Kovals- 
kis, Bažnytinio Meno Studijos 
Chicagoje bendradarbis, pada
rė projektą Šv. Kryžiaus baž
nyčios monstrancijai, panaudo
damas lietuvių liaudies moty
vus.

• Juozo Račiūno vasarvietė
je gegužės gale viešėjo kan. 
Feliksas Kapočius. o ilgesniam 
laikui, sustiprėti po ligoninės, 
atvyko kunigas A. Rubšys iš 
N. Dakoto ir Venezuelos lietu
vių kapelionas kun. A. Saba
liauskas.

• "Materbury American” 
dienraštis, gegužės 31 d.. įsidė
jo trijų lietuvių žvejų fotografi
ją jų VVaterbury lankymosi 
proga'ir apie 100 eilučių apra
šymą apie .jų pabėgimą N'Į da
bartinę padėtį Lietuvoje.

• Emilija Kaminskaitė-Piio- 
džiūnienė, gyv. Chicagoje. ge
gužes pradžioje mirė po trum
pos smegenų vėžio ligos. Velio
nė buvo baigus Kauno universi
tetą. vėliau mokytojavo Alytu
je ir Panevėžyje dėstydama 
matematiką. Jos vyras Petras. 
Lietuvos kariuomenės aviacijos 
kapitonas, jau iš Vokietijos grį
žo Lietuvon tęsti laisvės kovų. 
Velionė paliko du sūnus, kurni 
vyriausias pradėjo studijuoti 
techniką. Emilija nuo pat gim
nazijos pirmųjų klasių iki mir
ties buvo uoli ateitininkė.

Minės birželio įvykius
Philadelphijos lietuviai pa

minės skaudžius birželio įvy
kius birželio 15 d. Tą dieną 
bus pamaldos visose lietuviš
kose bažnyčiose, o vakare 7 
vai. 328 E. Moyamensing Avė., 
lietuvių klube, bus viešas mi
nėjimas. Programoj bus kalbė
tojas prof. V. Krėvė ir L. Kau
linio ved. choras. Tikima, kad 
visi dalyvaus šiame griaudžių 
įvykių minėjime.

Graži ekskursija
Philadelphijos lietuvių šeš

tadienio mokykla turėjo labai 
gražią išvyką birželio 7 d. lai
vu. Visi mokiniai ir mokytojai 
bei jų tėvai labai patenkinti to
kia išvyka. Visi ekskursantai 
sugrįžę ėjo ir padėkojo eks
kursijos rėmėjui kun. I. Va- 
lančiūnui.

Baigė mokyklą
Šv. Kazimiero parapijos mo-

Worcester. Mass.
Sekmadieni, birželio 15 d., 
vai. po pietų Worcesterio lie-

i

2 
tuviai mini birželio 14-15 d.d. 
tragiškųjų pirmųjų išvežimų 
gedulingus prisiminimus.

Paminėjimas įvyks Ameri
kos Karo Veteranų salėje, ne
toli Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios, kampas CoraI St. ir 
TVaverly St.

Programa: birželio 15 d. 9 
vai. 45 min. šv. mišios, už žu
vusius ir kenčiančius nuo so- 
vietinio-bolševikinio režimo lie
tuvius. bus laikomos Šv. Kazi
miero ii' Aušros Vartų bažny
čiose.

2 vai. p. p. salėje — minėji
mas. Paskaitą skaitys prof. J. 
Brazaitis, buvęs Užsienių Tar
nybos Valdytojas ir VLIKo na
rys. nesenai atvykęs iš Euro- 
įm>s į Ameriką. Meninę dalį iš
pildys: oj»eros solistas Ip. Nau- 
ragis. VVorcesterio Liet. Meno 
Ratelio choras, mokinių tauti
nių šokių gruj)ė. vad. Savickai- 
čių ir šeštadieninės lietuvių 
mokyklos mokiniai suvaidins 
sukakčiai pFitaikintą scenos 
vaizdelį.’ vadov. mok. Lunecko.

Visus lietuvius maloniai 
kviečia atvykti i minėjimą ir 
pagerbti kenčiančius brolius.

L. B. V.

kyklą iškilmingai baigė šie mo
kiniai: M. Conroy, Alf. Kra- 
kauskas. J. Kundrotas, B. Po- 
džiūnas. J. Rimkis, H. Šatins- 
kas, J. Vanderlinden. I. Ben- 
džiūtė. M. Berankvtė, D. Jab- 
lanskaitė, L. Kavalauskas. L. 
Luko. I. Maskevičiūtė, T. Ma
cijauskaitė, E. Massaro, Aid. 
Poškevičiūtė. L. šatinskaitė, 
B. Šeižytė, J. Tarris. Tarp jų 
buvo 6 tremtiniai.

Dovanos mokiniams
Šv. Kazimiero parapijos Ve

teranų Postas kasmet apdova
noja geriausius mokinius. Šie
met jų dovanas gavo Jurgis 
Kundrotas ir Liudvika Šatins
kaitė. Garbė Veteranams už jų 
atjautimą mokinių ir gera mo
kiniams. kad jie gerai mokosi.
10 metų kunigystės sukaktis

Birželio 15 d. kun. Stasio 
Lukšio 10 metų kunigystės su- 
katies proga, parapijos drau
gijos rengia pagerbtuves, ku
rios bus sekmadienį, birželio 15 
dieną. 5:30 vai. parapijos sa
lėje.
Nauja Ateitininkų valdyba
Philadelphijos Ateitininkai 

išsirinko savo naują Valdybą 
— pirmininku K. Čikotas. ki
ti nariai — J. Pabedinskas, M. 
Žilinskienė. J. Kananaviėius ir 
kiti. Praeitais metais ateitinin
kams sėkmingai vadovavo V. 
Volertas.

Platina knygas.
Lietuviškų knygų galima 

gauti pas J. Karašką, 1312 S. 
4th St.; jis jas platina ir par
davinėja. Galima ir užsisakyti.

Scranton. Pa.
Birželio 8 dieną šv. Juozapo 

parapijos mokyklą baigė 22 
vaikai. 9 vai. buvo šv. mišios, 
kurias laikė prel. J. V. Miliaus
kas. Savo pamoksle prelatas 
priminė vaikučiams, kad neuž
mirštų tai. ką per 8 metus 
jiems šr mokykla davė.

Per mišias visi graduantai 
ėjo prie šv. komunijos. Tuoj 
po mišių išdalino diplomus. 
Bažnyčia buvo seselių gražiai 
išpuošta ir pilnutėlė žmonių.

Vėliau parapijos salėje gra- 
duantams buvo suruošti iškil
mingi pusryčiai, kuriuose daly
vavo jų tėveliai ir daug svečių.

