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(Iš “Išeivių Draugo”)
Londono lietuvių tarpe 

yra senesnės kartos žmo
nių, kurie moka kelis žo
džius ištarti rusiškai, nors 
kalbėti kaip reikiant nega
li. Tas jų mokslas tapo ge
ra meškerė tiems, kurie 
nori įvelti Londono lietu
vius į Sovietų tarnybą. Vi
si žino, kad komunistai vi
same pasaulyje tarnauja 
Rusijai, o ne to krašto 
naudai kuriame gyvena. 
Lietuvių dalis nei nepaju
to kaip komunistų agentai 
juos įtraukė į savo pink
les. Tam panaudojo įvai
rius būdus ir priemones. 
Vieniems pažadėjo suma
žinti savaitinę namo nuo
mą, kitiems padėti laimėti 
streiką, kad gavus dides
nius atlyginimus už darbą, 
tretiems surado kitokius 
viliojimus. Toji Sovietų a- 
gentų veikla yra ne nuo 
šiandien lietuvių tarpe. 
Kad prie jų lengva širdi
mi dedasi žydai, kurie savo 
tėvynės neturi, tai galima 
pateisinti. Bet kad prie ko
munistų, Sovietų Rusijos 
kontroliuojamų dedasi lie
tuviai, kurių Lietuvoje gi
mines, draugus ir pažįsta
mus nežmoniškai spaudžia 
Rusijos komunistai — tik
rai nepateisinamas daly
kas.

Kas skaito laikraščius, 
žino, jog Kanadoje, Angli
joje ir kitose šalyse susek
ti yra Sovietų Rusijos šni
pai komunistai. Kai ku
riuos jų teisia, kiti bus tei
siami. Anglijoje kol kas y- 
ra ramu. Čia komunistai 
dar veikia laisvai tarnau
dami Sovietų Rusijai. Bet 
tik aklas gali nematyti, 
kad ši padėtis nesitęs ilgai. 
Su svetimos valstybės a- 
gentais D. Britanija paro
dė, kad moka greit susi
tvarkyti. Buvo Anglijoje 
prieš karą fašistų organi
zacija. Kai tik iškilo ka
ras, visi jie suvažiavo į ap
saugą. Gerai, kad jie buvo 
Britų piliečiai. Juos palai
kė, jų dalį išgydė iš fašistų 
ligos ir paleido. Bet jei kils 
stambesnis nesusiprati
mas tarp Sovietų Rusijos 
ir Anglijos, tai visi Sovie
tų agentai ir jų pagelbi- 
ninkai pasijus vienoje vie
toje stropiai apsaugoti, 
kad negalėtų Anglijai pa
daryti žalos. Tokiais atve
jais neskirstoma, kas va-
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Europa (LAIC) — Vati
kano misijai baigiant iš- 
vietintųjų stovyklų Vokie
tijoje vizitavimą, tos mi
sijos Baltijos tautoms at
stovas, kun. Dr. Viktoras 
Pavalkis lietuviškiems lai
kraščiams pranešė, kad 
nors kiti misijos nariai 
jau ankščiau sugrįžę, Bal
tijos tautoms vizituoti at
stovas dar pasiliko aplan
kyti anglų zonoje esančias 
stovyklas. Savo įspūdžius 
kun. Dr. Pavalkis taip api
budino: “Visur pastebi
mas gyvas — ligi ašarų 
siekiąs — susirūpinimas 
savo neaiškia padėtimi. 
Bijomasi, kad kai bus 
sprendžiama kam turi pri
klausyti mūsų tėvų ir pro
tėvių namai, mes nebūtu
me palikti nuošaliai — lyg 
tie nesuinteresuoti žiūro
vai. Tačiau, lietuvių dva
sia nėra palaužta. Daugu
mas iš jų yra įsitraukę į 
pozityvų kūrybinį darbą 
mokykloje, spaudoje, me
ne, kiti gi — tvirtai tikint, 
kad jau nepoilgo grįžimo 
į Nepriklausomą Lietuvą Lenkiją atvežta 77,000 to- 
— projektuoja mūsų gyve-' nV STūdų iš Jung. Valsty- 
nimui planus. Toks gražus įbiu. Kanados ir Argenti- 
lietuvių laikymasis trėmi- noa- Tokiu būdu, kaip pra- 
me yra pastebėtas ir UN-!neaa UNRRA os misija 
RRA vadovvbės tinkamai Lenkijai, maisto padėtis

I

TEL. SOUth Boston 2680

Menininkė Grace Annette DuPre, stovinti viduryje tarp Prezidento 
Trumano ir valstybės Sekretoriaus James F. Bymes, nupiešė Prezidento 
Trumano ir jo motinos paveikslą, kuris čia pat matomas ir įdavė Prezi
dentui Trumanui atminčiai.

UNRRA Išgelbėjo Lenkiją 
Nuo Bado

Varšuva — Praneša, kad 
vien per birželio mėnesį į

RRA vadovybės tinkamai• Lenkijai, 
įvertintas. Britų zonoje (pagerėjo.
UNRRA vadovybė yra pa-i Keista, ar ne? Jung. 
rodžiusi pilną mūsų pade- Valstybės, Kanada ir Ar-
ties supratimą”.

Vatikanas,
gentina pristatė grūdų

Vatikanas, toliaus pa- Lenkijai, o sovietų Rusija 
reiškė Dr. Pavalkis, yra 'ir iki Sio1 neduoda pagal- 
pasiryžęs tremtiniams kuo ^°s 33 vo okupuotiems ar
galėdamas, padėti.

Išliko Gyvi

ba kontroliuoja m i e m s 
kraštams. Rusija tik veža 
viską iš tų kraštų, kad vi
sus padaryti ubagais.

Kanonizavo Motiną Cabrinį
Pirmąja Jung. Valstybių Pilietę 

Paskelbė Šventąja

su

Rusai Deportuoja Vokiečius
Iš Austrijos Zonos

Deportuojami Gali Pasiimti 
Tik 33 Svarus Bagažo

Vienna, Austrija, liepos mia žmones taip pat be jų 
8 — Rusijos okupacinė žinios. Jung. Valstybės ir 
valdžia įsakė visiems vo-; Anglija pareiškė protestą 
kiečiams gyvent o j a m s prieš tokį rusų žiaurų dar- 
tuojau išsikraustyti iš.bą. Bet ką Rusija paiso. Ji 
Austrijos zonos, kuri yra'-----J— '---------
rusų kontrolėje, būtent, 
iki 6 vai. ryto šiandien ir 
kiekvienam asmeniui leido 
pasiimti tik 33 svarus ba
gažo — maisto ar drabu
žių. Suprantama, kad la
bai mažai ką galėjo pasi
imti.

Sakoma, kad tas rusų į- 
. sakymas palietė 54,000 as- 
.menų. Aiškinama, kad tas 
i žiaurus trėmimas vokie- 
įčių kilmės žmonių turi ry- 
įšį su rusų komandos įsa
kymu, kad visos vokiečių 
nuosavybės - turtas, kuris 

i yra rytinėje ' Austrijoje 
būtų pervestas sovietų Ru
sijos vadovybei.

Nors tame rusų įsakyme 
mini tik vokiečius, bet su

savo daro ir gana.

Kruvinos Riaušės Prieš 
Žydus Lenkijoj

New York (LAIC) — Iš 
Europos gauta žinių apie 
tėvus domininkonus: dau
geliui amerikiečių pažįsta
mas Bonaventūra Paulu- 
kas esąs Walberge, Al
bertas Rutkauskas ir To
mas Žiūraitis randasi iš- 
vietintų lietuvių tarpe. Ne
turima tikrų žinių apie T. 
Domininką Grigaitį. Spė
jama jis gali būt likęs ir 
1 Lietuvoje.

I

Patkrina Žvejybą
New York, N. Y. (LAIC) 

— Žvejoti Baltijos Jūroj 
leidžia sovietai tik tuos 
žvejus, kurie turi šeimą. 
Įgula laivui surenkama 
kompartijos pareigūnų — 
po vieną iš įvairių šeimų. 
Bijoma, kad keli žmonės iš 
vienos šeimos, susėdę į tą 
patį laivą, gali sprukti 
Švedijon.

Jung. Valstybės Suteikė Philippi 
nų Saloms Nepriklausomybę

das, o kas tarnas šnipų. ( Manila, Philippinų sosti- 
Lietuviai negalės pasitei- nė — Liepos 4 d. Jung. 
sinti, kad jie netarnavę; Valstybės atsisakė nuo 
Rusijai šnipais. Užteks, i Philippinų salų ir tų salų 
kad jų vardai bus rasti gyventojams suteikė pilną 
komunistų sąrašuose. To- laisvę ir nepriklausomybę, 
dėl atrodo, kiekvienam! Manuel Roxas buvo pri- 
sveikas protas, gali paša- siekdintas prezidentu ir 
kyti, kad kurie lietuviai Elpidio Quirino — vice - 
davė savo vardus komu-;--------------------------------
nistų organizacijoms, ne-' diktatoriaus padus. Lietu- 
nusimanydami ką daro, 
greičiau ištrauktų savo 
pritarimą ir savo vardą. 
Akliesiems komunistams 
palikime laižyti Rusijos

viams nėr pakeliui su Ru
sijos komunistais.

Žuvo 10 MHjony
Kiniečių

prezidentu. Jie yra pirmie
ji to nepriklausomo krašto 
vadai.

Tai buvo nepaprastos iš
kilmės, kuriose dalyvavo 
apie 600,000 žmonių. Gen. 
MacArthur, kuris vadova
vo tų salų išlaisvinime iš 
japonų priespaudos, pasa
kė turiningą kalbą ir lin
kėjo, kad Philippinų ne
priklausomybė pranašys
tė jėgos priespaudos už
baigimo pasaulyj.

Paul V. McNutt, buvęs 
J. V. komisijonierius, pa
skirtas pirmuoju Ameri
kos ambasadorių Philip- 
pinuose.

Vatikano Miestas, liepos Prancūzijoje drauge
8 — Vakar Šv. Petro Bazi- juo pogrindyje tarnavo prantama, kad jis paliečia 
likoje įvyko iškilmingos lietuvis, klaipėdietis Vy-| ir visus kitus, kurie gimi- 
ceremonijos, kurių metu tautas Andžejauskas. kurį Imu nėra austrai ir gyvena 
Jo Šventenybė Popiežius vokiečiai sugavo ir uždarė 
Pijus XII kanonizavo (pri- Bukenvaldo stovykloje. Ti- 
skyrė į šventuosius) pir- krų žinių apie jo likimą 
mąją iš Jung. Valstybių Vardauskui taip ir nepa- 
piliečių, būtent, Motiną vyku gauti.
Frances Xavier Cabrinį. ) ---------------

I

Popiežius Pijus XII pa- ■ 
skyrė gruodžio 22 dieną 
naujos šventosios garbin-j 
gai atminčiai, nes šv. Mo- 
tina Cabrini mirė gruodžio 
22, 1917 m., Chicago, III. i

, Valstybes už nesilaikymą
Visų Romos 400 bazny- Maskvos sutarties, būtent, 

cių varpai skambėjo ir kag link Kinijos 
skelbe žinią apie naują ‘Pravda’ rašo, kad Jung. 
šventąją. Varpų balsai pa- Valstybės dar ir dabar te
siekė tolimas to krašto 
sritis.

I
I

i

Varšuva, Lenkija — Pe
reitą savaitę, Kielce mies
te, Lenkijoj, įvyko sukili
mas prieš žydus. Trisde
šimt šeši žydai ir keturi 
lenkai užmušti laike po
gromo. Apie 50 žmonių su
žeista. Policija areštavo 
nemažai riaušininkų.

Riaušės kilo, kai gyven
tojų tarpe pasklido gan
dai, kad žydai būk sugavo 
kelius lenkų vaikus ir vie
ną jų nužudė. Sakoma, kad 
tuos gandus paleido lenku
tis vaikas, kuris vėliau 
prisipažinęs, jog tai buvo 
melas.

Lenkijoje yra ir daugiau 
neramumų. Komunistų 
kontroliuojamos valdžios 
policija, kaip praneša vė-

Rusija įskėlė Nauius 
Kaltinimus Amerikai

Sovietų Rusijos oficio
zas ‘Pravda’ kaltina Jung. 
Valstybes už nesilaikymąf

‘Pravda’ rašo, kad Jung

Atvyko Lietuvos Jūrų 
Karininkas

beduoda Kinijai pagalbą 
su lend-lease ir ginkluota 
armija.

į Vadinasi, sovietų Rusija 
nori, kad Kinijos valdžia 

į būtų pajėgė kovai su Rusi- 
i jos apginkluota- kiniečių 
komunistų armija.Chicago, III. (LAIC) — 

Čia iš Prancūzijos atvyko 
lietuvis jūrų karininkas 
Juozas Vardauskas. Savu 
laiku jisai mokėsi užsieny
je vienoje jūrininkystės 
mokykloje ir ją baigė ka
rininko laipsniu. Lietuvą 
sovietams okupavus, kurį 
laiką tarnavo Prancūzijos 
laivyne, gi vėliau dirbo 
Prancūzijos pogrindyje, 
padedamas partizanams 
nusikratyti vokiškojo jun
go. Vardauskas, dar jau
nas vyras, pasakoja, kad kontrolės bilius.

Senate Ginčas Dėl Naujų 
OPA Pakeitimų

Nanking, Kinija — Kini- pinuose.
jos vyriausybė skelbia,) Ir štai, kada Rusijos 
kad per karo metus laike (raudonasis diktatorius vis 
bombardavimų, gaisrų ir daugiau ir daugiau nori 
kitokių karo įvykių viso pavergti Europos kraštų, 
žuvo 10 milijonų karių ir (tai demokratinė Amerika 
civilių žmonių.

Vien kautynėse 
3,500,000 I 
vių.

suteikia pilniausią laisvę 
žuvo'ir nepriklausomybę kraš- 

kiniečių karei- tui, kuris buvo prijungtas 
* 1898 m.

Rusijos zonoje.
Pažymėtina, kad jau 70,- 

000 svetimšalių buvo iš
tremta ankščiau iš Austri- liausios žinios, gaudo opo- 
jos — Rusijos zonos, o da- zicijos narius ir juos tero- 
bar ištrėmė dar 54,000. rizuo ja.
žmonių, tai austrai sakoj Vice-premieras Miko- 
kad tas labai atsilieps į.laiczyk, opozicijos vadas, 
derliaus nuėmimą. {tvirtina, kad balsavimai

Rusija išvežė labai daug buvo neteisingi, opozicijos 
turto iš Austrijos be atsi- žmonės persekiojami ir jų 
klausimo Jung. Valstybių j balsai neskaitomi arba su- 
ir Anglijos, ir dabar tre- naikinami.

Rusija Siekia Kontroliuoti Taiką 
Rytinėje Europoje

Molotovas Užsispyrusiai Reikalauja 
Išspręsti Procedūros Klausimus

Paryžius, liepos 8 — Ke- tos sutartys Balkanų vals- 
turių valstybių užsienio tybėms— Rumunijai, Ven- 
ministeriu taryba nutarė grijai ir Bulgarijai, ir taip- 
šaukti 21-nos valstybės gi kitoms valstybėms, ku- 
taikos konferenciją liepos rios yra jos kontrolėje, ir 
29 d. Rusijos užsienių mi- kad 21-nos talkininkų val- 

Molotovas, kuris stybės taikos konferencija 
galės tų

H’ashington, D. C., liepos
8— Šiandien OPA (kainųĮnisteris
kontrolės) priešai ir sali-1 nelabai norėjo sutikti to- neturėtų jokios 
ninkai pasiūlė naujus pa
keitimus Senate.
smarkūs ginčai.

Administracijos
tikisi, kad dar šią savaitę 
bus priimtas naujas kainų

I
; kią konferenciją šaukti, sutarčių taisyti.
' bet negalėdamas išsisukti. į Rusija
[dabar kelia Įvairius klau- reikaIauja kad 
Simus, kad tik tokią taikos visl-k ljti ir ekono. 
konferenciją sutrukdyti. minę Dunojaus slėnio kon. 

Molotovas pirmiausia trolę. Jung. Valstybių de- 
pasipriešino pasiūlymui, legacija pasiūlė, kad į Bal- 
kad Kinija dalyvautų tos kanų sutartis būtų įtrauk- 
konferencijos kvietime. Be tas užtikrinimas laisvai 
to, jis reikalauja sulaikyti naudoti Dunojaus vande- 
kvietimų siuntinėjimą tol, nyną prekybos ir naviga- 
kol nebus išspręsti taikos cijos reikalams. Rusai 
konferencijos procedūros griežtai priešinasi tokiam 
klausimai. Jung. Valsty- pasiūlymui. Jie sako, kad 

pareikalavo^ kad Vengri- Į sekretorius Byrnes lai- toji sritis buvo Rusijos Zo
jos valdžia padarytų daug .kosi savo nusistatymo, bū- noje ir Vakarinės jėgos

Eina

vadai
taip pat 

ji turėtų

RUSIJA PRADĖJO GRIEŽTESNĮ 
VALYMĄ VENGRIJOJE

Budapeštas, Vengrija, — 
Liepos 8 — Leit. Gen. Svi- 
ridov, Rusijos komandie- 
rius Vengrijoj, įsakė už
daryti visas vengrų politi
nes ir katalikų jaunimo 
organizacijas. Tai yra di
delis smūgis daugumos 
partijai ir katalikams.

Rusijos įsakymas da
tuotas birželio 28 d., bet 
per kokį laiką buvo laiko
mas slaptybėje. Rusai jau 
kaltina du Vengrijos sei-

mo atstovus už priešsovie- 
tinę politinę agitaciją. Jie

permainų, būtent, išpildy
tų raudonųjų reikalavi
mus.

Taigi aišku, kad Rusija 
užsimojo visiškai pavergti 
Vengriją, kaip ji yra pa
vergusi Pabaltijo valsty
bes, Suomiją, Lenkiją ir 
kitus Balkanų kraštus.

tent, kad procedūros klau- nieko apie tai negali su
simai priklauso pačiai tai-'kyti.
kos konferencijai, o ne už-'
sienių ministerių tarybai, j sutarimų Rusija gali su- 
Jung. Valstybes palaiko' trukdyti taikos konferen- 
Anglija ir Prancūzija. Į ei ją, kuri yra šaukiama

Iš visko paaiškėjo, kad'liepos 29 d.
Rusija nori kontroliuoti ----------------
taiką Rytinėje Europoje.! Malonūs yra baigti dar- 
Ji nori, kad būtų paruoš-bai. Ciceronas.