Birželio trėmimų minėjimą 
rengia visi baltai — lietuviai, 
latviai ir estai — bendrai. Jis 
įvyks sekmadienį birželio 15 d. 
5 vai. mokyklos Cathedral 
Latin salėje (2056 E. 107 St.). 
Iš lietuvių pusės kalbės buvęs 
krašto aps. ministeris K. Žu
kas. Alto skyriaus valdyba 
maloniai kviečia lietuvių visuo
menę gausiai į šį minėjimą at
silankyti ir tuo parodyti pa
garbą savo tautos kankiniams 
Sibire ir kitose Rusijos vergų 
vietose.

Balfo 38 skyrius sekmadie
nį birželio 15 d. 11:30 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje šaukia 
savo apyskaitinį metinį susi
rinkimą. Bus renkama ir nau
ja valdyba. Nariai kviečiami 
gausiai atvykti. Laukiami ir 
norį būti nariais.

Ateitininkai moksleiviai gy
vai rengiasi vasaros stovyklai, 
kuri prasidės birželio 22 d. 
Clevelandas duos taip pat ir 
keletą paskaitininkų. Visais or
ganizaciniais reikalais rūpinasi 
vyr. valdybos narys S. La- 
niauskas.

Balfo 55 skyrius liepos 6. d. 
numato surengti pikniką, o ru
deniui jau projektuoja ir va
karą. Piknikui sodą užleidžia 
naujosios parapijos klebonas 
kun. J. Angelaitis.

Notre Dame aukštesniąją 
mokyklą sėkmingai baigė dvi 
tremtinės lietuvaitės — N. 
Ambrazaitė ir R. Malinaus
kaitė.

Taip pat baigė kelios moki
nės lietuvaitės, seniau atvyku
sių lietuvių tėvų dukterys: Ri
ta Debesis. Carole Mintville. 
Dorothy Prokop. Kathleen 
Saukiavicus (žinomo Clevelan
do lietuvių veikėjo Flor. Sau- 
kevičiaus duktė), Carole Smith. 
Carol Ann Špokas ir kt. Kai- 
kurios iš jų lietuviškai kalba 
gana gerai, bet lietuviškame 
gyvenime, deja, nedalyvauja.

A. V.

Shenandoah. Pa
Birželio 1 d. šv. Jurgio pa

rapijos mokyklą baigė 24 mo
kiniai. Klebonas kun. J. Kara
lius laikė šv. mišias ir pasakė 
pritaikintą pamokslą ir išdali
no visiems diplomus. Šv. Mi
šiose dalyvavo visa mokykla.
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STONY BROOK LODGE

Vedeja Pr. Lapienė

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavėtis gamta 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BROOK 
LODGE, STOJJY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali 
vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

ir dienas pairiems išvykoms 
adresuojant MRS. P. LAPT.,

Kambarius atostogoms 
prašome rezervuoti raštu. 
STONY BROOK, L. I.. N. Y. Telefonas Stony Brook 586.

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu; arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

► ► ► ►►►► ► ► ►►► ►► ► ► ►►► ► ► ► ► ► ► ►► ►►► ►►►
►►►►►►►►►► ►

ROCHESTER, N.Y

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J P GINKI S. Direktorių*

9
I

šeštadieniais 2 vai. popiet. — WWRL 1600 kr—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

įvairus visuomenės pranešimai 
žinios, parengimai: koncertai 
puotos. liūdni pranešimai)

BROOKLV’N 11, N. Y.

Oro bangorrjs transliuojami
na.-ienos, muzika 'vietinės 

’okiai. ir t.t. Vestuvės.

*95 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293 

AD. JEZAVITAS 
Sutikot IMr.I

J. F. GINKIS
MrHc tonus

4. VALAKAS 
Pr—i Dir.

iII
!i
J

— Dr. D. Krivickas, birželio 
m. 1 d.. Rochesery skaitė pas
kaitą apie Lietuvos vadavimo 
akciją tarptautinėje raidoje. 
Dr. Krivickas, kaip tarpt, teisės 
žinovas, j Lietuvos vadavimo 
akciją žvelgė daugiau iš tarp, 
teisės požiūrio. Nupasakojęs 
Lietuvos vadavimo istoriją, iš
kėlė Vliko. Alto bei Lietuvos 
diplomatų teigiamą vaidmenį 
šiame darbe. Baigdamas pas
kaitą. jis kvietė lietuvišką vi
suomenę ir .jos organizacijas la
biau domėtis Lietuvos vadavi
mo darbu, negu organizacijų 
tarpusaviais santykais bei iš to 
išplaukiančiais ginčais, nes Lie
tuvos vadavimo darbas vis la
biau plečiasi ir šakojasi.

AL Bendruomenės Rocheste- 
rio skyr. pirm. Alex. Beresnevi
čius dėkodamas dr. D. Krivic
kui už įdomią pasakitą. susirin
kusius ragino prelegentą pa
klausinėti apie Vliką. nes dr. D. 
Krivickas buvęs Vliko narys, 
todėl daug galįs pasakyti. J 
klausimą dėl Vliko tarpt, padė
ties prelegentas labai teisinga; 
pažymėjo, jog Vlikas yra visuo
meninė organizacija, atstovau- 

' janti lietuvių tautą — tautos 
balsą, nes jame dalyvauja vi
sos liet, grupės, todėl, jo many
mu. turįs lietuvių tautos pasiti
kėjimą. Lietuvos diplomatų vei
kimas esąs įspraustas* •)’titrpt. 
teisės normas bei dipl. tradici
jas. Jie esą Lietuvos valdinin-

THOMPSON CONN.

11:00 V AL. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS. 
PAMOKSLĄ SAKYS J. E. VYSK. V. BKIZGYS.

GIEDOS MORCESTEKIO ŠV. KAZBIIERO PARAPIJOS CHORAS. 
3:00 V AL. ŠOKIAI GROJANT TOM MADERA O R K E S T R L 1.
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TĖVU MARIJONŲ PIKNIKAS
LIETUVIŲ DIENA

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE

kai ir jų pareiga ginti Lietuvos 
suverenumą, kas yra numatyta 
Lietuvos įstatymuose.

— Gegužės 31 d. lietuviai 
moksleiviai pastatė muzikinę 
pasaką — Pelenė. Tai trijų 
veiksmų muzikinė pasaka, vers
ta iš prancūzų kalbos. Našlaitė 
Pelenė skriaudžiama pamotės 
ir jos dukterų, bet krikšto mo
tinos dvasios pagalba patenka į 
šaunią Gėlių krašto karaliaus 
puotą, kur karalius įsimyli ją ir 
veda.

Vaidino: Pelenę — L. Ma
kauskaitė. Fėją •— krikšto mo
tinos dvasią — E. Gerdauskai- 
tė. pamotę — M. Polinauskai- 
tė. pamotės dukteris: Aldoną— 
B. Sedlickaitė. Gražiną — J. 
Poškutė. Didikės: L. Apana- 
vičiūtė. R. Malašauskaitė. Izb. 
Poškutė. V. Mackevičiūtė, didi
kus: J. Apanavičius. J. Grėbliū- 
nas ir Vyt. Makauskas. Karalių 
— Saulius Jankus. Pažus: Kr. 
Stankaity?ė ir Aid. Balčiūnaitė.