Dėl tokių ir kitokių ne-
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qu Can’t Go to Town in a Bathtub

ĮVAIRIOS žinios

Iškiltningos Pamaldos ir Pamokslas 
Daug Žmonių. Surinkta Arti

Aukų Lietuvos Nepriklausomybės 
Atgavimui i

i

How the automobile began to revolutionize American life fifty 
y**” » »hown being re-enacted in preparation for the Automo-
tive Golden Jubilee, which will be observed in communities throughout 
the countrx with the key national celebratibn staged at Detroit, May 
29 through June 9. Says Lieut. General WiUiam S. Knudsen, chair- 
man of the national industry committee for the Jubilee: “Typical of 
how the automobile put an entire nation on wheels is the answer of 
the farm wife who was asked by a Government investigator why the 
family owned an automobile, būt not a bathtub. She exclaimed in 
surprise, *Why you can’t go to town in a bathtub!’ ”

J. E. Arkivyskupo Laiškas, 
skaitytas bažnyčiose Sekmadienį, 

liepos 7 d.

Liepos ketvirtąją Bosto
no lietuviai puikiai pami
nėjo. Amerikos Nepriklau
somybės dieną, kartu su
jungdami ir Lietuvos svar
biuosius reikalus, dėl jos 
išvadavimo ir atstatymo mo. 
laisvės, nepriklausomy
bės.

Aštuntą valandą rytą. 
Šv. Petro lietuvių bažny
čioje kun. klebonas Pr. 
Virmauskis už Lietuvą at
našavo šv. mišias. Asista
vo — kunigas S. Saulėnas 
ir klierikas Rimša. Turi
ningą pamokslą pasakė 
kun. Kidykas, S. J.

Iš bažnyčios visi skubė
jome į South Boston High 
School auditoriją išklau
syti įdomių kalbų ir muzi- 
kalės programos.

Programai vadovavo ko
miteto pirmininkas adv. 
Kazys Kalinauskas. Pir
mininkas. taręs žodį, kvie
čia kun. Pr. Jurą, LDS 
Centro pirmininką, atkal
bėti invokaci ją; Gabijos
choras iš So. Bostono su
giedojo Amerikos i 
tuvos himnus. Chorui va
dovavo Sį Paura. .

Kalbų programą išpildė 
įžymūs vadai. Pirmiausia 
kalba, adv. Antanas O. 
Shallna. Lietuvos garbės 
konsulas. Jis savo kalboje 
stipriai pabrėžė, kad lietu
viai. minėdami Amerikos 
Jungtinių valstybių 170 
metų nepriklausomybės 
sukaktį, dar stipriau užsi-

būtent — už stiprum, pasi- 
į ryžimą ir kietumą santy- 
i kiuose su Sovietais. Atsi- 
! žvelgiant į Sovietų delega
to išėjimą iš Saugumo Ta
rybos posėdžio, — aš tą 

i viltį ir vėl pakartoju ir 
'jaučiuosi tikras, kad tiek 
p. Stettinius, kaip ir p. 
Byrnes .tvirtai laikysis pa
siryžimo užtikrinti mažo- 

į sioms tautoms teisingu
mą, ir sudarys progą jų 

i skundoms išklausyti, A- 
merika niekuomet nebus

i bėjo S. Michelsonas. Jis,'mažųjų didžiaisiais prie- 
kaip -Amerikos Lietuvių, vartavimo dalininke, silp- 
Tarybos narys, ragino da- nųjų priespaudos bendri- 
lyvius, atidaryti savo ki-ninke. Jung. Valstybių de- 
šenes ir nuoširdžiai prisi- legatų elgesys atitinka 
dėti prie Lietuvos vadavi- gražiausias amerikoniškas 

i tradicijas.”
Komiteto nariams ir da-' 

lyviams buvo didelė garbė 
turėti savo tarpe Lietuvos 
ministerį, pulk. Povilą Ža- 
deikį iš Washington, D. C. 
Nors Lietuva dabar pa
vergta, jos šventa žemė 
mindžiojama aziatiško ba
to, vienok Lietuvos laisvės 
simbolis — Lietuvos vėlia
va laisvai plėvesuoja čia 
Amerikoje — Washingto- 
ne. ant Lietuvos atstovy
bės namo ir skelbia pasau
liui. kad šis netiesos smur
tas žus ir vėl bus laisva 
ir nepriklausoma Lietuva. 
Ministeris Žadeikis pasa
kė gražią kalbą, kurioje 
reiškėsi daug vilties vėli 
džiaugtis laisvu Lietuvos 
gyvenimu.

Principaliu kalbėtoju bu- 
ivo, jaunas energingas, 

ir Lie-, Kongresmonas iš Wiscon- . _
-i ■, sin, Elvin E. O’Konski. I P»vyJ“ " ateityje. Pašau- 

i ilio užkariavimo užsimoji-
Jis savo turiningoje kal- mai visuomet buvo su- 

boje, stipriai užtarė Lietu-! triuškinami- Hitleris nu- 
vą ir pavergtas tautas. Į kariavo daugelį tautų, bet 
Griežtai išėjo prieš Stalino! pavergti dvasią arba pa- 
groboniškus, netiesa pa-'keisti pamatinę savo ver- 
grįstus žygius valdyti cen-!gų galvoseną, jam taip ir 
tralinę Europą ir Balti jos! nepavyko. Jis atkando
Valstybes. Paminėjo kai;daugiau, negu pajėgė sū
kuriuos Amerikos laikraš- i virškinti. Jei atsiras dau- 

_ tininkus - žurnalistus ir I giau kariškų despotų, ar- 
degtų laisvės meile, reikš- diplomatus, kurie pritaria, ba valstybių, siekiančių

i

AMERIKOS UKRAINIEČIŲ 
KONGRESAS

, Senatorius Th. F. Green
(R. I.) atspausdino sena
toriaus Scott W. Lucas 
(III.) kalbą, pasakytą 
Jackson Dienos vakarienė
je Providence, R. I. kovo 
123 d., Senatorius Lucas' 
i palietė tarptautines prob-ii . r i11 uiuucrų, s>u tuneliu jo-u- ma. nuėjus oiauu-
; lemas ir tarp kitko, pareis- nuomenės nuošimčiu. Pir- mą Ukrainoje remia UN, 
ke’, ^Ungtl?eS1 ■mininkavo adv. Roman sveikina prezidentą Tru-

Smuk iš Chicagos, sekre- maną, pagerbia Amerikos 
toriavo Michailo Čemnij didvyrius-karius, taip pat 

iz-4.—:— įr ukrainiečius kovotojus
vyko už t*es4 h* Ukrainos lais

vę. Kongresas išveda, kad

Washington D. C.(Laic) tijos valstybių — Lietu- 
—Gegužės 31 d. ir birželio vos, Latvijos ir Estijos — 

j 1 d. Almąs Club auditori- okupacija, užpuolimas Šuo 
joje įvyko Trečias Ameri- mijos ir t.t.

(kos Ukrainiečių Kongre- Kitose rezoliucijose 
sas. Dalyvavo 322 atsto- Kongresas reikalauja gin- 
įvai — veik lygiomis vyrų ti tremtinių teises, smer- 
jir moterų, su dideliu jau- kia Rusijos NKVD siauti-

BRANGŪS PRIETELIAI KRISTUJE:
Šiandien, liepos 7, visose Jungtinių Valstybių baž

nyčiose bus renkamos aukos negrų ir indijiečių misi
joms paremti. Tikiuosi, kad jūsų aukos bus gausios.

Ta rinkliava padės mum$ išpildyti dvi rimtas pa
reigas. Kaipo Vyskupija mes turime prisidėti prie mū
sų tautinio uždavinio — šelpti negrų ir indijiečių misi
jas, esančias Jungtinių Valstybių ribose, Amerikoj ir 
užsieniuose. Kadangi mūsų Vyskupija yra viena iš di
džiausių mūsų valstybėje, tai iš jos tikisi atitinkamos 
pagalbos mūsų misijoms paremti.

Antroji svarbi pareiga paliečia mūsų naminį rei
kalą. Pereitą metą mes tik pradėjom eit savo atsakin
gą pareigą link mūsų spalvuotų kaimynų, padėdami 
jiems įsigyti bažnyčią Roxbury. Ta nauja šventovė, 
dalinai įkurta jūsų duosnumu, atneša daug džiaugsmo 
ir palaimos jos lankytojams. Tai suteikia man ir vi
siems spalvuotų žmonių geradariams daug padrąsini
mo panašiu būdu pasitarnauti jiems ir Bostone, taip il
gai apleistoje apaštalavimo dirvoje. Mes planuojame, 
reikalui iškilus, priimti daugiau spalvuotos rasės klie
rikų į Šv. Jono Seminariją Brightone. Mes stengsimės 
visokiais būdais pagerinti kūnišką ir dvasinę spalvuo
tų vaikų būklę. Jie yra ne tik mūsų kaimynai, bet ir 
broliai ir seserys Kristuje.

Žinau, kad jūs padėsite mums atlikti tas dvasines 
pareigas, gausiai prisidėdami prie šios rinkliavos.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING 

Bostono Arkivyskupas
ĮJ
į reikalaus, kad kiekvienas 
UN narys vykdytų savo 
susitarimus, sutartis ir . „ . „ ....
pasižadėjimus... Aš esu ti- lw Hulc‘J-

ikras, kad Rusija ir Jung.
j Valstybės
! viename ______ , _____ (
i mūsų valdymosi formos
< tiek skiriasi kiek diena

Pirmąją dieną
gali gyventi daugiausia organizacinis

pasaulyje, nors darbas ir rašytojo Franko Ukrainos islaisvinimas yra
ne vien ukrainiečių reika-pagerbimas. Referatą apie , , , . . - , x

Franko angliškai skaitė as’ sykiu_ ir ^a^as i
nuo nakties... Nėra ideolo- kanadietis Percival Condi. tarptautinių jėgų subalan
gijos, kuriai būtų pavykę Antrąją dieną buvo dis- savimą ir pasaulio taikos
visiškai pajungti įvairių kutuojami referatai, kurių sustiprinimą, 
pasaulio tautų didžiumą. buvo keli (1) prof Miko. | Kongresas 
Jokiai ideologijai tas ne- i_ “Dahartinč TTk- Maskvos orai

pasmerke 
la Čubatij, “Dabartinė Uk- Maskvos pradėtą unitų ir 
rainos bylos padėtis ir ga- Ukrainos autokefalinės 
limybės”; (2) Dr. Luką stačiatikių bažnyčios per- 
(Myšuba, “Kaip ir kuo gel- sekiojimą, užgyrė šalpos 
’bėti užjūrio ukrainie- akciją tremtiniams, nuta- 
jčiams?”; (3) kun. Vasil rė remti ir platinti bertai- 
iKušnir, tik ką sugrįžęs iš ninį metraštį “The Ukrai-

Renka Parašus, Kad Lietu
vai Gražintų Laisvę

New York (LAIC) — Iš- London (LAIC) — Ge- 
vietintieji lietuviai, prade- gūžės 20 d. Britų Parla- 
jo rinkti parašus prašant menfe Žem. Rūmuose Lan- > 
Lietuvai grąžinti laisvę. caster Hercogijos kancle-. 
Peticiją numatoma įteikti r^s John Hynd, atsakyda- 
okupacinei vyriausybei.

New York — Šiomis die
nomis Afganistanas, Al
banija ir Išorinė Mongoli
ja padavė aplikacijas 
Jung. Tautų organizacijai, 
kad priimtų nariais.

Grįžo Penki Latviai, Kurie 
Anksčiau Gyveno Švedijoje

Tremtiniai Britų Zonoje

tų daug vilties, kad Lietu- Stalino smurtui. Griežtai Į pasaulį valdyti — juos iš- 
vos žmonės ir Lietuva gy- pasmerkė dviveidišką poli-: tiks toksai pat tragiškas 
vuos_  džiaugsis laisvu tiką. Bet prieš smurtą ir likimas, ir tai atomines
nenriklausomu ^vvenimu. j neteisingumą reikia rea- bombos nepaisant”.nepriklausomu gyvenimu.

Latvių atstovas dr. Blu- 
mit savo ugningoje kalbo
je įrodė daug pavyzdžių, 
kaip bolševikai pavergtuo
se kraštuose elgesi. apgau
dinėja. plėšia savo aukas. 
Žodį tarė ir estų atstovas.

Labai įspūdingą kalbą 
pasakė, neseniai atvykęs 
iš Europos, kun. Venskus, 
S. J. Jis kalbėjo iš patyri
mo. ir klausant jo kalbos 
daug kam nuriedėjo ašara. 
Jis pareiškė, kad ištrėmi
me — liogeriuose. badas— 
vardas—šaltis, sujungė į 
vienybę visokių profesijų, 
visokių įsitikinimų žmo
nes. Mums Amerikos lie
tuviams. būtų labai verta 
šiuo pavyzdžiu pasinaudo
ti. ypač dabar.

Prieš pat rinkliavą, kal-

guoti, jis sako, kol pasau
lyje bus teisybė, taika ir 
žmoniška meilė. Pr.

Užsienių Politika Kongrese

H'ashington, D. C. 
(LAIC) 
stovas Daniel J. Flood (D. 
Penn.) Kongrese kalbėjo: 
“Manau, šį rytą reikia tar
ti žodį, padrąsinant Ame
rikos atstovus 
dalyvau j a n č i u s 
džiuose New Yorke,

I tingai užgirti pono Byrnes 
I pareiškimą, kuris atitinka, 
! aš manau, Amerikos žmo- 
' nių nuotaiką, būtent — už 
Į stiprumą, pasiryžimą ir 
kietumą, aš manau, Ame- 

l rikos žmonių nuotaika,

Kovo 29 d. ąt-

tremtinių stovyklų lanky- nian Quarterly,” plėsti 
mo Europoje) “Tremtinių Kongreso skyrių tinklą, 
lankymas ir reikalas šį! Kongreso valdybon iš- 
klausimą išrišti”; (4) Dr. rinkti: pirm. Stepan Šu- 
Volodimir Halan, “Pašalpa ™e}ho, 1. . _
ukrainiečiams”; i

mas į du paklausimu (Sir 
R. Glyn ir Mr. King), pa
reiškė, kad Britų Zonoje 
Vokietijoje šiuo metu beli
ko 405,000 ir Austrijoje 
25,000 tremtinių. Karo 
veiksmams pasibaigus jų 

j buvo 2,300,000, vadinasi, 
Jper metus jų repatrijuota 
! su viršum 1,800,000.

Ministeris pažymėjo, kad 
likusių tremtinių tarpe y- 

■ ra 283,000 lenkų, “89,000 
į asmenų iš Baltijos kraš
tų”, 15,000 jugoslavų, 6000 
vengrų, 4600 rumunų, 1900 
olandų, 1000 čekų, 1000 ru
sų ir 17,600 nenustatytos 
tautybės asmenų.

Jų globa laipsniškai peri
ma UNRRA ir todėl minis
teris negalėjo nustatyti 
britų iždo sąmatos.

“Galutinis sprendimas 
kas dėl jų likimo yra tarp
tautinis reikalas, kurį šiuo 
metu tyrinėja UN Pabėgė
lių ir Beviečių Asmenų Ko
misija. Prievarta grąžin
tini į savo kraštus bevie- 
čiai asmenys yra karo kri
minalistai, kvislingai ir iš
davikai”.

Švedų valdžios žiniomis, 
Gotlando saloj buvo inter
nuoti penki latviai, kurie 
neseniai maža žvejų valti
mi atbėgo iš Latvijos. Įdo
miausia, kad šie atbėgėliai 
jau yra buvę anksčiau Šve
dijoje. Bolševikų įkalbėti 
jie nutarė pereitais metais 
grįžti namo, į išvaduotą 
tėvynę. Tačiau toji išva
duotoji tėvynė nepajėgė jų 
sulaikyti, kai jie vėl, rizi
kuodami savo gyvybę, lei
dosi antrą kartą per jūrą į 
Švediją. Smulkesnių žinių, 
tikimasi, bus galima gauti 
iš jų vėliau, kada jie bus 
paleisti. Valdžia nutarė 
leisti jiems pasilikti Švedi
joje, bet tik Gotlando sa
loj.

vice-pirm. Evhen 
(5) kpt. Rohač, Pilip Demian, Pa- 

Josif Lisohir, ‘‘Mano pa- raskevija Bodnarčuk, An- 
tyrimai su ukrainiečiais na JČerniavska, ižd. Dmit- 
tremtiniais” i
(6) Dmitro Halčin, 
bartinis persilaužimo mo- sijom 
mentas ukrainiečių gyve
nime Amerikoje”; (7) pro
fesoriaus Lev Dobbrians-

(angliškai); ro Balyčin, sekr. Eva Pid- 
“Da- dubčyšin. Kontrolės komi- 

kun. Petro Bilon, 
adv. Ivan Ivančuk, adv. R. 
Šmuk.

Kongreso Politinėn Ko
ki j, “Musų jaunesnioji kar misijon išrinkti: Dr.^ Luką 

triną. Tarp kitko ten sako- ^§^“‘(8jTkliavdijaT)- Prof- Oleksander Hranovs- 
ma: “Maskva prabilo apie'J^„nirk/ ki HTniversitv nf Minneso-
savąją Monroe Doktriną ukrainiet& ta), prof. Mikola čubatij.
rytinei Europai. Bet gi sa- singos taikos kuryboje”; Prof- Lev Dobnanskij. Pa-

bombos nepaisant”.

Atstovas Jennings Rąn- 
dolph (W. Va.) atspausdi
no Butte, Mont. Standard 
of March editorialą iš ko-
vo 15 d. apie Monroe Doc- ir Ukrainos byla” (an- Myšuha, Bohdan Katamaj,

Organizuotos ki (University of Minneso-

vo veiksmuose taip vadi
namoji rusiškoji Monroe 
Doktrina pasirinko eiti a- 

UNCJE, gresijos keliu. Rusų sferon 
posė- patekusios tautos yra ver- 
ypa- čiamos imtis Sovietams gi-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PU ANAS GEKULSKIS, Namų 2 ei. Uedham 2S0Ą-R

miningos politinės linijos, 
■ bei, daugeliu atžvilgių, pa
siduoti Sovietų įtakai. 
Daugeliu atvejų įvyko tie-! 
sioginis užgrobimas.