Marytė Krygervtė gražiai 
pašoko solo valsą. Taip pat gra
žiai skambino pianu R. Šerelis.

Režisavo akt. J. Kaributas, jo 
pad. Izb. Stankaitienč. kuri pa
dedama K. Butrimienės ir atei
tininkų valdybos, išnešė ant sa
vo pečių visą šio gražaus veika
lo organizacinį darbą, šokius 
parengė K. Butrimienė ir Izb. 
Stankaitienč. Vakaro pelnas 
skiriama Diepholz liet, gimna
zijai. Dalyvis

ŽINIOS Iš KALIFORNIJOS
Lietuviškai per radiją

Gegužės 10 ir 17 d. d., po 10 
vai. tyto klausantis radijo iš 
Santa Monica (Los Angeles 
priemiestis) stoties KDWL. 
1580 KC. netikėtai teko išgirs
ti lietuviškos dainos žodžių 
garsai. Vieni pas kitus' klausi
nėjo. kaip čia dabar ir iš kur 
per radiją lietuviškai?Šiandien 
jau kiekvienam pasidarė nebe- 
paslaptis iki šiol Br. Gedimino 
puoselėta ir vėliau G. Rudelio 
ir J. Uždavinio paremta mintis 
turėti bent vieną savaitinį lie
tuvišką radio pusvalandį.

Tokio pusvalandžio iškilmin
gas atidarymas turėjo būti ge
gužės 24 d. Ši diena atėjo ir 
praėjo. Kalifornijos lietuviai 
turi savo radijo valandėlę. Visi, 
kas tik laisvas, prie radijo pri
imtuvų. Maloniai ir graudžiai 
nuteikia sklindą radijo bango
mis Lietuvos Himno žodžių 
garsai.

Oficialaus atidarymo proga 
kalbėjo vienas iš pusvalandžio 
inicijatorių — J. Uždavinys, 
Lietuvos garbės konsulas dr. 
J. J. Bielskis, kun. J. Kučingis 
ir prof. M. Biržiška. Konsulas 
J. Bielskis perskaitė ir Lietu
vos įgal. ministro P. Žadeikio 
atsiųstą šia proga sveikinimą. 
Kun. Kučingis prabilo pras
mingais lietuvių katalikiško 
pasisveikinimo žodžiais — Gar
bė Jėzui Kristui —. Visų kal
bose reiškėsi džiaugsmas, svei
kinimai ir linkėjimai sėkmės 
inicijatoriams pasiimtame dar
be ir pasižadėjimas vispusiš
kai remti ir bendradarbiauti.

Be abejo, kad lietuviško pus
valandžio vieni inicijatoriai ne
išlaikys. todėl būtina vietos vi
suomenės parama. Radi jo pus
valandis tarnaus mūsų tautos 
ir visų lietuvių interesams.

Radijo programos vedėjas— 
J. Uždavinys. 3604 E. 60th St.. 
Huntington Park. Calif. Telef. 
LO 1167. Reikalų vedėjas — 
Br. Gediminas — 1011 Cole 
Avė.. Los Angeles. Calif. Tele
fonas HI 0437.

Vyt. Tamulaitis su šeima at
sikėlė iš Philadelphijos nuola
tiniam apsigyvenimui. Jo įkur
dinimu naujoje vietoje rūpina
si prieš metus čia iš Vokietijos 
atvažiavę Nefai. V. Tamulaitis 
Phiiadelpijoj dirbo braižytojo 
darbą, be abejo, kad jis ir čia 
tą patį darbą gaus. Ir daugiau

šeimų ir pavienių lietuvių atsi
kelia į Los Angeles apsigyven
ti, džiaugiasi gražiu Kaliforni
jos klimatu.

M. Jagučianskienė - šližytė 
prieš trejus metus atvažiavus 
Amerikon iš Vokietijos ir pir
mus dvejus metus pagyvenus 
net keletoj miestų, atvažiavo ir 
prigijo Los Angeles mieste. Ji 
dir ba pas turtuolius ir turi ge
ras sąlygas; patenkinta gra
žiu ir sveiku Kalifornijos kli
matu ir pasakiškais gamtos 
vaizdais bei miesto švara.

BALFo piknikas gegužės 18 
dieną praėjo pakilusia nuotai
ka.' nors žmonių buvo nedaug. 
Pelno tegauta Europoj pasili- 
kusiems tautiečiams šelpti apie 
$150.00. Pikniko surengime 
talkininkavo: V. Karazija. Br. 
Gediminas. Aftukienė, Br. 
Starkienė. St. Petroškienė ir 
kiti.

Tenka pastebėti, kad šalpos 
reikalams juo toliau vis labiau, 
užmirštame pasilikusius Vo
kietijoj ir daromės abejingesni. 
Esame centre savo kasdieniš
kų reikalų, asmeniškų ambici
jų ir kivirčų. Lengvai ranka 
numojame į Balfo daromus pa
rengimus. rinkliavas bei pini-

ginius vajus aniems nelaimin
giesiems.

•

Pereitais metais vietos Balfo 
valdyba darė piniginį vajų. Iš
siuntė 700 asmenų (lietu
viams) ir per 20 organizacijų 
raštiškus atsišaukimus aukoti 
Balfui. Porą sekmadienių ku
nigas bažnyčioje taip pat pri
minė ir ragino prie vajaus au
komis prisidėti. Bet povajinia- 
me Balfo narių susirinkime pa
aiškėjo labai menki rezultatai. 
Iš 700 teatsiliepė vos 35 ir iš 
visų organizacijų — nė viena. 
Optimistai, 5'r atsiliepimus ir 
paaukojus, skaitė vajų neblo
gai pasisekusiu — tai jau per
dėtas optimizmas. Kas dar juo
kingiau. kad vienas balsingas 
visuomenininkas padarė Balfo 
valdybai net priekaištų, kad ji 
neturėjusi teisės kreiptis į or
ganizacijas su prašymais šal
pai aukų. t. y. alkaniems duo- • 
nos.

Kad ir 
bet visi ir
išlaikysime visus anuos nelai
minguosius. išpildysime kiek
vienas savo pareigą, kurią 
mums deda natūralus žmoniš
kumo jausmas, sąžinė ir pats 
Kūrėjas.

mažomis aukomis, 
nuolatos aukodami

Juozas Mitkus

Į LIETUVOS VYČIUS
Lietuvos Vyčių organizacija 

šiais metais mini 40 metų or
ganizacinio gyvenimo sukaktį. 
Per tą laiką Vyčiai daug dirbo 
ir toliau dirbs Dievui ir Tėvy
nei Lietuvai. Daug jie yra pri
sidėję prie kitų organizacijų, 
padėdami BALFui, A. L. Tary
bai ir A. L. R. K. Federacijai, 
dirbdami Lietuvos išlaisvinimo 
ir jos žmonių pagelbėjimo rei
kalams. Vyčių kuopos gyvuoja 
ir energingai dirba nuo Maine 
iki Oregon ir Califomijos. Or
ganizacija
skyrių: 1) Jaunesnieji — tai 
mergaitės 
baigę pradinę mokyklą ir dar 
nesuėję 
Tikrieji 
nuo 16 
resnieji 
menys.

susideda iš trijų

ir berniukai, kurie

16 metų amžiaus. 2) 
nariai — visi asmenys 
metų amžiaus, 3) Vy- 
arba Senjorai — as- 
sulaukę 30 metų am

žiaus. Organizacija įteikia tin
kamus laipsnius, kuriuos na
riai gali gauti per pažymėtus 
darbus pagal ritualą. Nariai 
taipogi gali būti pakeliami į

Tėvai Pranciškonai
Prie savo vienuolyno Kennebunk Porte. Maine. ;

NUO LIEPOS 1 D. IKI RUGPIŪČIO 5 D.
atidaro

BERNIUKU STOVYKLĄ
Vieta graži — prie pat Atlanto vandenyno; geras maistas, 

gražus lietuviškas auklėjimas.
Norintieji galės pasilikti iki rugpiūčio 10 d. iškilmių, 

vadinamų “Lietuvių Diena.”
IJ Ncw Yorke ir apylinkių berniukai bus nuvežti aulomobiliais. susi
tarus-iš anksto su Kennebunk Port vienuolyno viršininku.

SAVAITINIS MOKESTIS — $20.00
Visais stovyklavimo reikalais kreipkitės:

R E V. S i; P E R I O R
Franciscan Monastery — Kennebunk Port, Maine

garbės narių skaičių dėl nepa- , 
prasto pasidarbavimo organi
zacijos gerovei.

Šiemet, kovo 4-ta dieną mi
nėdami tradicinę savo patrono, 
Šv. Kazimiero, šventę. Vyčiai 
pradėjo naujų narių vajų, ku
ris tęsis iki liepos 4 d. Vyčiai 
kviečia visą katalikišką lietu
višką jaunimą prisirašyti prie 
Liet. Vyčių organizacijos ir 
padėti jiems dirbti Lietuvybės 
išlaikymo darbą.

VValter R. Chinik (Cinikas)
Vajaus Pirmininkas 
(4649 Cook Avenue) 
(Pittsburgh 27, Pa.)

ATsiminimAI
RADIO VALANDOS

SEštadięniaisI
4:45<
530^

JACMŪKAS
D1REKTOPJIIS

1*264 WHITE ST. 
H | LLSI DE N. J
’ TEL. '

VVAVERLY
63325
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Naujam Zoologines sodo tvenkiny Bronx. N. Y., šie drambliai labiau 
panašus j besitaškančius mažus vaikus, negu į rimtus dramblius.

REIKIA NUOTRAUKOS
Turintieji Lietuvoje mirusio 

poeto Vytauto Mačernio nuo
traukų — grupėje ar paskirai 
— maloniai yra prašomi pri
siųsti “Darbininko’’ redakcijai. 
Panaudojus jos bus grąžintos.

SKELBIMAS
Ruošiama spaudai knygutė 

apie tremtyje išleistus DP sto
vyklų pašto ženklus.

Todėl prašau atsiliepti buvu
sius stovyklų vadovus, turėju
sius reikalų su tų ženklų išlei
dimu. Be to, kas turėtų, kokių 
informacijų dokumentų, klišių, 
prašau prisiųsti. Vėliau grąžin
siu.

i. Grigaliūnas, 
1160 E. 72 Str.
Cleveland 3, Ohio.

iotftftiftifttia

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

JOSEPH BARASEVIČIUS 
I aidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktj 

Koplyčia šermeninis dykai
TeL SOuth Boston 812590

Lithuanian 
Fu rni tu re G>

M O V E R s — 
SO 8-4618 

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Moven

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

I

ŠACHMATAI SKELBIMAS

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Veda K

Kanada į Helsinkio olimpiadą 
numato pasiųsti tokią šachmatų 
komandą: Povilas Vaitonis. Ka
nados meisteris (Hamilton*, 
Frank Anderson (Toronto*, D. A. 
Yanofsky (dabar Anglijoje*, M. 
Fox (Montreal*. Pakaitai: Dr. 
Divinsky (Winnipeg» ir latvis M 
Jurševskis (Vancouver*.

Anglijos komanda skelbiama 
tokios sudėties: L. Barden, H. 
Golombek. D. Hooper. D. Horne, 
P. Milner-Barry ir J. Penrose. 
Anglijos meisteriai: E. Klein ir 
Alexander vykti negali.

JAV komanda dar nesudaryta 
ir tebėra neišspręstas lėšų klau
simas.

A. Zujus ir Kaufman pirmauja 
antrose Chicagos miesto pirmeny
bėse. Zujus laimėjo prieš ukrai
nietį Fedan ir susilygino taškais 
su pirmavusiu Kaufmanu. Abu 
turi no 4 tšk. Kalvaitis laimėjo 
prieš Olisen. o Jakštas įveikė La- 
vinger. Kalvaitis. Fedan ir Moore 
turi po 3*2 taškų. Jakštas ir dar 
keli turi po 3 tšk.

Sekančiam rate A. Zujus susi
tinka su Kaufmanu. Tai bus le
miama kova dėl Chicagos meiste
rio vardo.

Transmississippi pirmenybėms i 
Davenport, Iowa. išvyko P. Taut- 
vaiša ir V. Karpuška.

Montrealio pirmenybėse pir
muoju eina A. Shilor su 9-1 taš
kų. Williams ir Dr. Rauch po 8'2. 
Žalys 6*2 <1 nebaigta', E. Davis 
5(3», J. Salisnjak 4<2>. Premier 
Reserves grupėje veda G. Novickv 
su 6-0 taškų. J. Stonkus 5-1. Weiss 
ir Drorenil po 4-2.

Montrealio tarpklubinėse pir
menybėse pirmauja New Cana- 
dians ir Montreal CC. Nevv Cana- 
dians komandoj lošia Ignas Ža
lys. pirmoj lentoj ir J. Stonkus— 
trečioj.

Toronto pirmenybėse dalyvavo 
P. Mačiulaitis. Jis surinko 3 taš
kus. Laimėjo F. R. Anderson su 
R. Siemms su 7'2-l’2-

S. Reshevsky. JAV didmeistris, 
pradėjo 10 partijų matčą su S. 
Gligoric 'Jugoslavija'. Reshevs
ky, kaip žinome, nesenai laimėjo

Merkis —

matčą su argentiniečių Najdorf 
11-7.