“Rusija turėtų suprasti 
Monroe Doktrinos tikrąją

• prasmę, kadangi ta doktri- 
! na gimė rusiškojo “ukazo”
• pasėkoje. Kaip žinoma, 
' tuomi ukazu 1821 buvo už
draustas laivų plaukioji- 
’ mas ir žvejyba didelėje te- 
; ritorijoje į žiemių vaka
rus nuo Amerikos krantų, 
ir tas veiksmas kaip tik tą

; doktriną ir pagimdė. 1823 
m. liepos mėn. Valstybės 
Sekretorius Adams pra
nešė Rusijos pasiuntiniui, 
kad Jung. Valstybės nesu
tiks su Rusijos planais įsi
gyti teritorijos šiame kon
tinente.

ir (9) Bohdan Katamaij, tariamojon tarybon: Ivan- 
“Ukrainiečių Kongreso na Bencal, kun. Onufri, 

‘Komiteto veiklos galimy- Kovalskij, Olena Štohrin 
bes.” -- “ —-----

Kongresas priėmė eilę Anton 
rezoliucijų, jų tarpe vieną™ 
pagrindinę, pasaulio tai- chailo 
kos klausimais.

Pagrindinė rezoliucija 
pažymi, kad, laimėjus ka
rą prieš fašizmą ir naciz
mą, tenka pateisinti pa
saulio viltis, sudėtas į Ke
turias Laisves ir Atlanto 
■Čarterį. Tą galima atlikti 
per UN, priimant žmogaus 
teisių Čarterį, panaikinant 
penkių didžiųjų veto teisę, 
Amerikai išlaikant savo 
stiprybę ir panaikinant ti
roniją, totalitarinių dikta
tūrų įsteigtą. Tipingą to
talitarinės diktatūros pa
vyzdį vaizduoja Sov. Rusi- 
sija, kurios agresija gre
sia pasaulio taikai. Rusų 
agresijos tarpe suminima 
Ukrainos Tautinės Respu
blikos sutriuškinimas, Bal-

kun. Antonin Ulianckij 
Malančuk, Osip 

Truš, Kalina Lisiuk, Mi 
" > Dutkevič, Josit 

Krupka ir Mikola Oleksik.

i
Rusija Išveža Beveik Visą 

Gamyba Iš Vokietijos
Berlynas, Vokietija —Iš 

Saksonijos ir Turingijos 
praneša, kad sovietų Rusi
ja išveža iš įvairių Vokie
tijos įmonių, kurios ran
dasi Rusijos zonoje, 90% 
ir daugiau produktų.

Sovietų Rusija tą patį 
daro visuose okupuotuose 
kraštuose. Raudonoji ar
mija ir išbadėję Rusijos 
civiliai žmonės, kurie yra 
raudonųjų malonėje, tik ir 
turtėja svetimu turtu.

Saugokis draugauti su 
nedorais! Šv. Liudvikas.
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darbininkas

Į

Jung. Valstybių valstybės Sekretorius James F. Byrnes, (kairėj), pasi 
rašo paskolos sutartį, kuria skolinama Prancūzijai $1,370,000,000 rekon
strukcijai. Viduryje sėdi Henri Bonnet, Prancūzijos ambasadorius Wash- 
ingtone ir Leon Blum, Prancūzijos paskolos misijos vadas. Sutartis pagrį
sta laisvos prekybos pagrindais.

r t t n iMM. 3

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 
Į LIKŲ KONGRESAS

Amerikos spauda pabrėžė Kongresmono O’Kons-i 
kio kalbą, pasakytą Bostono lietuvių patriotinėse iš
kilmėse, ryšiumi su liepos 4 d. Amerikos nepriklauso
mybės minėjimu. P. O’Konskis tiesiog į taikinį patai
ko. Jo logikai negalima atsispirti. Štai pagrindinis jo 
argumentas:

<4 I

BALTASIS NAMAS TAUTOS NUOSAVYBE

Kiekvienas asmuo kada delphijos į Washingtoną. 
nors girdėjo žodžius “abu Adams buvo (antras) pre-

Jei buvo netikslu ir neteisinga, kad Hitleris pa- Pennsylva„ia Avenue ga- * zidentas. Stogas buvo sky- 
veldėtų ir persekiotų Europos tautas, tai tuomi pat ne- lai„ sąryšyje Su Federa- lėtas ir naujiems gy vento- 

valdžios dalykais Wa-|jams buvo sunku gauti 
malkų pečiams, ir prezi-antrame pasauliniame kare mūsų kareiviai būtų žino-• 

ję, kad nugalėję Hitlerį, į jo vietą įstatys Staliną, tai shingtone.
tenka labai abeioti ar iie iš viso būtu ėie kariauti Suprantama, kad vienas Mento žmona, Abigail, var- tenxa lapai apejou, ar jie, is viso, putų ėję Kariauti. Sostinė, kur tau-1 tojo šių dienų garsųjį East
Mes buvome įvelti j pragaištingą antrąjį pasaulini ka- * 4-^™ po^džiauia-Roo“ džiovinti savo balti-dėlto, kad būrys bailingų batlaižių - vadų dre-I^^^J m“ęX puį'nius. Laikai pasikeitė nuo 

toliau, tai Baltasis Namas, tų dienų.
1810 m., kada James Ma- 

dison

rą vien
bėjo iš baimės prieš Hitlerį pirmose karo dienosė, kai
jis įsibrovė į Čekoslovakiją ir uždegė pasaulinį gaisrą, i, _ .,"Kuomet mes džiūgavom, kad baigiame naikinti kur musų prezidentai gy-
Hitlerį, retai kas įžiūrėjo kilstančio komunizmo pavo-! ve?? n^° 
jų. Net ir šiandien glostome komunizmą, kaip andai Šiandien,

buvo prezidentas, 
Pennsylvania ‘ prieš pat Baltąjį Namą 

|U» XX OXCLXXVXX^XX tlUOLUlllU XYVJXXXLXXXX4^XXXA. X\.CLXBJ CLI1V4CLX . • « • a 1* z • • 1*1 *

glostėme nacizmą. Suteikimas laisvės Lietuvai ir ki- *«;""? s‘ t uz.buvo gatve ir aplink ją
toms mažoms Europos tautoms išspręs klausimą, ar Sotines, beveik iki ryti-, tvora Ketunįmetu vėliau 
mes laimėjom šį karą, ar jį pralaimėjom. Jei Lietuva'"“5 Potomac upes, |per 1812 m karą (su Did.
pasiliks Stalino valdžioje, tai aš sakysiu, kad karą pra- £ Pr0 Namą ,kl, Britanija) britų pulkai už-
laimėjom ” Georgetown. j dege sostinę ir Baltąjį Na-

J I Kas įvyksta abiejuose' mą. Akmeninė siena pasi-
Per 20 minučių savo kalbos Kongr. O’Konski daug galuose liečia kiekvieną liko ir pagal originalų pla- 

daugiau įdomių dalykų pasakė, bet užtenka šito bran- amerikietį, ir amerikiečiai ną atstatymas pradėtas, 
duolio. Su matematiška precizija bei tikslumu, jis, tuoj pareiškė savo nuomo-'Už trijų metų svarbesnė 
taip sakant, už rankos priveda prie galutinės išvados. • nes kada buvo pasiūlyta, ’ dalis namo buvo užbaigta. 
Gi ta išvada atidaro visiems akis, kad Amerika, kovo-1 neseniai, pakeisti vakarinę 1830 m. kelios kitos dalys 
jusi vienu tikslu, pasijuto pasiekusi visai priešingą Namo dalį. f ---
tikslą. Nuėjo priešingon pusėn, tarsi tas lakūnas,) 
wrong way Corrigan, skrisdamas iš New Yorko į Kali- ■ pirmą 
forniją, nuskrido į Irlandiją! Corrigan žalos sau nepa-| 1799 m 
darė. Priešingai, pamatė Irlandiją ir įsigijo šiokį tokį 
vardą provincijalinėj istorijoj. Gi atitaisymui baisin
gos klaidos, pastarame kare padarytos, ar tik ne pri
reiks kito, gal dar kruvinesnio karo.

Kongr. O’Konski yra viens įžymiausių politinių 
kalbėtojų. Bet ne vien iškalbingumo talentu jis žavi. 
Jo tikslas — laisvinti mažasias tautas, organizuojant 
jas į didingą, 13-kos milijonų, politinį kūną — priver
čia administraciją susimąstyti, ypač artėjant prezi
dento rinkimams. Skęstantysis ir už šiaudelio bei skus
tuvo griebiasi, — sako sena patarlė. Taip ir mes. Bet

{pridėtos. Po tam preziden- 
Baltasis Namas buvo tai pradėjo sodinti me- 

kartą nupieštas džius ir apsodinti darže- 
nors pirmieji gy- liūs. Gazas įvestas, 
įsikraustė tik Tik pradžioje 20-to šimt- 

1800 m. Federalė mečio egzekutyviai ofisai 
ir vakarų dalių
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ventojai 
1800 m. 
Valdžia persikėlė iš Phila- prie rytų

čia nebe šiaudelis. Keleto tautų vieningas blokas suda
ro pajėgą, su kuria net stambiam pareigūnui tenka 
skaitytis. Gi nuskriaustieji turi ilgą atmintį. Koki as- 
meniai Kongr. O’Konskio siekimai bebūtų, jie skęsta 
užuomaršoj, palyginus su jo politine nauda. Iš viso, jo 
šūkis kilnus. Jis kovoja už teisingumą, viešą dorovę 
politikoj ir už — Amerikos garbę. K.

I

Amerikos Lietuviu Katalikų Kongresą.
Kongresas jvvks Capitol viešbuty New Yorke 

spaliu 20 ir 21 dienomis.
Jau rūpinamasi Kongreso parengimu, programa 

ir atstovų bei svečių priėmimu.
Tas rūpestis yra pavestas Federacijos New Yorko 

apskričiui.
Birželio 28 d. apskritis savo susirinkime išrinko 

I A merikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti komi
tetą.

Komitetan garbės nariais įeina vietos ir apylin
kės lietuviai klebonai kunigai N. Pakalnis, J. Balkū- 

i nas, K. Paulionis, J. Aleksiūnas ir J. Gurinskas — visi 
: iš New Yorko; iš New Jersey: kun. M. Kemėšis, kun. I. 
Kelmelis, kun. J. Simonaitis, kun. L. Voiciekauskas, 
kun. J. Kinta ir kun. J. Šernis.

Komiteto nariais išrinkti: J. Laučka, J. Tumaso- 
nis, P. Montvila, K. Krušinskas, St. Lukoševičius, M. 
Galčius, K. Cerebieius, J. Brundza, K. Baltrušaitis, J. 
Butkus, A. Vaičiulaitis, A. Pažereckienė, Butkienė, M. 
Dulkienė, Skarulienė, Šarkauskienė, E. Kašėtienė, M. 
Mikolaitis, M. Varnis ir Pr. Stravinskienė.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti ko
miteto valdybą sudaro: pirm. J. Laučka, vice-pirm. K. 
Baltrušaitis, J. Brundza, St. Lukoševičius ir S. Cere- 
biejus, sekret. J. Tumasonis, iždin. K. Krušinskas, 
spaudos reikalams narys A. Vaičiulaitis.

Nakvynių komisijon įeina A. Pažereckienė, Gal-

Federacijos centro valdyba yra nutarusi šaukti

I

pridėti. Pirmiau, preziden
tų egzekutyvis darbas bu
vo atliktas įvairiuose kam
bariuose. Pav. antro aukš
to kambaryje Lincolnas 
šaukė susirinkimą savo 
kabinete, ir iš ten vedė ka
rą išgelbėti Uniją. Miega
majame kambaryje jis pa
sirašė Emancipation Pro
klamaciją. Kitame kamba
ryje McKinley užbaigė Is
panų - Amerikos karo tai
ką.

Prezidentas Theodore 
Roosevelt, McKinley įpėdi
nis pridėjo pirmą egzeku- 
tyvį ofisą prie Baltojo Na
mo. Ir kitaip jis pagerino 
Baltąjį Namą. Franklin D. 
Roosevelt įvedė dar vėles
nius įtaisymus, tarp kitko, 
vietas laikinam karo dar
bui.

Praeitų metų gruodžio 
mėn. Koigresas paskyrė 
$1,650,000 dėl įvairių pa
gerinimų, ir Fine Arts 
Commission planus užgy- 
rė. Bet amerikiečiai pro
testavo kada išgirdo, kad 
tie pagerinimai būtų ant 
tokios didelės skalės, kad 
būtų galima ten įtaisyti 
auditoriją ir kafeteriją. Ir 
Kongresas atmetė pasky
rimą. Ne tik taip padarė, 
bet draudė bet kokius pa
taisymus iš lauko.

Prezidentas Theodore

I
I
ičius, M. Dulkienė, Butkienė, Skarulienė.

Pramogų komisijon išrinkti vietos parapijų var
gonininkai.

Visi Amerikos lietuviai katalikai ir jų draugijos 
jau iš anksto raginami ruoštis šiai didelei progai — 
savo kongresui spalių 20-21 d.d. New Yorke.

Roosevelt vieną kartą sa- ( raščių minėjo įteikimo į- 
kė: “Baltasis Namas yra 
tautos nuosavybė. Turi pa
silikti kaip orginalai pla
nuotas.”

Laikraščiai, bibliotekos

vykį ir daug paveikslų nu
traukta.

New York Tribūne paro
dė p. Rooseveltienę egza
minuojant laikraščius, 

direktoriaus buvo gražiai į , ...
išstatyti ant trijų sienų; Keikdamas laikraščius, 
mažame kampelyje prie P- Lew*s pasakei Tikime, 
eentralinio įėjimo j paro-.ka? Paimsite sj komplek- 
dos kambarį. Ant didelės * ka‘P° s,mbol.l ^menkos 
sienos iškabintas paveiks- | vienybes - Priminimas 1- 
las, kuris parodė grupę;Yalrll» kilmių Amerikos 
vyrų sėdint New Yorko ąnornų - visokių žmonių 
parke depresijos metu. Pa- £ v‘3ok,P kultūrų. Amen- 
veikslas buvo Rooseveltui 
įteiktas 1932 m. L______
League of American Citi- 
zens of Foreign Deseent. 
Artistas Ernest De Nagy 
nupiešė paveikslą. De Na
gy buvo Emperor Francis 
Joseph of Austria piešė
jas.

Ant stalo buvo 6 portfo- 
liai laikraščių, kuriems ne
buvo vietos ant sienų.

Daug New Yorko laik-

- - kiečiai turi progą ir atsa-
National ko®yĮ* įvykdinti _ tokią

i pasaulinę taiką, kokią pre
zidentas Rooseveltas pa
geidavo”.

Ponia Rooseveltienė at
sakė: “šis parodo, kad 
žmones įvairių rasių ir ti
kybų gali bendrai dirbti. 
Mano vyras tikėjo, kad 
buvo galima ir tas jį su
stiprino įsteigti United 
Nations”. FLIS.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

26. ŠV. ONOS MIRTIS
Atsigręžusi į Jėzų, jinai tarė: “šis yra Sū

nus tikrojo Dievo, kuris sutvėrė dangų, že
mę ir visus sutvėrimus. Jis yra šaltinis ir da
vėjas viso, kas yra gero. Jis yra tas pats, ku
rį šv. Raštas pažadėjo mūsų proseneliams. 
Mano brangūs vaikeliai, neapleiskite Jo, nes 
po Jo kančios, jūs matysite ir žinosite, kad 
Jis tikrai yra mūsų Viešpats ir Atpirkėjas”... 
Betariant šiuos žodžius, ji apslabo ir, nu
jausdama besiartinančią mirties valandą, 
pavedė save Jėzaus gailestingumui, maldoms 
ir galingam užtarymui pas Aukščiausiąjį. 
“O, brangioji mano senelė”, tarė Išganytojas, 
“būk palaiminta amžinai! Visi, kurie tave 
garbins ant žemės, apturės sau prašomų ma
lonių kūno ir sielos reikaluose. Visi, kurie 
kreipsis į Mane tavo vardu, Aš išklausysiu jų 
maldavimų, tuomi tave aiškiai pagerbdamas. 
Trečioji savaitės diena (antradienis), kurio
je tu gimei ir kurioje miršti, Mano bus ypa
tingai laiminama. Ir visi žmonės, kurie šioje 
dienoje kreipsis į tave, Ąfano bus mielu noru 
išklausyti. Dėl mano motinos Marijos prakil
niausios pagarbos, tu sėdėsi per amžius ant 
vieno labiausiai išaukštintų sostų dangaus 
karalystėje, kad iš ten tu galėtumei globoti 
visas žmonijos gentkartes, ypač tuos, kurie 
tave dievotai garbina; jie tau tarnaus iki am
žių užbaigos”.

Tuo pačiu momentu Šv. Ona priglaudė sa
vo galvą prie Jėzaus meilios krūtinės, kuris 

taip saldžiai suramino jos viltis. Marija gi iš
bučiavo mirštančios motinos rankas ir ap
laistė jas savo karštomis meilės ir gailesio 
ašaromis. Ūmai stebėtina šviesa pasirodė ap
link šv. Oną ir buvo girdima angelų kilnios 
giesmės. Prakilnioji ir garbingoji Kristaus 
prosenelė mirštančiomis lūpomis dar kalbė
jo psalmės žodžius: “Kaip ištroškęs elnias 
skuba prie vandenų šaltinio, taip mano siela 
trokšta prie tavęs, Dieve. Mano siela išsiilgu
si galingo gyvo Dievo; kuomet nueisiu ir sto
siu prieš Jo veidą?” (Ps. 41, 1).

Vos tik ištarusi šiuos paskutinius žodžius, 
jos galva galutinai pasviro ant Išganytojo 
krūtinės ir ji saldžiai, amžinai užmigo Vieš
patyje, susilaukusi 86 metus savo garbingo 
ir švento amžiaus. Atlikę reikalingas pagal 
Senojo Įstatymo apeigas, jos šventas kūnas 
buvo pateptas brangiais kvepiančiais alie
jais ir tapo palaidotas šalę savo mylimo vy
ro, Šv. Joakimo karsto, Nazareto mieste.