V. .Mikėnas, kaip pateikia Ro- 
gosino šachmatų knyga, itin pa
sižymėjo pirmose tarprespubliki
nėse komandų pirmenybėse. Mi
kėnas būdamas pirmoje lentoje 
užėmė pirmą vietą su 5-1 taškų. 
Solidų didmeistriai Boleslavskis, 
Lilientalis. Bondarcvskis ir kt. li
ko žemiau jo.

Birželio 21 d., 8.30 vai. ryte 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je (207 York St., Brooklyn, 
N. Y.) bus atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios už A. A. Jono 
Ramono sielą, dešimties metų 
jo mirties sukakties proga.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

664 EAST BROADWAY 
tAouth Boston. Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-0815

DOnth Baotoa 8-20M

Real Estate & Insurance
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
VVest Roxbury, Mass.

TeL P A- 7-0402-M

SPORTAS PASAULYJE
Jerscv Joe AYalcott sėkmingai 

apgynė sunkaus svorio pasaulio 
meisterio titulą prieš buvusį 
meisterį E. Charles. Susitikimas, 
kuris įvyko Philadelphijoje, tęsė
si 15 rundų ir Walcott nugalėjo 
Charles taškais.

Malaja sėkmingai apgynė bad- 
mington pasaulio meisterio var
dą. Varžybose dėl Thomas taurės 
jie finaliniame susitikime sėk
mingai nugalėjo JAV rinktinę 
7:2.

Bobby Ilill. Ohio. pastatė nau
ją pasaulio rekordą motocik’ų 
lenktynėse. Laimėdamas 10 mylių 
amerikiečių pirmenybes jis išvys
tė 65.5 mylių greitį, šis greitis 
yra naujas rekordas.

V. Marzetto iš Italijos laimėjo 
Grand Prix de Monaco automo
bilių lenktynes.

IŠ TENISO PASAULIO:
Besiruošdami žymiajam Wim- 

bledon turnyrui, geriausi pasau
lio tenisininkai dalyvauja įvai
riuose teniso turnyruose vak. Eu
ropoje. štai Amerikos meisterė, 
17 metų Maureen Connolly lai
mėjo antrą turnyrą Anglijoje. 
Manchesterio turnyro finale ji 
nugalėjo Jean Rinkei .per 2 setus. 
Torųuay — Anglijoje pravestame 
turnyre pirmą vietą užėmė Ja- 
roslav Drobny, finale nugalėjęs 
Ian Ayre iš Australijos per 2 se
tus. Birmingham'o turnyre pirmą 
vietą užėmė amerikietis Savitt, 
finale nugalėjęs savo kolegą 
Clark. žymus australas Ken Mc- 
Gregor laimėjo Belgijos tarptau
tinį teniso turnyrą, finale nuga
lėdamas Tony Trabert per 5 se
tus.

P. V.

Pranešimas studentams
Lietuvių Studentų Sąjungos 

JAV Rinkiminė Komisija pra
neša, kad rinkimai į Sąjungos 
centrinius organus: Centro 
Valdybą, Revizijos Komisiją ir 
Garbės Teismą pratęsiami iki 
š. m. birželio mėn. 17 d.

Rinkiminė Komisija

Mainau, perku, parduodu lietuviš
kus ir kitų Europos kraštų PAŠTO 
ŽENKLUS. Ieškau USA ir Kanados 
pašto ženklų.

J. GRkiAlJf NAS
11SO E. 72 St., Cleveland 3, OMo

IŠNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba j Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

Į SHALINS I 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84 02 Jamaica Avė.

(at Forcst Parkvray Station) į 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves i 
Ė Koplyčias suteikiam nemokamai į 

visose miesto dalyse.
1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: f

F. W. SHALINS IR
J. B. SHALINS 
TeL Virgin!* 7-4490 

i—....—....................... .........

ADVOKATAS PRANAS ALKAIS
turi savo ofisą:

110—18 JAMA1CA AVĖ.. RICHMOND HILL

(važiuojant Jamaicos traukiniu, išlipti 111 St. stotyje).

OFISAS ATIDARYTAS PIRMADIENIAIS IR
TREČIADIENIAIS IKI 8 VAL. VAKARO.

9 rungtynės birželio 28 <1.
Post Timc 1:45 

DonHc Closes 1:25 
Pagrindinės rungtynės 
antradienį, birželio 17 <1. 
Naujosios Anglijos gy
ventojai yra užsianga
žavę tri jų metų senumo 
arkliui pridėti

$50,000

SUFFOLK

HJ0WHSA
II

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, ALSU. NOSIES Dt GEfeKLM LMKNI

Ofisai: 30 East Mth Street, Ne* Ybrit CHy. penktas aukštas. Važiuoti
BMT iki 5 Avė. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. MU 8-8877 

Valandos susitarus antrai., ketvirtad. ir šeštad. nuo 3 iki 8 vakaro.
12 Shere Laae, Bay Shere, L. L, TeL B*y Moti 8710. Važiuoti Long Island 

Raiiroad iki Bay Stiore arba automobiliu Southerti Statė Parkway. Valandos 
susitarus pirmad., trečiad. ir penktad. visą dieną, o Seštad. tik iš ryto.

Ofiso tel. LExington 2635

I

Namų tel. LOngwood 1721

S.Ankudas (Ankudavičius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHtEUOGAS

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7—9 p.p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

•*

5

k.

JOHN DERUHA, M. D.
tekstų, pMės, «dM, kraujo, vMMų ir Ntų Igų gydyto jta

■a o-

WAITKUS 
FUNERAL HOME

107 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge. Mass.

PRANAS WAITKlTS
1 aidatuviu Direktorių* 

ir ItalmmuotojM
NOTARY PUBLIC

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduole 
yra mišinys riešu
tų. uogų, šaknų, ir 
lapų: ji yra varto
jama nuo visokių 
nerviški.! ligų ir 

galvos skaudėjimų.
Patarnavimas diena Ir naktj.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že 
minusiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir 1 kitus miestus.
MkalO šanMO: TeL TB 0-0484

i
EII 
s
s

I

Gauta 44 Europos vokiečių ga
mybas naujų radijo aparatų. Vi
sos bangos ir F.VI. Kreiptis j St. 
GRABI.I AISK A. 5 Thomas 
Park, So. Boston. Mass.

nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.
ALENANDER’S CO.

414 VVest Broadway, 
South Boston 27, Mass.

LIETUVIU RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-O1S9

Lietuvių Radio Korp. programa [w>r stoti VVBMS, 109" kilocyeles. 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį buš sekanti:

1— Falcons Radio Orkestras
2— Dainos
3— Magdutės pasaka.

Po programai, malonėkit parašyt laiškelį ar atvirutę i stotį VVBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Ačiū. Steponas Minkus

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MIŠIUNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, knr visi myli užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - liknadžM - Televtrija • MtnKra - Sportas

502 GRANO ST., kampas Uniou Avė. BROOKLYN, N. V.

Tel. EV 4-9672 Namų tol. EV. 4-1912

LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIU 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

4 ZAKARAUSKAS, Mgt.
280 l'nion Avenue Brooklyn, N. Y.

NAMAIIlSeiRI

PIGUS, GEBL GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas. šviesūs kambarftri; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 Šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su galiū
nu, restoranu ir 3 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kt* 
nori įsigyti namą ir bizni, nes par
duodamas ir bizni*. Vieta gera, ta 
tuvių aplinkoje.

1YASTOMAS
REALTY and INSURANCE

3225 FuHon St. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2700

85-03 WAREHAM PU 
JAMA1CA, N. ▼.

TeL JAmafca 8-7728

William J. Drake
I DIAG t)M A S)

LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
! (Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas
KopiyuijE

423 Metropolintan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

LAlOOtUVfę VHTKtOrUlS 
Notary Fubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojaa

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85th Street. Woodhaven 81, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Patenkino Brocktonicčiiis
per 50 metę, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence St., Brorkton, Mass.

Tel. 189

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KN1GHTS OF LITIIUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

+ +
+ + + ++♦ +
i

t
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4-T

'J

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

TIME 1MONEY } W!th 7teaf
WORK j n

BROCKTON SERVICE
On. BURNER and HEATING SIŠRVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MA8S.
TeL 2608
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DARBININKAS

šventės procesija lietuvių baž
nyčiose bus ŠĮ sekmadieni.

V. J. Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje kitą sek
madieni |>er 9 vai. mišias vai
kučiai priims pirmą šv. komu
niją. Būtų gražu, kad ir jų 
tėvai ir giminės dalyvautų ir 
priimtų šv. komuniją kartu su 
savo mažyčiais.

Kun. N. Pakalnis 
birželio 16 d. išvyksta kunigų 
rekolekcijoms. Sugrįš šešta
dieni. birželio 21 d.

New Yorko skautai
šį šeštadienį, birželio 14 d.. 2 
vai. p. p., per J. Ginkaus ra
dijo valandą duos montažą 
apie baisųjį birželį.

Tėvu Diena
švenčiama šį sekmadienį. Tai 
diena, kurioje pagerbiami gyvi 
tėvai ir prisimenami mirusieji.

Lietuvių Dienos
reikalų aptarti "Darbininko” 
redakcijos patalpose birželio 
10 d. buvo susirinkęs gausus 
būrys įvairių lietuviškų orga
nizacijų atstovų. Nutarta su
ruošti gražią programą su 
smagiais pasilinksminimais. 
Sudarytas organizacinis rate
lis, kuris rūpinsis sutraukti 
kiek galint daugiau lietuvių į 
šį šaunų parengimą. įvyksiantį 
liepos 4 d. Klasčiaus parke.

Angelų Karalienės
par. Šv. Vardo Draugijos na
riai birželio 8 d. bendrai iš
klausė šv. Mišių, priėmė šv. 
komuniją, o po to turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Kun. V. 
Pikturna plačiai palietė liet, 
katalikiškosios spaudos klausi
mą. ragindamas ją skaityti ir 
remti. Po to pasitarta parapi
jos pikniko ruošimo reikalu. 
Pirmininkavo V. Žemantaus- 
kas.

•Juozas Kapočius.
spaustuvininkas ir knygų lei
dėjas. lietuvių spaudos reika
lais pereitą savaitgalį lankėsi 
\Vashingtone. Kartu sostinės 
aplankyti buvo nuvykę “Dar
bininko" skaitytojai: V. Mro- 
zinskienė su Sauliuku. J. Ma- 
černienė ir V. Žebertavičius.

DAINŲ ŠVENTE 
dalyvaujant 12 chorą,

įvyks

birželio 22 d., 1952 m.,
KLASČIAUS PARKE

Masjveth Avė. and 58 St., Maspeth. N. Y. 
Rengia

New Yorko ir New Jersey choru apskritys.
Koncerto pradžia 5 vai.

Įėjimas $1.00
Šokiai prasidės 7.30 v. vak.

ORKESTRAS NAKTIES PELĖDŲ
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI!

K ENGIMO KOMISIJA

Amerikos LRK Susivienijimo 
Seimas,

iš eilės 58-asis, įvyksta New 
Yorke birželio 30 d. ir truks 
iki liepos 3 d. Seimas vyks 
Statler viešbučio patalpose. 7th 
Avė. ir 34th St. Tenai pat lie
pos 1 d. įvyksta ir didžiulis 
banketas su menine programa. 
Juo norima paminėti šios or
ganizacijos 65 metų gyvavimo 
sukaktį. Banketas prasidės 
7.00 vai. vakare, bilietas su 
taksais ir patarnavimu — 3.50 
dol.

šio Seimo Rengimo Komisi
ja neseniai buvo susirinkusi 
{■osėdžio ir aptarė aktualiuo
sius reikalus. Posėdžiui pirmi
ninkavo kun. V. Dabušis. o 
posėdyje dalyvavo: S. K. Lu
koševičius. A. Spaičys. P. Ku
bilius, P. Minkūnas. K. J. Kru- 
šinskas. J. Mačiulis ir P. J. 
Montvila.

Angelu Karalienės oarapi'os tažnyčioje vaikučiai su dvasios vadais po pi 
rmosios šv. komunijos iškilmių.

Pirmoji Komunija
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje pereitą sekmadienį 
praėjo labai įspūdingai. Kartu 
su vaikučiais šv. komunijos ėjo 
ir jų tėvai bei artimieji. Baž
nyčia ta proga buvo gražiai 
papuošta, altorius skendo bal
tose gėlėse. Seselės įdėjo daug 
darbo ir rūpesčio papuošdamos 
bažnyčią ir paruošdamos vai
kučius šiai pirmajai jų di
džiausiai šventei.

Klebonas kun. J. Aleksiūnas 
atlaikė šv. mišias, pasakė pri
taikintą pamokslą, o apie 70 
vaikučių iš jo rankų ■ priėmė 
pirmą kartą šv. komuniją.

Amerikos LKK Klubo 
narių susirinkimas šaukiamas 
birželio 21 d. 7.30 vai. vakare 
“Darbininko" redakcijos patal
pose.

Am. Liet. Kat. Federacijos 
New Yorko apskrities susirin
kimas įvyksta birželio 27 d. 8 
vai. vakare Apreiškimo par. 
salėje.

Leonardas Žitkevičius, 
Brooklyne gyvenąs daugelio 
vaikų poezijos leidinių auto
rius ir aktualių politinėmis ir 
visuomeninėmis temomis saty
rų kūrėjas. Čikagos "Drauge” 
pradėjo redaguoti linksmąjį 
skyrių.

Dail. V. K. Jonynas 
su savo darbais dalyvauja 
tautinėje Amerikos grafikų pa
rodoje \Vashingtone. Paroda 
užtruks keletą mėnesių.