Nėra jokios abejonės, kad kas čia yra pa
sakyta apie šv. Oną, tą patį lygiu būdu ir pa
našiu saiku pridera ir reikalinga pasakyti ir 
apie Šv. Joakimą. Jis buvo savo žmonai toks 
vyras, kurio kito panašaus, arba jam lygaus 
šiandieną labai sunku surasti gyvenime. Vi
suose bendro sugyvenimo reikaluose jis ją 
tinkamai suprasdavo, atjausdavo ir visus gy
venimo kryželius, puikiausiomis rožėmis, ar 
spygliuotais erškėčiais, padabintus, abu ly
giai priimdavo, dalindavosi ir sykiu nešdavo. 
Jis ją mylėjo kaip ligoje, taip ir sveikatoje, 
kaip džiaugsmuose, taip ir nuliūdimuose, 
kaip laimėje, taip ir nelaimėje. Jis ją mylėjo 
ir gerbė sulyg paties Dievo įsakymų, kaipo 
vyras žmoną ir kaipo į sau lygų sutvėrimą, į 
Dievo paveikslą ir panašumą sutvertą. Jų 
abiejų gyvenimas buvo toks dievobaimingas, 
pavyzdingas ir toks prakilnia dvasia, tikra 

Dievo palaima dvelkiąs, kad niekad jie viens 
kitam neprasitarė piktesnio žodelio, aštres
nio žvilgsnio, ar mažiausio nepasitenkinimo, 
barnių, rietenų ir kitokių bendro vedybinio 
gyvenimo spygliuotų erškėčių nemalonumų. 
Užtat ir pats Dievas juodu abu palaimino 
gausiais žemiškais turtais ir prakilnia duk
rele, Šv. Panele Marija, kurios vardas džiu
gina visą žmoniją per amžius ir kurios asmuo 
spindi visuomet tarsi aušrinė žvaigždė žyd
rioje padangėje, nes ji pagimdė Kristų, pa
saulio Atpirkėją ir Išganytoją.

Ach! koks malonus ir tikrai Dievo palai
minimo pilnas gyvenimas būtų šiandieną mū
sų brangiose lietuvių šeimynose, koks gražus 
ir angeliškas pavyzdys mažiems vaikučiams, 
iš gražaus ir meilaus tėvelių sugyvenimo, — 
jei motina, ypač tėvas sektų šv. Onos ir šv. 
Joakimo gyvenimo pavyzdį! Tuomet pranyk
tų barniai, nepasitenkinimai, girtuoklystės, 
lytiškoji netvarka, papiktinimas vaikeliams, 
blogas ir biaurus pavyzdys brangiai, skais
čiai jaunuomenei, išnyktų mintys apie per- 
skiras — divorsus, žydėtų skaistybė ir visa 
šeima, tėveliai ir vaikučiai, pasipuoštų kilnio
mis dorybėmis. Pagaliau išnyktų toji mintis, 
kad vyras yra “valdovas ir viešpats”, o jo 
žmona vien tik “vergė ir kūno žaislas.”

Atsiminkite abu, gimdytojai, ką pažadė
jote viens kitam paties Dievo akyvaizdoje 
prie altoriaus, einant moterystės luoman: 
“viens kitą mylėti, gerbti, neapleisti, abipu
siškai pagelbėti visuose reikaluose ir būti iš
tikimais visame kame iki grabo lentos!”

27. Iš PRAGARŲ I GARBĘ
Tuojau po mirties jos garbinga siela nu

žengė į pragaras (ne pragarą!), arba Limbą. 
Ten radosi visos teisingųjų vėlės, kurie buvo 
mirę prieš Kristaus užgimimą, tačiau negalė
jo įeiti dangaus karalystėn, nes jos palaimi

nimo vartai buvo uždaryti per nuodėmę pir
mųjų žmonijos tėvų, Adomo ir Ievos. Jos ten 
džiaugėsi pilna ramybe ir poilsiu, neturėjo jo
kių skausmų, bei kančių, bet negalėjo matyti 
paties Dievo veido ir laukė ateinančio pasau
lio Išganytojo ir jų pačių išliuosuotojo iš tos 
tamsybių vietos.

Pragarai — dažnai vadinami taipgi ir Ab
raomo Prieglobsčiu, kadangi visos patrijar- 
kų, pranašų, ir visų gerųjų Senojo Įstatymo 
tikinčiųjų sielos, šioje vietoje po mirties su
sirinkusios, laukė ateinančio po iš numirusių 
prisikėlimo Išganytojo ir jų iš ten džiaugs
mingo išliuosavimo.

Tik įsivaizdinkime sau tą begalinį šv. O- 
nos džiaugsmą, kuomet ten nužengusi vėl su
sitiko su Šv. Joakimu ir savo garbingais, die
votais tėveliais — Emerentiana ir Stolonu! 
Kokia linksmybe nušvito visi jos proseneliai, 
kuomet ji visiems pranešė, kad pasaulyje jau 
yra jų Atpirkėjo motina, asmenyje jos nu
mylėtos dukrelės Marijos ir jau prieš keletą 
metų užgimė pats Išganytojas, kuris greit 
išliuosuos visus iš tos laikinosios tamsybių 
vietos ir greit jie visi pamatys patį Dievą vei
das veidan!

Po mirties ant kryžiaus ir paties Kristaus 
siela nužengė į tą pačią vietą. Belaukiant sa- • 
vo švento kūno prisikėlimo, Jo siela pasilik
dama čia su šventais belaisviais per 3 dienas, 
nupasakojo savo skaudžią kančią, mirtį ant 
kryžiaus dėl visų žmonių išganymo ir greit 
ateinantį Atpirkimą. Kokiu begaliniu džiaug
smu tapo perpildytos visų jų mintys, kuomet ; 
Jėzus aiškiai pasakė, kad 40-je dienoje no ; 
Prisikėlimo, reiškia Jo dangun Įžengimo die
noje, Jis pats iškilmingai nuves visus, per sa
vo kančią ir kryžių atrakintus vartus, į dan
gaus karalystę, kame jie visi džiaugsis negir- I 
dėta laime per amžius!
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Nuotykiai Ir Įvairybės Iš Garsiųjų 
Žmonių Gyvenimo

— Studentas, kurs surūkė... tris evangelijas. — 
Washingtonas N. Metų naktį. — Kur įkvėpimo 
sėmė Michelangelo. — Benj. Franklinas Pary
žiaus salionuose. — Rašytojo paskutinis žodis 
dukteriai. — Kokia pirmoji knyga buvo atspaus
dinta pasaulyje.

Vienas studentėlis gavo 
kartą nuo savo kapeliono 
dovanų Šv. Raštą. Skysto
ko jisai buvo būdo ir jau 
norėjo tą knygą numesti, 
bet pavartęs pastebėjo, 
kad esama gero, plono po- į 
pieriaus. O jisai vis ture-: 
davo rūpesnių su rūkalais, Į 
todėl taip sau ir pasakė: į

— Tai jau aš tą Dievo žo- 
dį dūmais paleisiu...

Ir taip jisai surūkė Ma
to, Morkaus, Luko evange
lijas. Pradėjo ir šv. Jono. 
Vieną dieną paimtą į ran
kas lapą jis kažkaip pa
skaitė. Pasitaikė ši vieta:

— Aš gerasis Ganytojas. 
Gerasis Ganytojas duoda 
savo gyvybę už savo a- 
vis...”

Jaunikaitis susimąstė a- 
pie Tą, kurs paguldė gy
vastį už jį ant kryžiaus... 
Jis ilgai, ilgai skaitė Šv. 
Raštą ir naujas gyvenimas 
atėjo į jo širdį.
KARTĄ KASHING TO
NAS LAUKE N AUJU 
METŲ...

Šv. Raštas tai pati svar
biausioji knyga. Neveltui, 
kada Gutenbergas prieš 
500 metų išrado būdą kaip 
knygas spausdinti, pirmo
ji knyga, kokia pasaulyje 
buvo išspausdinta — buvo 
Šv. Raštas (dar buvo iki 
šio karo išlikę 38 egzem
plioriai Gutenbergo spaus
dinto Šv. Rašto — dvylika 
iš jų buvo spausdinta ant 
pergamento, o 26 ant po- 
pierio).

Didieji pasaulio žmonės 
labai gerbė tą knygą! An
tai Jurgis Washingtonas, 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių kūrėjas kartą Naujų 
Metų išvakarėse nežymiai 
pasitraukė iš linksmų sve
čių kompanijos ir užsira
kinęs sau vienas kambarė
lyje net per dvi valandi 
skaitė Šv. Raštą.
NUOTYKIS VIENAME 
PARYŽIAUS SALIONE

Dar įdomesnis atsitiki
mas buvo su kita Ameri
kos garsenybe — Benja
minu Franklinu. Kartą 

, OtfuiaT C S Army
Greatly r. n-ei ji. y in future b<>mbir.g attacks is forecast 

in this remarka?'.?, ■ j.-t-icleased photo of yuided bombs at work. 
Taken from 10,00^ ft. du: • a tęst raid on a Jap-held bridsre late in 
the war, it shows three uuided bombs, called Azon. bursting sąuarely 
on targct. To left. standard bombs simultaneously released explode 
wtdc of bridže; and scores of craters testify to failure of previous 
standard bcmb attacks Developed by Guif Oil research for the Air 
Forees, Azon bomb< are steered by the bmnbardier through radios in 
tbeir tails right ont ir.t ta: -et. Irtroduced in finai stages of the war. 
guided bombs have s • . ?<•< • imprcved. The Razon bomb, an advance 
over Azon, has bcer. c? e: ped. addir.K štili further precision to U.S. 
•irpow«r-**

Paryžiuje vienoj kompani
joj, kurioj buvo ir Benj. 
Franklinas, imta juokauti 
iš Šv. Rašto “pasenusių 
vaikiškumų”. Benj. Fran
klinas valandėlę patylėjęs 
išsitraukė iš kišenės kny
gą ir pratarė:

— Šį ryt eidamas pro 
knygyną aš atradau vieną 
veikalą, kuris mane suža
vėjo savo minties pajėgu
mu ir grožiu. Ar galiu aš 
jums truputėlį paskaityti?

Jis paskaitė keletą sky
relių.

— Puiku, nuostabiai gra
žu. — gyrė svečiai.

— Mano prieteliai, — da
bar prašneko Franklinas, 
— juk tai yra Šv. Raštas, 
kurį jūs savo pasikalbėji
me taip mažai vertinote. 
Jei jūs daugiau iš jo pa
skaityt umėte. atrastumėte 
daug vietų taip gilių ir 
gražių.”

PASKUTINIS RAŠYTO
JO ŽODIS MIRTIES 
PATALE

Rašytojui Au g u s t u i 
Strindbergui artinosi pas
kutinės valandos. Lyg no
rėdamas savo dukteriai 
palikti paskutinį testa
mentą. kurs sukauptų jo 
viso gyvenimo patirti, jis 
pasišaukė ją, ant sunkiai 
besikilnojančios krūtinės 
uždėjo Šv. Raštą ir tyliu 
balsu pratarė:

— Mano gyvenimo dienos 
baigiasi... Baigiu ir savo 
darbų apyskaitą... Tai vie
nintelė tikruma..., — pra
tarė jis rodydamas į Šv. 
Raštą. Netrukus ir užmigo 
amžinai.
MENO IR MINTIES 
GALIŪNAI

Ištisais šimtmečiais žmo
nės gėrisi nepaprasto gro
žio tapyba Sikstino koply
čioje, tai Mykolo Angelo 
(Michelangelo) darbas. 
Tik nevisi žino, kad tas di
dysis meno genijus dirb
damas prie šių kūrinių, 
temėgo skaityti tik dvi 
knygas: Dantės Dievišką
ją Komediją ir Šv. Raštą.

Neveltui Šv. Augustinas 
kalbėjo:
— Mes gavome laiškus iš 

savo dangiškos tėvynės, 
tai yra Šv. Raštas...”

Taip, Šv. Raštą, Evange
lijas mes turime mieliau 
priimti, kaip numylėto, 
senai matyto tėvo ar bro
lio laiškus, nes tai yra lyg 
laiškai iš kito pasaulio, 
nuo mūsų Tėvo Danguje.

GANDHI — DIDYSIS 
KOVOTOJAS DĖL 
INDIJOS LAISVES

Aiškindamas iš kur jisai 
gavo įkvėpimo savo nepa
laužiamai kovai dėl indų 
laisvės, kovai, kuri nežinot 
prievartos, bet kuri taip 
pat nežino nusivylimo, di
dysis indų vadas Gandhi i 
pareiškė, kad jį daug pa
veikė skaitymas Naujojoj 
Testamento, ypač pamoks
lo nuo kalno.

Šv. Rašto, ypač Evange
lijų, apaštalų Laiškų ir a- 
paštalų Darbų skaitymas 
yra nepaprastai didelės 
reikšmės. Skatindama prie. 
to Bažnyčia net paskyrė 
300 dienų atlaidų tiems, 
kurie nors per valandos 
ketvirtį paskaitys Šv. Raš
tą. Tačiau daugeliui lietu
vių tas paskutiniu metu 
pasidarė neprieinama, nes 
lietuviškoji Šv. Rašto, net 
ir Naujojo Testamento lai
da buvo senokai išsisėmu-l 
si. Už tatai didelį ir svarbų 
darbą pasiryžo laikraštis 
“Darbininkas” atlikti im
damasis išleisti ir jau iš
leido Naują Testamentą 
lietuvių kalba.
Anglijos karaliaus įsaky

mas visose bažnyčiose 
rinkti aukas dėl lietuviško 

šv. Rašto.
Suprantama, kad išleisti 

Šv. Raštą, reikia nemažai 
lėšų. Tuo klausimu istorija 
mums patiekia įdomų fak
tą: kada buvo organizuo
jamas lietuviškas leidinys 
(vadinamas Chilinskio 
vardu) Šv. Rašto, Anglijos 
karalius Charles II įsakė 
1661 m. visose Anglijos 
bažnyčiose tam reikalui 
padaryti rinkliavą.

Da b a r “Darbininkas” 
su savo vado — pirm. kun. 
Prano M. Juro pagalba 
išleido Naująjį Testamen
tą ir dėlto nusipelno nuo
širdžios visų paramos. Tai 
labai reikalingas leidinys. 
Juk mes gauname žinių, 
kad apie pusę Lietuvos 
klierikų ir daugiau kaip 
200 lietuvių kunigų šian
dien yra ištrėmime. Gelbė
dami savo gyvastis jie ne
pasiėmė nei vienos knygos. 
Kaip jiems bus reikalinga 
ir malonu turėti bent E- 
vangelijas, visą N. Testa
mentą sava lietuvių kalba. 
Tai bus jiems didžiausia 
dovana.

Toliau, iš praeities mes 
žinome, kad ankstybesnės 
rusų vergijos metu dauge
lis mūsų šviesuolių, profe
sorių būdami maži pramo
ko skaityti iš maldakny
gės, kitų lietuviškose ba
kūžėse nebuvo. Ir dabar iš
trėmime atsidūrusios šei
mos, kurios ilgisi lietuviš
ko spausdinto žodžio be- 
skaitydamos N. Testamen
tą suras daug sau surami
nimo ir paguodos.
KAIP BOLŠEVIKAI 
IŠBARSTĖ EVANGELI
JŲ RAIDES KAUNE

Kai 1940 m. bolševikai 
užplūdo Lietuvą, Šv. Kazi
miero draugija jau buvo 
viską paruošusi išleidimui 
Evangelijų, jau ir raidės 
buvo sustatytos. Tačiau 
bolševikai atsiuntė komi
sarą, kurs įsakė visas rai-
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Louis Prima, muzikas, prie savo arklydes New Yorke, sudainuoja vė- 
liausį pasirodžiusi muzikos kūrinį.

Lietuvos Generalinio Konsulo New
Yorke Paieškomi Asmenys

ADOMAITIENE, (Musteikai- ARMINAS, Alijošius, 
tė), Cecilija.

ANDRAIČIENE (Valauskai- 
tė), Adelė. . nas, gyv. Chicago, III.

ANDRILA (Karlonaitė), le-1 BABRAUSKIENE (Norvai- 
va, gyv. Chicago, DI. įšaitė), Veronika, kil. iš Kuršė-
----------------------------------------- nų.
dės išbarstyti ir barbariš- BALALIS, Vincas ir Balalytė, 
kai sunaikinti bebaigiamą ieva, gyv. Brooklyn, N. Y. 
darbą. Šiemet suėjo šešeri BALTUTAITIENE, Marijo-. 
metai nuo to jų žiau- na.
raus nusikaltimo prieš BARANAUSKIENE, Magda-
žmonių sąžinės laisvę. Mes Iena, gyv. Chicago, DI.
Šių liūdnų sukaktuvių pro- BERAUSKAITE, Valerija, kil.! 
ga pareiškėm savo protes- iš Vyžuonių. 1
tą laisvoje Amerikoje iš-J 
leisdami Naująjį Testą-' 
mentą ir paskleisdami vi
sur, kur tik yra lietuvių.

Visi žinome kiek daug' 
sunkaus darbo yra įdėję į) 
Šv. Rašto išvertimą į lietu
vių kalbą arkiv. J. Skvi
reckas. Šalindamasis nuo 
politikos, jis savo gyveni
mą, buvo pašventęs moks
lui ir religiniam darbui. 
Nežiūrint to, nežiūrint jo 
senyvo amžiaus vistiek tu
rėjo atsidurti ištrėmime, j 
Geriausiai mes pagerbsi
me tą pirmąjį Nepriklau
somos Lietuvos metropoli
tą čionai išleidę ir rū
pestingai platindami vei
kalą, kuris jam taip bran-į 
gus, į kurio paruošimą lie- 
tuviškai visuomenei jis i 
tiek darbo yra įdėjęs. Jam' 
talkininkavo tokios mūsų j 
tautos garsenybės, kaip! 
arkiv. P. Karevičius, vysk.:nas> Stasy8, klL 18 Sintautų. 
K. Paltarokas, prel. A. DRTGOTTRNft įsi™™.™ 
Dambrauskas, kan. J. Tu-! 
mas, o kalbos grynumą 
prižiūrėjo Kauno univ.! 
prof. A. šalys. Taigi ši 
knyga yra ne tik gilių, die
viškų minčių šaltinis, bet 
ir knyga iš kurios galima 
pasisavinti taisyklingą lie-1 
tuvišką kalbą. Tik visi jai 
pasinaudokime. Baigsime 
Benedikto XV žodžiais: •(
— Nesiliausime priminti 

visiems tikintiesiems, kad 
jie kasdieną skaitytų E- 
vangelijas ir Apaštalų Į 
laiškus ir tomis mintimis 
persunktų 
kraują.