Dr. V. Tercijonas, 
jau kelinti metai Brooklyne ak
tyviai besireiškiąs lietuvių vi
suomenės veikloje, parengė 
spaudai studiją apie lietuvius 
gydytojus. Knyga apima apie 
200 Lietuvos ir Amerikos gy
dytojų visuomenininkų, prade
dant nuo seniausių laikų, įjun
giant dr. J. Basanavičių, dr. J. 
Šliupą ir kt. Veikale apžvelgia
ma jų reikšmė tautiniame, vi
suomeniniame ir profesiniame 
darbe.

Robertas Prosčiūnas, 
“Darbininko” skaitytojas. įsi
kūręs Brooklyne prieš porą 
metų, neseniai nusipirko val
gyklą, esančią priešais Litua
nikos aikštę, ir gerai darbuo
jasi. Ypač garsūs lietuviški ko
pūstai.

Moterų Vienybės
Pavasario Balius ir šokiai pe
reitą šeštadien. George Wa- 
shington viešbutyje praėjo 
ypatingai dideliam svečių skai
čiui dalyvaujant. Programoje 
dalyvavo op. sol. Vincė Jonuš
kaitė, akompanuojant Aleksui 
Mrozinskui. Valso šokime pir
mą premiją laimėjo D. Savic
kaitė ir St. Liogis, o rumbo— 
Algirdas ir Barbora Bacey. Šo
kiams grojo Ad. Jezavito or
kestras. Svečių tarpe matėsi 
Algirdas Brazis, konsulas J. 
Budrys ir V. Sidzikauskas su 
poniomis ir kt. — tiek senieji, 
tiek naujai atvykusieji lietu
viai.

Parapijos klebono atsišaukimas
Parapijos klebonas kun. Pr. 

Virmauskis atskiru laišku per 
parapijos biuletenį kreipėsi į 
parapijiečius, kviesdamas au
koti stambesnių sumų parapi
jos reikalams, nes reikia re
montuoti parapijos mokyklą, 
išlaikyti seseles mokytojas ir 
atlikti kitus parapijos uždavi
nius. Parapija jau keli metai 
neberengia pikniko ir vietoj jo 
metu laukiama daugiau aukų, 
daro specialią rinkliavą, kurios 
Tokia rinkliava jau buvo pra
eitą sekmadienį. Yra aukoju
sių net po 100 dol. Tačiau kas 
dar neaukojo, yra raginamas 
artimoj ateity tai padaryti.

Devintinių procesija 
įvyksta sekmadienį, birželio 15 
dieną 2 vai. p. p.

Parapijos mokyklos baigimo 
aktas

įvyksta sekmadienį, birželio 
15 d., 7 vai. vak. salėje po baž
nyčia. Kviečiami vaikų tėvai 
ir visi parapijiečiai.

B AI.Fo centras gegužės mėn. 
gavo 2,800 dol. aukų pinigais ir 
1,156 svarų drabužių. Pinigais 
daugiausia aukojo Illinois vals
tybė (Chicago) — 694 dol. ir 
Kanados lietuviai — 559 dol. 
Drabužių daugiausia aukojo 
Nevv Yorko lietuviai — 545 sv.

Pfizer Kompanija
praneša, kad jos gaminami 

vaistai prieš džiovą — Cotina- 
zin — maisto ir vaistų adminis
tracijos leisti viešam naudoji
mui. • Jei sąlygos nepablogės, 
kompanija galės per mėnesį pa
gaminti iki 40 milijonų tablečių 
(50 mg). Šiame fabrike, kaip 
žinia, dirba ir keliolika lietuvių 
brooklvniečių.

Bronė Spūdienė, 
brooklynietė visuomenės veikė
ja, šį mėnesi mini 15 metų su
kaktį nuo savo atvykimo į 
Ameriką.

Long įsiand žinios
Balfo 120 skyrius birželio 

28 d., šeštadienį, turės savo 
pramogą, kuri įvyks Pr. La
pienės vasarvietėje Stony 
Brook, L. I. Be meninės pro
gramos ir kalbų bus Joninių 
laužas su Lietuvos vaizdais ir 
kt. Kviečiami Long Island, 
Brooklyno, New Yorko ir 
apylinkių lietuviai tą dieną at
vykti į minimą vasarvietę ir 
prisiminti Laisvosios Lietuvos 
gyvenimą, pakvėpuoti tyru 
oru. pasižmonėti su pažįsta
mais, sudaryti geresnę nuotai
ką vietiniams Long Island lie
tuviams dirbti šalpos darbą. 
Įėjimui jokios įžangos nėra. 
Balfo veikėjos tą dieną parda
vinės savo paruoštus užkan
džius ir visą’ pelną paskirs 
BALFui. Taigi, dalyvaudami 
paremsiste mūsų brolį, sesutę 
dar tebevargstančius tremtyje.

Rengimo Komisija

♦ MELODIJOS VALANDOS PIKNIKAS

Birželio Įvykių minėjimas 
įvyksta šeštadienį, birželio 14 
dieną, 8 vai. vak. parapijos sa
lėje po bažnyčia. Kalbės buvę 
bolševikų ir nacių kalėjimų 
kaliniai prof. I. Končius, dr. J. 
Leimonas, P. Žičkus. Minėjime 
taip pat laukiama atvykstant 
prof. K. Pakšto.

Asmeniški kvietimai niekam 
nesiuntinėjami. Tremtinių Ra
telio Valdyba kviečia visus 
tremtinius įsidėmėti šį minėji
mą, jame dalyvauti ir pakvies
ti kitus lietuvius.

Sekmadienį, birželio 15 d. 10 
vai. bus pamaldos už kenčian
čią Lietuvą ir Lietuvos kanki
nius bei tremtinius Sibire ir ki
tose Rusijos vietose. Pamokslą 
sakys T. dr. J. Venckus, S. J.

Daug baigusių aukštesnes 
mokyklas

Šį pavasarį ypač daug lietu
vių jaunimo baigė aukštesnes 
mokyklas gerais pažymiais. 
So. Boston High School baigė 
A. Brazdžionis, R. Leimonas. 
Technical High School baigė 
V. Vaitkevičius, V. Lembertas, 
žižniauskas ir Kt.

Pagerbė Juozą ir Rozaliją 
Rodonius

Ši aktyvi lietuviškame gyve
nime pora birželio 1 d. StrancŲ 
svetainėje atšventė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Buvo apie 100 dalyvių. Gavo 
daug sveikinimų ir dovanų.
šeštadieninės mokyklos baigi

mo aktas
įvyko birželio 7 d. Prisirinko 
daug tėvų ir svečių. Perskaity
tas Mokytojų Tarybos proto
kolas, iš kurio paaiškėjo, kad 
mokslo metų pabaigoje mo
kykloje mokėsi 147 mokiniai ir 
beveik visi perkelti į aukštes
nes klases. 17 mokinių baigė 
keturių gimnazijos klasių kur
są ir buvo egzaminuojami iš 
lietuvių kalbos. Trečios klasės 
mokiniai baigė Lietuvos geo
grafijos kursą ir buvo egzami
nuojami. Vienas mokinys — V. 
Vaitkevičius, baigė astuonių 
gimnazijos klasių kursą, išlai
kė bagiamuosius egzaminus ir 
gavo atestatą bei mokytojų 
dovaną — Liet. Poezijos anto
logiją.