I

I

savo kūną ir

Dr. J. Prunskis.
♦ **

Administracijos Priera
šas. — Kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas, 
finansavo ir “Darbinin
kas” perspausdino Naująjį 
Testamentą, kurio kaina 
audeklo viršeliais $3.00. 
popieriniais — $2.06. Už
sakymus ir Money Orderį 
ar cash, prašome siųsti: — 
“Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

JURALEVIČIUS, Bernarus. 
kiL iš Merkinės.

JURALEVTCTŪTE, Geltruse, 
kil. iš Merkinės.

JURKŠTAITĖ, Julė, kil. iš
gyv* Šimonių.

Chicago, III. j KANOPA. Mateušas, kil. iš
AŠMONTAI, Pranas ir Leo- Juodupės.

! KARAKEVIČIENĖ (Balaly- 
tė). Ieva, ir Jonas Karakevi- 
čius, gyv. Brooklyne.

Į KARLONAS, Ignas. 
KATELIS, Jonas, kil. nuo Ku-

i piškio.
i KAZAKEVIČIUS, Jonas, gyv.
i Brooklyn, N. Y.
: KAZLAUSKAS. Stasys, gyv.
Į New York.
į KIELA, Andrius, gyv. Bos- 
I tone.

BIRKIS, Paul, gyv. Philadel-Į 
phia. Pa.

BISUS, Juozas. 
BRODACKIENĖ,

Jewett City, Conn.
BŪRELIS, Jonas, gyv. Chica-'

go, III. 
BUDGINAS, Charley. 
BUNDONIENE, (Stačiokai-

tė), Pranė, kil. iš Šilavoto.
CHEPAUSKAS. 

gyv. Chicago, m.
GIRTAUTAS, Pranas, kil. iš 

Plungės. j
ČERNIAUSKAS, Jonas, gyv. Mass.

Chicago, UI. , LININKA, Pranas ir Linin-
ČIURLIONYTĖ, Stefanija. į kienė (Grėbliūnaitė), Viktorija.
DAGELIENĖ (Radzevičiūtė), gyv. Pittsburgh, Pa.

Katrė, gyv. Tamaųua, Pa. į LUT, Joseph, gyv. Detroite. 
DAMBRAUSKAS, ir Stefa ir, MALINAUSKAS. Juozas.

Ona Dambrauskaitės. I MARKUNAITE, kil. iš Pa-
DAUDERYS, Povilas, kil. nuo kruojaus vai

Kupiškio. 
DAUGIALA, C ’ *____

' nL ’ MEDALL, Frank.
DĖDINAS, Antanas ir Dedi-II

......... "* • . Ir
DRIGOTIENE (Simona vieni-' 

tė), Pranciška, gyv. Chicago,' 
’llL
Į FRANKS (Tonkunaitė), Ona,'
kil. iš Joniškėlio.

GALINIS, Pranas, gyv. Chi
cago, III.

GATAVICKIENE (Sprindžiu- 
kaitė), Alena, kil. iš Kuršėnų.

GELAŽIENĖ (Daniūnaitė),
Kazimiera, gyv. Brooklyn, N.Y.

GELDAUSKIENĖ (Buinic-

KIESYLLAI, Bolius ir Kazys, 
gyv. Chicago. III.

KMIELIAUSKAI, Motiejus,
Ieva, g>'v. juozas ir Antanas, kil. iš Ber-

| žininkų vai.
j KRUTULIAI, Jonas, Jurgis 
: ir Motiejus, kil. iš Balbieriškiu 
j vals.
; KYLIENE, Elena, kil. iš 
jmonių, gyv*. Rumford.

Antanas, LAUČIENE, Juzė, kil. iŠ
: monių, gyv. Lewiston.

LEIKAUSKAS, Juozas.
LENKĄ, Juozas, gyv. Boston,

Ši-

MATIUKAS, Domininkas, kil.
Stanislovas, jš Dusetų vals.

i

I 
į 

GENAUČIAI, Pranas ir Juo
zas.

GIRUCKAS (Girucky), gyv. 
Racine, Wisc.

GREBLIUNAS, Ignas, gyv. 
Cleveland.

GREIČIUS, Toni Račkausko' 
švogeris, kil. iš Tauragės aps.

GREIVIENE (Mockaitė), Ie- 
va. gyv. Chicago, III.

JANKAUSKAS, Jonas, sūn. 
Igno, kil. iš Krakių vai. Pajes- 
lio par. Deveikiškių km.

JARAS, John ir Jaras, Stan-! 
ley. gyv. Cleveland.

JEGELEVIČIUS (Jegele- 
viez), Simonas, gyv. Westfield, 
Mass.

JEGELEVICIŪTE. VladLsla- 
va. kil. iš Nemunaičio, gyv. 
Pittsburgh. Pa.

i
MEILIUNIENE (Vaičiūnai

tė), Ieva, gyv. Chicago, III.
MIKALNIS, Jurgis, kil. iš Mi- 

tragelių km. Rokiškio aps.
MIKĖNAS, Petras.
MIKNICKAS, Juozas, kil. iš 

Leipalingio.
MILIAUSKAS, Pranas, gyv. 

Chicago, III.
MISIŪNIENĖ (Garbauskai- 

tė), Barbora, gyv. Waterbury, 
Conn.

MOLIS, Jurgis.
MORKŪNAS. Jonas, kil. iš 

; Andrioniškio.
: NAVICKAS, kil. iš Šeduvos 
| par. Dervelių km. arba jo vai
kai.

j NORKIENĖ (Giniotaitė), 
| Teklė.
Į NORKUS. Juozas, gyv. Phi- 
■ ladelpbia. Pa.

OŽBALIS, Juozas, gyv. Chica- 
į go, UI-
Į OŽEKAUSKAITE. Julija, kil.

Ši-

iš Šančių.
i PARGOVVSKIS, Frankas, gyv. 
Chicago, III.

į PARĮ AUKŲ šeima, kil. iš 
Klovainių.

| PETKEVIČIENE (Radzevi
čiūtė), Sofija ir jos vaikai An
tanas, Konstantinas ir Albertas 
Petkevičiai.

PETRAITIS, Bronislovas, ar
ba jo vaikai, gyv. Chicago, III.

PIKTUIŽIENĖ. Barbora, kil. 
iš Žem. Kalvarijos.

i PIKTUŽIENE (Glodenaitė), 
Ieva ir jos vaikai Veronika ir 
Antanas, gyv. Chicago. III.

POŠKUS (Pastukas), Tomas. 
POŽERECKIENE (Daniū

naitė), Elzbieta, gyv. Brooklyn, 
N. Y.

PŪRAS, Juozas.
I PURAUSKAITE, Julė, kil. iš 
Žem. Kalvarijos.

į RADKUS - Radžiukinas, Lau
rynas, gyv. Chicago, III.

RAČKAUSKAS, (Rec kovski), 
' Tony, sūnus Jono. gyv. Chica
go. Town of Lake, vedęs bene 
Greičiūtę.

ROSINIENE (Ivaškevičiūtė), 
Vkidislava, gyv. Chicago, III.

RUMŠIENĖ (Gečaitė), Anta- 
Tęsinys 6-tame puslapyj

JAU PERSPAUSDINTAS 
ŠV. RAŠTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Rep. A. L. Miller, D. Nebr., gavo dovanų dėžę 
cigarų iš Vokietijos, kurie buvo asmeniškai da
ryti dėl Herman Goering. Bet rep. A. L. Miller, 
sako, kad jie jam perstiprūs ir jis ėmėsi rūkyti 
savo įprastus.



Antradienis, Liepos 9 d., 1946

Kaip Mes Važiavome Lietuvos
USA karys pasakojasi:

- DARBININKSB ~

G
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I Jūros dar ir šiandien yra turtingos į airiomis sprogstančiomis bombo

mis, minomis bei torpedomis. Štai jūrininkai ištraukia nesprogusią torpe
dą San Francisco pakraščiuose.

- Kai išbadėję graužime žalias bulves
- Kaip buvo organizuojami lietuvių 
kariniai daliniai Amerikoje. — Su Da
riumi j Lietuvą. — Revolveris, bate pa
slėptas. - Tvarkome nuo bermontinin
kų ir vokiečių atimtus lėktuvus. - Pa
šautas drąsuolis lakūnas - Įeit. Kum
pis. - Mus atakuoja lenkų lėktuvas. - 
Lietuvis Amerikoje įsigijęs 100,000 
dolerių nuosavybę. - “Palangos ku
rortas” - Wisconsin valstybėje.

Parduotuvė Vadžgiry
— Kai baigėsi Lietuvos 

laisvės karai su bermonti
ninkais, su bolševikais, su 
lenkais, aš iš kariuomenės 
pasitraukiau jausdamas 
savo patriotinę pareigą at
likęs.

Parvažiavęs j tėviškę ve
džiau Juozapiną Ignatavi- 
čiūtę ir užsidėjau krautu
vę Vadžgiryje. Nors tada 
Lietuva buvo dar tik atsi
kūrusi, prekių gaudavau 
nuvažiavęs j Kauną ir ki
tus miestelius, o žmonės 
markių turėjo, tai buvo 
neblogai.

r

Didžiausia lietarišb vasar
vietė ties Mtaukee

Atvirame ore pažaisti 
tenisą ir ping-pong, lais
vai pavaikščioti golfo lau
kais, nuo kalnų stebint 
mėlyną ežerą su žaliomis 
salelėmis, čiaužti vandens 
paviršiumi motoriniu lai
veliu — tai didelis malo
numas žmogui, nuolat per 
metus alsuojančiam mies
to dulkes ir dūmus, ar 
kartkartėmis net “dusina
mam” sunkaus stokiardų 
kvapo. Taigi turėjome 
smagias vienos dienos ato
stogas keturiais automo
biliais nuvykę į prabangią 
vasarvietę Lakeside Hotel 
ties Pewaukee ežeru, Wis- 
consin valstybėje. Ta vie
ta verta apie 100,000 dole
rių, čia yra gal daugiau 
kaip 20 įvairių pastatų, 
kas svarbiausia, kad ji — 
lietuvių nuosavybė. Jos 
savininkas — Pranas Bas
tis, kilęs iš Lietuvos, kur 
jis augo vienuolikos vaikų 
šeimoje.

meta
brolio kviečiamas 

į Ameriką, pra
dirbo “bučernėj”,

iš Southhampton į La 
Havre, ėmė tris dienas: 
plaukia, pamato betyko- 
jantį povandeninį laivą ir 
vėl sugrįžta.

Verkti rūpi prisiminus
— Grįžtant į Jungtines 

Valstybes mums teko ta
da prastas laivas, — pa
sakojosi Pranas Bastis. 
— Jūroje išbuvome 23 die
nas. Laivas prakiuro. Tuo 
sūriu, karčiu jūros vande
niu sušlapo maisto atsar
ga, 4 dienas neturėjome ko 
valgyti, nuo bado ginda
miesi tik prasta “kreke
rių” sriuba. Kartą jūrinin
kai užpuolė virtuvę, jėga 
atėmė maišą bulvių ir jas 
žalias suvalgėme. Reikia 
pasakyti, kad buvo ska
nios. Verkt rūpi prisimi-

Tą karinę mankštą dary
davome tris - keturis sy
kius savaitėje. Ji užsitęs
davo po porą ar trejetą va
landų. Tai buvo nemažas 
pasišventimas, atmenant, 
kad vyrai tam turėjo skir
ti laisvalaikį, sugrįžę po 
dienos darbo.

Kai 
atvyko 
džioje 
gaudamas po... 10 dolerių j 
mėnesį.

Didžiojo karo metu — 
1917 metais stojo savano
riu į USA armiją ir tarna
vo mechaniku aviacijoje. 
Jau ir tada vokiečių lėktu
vai atakuodavo juos, sto
vėjusius Doveryje, Angli
joje. Vienu laikotarpiu per 
11 dienų net 9 kartus teko 
bėgti į slėptuves. Miestelį 
visą išdaužė, liko tik baž
nyčia ir ligoninė, bet žmo
nių neperdaugiausia žuvo 
— išsislapstydavo.

Ir submarinai veikė jau 
tada. Kai reikėjo plaukti

nūs...
Susivienijimas Amerikos 

Lietuvių Kareivių
— Kai lenkai pradėjo 

pulti Lietuvą, — pasakojo 
toliau p. Bastis, — pradė
jome organizuoti pagalbą. 
Įsikūrė Susivienijimas A- 
merikos Lietuvių kareivių, 
kurio vieni svarbesnių or
ganizatorių Chicagoje bu
vo Zamkus, Darius, Dr. 
Naikelis ir kiti. Per laik
raščius, per susirinkimus 
skelbėme tą mintį, kad 
USA lietuviai turi burtis į 
karinius dalinius ir skubė
ti pagalbon Lietuvai. Susi
darė apie penkiolika šimtų 
vyrų, kurie sutiko važiuo
ti į Lietuvos frontus. Pra
dėjome ruoštis, daryti 
muštrą bažnytinėse salė
se, parkuose. Tas nesuda
rė didelių sunkumų, nes 
buvo priimami tik buvu
sieji kariai. Marširuoti, o 
taipgi vartoti ginklą mo
kino Dr. Biežis, Zamkus ir 
kiti. Šautuvų neturėjome, 
neleido USA vyriausybė.

Hudson wOld - Timers” Meet The New

The old and the new — the medei 
Twenty Hudson (right), first car 
ever built by this thirty-seven 
year old manufacturer, came off 
the produetion line in 1909. At 
the vrheel of thia old time car is 
one of tbe industry’s outstanding 
“old-timers,” John V. Machesky, 
oldest Hudson employee, who 
Įtflped build the first and every

other model that has ever been. 
turned out by the company's largo 
plant in Detroit. Contrasted witb 
the original, tbe 1946 moda* 
(left), portrays (rapbically the 
progrese that has been made in 
aotomobile design, engfneerinc 
and stylir*. AU vili play a leed- 
ing part m the Golden Jnbilee of 
the automotive industry, in De- 
troit, May 29 to 4unę 9,

ralaigOS KUrOneS ne$

— Pašėlusiai žmonės lei
džia pinigus!
— Tai, žinoma, jų daly

kas. O aš, kalbėjo p. Bas
tis, dabar panorau dau
giau iškelti lietuvių vardą, 
įsigijau (su kompanijonu) 
didelę vasarvietę Lakeside 
hotel, Pewaukee, Wisc. 
Jau dabar ten yra 44 tar
nautojai, pasirengę gau
siems svečiams patarnau
ti, o dar turėsime orkestrą 
ir tt. Prie įvažiavimo no
riu įtaisyti Gedimino stul
pus, uždėti užrašą “Palan- 

i gos kurortas”. Amerikie- 
Ičiai teirausis, ką tas reiš
kia, bus garsinimas Lietu
vos vardo.

Lietuvos išsilaisvinimo
1 laukiu su neišpasakytu il
gesiu. Kai tik liks laisva 
—pirmas stengsiuosi skri
sti lėktuvu jos aplankyti.

Dr. J. Prunskis.

Už 17 Motas tris 
vežė j USA.

Tačiau mes su žmona tu
rėjome nemažai giminių 

! Amerikoje, tai nutarėme 
vykti vėl į Ameriką. Man 
kaip Amerikos kareiviui. 
buvo lengvatos keliauti: į 
mane, žmoną ir dukterį at-1 
vežė už 87y2 dolerių. Čia! 
ir įsikūrėme. Dirbau išve-i 
žiodamas duoną, pyragai-' 
čius (keksus).
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Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

si* jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyttai.

"VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio. ____

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY" rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYT|” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES" kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

vome iš Vokietijos. Man 
teko važiuoti į Kibartus 
priimt atsiunčiamų pakų.

Parskrisdavo iš fronto 
sušaudytu lėktuvu

— Jau ir tada, net avia
cijoj, buvo nemažai kari
ninkų lietuvių. Labai ma
lonus — leitenantas Kum
pis. Kilęs jis nuo Šiaulių, 
iš neturtingos šeimos; ga
lima sakyti, maišelį pasi
ėmęs išėjo į kariuomenę. 
Nepaprastai drąsus. Par
skrisdavo iš fronto su su
šaudytu lėktuvu. Kartą jį 
lenkai taip smarkiai ap-, 
šaudė, kad lėktuvo spar-l 
nas nukrito, bet jis par
skrido vistiek. Taip visi 
gailėjomės, kai lenkai jį, 
beskrendantį, per š o v ė.! kiškos, rusiškos dvasios. 
Mirtinai sužeistas dar'Darius planuodavo, kad 
stengėsi savo5 pusėn nu-! reikia įvesti daugiau spor- 
tūpti, bet nebeįstengė, nu-i to, lietuviško, kas suįdo- 
krito. Jo kūną parvežė; mintų, įneštų gyvumo, kad 
traukiniu. Lenkai nuvilko per sportą būtų keliama 
net jo uniformą, nutraukė ’ lietuvių kalbos garbė ir 
net batus, o jis nešiodavo. kiekvienas didžiuotųsi e- 
tokius ilgais, suvars^°*; sąs lietuviu ir kalbąs lietu- 
mais auteliais. To drąsuo-. .
lio lavonas buvo apvilktas lįf a1, 
viena miline (šineliumi), «£♦< 
o kojos basos, tik su ilgo- 

Į mis kojinėmis, traukiniu ♦♦♦ 
iš V
1❖ 
lt 
i YYY ♦♦♦ 14 
f
Y ♦♦♦• A

I

I
j
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iVažiuojam į Lietuvos 

nOfiTUS
Kaip tik sąlygos leido, 

patraukėme į Lietuvą. Vi
si vienu būriu negalėjome 
važiuoti, tai pavieniui pa-i, 
tys išsipirkome laivakor- / 
tęs. i!

Man pasitaikė važiuoti i ■ 
kartu su Dariumi. Tame 
laive buvo mūsų apie šim
tą, visi pasiryžę stoti į Lie
tuvos kariuomenę. Kiek-I 
vienas vežėmės po kelias 
kariškas uniformas, kad • 
ne tik patys turėtume, bet; 
ir Lietuvos kariams duo
tume. Aš vežiau 6 unifor
mas ir 13 porų batų. Į tuos 
batus paslėpiau dar revol
verį, pirma jį išardęs, ir 
300 šovinių. Daugelis vežė
mės ginklus, slaptai, nes 
šiaip nebuvo leista. Važia
vome daugiausiai buvę 
mechanikai. Ant laivo su
sitikdavome, tardavomės 
apie sėkmingumą kovų dėl 
Lietuvos laisvės, kaip tu
rime mokėti laikyti pa
slaptį, kaip gaudyti šni
pus. Darius buvo didelis 
patriotas, kalbėdavo apie 
sporto įvedimą į Lietuvos 
kariuomenę.

Kaune, aviacijoje
Išlipau Cherburgo uoste 

ir tiesiai patraukėme į 
Kauną. Kaikurie dar pasu
kome atlankyti gimines. 
Aš vakare atvažiavau į 
Kauną, o jau rytą prisista
čiau Krašto Apsaugos Mi
nisterijom Čia jau buvo 
gauti mūsų sąrašai iš A- 
merikos, su nurodymais' mę svetimtaučiai, kaip pa-

Apie kareivines ir Dariaus 
pianus

— Arti nebuvo kareivi
nių, tai gyvenome Fredo
je. Į darbą porą kilometrų 
(daugiau mylios) eidavo
me pėsti.

Sekmadieniais susegda
vome su Dariumi, kurs 
tuokart mokinosi karinin
kų mokykloje. Mes sielo- 
davomės, kad šalia puikių 
lietuviškų vyrų, buvo, y- 
pač tarp karininkų — len-

Į biznį su 144,000 metinės 
apyvarta

— Na, sakykite, girdė
jau, kad jūsų visa nuosa
vybė dabar siektų apie 
šimtą tūkstančių dolerių. 
Pasakykite, kaip to galė
jote pasiekti?

— Pasakysiu teisybę — 
karčiama, mano laikyta. 
Padariau tą per trejetą 
metų. Ypač geri metai bu
vo 1943 ir 1945. Buvo vie-i 
na diena, kad gavau vie-į 
nuoliką šimtų dolerių. Tuo i 
laikotarpiu trūko gėrimų, 
cigarečių. Aš sudariau pa
žintis, galėdavau gauti 
prekių kiek reikia. Taip,: 
kad vien 1943 metais kai į 
reikėjo mokėti pajamų 
mokesčius, surokavome 
pajamų (išlaidų neatme- 
tus) — 144,000 dolerių.

Juozas Karinsiąs
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmocinal dėl vHoklų reikalų 
Patarnavimas Dienu Ir Naktį

traukiniu ■ V 
atvežtas siauručiame is; y 
lentų sukaltame karste. Į *|* 
Taip akyse ir pasiliko vi-;j£ 
sam gyvenimui neišdildo
mas to žuvusio narsuolio, 
Lietuvos patrioto vaizdas.

Lenkų numestoji bomba
— Man tarnaujant Lie

tuvos aviacijoje, toliau 
pasakojo Pr. Bastis. — 
šventėm? aviacijos dviejų 
metų sukakti. Buvo atvy
kęs prezidentas Stulgins
kis. Į orą pakilo beveik vi
si to laiko Lietuvos lėktu
vai — apie 60. Lietuva jau j 
tada turėjo garsių lakūnų/ 
kaip Dobkevičius, Gustai-! 
tis — vėliau abu buvę lėk-j 
tuvų konstruktoriai. Tik 
trūko vyriausių vadų ir jų 
vietas daug kur buvo ūžė-

Labai Naudinga Knyga -

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

Vardas

Adresas

metu rugpiūčio mėnesį, 
buvo atskridęs lenkų lėk- jį 
tuvas. Nieks nepastebėjo,! A 
kai jie perskrido sieną, j A 
Nebuvom^ nasirengę, ra-j A 

dirbome anga- «• 
!❖

it t

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI*, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

mo dirbtuves. Daugiausia 
naudojomės prie Radvi
liškio nuo Bermontininkų 
atimtąja medžiaga. Man 
taipgi teko tvarkyti vo
kiečių lėktuvą, kurs be lei- j miai sau 
dimo skrido per Lietuvos į ruošė. Lenkų lėktuvas nu 
teritoriją į Maskvą, bet 
pakeliui kas tai sugedo ir 
buvo priverstas nusileisti 
Lietuvoje. Jį Lietuvos vy
riausybė sukonfiskavo ka
riuomenės reikalams. Lėk
tuvų tada Lietuva turėjo 
apie 64. Aviacijoje dirbo
me septyni ar devyni ame
rikiečiai šaltkalviai.

metė bomba bet nepatai
kė nei į lėktuvus, nei į 
dirbtuves angaruose, o į 
griovį, taigi nuostolių ne
padarė, tik vienam mūsųi 
kareiviui šrapneliai ap
draskė milinę, kai abudu 
bėgome paimti kulkosvai
dį gintis nuo lėktuvų.

Lėktuvams dalis gauda-

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdiųti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.



Antradienis, Liepos 9 d. 1846
* v DARBININKAS

*

GflU>£27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

VORCESTER, MASS

Aušros VartŲ Parapija

riuos jis matė ir su 
draugavosi. Jis sakė, 
padėtis ne pilnai bloga 
kad UNRRA daug

VYČIŲ AIDAI
Birželio mėnesiniame susirin

kime nariai su džiaugsmu iš
klausė įdomią kalbą, kurią pa
sakė Vytis Juozas Marcinkus. 
Juozas buvo atleistas iš tarny
bos pareigų tik vieną mėnesį 
atgal. Jis praleido beveik metus 
Vokietijoje. Ten. kur jis buvo, 
gyveno daug lietuvių pabėgėlių. 
Su jais Juozas daug laiko pra
leido. Todėl jis gerai apsipaži
nęs su jų padėtimi. Kadangi 
gerai moka lietuvių kalbą, jis 
buvo vertėjas kariuomenės ko
misijai. kurios darbas buvo rū
pintis pabėgėlių reikalais.

Vyčiams jis kalbėjo apie jo 
darbą ir apie tuos lietuvius, ku

kuliais 
kad jų 
už tad. 
gelbsti

jiems. Jei nebūtų UNRRA. tai 
jie tiesiog negalėtų gyventi. Ki
tais metais, kada UNRRA ne
veiks, iš tikro tų žmonių padė
tis bus bloga ir nepavydėtina. 
Ko žmonės tenai reikalauja, 
tai drabužių ir laikraščių. Jis 
pasakojo, kad lietuviai labai 
geri žmonės, malonūs ir drau
giški. Kiekvieno troškimas tai 
sugrįžti kuogreičiausiai atgal į 
tėvynę. Jokiu būdu nenori grįž
ti į Lietuvą po Rusijos vėliava.

Jis taipgi pranešė, kad buvo 
ten kada žmonėms išdalinta 
drabužių, kurie buvo lietuvių 
amerikiečių surinkti ir BALF’o 
nusiųsti. Vienas švarkas turėjo 
kišenėje popierą, ant kurio bu
vo parašyta Elenos Kašėtaitės 
vardas ir pavardė. Elena yra 
kuopos finansų raštininkė. Lie
tuviai džiaugėsi gavę tuos dra-

bužius nuo savo brolių lietuvių 
Amerikoje.

Jojo kalba buvo įdomi ir visi 
atidžiai klausė. Nariai labai pa
tenkinti ir pareiškė norą dau
giau tokių kalbų išgirsti.

Kuopa nuoširdžiai dėkoja Juo
zui už pasakytus žodžius ir 
sveikina jį sugrįžusį iš kariuo
menės.

tė Emlija Kvietkauskaitė ir jos 
draugė, Vytė Marijona Baliu- 
konytė. Ona per šešis metus 
buvo ištikima vylė ir nuolat da
lyvavo kuopos parengimuose. 
Sviekiname ir linkime Dievo 

(palaimos naujame gyvenime.
Tą pačią dieną apsivedė Vytė 

Kotryna Kudzmaitė. Jos pa
mergė buvo Vytė Virginija Le- 
ketaitė. Kotryna jauna Vytė, 
kuri interesavosi Vyčių daly
kuose. Sveikiname ir linkime 
gražaus vedybinio gyvenimo.

t

Juozas Marcinkus
Birželio 16 d. įvyko parapijos 

metinis piknikas. Pasekmės bu
vo labai geros. Vyčiai gražiai 
pasirodė prie įvairių stalų. Visą 
tvarką vedė kuopos pirminin- į 
kas Edmundas Vaškas. Liudvi
ka Totilaitė buvo raštininkė, o 
Irena Keršvtė ėjo koresponden
tės pareigas. Taipgi puikiai pa
sidarbavo Leoną Meškinytė, A- 
nielė Smolskytė, Ona Leketaitė, 
Marcelė Meškinytė, Ieva Balse
vičiūtė. Albinas Glavickas, Ma
rijona Baliukonytė, Rita Kas-

Kuopos surengti formališki 
šokiai labai gražiai pasisekė. Į- 
vyko Wachusetts Country Club 
salėje. Virš 100 porų dalyvavo. 
Buvo matyta jaunimo ir iš kitų 
kolonijų, ypač iš Brocktono.

Dalyvavusieji puikiai pasi
linksmino ir nenorėdami paliko 
gražią salės vietą. Laikas per 
greitai perėjo.

Viso parengimo viršininkas 
buvo gabus, energijos pilnas 
Vytis Albertas Zavorskas. Jis 
pasišventusiai dirbo, todėl ir 
pasekmės buvo tokios geros. 
Jo vadovybėje darbavosi ir šie: 
Elena Bulonaitė, Liudvika To- 
tilaitė. Rita Tamulevičiūtė, Ele
na Kašėtaitė, Juozas Čėsna, E- 
lena Skamarakaitė, Dorota 
Kristapavičiūtė. Kuopa sveiki
na Albertą ir jo pagelbininkus 
ir dėkoja visiems atsilanku- 
siems. Auksas ir Sidabras.

HARRISON-KEARNY, M. J.

1

Skulptorius Conrad Crowder baigia darbą — 
Admirolo Chester Nimitz biustą, Oakland, Calif.

Eleanora Uloziūtė iš Kearny,) 
N. J. užbaigė slaugės mokslą* 
Medical Center Hospital, Jersey 
City, N. J. birželio 12.

PADĖKA
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys

i TUMIENE (Bukauskaitė), E- 
lena, gyv. Chicago, III.

• UNGURYS, Juozas.
į URBŠYS, Klemensas.
I URBUTIS - Bandzinas (Ben- 
•zin), Antanas, sūn. Antano kil. 
iš Gaurės vai.

VAITKUNIENE (Žilinskai
tė), Marija, kil. iš Deltuvos vai.

VAIVADIENE, Bronė, gyv.

(Pradžia 4 pust)
nina, kil. iš Balsių miestelio.

RUPEIKA, Stasys, gyv. Chi-. 
cago, III.

SAIKUS, Severas, gyv. Chi-; 
cago, III.

i SAJAUKA, Vincas, gyv.; 
Brooklyn, N. Y.

SAKURSKAITE, Domicėlė. '
SALTONAITE, Rožė, kil. iš Racine, Wisc. 

Leipalingio.
SAPINSKAS, Juozas.
SATKIENE - Rimkienė, kil. iš VALANTUKEVIČIUS, Dy- 

Trakininkų km. Tauragės aps. 1 vas ir Valantukevičius, Stasys.
SIUTILAS, Vladas, kil. iš VALAUSKAS, Stasys, gyv. 

Žiogaičių km., Taurag. 
miesčio.

SLAVINSKAI, 
broliai, kil. iš šeštokų vai.

STIKLIUS, Jonas, ir Stikliu- 
vienė - Norkūnaitė, Marijona, I Ramygalos vai. 
gyv. Čikagoje.

STRAZDAS (Gutauskaitė),
Stella, gyv. Lindenhall, (gal Telšių aps., Žarėnų vals.
Lindenhurst?), N. Y. | VILEIŠIS, Kazimieras, gyv.

SUDERIS, Jonas, kil. iš Luo- ’ Bostone, 
kės.

SUTKUS ir Sutkytė, Genė, 
gyv. Cleveland, Ohio.

ŠAPAGAITES, Sofija ir Juli
ja, gyv. Chicago, III.

ŠAPOKA, Jonas, kil. iš Leliū
nų.

ŠERTVYTIS, kil. iš Švėkšnos.
ŠIDLAUSKAS, Pranas, gyv.

Chicago, III.
ŠIPELIS, Jonas.
ŠURNIENE (Gulbinaitė), ir

jos šeima, gyv. Chicago, III.

VALAITYTE, Milija, kil. iš 
Čekiškės vaisė.

VALANTUKEVIČIUS,

kil. iš 
Nau- Brooklyn, N. Y.

I VALECKIS, Jonas, kil. iš 
Antaninos iš Daugiliškių.

VANCIUS, Juozas.
VARNAS, Mataušas, kil. iš

VELIENE (Ganautytė), Ma
rija, duktė Pranciškaus, kil. iš

ZARANKA, Aleksandras, 
gyv. Lawrence, Mass.

ZERMANTOWSKY, Vincent.
ZEZEWITZ (Zemontauskai- 

tė), Gertrūda.
ŽEBRAUSKAI, Jurgis ir Ma

tilda, gyv. Cleveland, Ohio.
ŽEBRAUSKAS, Jurgis.
ŽELVYS, gyv. Philadelphi

joje.
ŽELVYS, Feliksas, gyv. Bal- 

timore.
ŽEMAITIS, Juozas, gyv. Ak- 

ron, Ohio.
ŽIRGAITIENE (Barauskai

tė), gyv. Chicago, III.
ŽIURIENĖ (Skučaitė), Mari

ja, kil. iš Mauručių.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Philadelphia, Pa. — Vienas iš 
keletos čia esamų plunksna dar- 

! buotojų parašė į laikraščius šį 
; bei tą apie kunigo Dr. Juozo 

Eugenas Bezgela iš Kearny, Prunskio neseniai išleistą kny- 
N. J. susižiedavo su Lillian gą antrašte: Comperative Law, 
Johnson. Ecclesiastical and Civil, In Lith-

Jaunas Bezgela yra baigęs St. uanian Concordat. Tai dabar gi 
Peters College, Jersey City, N. už tą nuo autoriaus šios knygos 
J. ir lankė University of Michi- jįs apturėjo padėką, daug-maž, 
gan. šio turinio:

-------------- „ j “Malonus Pone, šimtą kartų 
Ona ir Jerome Shiviskai iš Jums ačlū už tokius Sražius at’ 

Kearny, N. J. susilaukė sūnelio siliepimus įvairiuose laikraš- 
birželio 23 d.----------------------------šiuose aPie man0 kny«4- Kele-

_________ ' tas atsiliepė su užsakymu jos, 
' dėka jūsų. Ačiū labai...”

Birželio 24 d. jaunos Sodalie- Į §įa proga pastebiu: Mano šu
tės ir Moterų Marijos Sodalici- pratimu, kiekvienas iš mūs, pa- 
ja surengė autobusais išvažia- gaj išgalės, privalėtų pasekti 
vimą į Crystal Lake, N. J.

Išvažiavimas nusisekė ir 
linksmai dieną praleido.

Birželio 23, 11 valandą rytą, 
mūsų antras naujas kunigas 
Antanas Kasperas atnašavo 
pirmas iškilmingas šv. mišias.

Po mišių kunigai, giminės ir 
j parapijiečiai susirinko į L.A. P. 

paraitė, Antanas Gudukas, Ri-lC Kearny’ N J ’ kur visos 
ta Keršvtė, Irena Baliukonytė,. ParaPiJos draugijas surengė di- 
Robertas Zinkus, Feliksas ja. helius pietus pagerbti naujus 
zukevičius. Elena Gvazdauskai- kuni^s Vincą Svirnel* ir Anta' 
tė, Viktorija Kunigonytė ir Pra- iKasperą.
nas Visockis. * Toastmasteriu buvo kunigas

_____  M. Kemežis. Sekanti pasakė 
birž 22 d Mote-1 sveikinimo kalbas: kun. Vaice- 

i kauskas, kun. Kelmelis, kun. 
1 Malikauskas, kun. šamas, kun. 
' Stonis, kun. Dr. Starkus, kun. 
į Simonaitis, Kearny mayoras 
įGilzean, Harrisono Mayor-elect 
Į F. Rodgers, Councilman Healy, 
Councilman Vincent ir B. Je- 
nuss.

Sekanti įteikė dovanas nuo 
draugijų abiem primicijantam:1 
S. Baltikonis nuo Lietuvių Poli
tinio klūbo; M. Matulaitienė 
nuo Dievo Motinos Sopulingos; 
A. Jukneliūtė nuo bažnytinio 
choro; A. Shawkonienė nuo Mo
terų Marijos Sodalici jos; A. 
Peteriūtė nuo Jaunų Sodaliečių; 
Milinaitienė nuo Sąjungos ir 

i Pranciškiečių; H. Kaslauskienė
■ nuo šv. Onos; C. Nekrašus nuo 
Šv. Vardo ir vietinis kun. L. 
Vaicekauskas apdovanojo.

Baigiant programą, kalbėjo 
kun. V. Svirnelis ir kun. A.

1 Kasperas. Visi džiaugėsi kaip 
gražiai lietuviškai jie kalbėjo. 
Jie dėkojo tėveliams, broliams, 
seserims, giminėms ir visiems, 
kurie kiek nors prisidėjo prie 
jų mokslo ir įšventinimo kuni
gais. Taip pat dėkojo visoms 

* draugijoms už dovanas ir už 
Į surengimą tokios gražios puo-
■ tos.

šeštadienj,
rystės Sakramentą priėmė Vy
tė Ona Kuzmickaitė. Jos pa
mergės buvo jos giminaitė, Vy-

te----

Ona Seskiūtė iš Harrison, 
J. ir Jonas Kasparaitis 
Brooklyn, N. Y. susituokė bir- 
želio 29 d. Dievo Motinos Sopu-Į 
lingos bažnyčioje.

Vestuvių bankietas įvyko' 
L. A. P. C. salėje.

---------- , r----------------- -r r--------------

i iš garsaus Šenadorio (kuris šios 
visi pavyzdį kunigo Juozo Karaliaus

I knygos laidai malonėjo suteik
ti net visą pusšimtinę dolerių) 

, N.*
iš

i

ir išsirašant sau tą knygą, tuo 
prigelbėjo apmokėti išlaidas. 
Tiesa: šioje knygoje nėra pažy
mėta kaina, bet tai mažmožis 
— įdėkite į voką doleriuką, kitą 
ir pasiuntus adresu tokiu: — 
Rev. Dr. J. Prunskis, 3230 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III., 
o ši knyga, neabejoju, ras jau 
sau kelią pas jos pageidauto jus 
nukeliauti... XXX.