Įvairioje meninėje progra
moje, kurią parengė klasių 
auklėtojai ir muzikos mokyto
jas V. Strolia, vaikai ir jauni
mas dainavo, deklamavo, skam
bino piano, švilpė skudučiais, 
skaitė savo kūrybą ir žinomų
jų autorių ištraukas, šoko ba
letą ir pan. Jaukioje, tikrai lie
tuviškoje nuotaikoje praleista 
pora valandų. Mokslo metų 
baigimo proga atvykęs J. Tui- 
nila paaukojo mokyklos reika
lams 25 dolerius, o Paprastas 
Pilietis per P. Lembertą — 10 
dolerių. Kiti aukojo po dolerį 
ir daugiau.
Rašytojų klubo susirinkimas 
įvyko birželio 7 d. vakare. Ra
šytojų klube yra susispietę ne 
tik Bostone gyveną rašytojai, 
bet ir kitų sričių kultūrininkai 
bei visuomenininkai. Susirinki
mai būna aktualūs, jaukūs, 
draugiški. Visada būna litera
tūrinė dalis — koks autorius 
paskaito savo kūrybos, o pas-

400 mokinių ir 25 mokytojų ekskursija laivu "New York” atsi
trenkė North River upėje j krantinę. Sužeista 30 asmenų, iš jų 
11 paguldyta ligoninėj. Viršuj matosi vieno vaikučio aprišta ran
ka. Apačioje — mokiniai apžiūri įlenktą laivą. Nelaimė įvyko tik 
pasijudinus laivui iš vietos.

kui būna paskaitos įvairiomis 
temomis. Susirinkimai visada 
baigiami pašnekesiu prie ka
vos stiklo.

Birželio 7 d. susirinkimo dė
mesio centrą sudarė iš Nevv 
Yorko specialiai atkviestas ra
šytojas A. Vaičiulaitis. 
Ypač gausiame susirinkime A. 
Vaičiulaitis pradžioje paskaitė 
keletą eilėraščių, o paskui skai
tė labai nuotaikingą, visų dide
liu dėmesiu išklausytą prozos 
dalyką. Prie kavos stiklo A. 
Vaičiulaitis papasakojo savo 
biografijos bruožų.

Susirinkimas buvo metinis. 
Ligšiolinė valdyba su F. Kirša 
pryšaky, išbuvusi dvejus me
tus. atsistatydino, ir buvo iš
rinkta nauja: B. Brazdžionis, 
A. Gustaitis, Pr. Lembertas, 
V. Kulbokienė ir dail. V. Virz- 
girda.

Statys pravoslavų teologijos 
institutą

Bostono miesto daly, vad. 
Brookline, birželio 15 d. bus 
padėtas kertinis akmuo naujai 
statomo graikų ortodoksų baž
nyčios teologijos instituto. Šis 
institutas, veikiąs Bostone, yra 
vienintelė mokslo įstaiga, kuri 
rengia stačiatikių dvasininkus 
graikų ortodoksų bažnyčiai vi
sose Jungt. Amerikos Valsty
bėse. Manoma, kad dalyvaus 
apie 50.000 žmonių ir visi žy
mieji graikų stačiatikių dvasi
ninkai.

Jėzuitas sveikina žydus
Boston College prezidentas 

T. Joseph R. L. Maxwell daly
vavo Bostono žydų kolegijos 
iškilmėse ir pasakė kalbą.

Naujos lietuviškos šeimos
Gegužės 25 d. susituokė Juo

zas Jocius su Sofija Šimutyte.
Birželio 8 d. susituokė iš 

tremties atvykęs inžinierius 
Vytautas Izbickas su tremtine 
Felicija Bagdonaite, ligi šiol 
gyvenusia Montreal, Kanadoje.

Birželio 8 d. susituokė Eduar
das Žemaitis ir Elzbieta Janu
lytė. Sveikiname, linkime lai
mingo gyvenimo.

Gimė
Kovo 23 d. gimė Valerija- 

Danutė, Alfonso ir Onos (Bal
čiūtės) Jackūnų duktė.

Gegužės 13 d. pakrikštyta 
Karolina-Jone. Leono ir Ele
nos (Motytės) Ferguson duktė.

Geg. 13 d. pakrikštytas Jo- 
nas-Pranas, Jono-Prano ir Ka- 
terinos Mockų sūnus.

Birž. 6 d. pakrikštytas Jo- 
nas-Petras. Juozo ir Stefanijos 
Selevičių sūnus.

Brockton, Mass.
Stato bažnyčią

Brocktoniečiai sparčiai sta
to naują bažnyčią, vadovau
jant klebonui kun. Pr. Stra- 
kauskui. Greitu laiku mūras 
iškilo virš langų. Jei nesutruk
dys plieno streikas, tikimasi 
įeiti į naują bažnyčią dar šiais 
metais.

Serga — Birželio 4 d. staiga 
susirgo Antano ir Petronėlės 
Peldžių sūnus Richardas. Pa
daryta apendicito operacija. 
Ligonis jaučiasi neblogai. Jis 
yra Dr. J. Kvaraciejaus prie
žiūroje.

| Didžioji Lietuvių Diena |
Rengiama Tuvy Pranciškonu DARBININKO naudai.

Įvyks liepos-July 4 d. — J. A. V. Nepriklausomybės dienoje,
KLASČIAUS PARKE — CLINTON HALL

56—70 58th St., Maspeth. N. Y.
GRAŽI PROGRAMA. GARDŪS VALGIAI IR GĖRIMAI. ĮVAIRŪS LAIMĖJIMAI. 

LNKSMA MUZIKA IR ŠOKIAI
Visi lietuviškos - katalikiškos spaudos globėjai ir mylėtojai iš anksto kviečiami 
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vLIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MILŽINIŠKAS PIKNIKAS ĮVYKSTA

SEKMADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 22 D.
Visi važiuokite j didžiausį lietuviy sąskridį Naujoje Anglijoje.

Atsivežkite ir savo draugus. Čia galėsite laimėti daug gražių dovanų. Per visą dieną gros pagarsėjęs 8 PC

AL STEVF.NS ORKESTRAS 
BROCKTON FAIR GROUNDS 

didelė vieta, kur turėsite progos susitikti su savo seniai nematytais draugais.
IŠGIRSITE POVILO IR NELYTĖS DIETĄ

Platesnių informacijų ir apie išvykimo laiką autobusais klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos radijo progra
mą kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. iš VVHIL stoties 1430 kc.
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