MALONUS LIETUVI, 
Mylėdamas Šv. Antaną. Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

Stacijos
Sakykla 
Suolai

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCISCAN FATHERSMauni St. Francis Greene, Maine
■4,

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Marija Slekaitytė, duktė Juo
zo ir Viktorijos Slekančių, 145 
Elm St., Kearny, N. J. baigė 
Guilmont Konservatoriją, New 
York, birželio 3.

Jinai yra vargonininkė Švč. 
j Marijos bažnyčioj, Jersey City, 
N. J.

, Taip pat turi studiją savo na- 
■ muose, kur mokina pianu, ir 
i surengė savo studentų recital 
birželio 14.

Mūsų plačiai žinoma lietuvai
tė yra narė American Guild of 
Organists, ir pasižymėjus visur 
gabiu grojimu pianu ir vargo
nais.

Linkime p. Slekaitytei geriau
sių sėkmių. A.E.S.

I

yra palaikomos.

Todėlei nėra pakeltos kainos

ir DEXTER Cigarams.7-20-4

R. G. SULLIVAN, INC.

MANCHESTER, N. H.

n

Pranešimas Cigarų Rūkytojams!
Lubų kainos, nustatytos O.P.A. ant cigarų

CIGARCIGAR

Naujas kunigas Vincas Svir
nelis paskirtas į St. Philomena 
parapiją, Livingston, N. J., kur 
kun. Comelius Mc Inerney yra 
klebonu.

Kun. Antanas Kasparas pa
skirtas j lietuvių Šv. Petro ir 
Povilo parapiją, Elizabeth, N. 
J., kur kun. J. Simonaitis yra 
klebonu.

Birželio 27, kun. Kasperas bu
vo išvažiavęs į Detroit atnašau
ti gedulo šv. mišių už savo gi
minaičio vėlę. A.E.S.
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VIETINES žinios
■

BOSTONO LIETUVIŲ MASINIS 
SUSIRINKIMAS PAVYKO

i 4

South Bostono lietuvių ben-. 
dram liepos 4 d. minėjimui Lie
tuvos labui galima daug ko už
mesti, bet vistiek, iš jo buvo 
daug naudos ir Lietuvai. Prog
ramos kaip bažnyčioje, taip ir 
salėje buvo kiek pavėlytos. Kai gai vedė patį minėjimą. Pana- 
kurie kalbėtojai ilgokai kalbėjo.1 šiai puikiai darbavosi adv. An- 
Principaliams kalbėtojams trū- tanas Jankauskas (Young), ko
ko kiek laiko. Žmonių ir aukų misijos raštininkas, Dr. P. Jak- 
galėjo būti ir daugiau. Buvo mauh, publikacijos pirmininkas, 
stoka ankstybesnės publikaci- Dr. Kapočius ir kiti profesiona- 
jos. Gal būtų galima surasti ir lai, biznieriai ir veikėjai. Jie vi- 
daugiau užmetimų. Tačiau iš si yra labai užimti žmonės, bet 
paminėjimo, anot kun. J. Venc- (teikė, kiek galėjo, laiko suren- 
kaus, S. J., buvo daug naudos gimui šio naudingo Lietuvai mi- 
Lietuvai.

Vienas šešių šimtų žmonių, darbuotojams.

vidurvasary, susirinkimas jau 
reiškia Lietuvai prietelingumą. lykas. Bažnyčioje, meldėsi apie 
Jų pavyzdys, jų didelis ryžtin
gumas ir aukos turi gilią reikš
mę. Masiniame susirinkime jie 
sudėjo aukų $650. Prieš tai Lie
tuvos prieteliai buvo sudėję virš' sius vadus ir konstituciją. Jis 
$200. Girdėti, kad aukos dar Į rado Amerikos tvėrime ir kons- 
plaukia šio minėjimo proga. Ir titucijoje daug tikėjimo, Dievui 
lengvai galės suplaukti visas1 pasitikėjimo, meilės, vilties ir 

$1000, kuris bus perduotas A. Į 
L. T. Kiekvienas dar gali au-l 
koti.

Darbuotojų pasišventimas da
ro daug Lietuvai gero. Minėji-

mo pirmininkas adv. Kazys Ka
linauskas vadovavo tuo reikalu 
labai daug susirinkimų, siunti
nėjo laiškų ir telegramų. Daly
vavo dienos pamaldose su Kon- 
gresmanu O’Konskiu ir sekmin-

l

nėjimo. Garbė Lietuvai ir mūsų

Pamaldos nebuvo mažas da-

600 žmonių. Išklausė šv. mišių 
ir turiningo pamokslo. Tėvas 
Jonas Kidykas, S. J. pamoksle 
kalbėjo apie Amerikos pirmuo-

DAKTARAI
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(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
m HARVARD STREET 

Kampu Inman sėti toMM « 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos Z—4 tr 6—S.

ĮVAIRŪS SKH1IMA1

A. J. NAMAKSY
REAL EIT ATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

OffloeTal. Ba BMtM! oaa

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, Masą.

TaL Parkoj 1SS3-W

Lankysis Nauju Kunigas 
A. Rakauskas

Giedos Sv. Mišias 
Ves Šv. Teresės Nove- 

nos Pamaldas 
Kalbės Susirinkime

ŽINUTES

tre-
Šv. Petro parapijos 

naujai įšventintas 
Rakauskas gie-

! 
!
1
!
!
! 
!
1 
!
1

*

metodų. — Girdi, kroku-: 
viečiams yra pakankamai: 
darbo atstatant kraštą? 
šiandieninėse nors ir kuk
lesnėse etnografinėse sie
nose, neieškant kurti sai£ 
papildomų galvos skaudu
lių iš prieš karinių, tikrai 
negrąžintinų laikų.

if ž ■■■■
n ■B

i f
Si,'Aukos. Bažnyčios taisai suau

kota $8,076. Aukavo Zigmas ir 
Morta Pociai $100, Karolina 
Trinkienė $50, Stasys Bai-acevi- 
čius $25, N. N. $17.50, Blins- 
trubs Village $15, Alena ir Jur
gis Stukas $10, Alena Baranau
skaitė $10, Natalė ir Jonas Va
lentai, Adelė ir Povilas Likai $5, 
Ona ir Kazimieras Brown $5, 
Ona ir Mykolas Peterson $5.

Pikniko fondan bažnyčioj dar 
surinkta $100, salėje $40. Au
kavo po $10: Vincas Paplaus
kas. Povilas Baltrušiūnas, Juo
zas ir Julė Petrauskai, Juzefina 
Gudaitė, Zigmas ir Zofija Stri
gimai, N. N. Po $5 aukavo: K. 
Nevronis, Jonas ir Ona Jakima- 
vičiai, M. Ilkevičiūtė, Ant. Ma- 
jauskaitė, Elzbieta Dravinskie-' 
nė, Izidorius Venis, Mykolas Ve- ' 
nis, Liudvė Savickienė, Petras : 
Bizinkauskas, Petras Gelzinis, i 
Juozas Beleckas, Petras Kibu- 
ris, Juozas Lesčinskas, K. Šid
lauskas, Ant. Ašmenskas, Ja
ką vonių šeima, Daunių šeima, 
Vladas Jakštas, A. M. Simonds. 
Domicėlė Janušaitė. Grabol fa
mily, Karolis Jankunavičius,' 
Juozas Grimas, Petras Kazlaus- j 
kas, Ona Grigaliūnienė ir A. 
Kanevičienė.

Aukavo A.L.T. Juzefina Gu
daitė $10. Juzefina Pivariūnienė 
$5, Pranas Lingis $2.

Ačiū. Kitus aukotojus skelb
sime vėliau.

Neapykanta suteršia ir 
šviesų protą Ir prakilnią 
širdį. K. J. N.

(VAIRŪS SKHBMAI
REptALINGAS vargoninin

kas ir zakristijonas. Vieta labai 
gera. Kreipkitės į “Darbinin
ką”, 366 Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Vegetable-meals can be favorite meals in your family—and here’i a 
vrinner! Oven-Fried Potatoes taste likę tempting French f ries... crisp, 
golden on the outside; tender and mealy inside. A big hit with the 
msn-folks.

While the potatoes are baking, make Creole Corn and keep it piping 
hot in individual casseroles. Ūse fresh or canned corn. mixed with green 
pepper and cooked in a little milk to a tender, nutty goodness. A crispy 
salad and you complete the meal—easy and satisfying! Clip these tested 
recipes and colleet your compliments.

CREOLE CORN
2 tableapoons Spry 4 Ubleepoont top milk
1 eup green pepper, chopped Vš tegspoongalt
2 eup. f ra.li corn or canned whole corn kerneU duh of pepper

REIKALINGA BERNIUKAI

dirbti Lietuvos Vyčių Bowling

Alleys, 137 Ęmerson St. Galima

užsidirbti nemažai pinigų dėl

vakacijų. Dėl platesnių infor

macijų kreipkitės pas manage- 

rį, tarp 7 ir 10 vai. vak. (8-12)

Liepos 10 d., 8 vai. ryte, 
čiadienį, 
bažnyčioje, 
kun. Antanas
dos šv. mišias. Po to jis suteiks 
susirinkusiems primicijų palai
minimą.

7:30 vai. vak. kunigas primi- 
ęijantas laikys Šv. Teresės no- 
venos pamaldas ir suteiks savo 
palaiminimą.

Po vakarinių pamaldų, bažny
tinėje salėje įvyks susirinki
mas.. Primicijantas, ir kiti ga
lės pakalbėti. Visi Dr. Rakaus
ko bičiuliai profesionalai ir kiti 
galės pasveikinti ir palinkėti 
jam gerovės kunigystėje.

1
Mėlt Spry in frying pan. Add green pepper and fry until tender .. . 
Add corn, top milk, salt, and pepper, and cook »lowly until liąuid is 
almost absorbed... Serves 6. n

» OVEN-FRIED POTATOES 4*
Aį" * medium-lized potatoee, parcd and eut teagthvise in įį-inch alieas

CUP Spry, melted h-
.Ory potato alices thoroughly between towels. Dip slices in melted Spry 
. and Iay slices flat in a shallow pan.,. . Bake in very hot oven (45Q<F.J 
’ 36 to 45 minutes, or until potatoes are tender and brovn. Turit dnc* 
i^lriag bąkūįg. •.. Sprinkit with salt and serve immediately... .SĮ$rvsa

-X

J
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RAumažičIfi aminai

Dekanio Galinga Moztia. sudaryta, 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galinga Šilimą. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiikus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaua. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. ’ 
$2.00. Ekstra didelė Otft 16-oz. $6.00.

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O- Box 666, Nęwark 1, N. J.

pasitikėjimo,
' teisybės.

Masiniame susirinkime atsto
vai estų, latvių ir mūsų pačių 
tikrai gynė Lietuvą. Latvis įro
dinėjo iš naujų ir patikimų šal
tinių rusų žiaurumus okupuo
tuose Baltijos kraštuose. Jis ir 
estų kalbėtojas baigė su vilti
mi, kad rusui užspringus, Lietu
va ir kiti pavergti kraštai at
gaus laisvę. Taip jautė visas su
sirinkimas.

Tėvas Juozas Venckus, S. J., 
aiškino Lietuvos pasišventimą 
atsikėlime po pirmojo karo ir 
jos didelį pajėgumą ir pažan
gumą, kurį ji parodė pasauliui 
per savo nepriklausomą gyveni
mą. Gyrė jos grožį ir jos žmo
nių geležinę valią nevergauti ki
tiems. Dievo galybe pasitikė
damas, jis užtikrino Lietuvai 
laisvą gyvavimą ateity.

Lietuvos ministeris P. Žadei
kis nurodė, kad laisvei visuomet 
yra pavojų, kad piliečiai turi 
nuolat budėti ir ginti laisvę. Ki
taip priešai - agitatoriai kaip 
kurmiai ar kitokie gyviai ąžuo
lą išverčia jo šaknis pakirtę. 
Reikalas yra stiprinti, nuo ma
žens, viens kito tautinį susipra-

I

JEWELRY and GIFTS

B0Bm0SDnEK9CSKK*«9C90KKKX9CK9CKKXS0S9000CKmS900SKSSXX

738 8č 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — T«LSOU4645

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, i namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E S t, Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

-

timą bei dvasią ir ją dieną ir 
naktį vaktuoti ir ginti.

Liepos 4 d., Alena Molytė iš
tekėjo už Leono Ferguson, gyv. 
43 Baxter St.

Ieva Sinevičienė išėjo už De- 
lane Stevens, 511 E. 7th St.

Lietuvos Ministeris Bostone Piknikas Lietuvių Ra
dio Programų Paremti

i;
H 
<! 
i! J

Sėkmingiausiai gynė Lietuvą i Tą dieną tapo pakrikštyta i 
tai kongresmanas O Konski. Jis: Elzbieta Jono - Elzbietos (Pavi- 
talentingai smerkė tautų nuo
laidumą kaip Muniche, taip ir 
Yaltoje. Vienas nuolaidumas iš
ugdė rudą fašizmą, antras gi 
išūgdė raudonąjį fašizmą. Kaip 
vienam fašizmui buvo Čekoslo
vakija tik apetito sukėlimas 
prie agresijos, taip dabar ant
ram fašizmui Lietuva yra ape
tito pataisymas užpuolimui ki
tų kraštų, galutinai ir Ameri
kos. Jei Lietuva negauna lais
vės, tai mes neturime pasauli
nės taikos — Amerika neatsie
kė kariavimo tikslo. Ir tas jai 
pačiai kainuos laisvę. Tikras 
Amerikietis privalo, kaip ir lie
tuvis,'kovoti už Lietuvą darbu, 
malda ir pinigais. Tuomet jis 
gins ir Amerikos laisvę.

O’Konski kaltino veidmainius 
politikus, sakydamas: jie laiko 
Washingtone Lietuvos atstovy
bę, o Lietuvą pardavė Stalinui.

Šios ir panašios mintys buvo 
Lietuvos naudai plačiai išvys
tomos So. Bostono lietuvių tar
pe liepos 4 d., 1946. Jos ilgai 
pasiliks mūsų tarpe ir duos 
mums daug galės dirbti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Vie
nas darbuotojų sakė, kad jam 
užsimokėjo važiuoti į Chicagą. 
III. išgirsti O’Konskį kalbant, 
Amerikos lietuvių seime. Kiek
vienas lietuvis buvęs šiose pra
kalbose ar auką prisiuntęs, ly
giai džiaugiasi ir jaučiasi su 
Lietuva pasidalinęs liepos 4 d., 
jausmais ir išlaidomis. Tegy
vuoja Lietuva ir jos prieteliai- 
gynėjai.

lionytės) Zantrauskų.

Liepos 6 d., Monika Šeikienė 
ištekėjo už A. R. G. Booth.

Liepos 7 d. tapo pakrikštytas 
Juozapas - Jonas Juozapo ir 
Virginijos (Katytės) Kadžių, 
53 Woodward St.

Rūta Barbora Jono - Lucijos 
(Piliponytės) Zaikių, gyv. 7 
Winfield St.

Trečiadienį, liepos 3 d. atvy
ko į Bostoną Lietuvos ministe
ris p. Povilas Žadeikis iš Wash- 
ington, D. C. Lydimas adv. A. 
O. Shallnos, Lietuvos garbės 
konsulo, p. ministeris Žadeikis 

j lankėsi “Darbininko” redakci-

IšSIBENDAVOJA 2-jų karų 
garadžius. Savininkas— 11 Sto
ry St., ŠOU 1154.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

251 We$t BroMhny,

IPagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja. g
South Boston, Mass. |

LANKĖSI

UŽBAIGĖ MOKSLUS
Birželio 16 dieną Įeit. Alfon

sas Stakutis užbaigė inžinie
riaus kursą Tufts Kolegijoj ir 
buvo garbingai atleistas iš J. V. 
karo laivyno tarnybos. Jis išbu
vo karo tarnyboje ir gavo pro
gą mokytis apie du metu. Da
bar grįžo pas savo tėvelius Vin
cą ir Kastanciją Stakųčius, gyv. 
684 E. 6th St.

Kitas pp. Stakučių sūnus ka
pitonas Vincas buvo Air Corps 
apie 28 mėnesius, ir taip pat yra 
garbingai atleistas iš karo tar
nybos. Pp. Sta kūčių dukrelė yra 
Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuo
lyne — Sesuo Celestina.

Palengvi*k Kaičias Nuo
VIDURIŲ UŽKIETUIMO 

su skania kramtoma guma : 
vidurių ItaMavimui

• Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal--
v« aštauda? Be gyvumo? Kramtyk, 
Feen-a-mint apaaldintą kramtomą 
gumą vidurių ttuoaavintui. Tuxfr tuos- 
paėius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. MUijonai jį naudoja. Imkit*' 
Feen-a-mint einant gulti »
— kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

HM-A-MM1
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Kęstučio klubas ruošia šaunų 
pikniką sekmadienį, liepos 28 d., 
savame parke—Oakland Grove, 
East Dedhame. kurio pelną 
skiria Lietuvių Darbininkų Ra
dio programai paremti.

joj. Tos dienos vakare, adv. A. Kęstučio klubas turi gražų 
! O. Shallna suruošė vaišes, kur ’ parką, šokiams salę, kur vi- 
, dalyvavo garbės svečias Lietu-' siems malonu praleisti laiką ty- 
į vos ministeris p. P. Žadeikis ir ■ rame ore. Tas parkas — Oak- 
! kaikurie vietiniai veikėjai. : land Grove, E. Dedhame, yra 

T. . , T . T . . larti Bostono, Nonvoodo ir kitų Liepos 4 d. — Jung. v aisty- ... A, . ... kolonijų, ir pasiekiamas gatve-bių nepriklausomybes šventeje ; .T . . .... . , . ! kariais, autobusais.— Lietuvos ministeris p. Zadei-;
I kis dalyvavo Bostono Lietuvių! Tikimės, kad visi lietuviai ta- 
Komiteto Kovai Dėl Lietuvos me lietuvių radio programos 
Nepriklausomybės suruoštame naudai piknike dalyvaus, 
masiniame mitinge ir pasakė šio pikniko rengimo komisi-

I turiningą kalbą. I jai vadovauja pp. Urbonas,
Tą pačią dieną pp. Razvadaus-!Pastelis ir Jonaitis' Kti

kai savo automobiliu Lietuvos I nuoširdžiai pagelbsti.
' ministerį p. Žadeikį nuvežė į 
, Marianapolį, kur jis buvo kvies- 
i tas kalbėti.
i

Penktadienį ‘Darbininke’ lan
kėsi iš Thompson, Conn. poetas 
J. Aleksandravičius su žmona. 
Pp. Aleksandravičiai yra nese
nai atvykę iš Europos. P-nas 
Aleksandravičius Marianapolio 
kolegijoje dėsto prancūzų ir lie
tuvių kalbas.

Taipgi lankėsi Monika Šeikie
nė - Booth. Sakė, išvažiuojanti 
su savo vyru praleisti 
mėnesio” į Baltuosius

Tą dieną lankėsi 
Streilis iš Montreal, 
lydimas Pranės Gedrimienės iš 
Somervillio.

Lankėsi
Mass. Mike________ _______
kymo proga nusipirko nemažai; 
įvairių knygų.

Tą dieną lankėsi Mrs. Ališau-^ REIKALINGA namų prižiū-J 
skienė iš Cambridge, Mass. At-;
silankymo proga atnaujino 
“Darbininko” prenumeratą ir 
pasipirko medaus.

Pereitą savaitę “Darbininko” 
administracija gavo nedidelį 
kiekį medaus.

Pereitą savaitę lankėsi senas 
Bostonietis — Povilas Petraus-! 
kas iš Binghamton, N. Y. Va-' 
Racijų proga aplankė savo bro
lį Joną ir kitus gimines ir drau
gus.

Taipgi lankėsi ilgametis LDS I
narys Juozas Jeskevičius, gyv. Z Eva Marksienė.
Dorchester, Mass. i 625 E. 8thjSt..^So.^Boston, Mara.

Liepos 3 dieną lankėsi “Dar-: 
bininke” pp. Juozas ir Domicėlė i 
Biekšai iš Bloomfield, N. J. Jie 
savo greituoju automobiliu bu
vo nuvažiavę į Worcester, Lynn 
ir kitas lietuvių kolonijas ir ap
lankė savo gimines ir pažįsta
mus.

pp. Biekšai užsiprenumeravo 
laikraštį “Darbininką", nusipir
ko “šouvenirų" ir paaukojo 
$2.00 “Darbininkui".

Atiduokite Mums Vilnių 
Ir įvorę

’»
■ B
» •

“medaus 
kalnus.
Adomas 
Kanada,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI i

S«. BosImi FumttmCe. 
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadw»y, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas garas. 
Priatatįfmat tMbtu.New York (LAIC)—Ma- 

rie S. Gambal, rašydama 
The Ukrainian Weekly, 
angliškai, pastebi, kad š. 
m. geg. 3 d. Krakuvos 
riaušių metu, minia šūka
vo “Atiduokite mums Vil
nių ir Lvovą”, Tas duoda 
progos autoriui pastebėti, 
kad šovinistinio plauko 
lenkai, per šiuos tragingus 
metus, taip ir išėjo nieko 
nepasimokę.

Tuos miestus pagrobę, 
tikriausiai, lenkai ir vėl 
grįžtų prie liūdnos atmin- 

į ties kitų tautybių prie- 
(9) i spaudos ir netolerancijos

LABAI PAGEIDAUJAMA 5- 
6 kambariai So. Bostone. Mes 
lietuviška šeimyna su dviem 
vaikučiais. Už nurodymą kam
barių atlyginsime, šaukite — 
ALG. 8745. (25-9)
—-----------------------------------------------------------------------

iI 
I
I 

retoja, abelnam namų darbui.
i
4 suaugę žmonės. Privatus kam- 

baris ir bath. $25.00 į savaitę.
I l

I
Reikalingi liudijimai. Atsišauki

iš Northampton, 
Buinickas. Atsilan-

te: LAF 0311.

1

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
•V JONO EV. BU. PASALPINta 

DRAUGIJOS VALDYBA

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnicnė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškicnė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 West 7th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Springer St.. So. Boston. Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Pirmininkas — Juozas SvagtdjlB,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirminlnkaa — Pranas TuMMs
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Masa.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavtėlus, 
699 E. Seventh St., So. Boston. Maaa

Maršalka — Jonas Zailcis,
787 E. Broadway, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tn 
čią sekmadienį kiekvieno mSnesto 
2 vai. po pietų. Parapijos aaM] 
492 E. 7th SL, So. Boston. Maaa

}
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i pusiau pnvatiškai buvo 
susiorganizavę, kad ne
reiktų kitur su stambesnė
mis žuvimis maišytis. O 
dabar ėmė Šlapikas, jų pa
čių pagerbtas kasininkėlis 
— rodos, toks malonus ir 
simpatingas bendrasėdis 
—visą jų kasiukę taip šva
riai sau ir nukniaukė. Nu
girdo jie pirmiausia iš 
banko, kad kažkas jau ne
visai švaru su jų sąskaita. 
Paskui, slaptai prisitaiks- 
tę. Šlapiko stalčiuje ir kny
gas patikrino.

. — Taigi, nesmagu dabar 
— rimtai 

giau dės? Žinai, restora- atsiliepė Pužas, jau žils- 
nuose telpa — nors mai- tantis gausios šeimos tė- 
šais litus vilktum, — vėl vas. — bet, man rodos, čia 
gailestingai prikišo savo ir mes natys esame pusėti- 
žodį Skarulienė ir tuoj ki- nai kalti... 
toms moterims ėmė šnab- 
žduliuoti apie vieną atsiti
kimą. kai viena kompani
ja. draugėn susibičiuliavu- kui pavesti: 
si, Versaly vienu vakaru jaunas, 
savo mėnesinę algą kiek- šimties, 
vienas aliai centą paklojo dęs, kitaip sakant, dar ant 
— nė daugiau, nė mažiau... savo kelmo nenusistojęs, 
— Tai ką galų gale dabar palaidas. O čia 

veiksim? — atgrąžino vėl ma...
kuto drąsiau žvilgsėti į Pat| pradžios klausimą —Tas teisybė, — pritarė 
vienas kitą. ' 
landžiukę niekas nesiryžo 
prabilti.

BENDRASEDŽIAI
, — Tūkstantis du šimtai 
keturiasdešimt litų, pen- 

Joniškis kiasdešiint centų. — lėtai 
kaire akia mirktelėjo Ma- ir aiškiai pabrėžė Mačiu- 
Čiukynui, tas — Pužui, ir kynas. kuris niekad skai- 
slaptas ženklas vienu aki- čiukais dar nebuvo apšili
mo ju ėjo toliau, kol dau- kęs ir dėl to gavo Matema- 
gumas tarnautojų sužino- tiko pravardę, 
jo esant reikalą trupučiu
ką lukterti. Jie dabar ilgo
kai dulpstė apie savo ap
siaustus. kitam kažkaip 
nevyko sagos susisagstyti, 
o kiti jau net ir laiptų lin
kui pasinėšino eiti, tik — 
vis dar nėjo.

Šlapikas, vikriai pleste
lėjęs pro kitus skvernais, 
ramiausiai nukleksėjo že
myn. Netrukus apačioje 
skambiai bilstelėjo durys. 
Vienas dar pro langą pasi
tikrino:
— Jau! Nuėjo...
Dabar tuojau visų, vie

toje beširmuiiuojančių. į- 
staigos bendrasėdžių (taip 
jų popierinė fantazija bu
vo pakeitusi tą šablonišką
jį bendradarbį) akys at-

Buvo jau antra valanda, 
ir visi sukruto skirstytis.

Prieš išeinant,

— Kur jis juos padėjo?— 
parūpo šiugždiniui, jau
nam nevykėliui (iš trečios 
klasės dėl nepažangumo 
moksle buvo mandagiai 
išprašytas).
— Pragėrė — kur dau- mums visiems, 

Žinai, restora- atsiliepė Pužas,

Visi sužiuro į jį, o jis 
svarstė:
— Taigi, nereikėjo Šlapi-! 

žmogus dar 
vos netoli trisde-1 
o ypač kad neve- i

tokia su

Trumpą va- Joniškis, ir vėl visi nutilo, kažkas, — prie pinigo pirš-
Žinoma. tai buvo ne tik tus laikant, savaime vel- 

nesmagu. bet ir negerai, nias pagundą pasuka... 
Jų visų algelės buvo smul- — Taip, taip, ir mes būsi-

Amerikos kariai šiame antrame pasauliniame kare pasirodė tikri artimo meilės nešėjai. 
Jie tą meilę nešė savo pavyzdingu draugiškumu ir duonos kąsnio pasidalinimu visur, kur tik 
jie matė būtiną i-eikalą tą meię porodyti praktiškai. Šis vaizdas ir yra vienas iš daugelio.

lėkštės, tauškė apie viso
kius niekus.

Joniškis tarp kitko prisi
minė:
— Beje, p šlapikai, trr 

į būt, dar nežinai, mūsų tar- 
i nautojai likviduoja savo 
i kasą — daugumas jau se- 
, niai norėjo.
i — Formaliai — reiks tik 
susirinkimą sušaukt, — 
tiksliau paaiškino Mačiu
kynas, akių į kasininką 
nepakeldamas.

i

pinigu taio 
pasiskolinau

kad iš tarnybos neatleistų,1
— projektavo gailestingo
ji Skarulienė.

i

plaukia Sau Laivelis

\ isą reikalą jau žinojo Mintelės, vos pragyventi me labiausiai kalti, — kaip — Be abejo, kad ir virsi-' 
jie kelinta diena. Kaire a- sutenkamos. Dėl to ir tau- visada, skubėjo širdingai ninkui būtų gėda, jeigu pa
kini mirkteliant ir puse pOmąją kasiukę jie čia sau pritarti ir Skarulienė. — ĮĮ sklistų gandas apie šiokį 
ausies šnabždantis, tas--------------------------------tokia pavojingą vietą pa- tokį išeikvojimėlį jo įstai-:
kuklus ir slaptas gandelis ILGESYS 
taip sklandžiai apėjo visąi _______
įstaigą, kad šlapikui, tur Nei tu. nei aš. nei nieks nežino, 
būt, nė motais buvo įtarti Kiek liko ilgesiui dienų — 
savo 
moksliuką rengiant.
— Na... tai ką darysim?

— vis dar pusšnibždomis 
klustelėjo Joniškis, smai
liai apsidairydamas ne tik 
į žmones, bet ir į sienas — 
juk ir tos turi ausis.

Ką daryti? — niekas ne
žinojo ir išsyk tiktai muis
tėsi į šalis, kresteldami pe
tį arba krvpteldami galvą.
— Ir kas jam protą atė

mė — šitaip negražiai ap- 
sišmeižti! — su nuoširdžiu 
gailesčiu gūsčiojo pečius 
Skarulienė. pablyškusi 
balzakinė našlė, ir išsi
traukė nosinuką.
— Tokia suma pinigų! — Kiek liko kelio mums keliaut,

nusistebėjo kitas. M. Linkevičius.

bendrasedžius są- Gal jis nukris ten. už beržyno, 
O gal už tolių mėlynų.
Ir tu. ir aš. ir kožnas trokšta 
Ubai su ilgesiu keliaut — 
Toliau, nei mato saulės bokštai, 
Už tolių mėlynų toliau.

Ir tu. ir aš. ir kožnas džiaugias. 
Sužydus vyšniom, obelim. 
Bet ilgesys sužvanga nauge 
Ir verčia skrist dienom tolyn.
Ir tu. ir aš pajusim sopę, 
Pajusim sopulį visi.
Kai geist ims medžiai rudenopi. 
Kada ims gelsti ilgesys...
Gal jis nukris ten. už beržyno. 
Nukris, kaip lapas.—ne toliau... 
Nei tu. nei aš. ir nieks nežino.

tokią pavojingą vietą pa- 1 tokį išeikvojimėlį jo įstai- • 
statėme... Juk ne šventa-; goję, — praktiškai paaiš- 
sis!
— Ne tokios galvos susi

gundo, o čia — eilinis pi- 
lietukas! — šaltai paste
bėjo Mačiukynas ir leng
vai šyptelėjo savo plienine j savo algelių ir 
šypsena. |*“s
— O mums ir nuostolis! 

j — Kaip dabar iš jo išieš
kosi?

. — Kur čia ieškot — patys! 
savo algomis atkepsim!
— Aš dar ir kitą lapo pu- jįs net bendrasėdžio termi-

Plaukia sau laivelis piliakalnio link, 
Sėdi jam bernelis, dairosi aplink. 
Iš abiejų pusių vien aukšti krantai, 
Ir vien sali žolynėliai, kur tik užmatai.

i 

l - w !

j kino Mačiukynas ir dar 
pridėjo: — jis dėl to ir bus 
labai patenkintas, kad mes 
dėl bendro labo prikinky- 
sim po keliasdešimt litų iš 

‘ ’ tylėsim, 
j kaip pelė po šluota.

— O ypatingai, — karš* 
tai įsiterpė Joniškis, — 
mes turime būti solidarūs 
ir draugiški savo bendra
darbiui (rimtu momentu

Bet nenor bernelis jau į juos žiūrėt, 
Nes, tartum paukštelis, ryt turės išlėkt, 
Dairos, pats nežino, ką jis nor matyt...
Nėr tėvelių, nėr seselės, nėr kam nuramint.

Po darbo ir laisva valandėlė maloni. Bet yra 
ir kitų malonių valandų, kuriose žmogus džiau
giasi ne programų numerių įvairumu, bet dva
sios pakilimu ir sielos ramybe.

sę atversiu,— vėl tęsė rim
tasis šeimos tėvas. — Kad 
mes tučtuoj turėsim daly
ką išlyginti savo algomis, 
tai faktas. Bet daug svar
besnis taškas tai — kokia 
gėda visai įstaigai! Juk 
ponas Šlapikas — toks pat 
tarnautojas, kaip ir mes 
visi. Sėdėjo ir dirbo mūsų 
tarpe, mes jį net kasinin
ku pasiskyrėme — tai ką 
dabar pasakys apie mūsų 
įstaigą kiti sužinoję? Štai, 
kas mums šiandien labiau
siai turi rūpėti!

i Nors visiems gailėjo sa
vo išeikvotų litukų, bet tas 
klausimas — ką kiti pasa
kys apie visą įstaigą? — 
tikrai buvo daug pavojin
gesnis.

| — Žinot ką ? — konfiden
cialiu žvilgsniu apsidairė 
Joniškis. — Aš manau, 
kad mes pirmiausia turi
me čia susitarti, kad nie
kas niekam apie tą dalyką, 
Dieve saugok, neprasitars. 
Tegul tai būna — mūsų ir 
mūsų įstaigos labui — 
šventa paslaptis, kad anei 
šiukšt!

— Žinoma, žinoma!
— Būtinai paslaptis! — 

pritarė visi.
— Gal nebent ponui vir-1 

šininkui...
prasitarė Šiugždinis.

— Viršininkas ir pats su
žinos — ne toks kvailas,— ’ 
šaltai pastebėjo Mačiuky
nas vėl plienu nusišiepda
mas. •

— O mes įprašysim virsi-' 
ninką, kad jo nebaustų,j

savo bendradarbio... — ir tai kokiu nors mandagiu 
jis nepasijuto, kai ėmė gin- būdu pranešt.
čytis pats su savim, nes
niekas priešingai elgtis prast, kad mes jį... apva- 
visiškai nebuvo siūlęs. ginom, taip sakant, išeik-
- Tikra tiesa. - parėmė' voto<u Palaikėm

ir Pužas. - Jei mes iškel-! - Dieve saugok! - issi- 
tume viešumon, šlapikas ?a"do Skaruliene. - Jau, 
nustotų ne tik tarnybos, ‘J_‘alP zmo8ul nesmagu ir 
bet ir gero vardo — ir kur »eaa—
jis tada dingtų? Vieninte-į Ir nutarė, kad Joniškis 
lis kelias liktų — pasida- su Mačiukynu ryt ar poryt [ 
ryti jau tikru vagim ir afe- lyg atsitiktinai pasivadins 
ristu.. O ne kas kitas — tik šlapiką kur nors pasivai- 
mes patys būtume kalti, šint ir tarp kitko su juo 
kad žmogų ne tik neišgel- pasitars apie kasiukės lik- 
bėjome, bet dar pastūmė- vidavimą.
jome į bėdą... j — Vaišinsite patys, jam į
— Ir paskui naktį atėjęs neleisit mokėt, žinoma, o Į

Tik niekaip neduot su- 
kad mes jį... apva-

no atsisakė). Šiaip ar taip 
— visi esame žmonės, pa
darome klaidų...
— Teisybė, kas be ko... i
— Kiti šimtais tūkstan

čių nuglemžia, o čia... — 
lyg patyčiomis leptelėjo 
Matematikas, bet Joniškis 
jau įvažiavo į savo idealiz
mo keliuką.
— Tik pagalvokit, ponai,

kaip čia daugumas išsi- dar mus pačius papiautų! paskui mes čia tarpusavėj 
reiškėme, — beveik patys — pasibaisėjo Skarulienė, išsilyginsim, — kažkas ge- 
įstumiame žmogų į pagun- — Na, tai aš konkrečiu raširdiškai patarė dar. 
dą: pakišame po nosim pi- pasiūlymu, — pasiskubino 
nigus, o paskui — kelti tą Mačiukynas, nes taip sto- 
dalyką viešumon, tai reik- vint tartis, su apsiaustais 
štų — tą žmogų pražudyti ir skrybėlėmis rankose, 
materiališkai ir morališ- darėsi tikrai nepatogu. — 
kai, pastatyti jį prie gėdos Kasą reikia likviduot, nes 
stulpo ir viešai apspiaudy-----pinigų vistiek nėra, —
ti — ne, ponai, juk iš tik- su pašaipa argumentą pri- 
rųjų gaila žmogaus, gaila lipdė. O jam pačiam apie

Sudiev, Lietuva
Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo
Savo gyvent šalelėj
Širdį man skaudžia, skaudžia ir graudžia 
Svetimojon važiuojant...

Sudiev tėveliams, broliams, sesiulėms — 
Nebegreit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai,
Sudiev Lietuvos kalnams!

nedrąsiai Kažin ar grįšiu: gal ten supūsiu, 
Žieminių gudų pusėj,
O ir sugrįžęs savon šalelėn, 
Ašarėlėms paplūsiu.

Gal rasiu vargus, nelaimes, bėdas,
Gal nerasiu tėvelių...
Gal visa mano širdies paguoda
Bus ant šaltų kapelių... A. Baranauskas.

Tik jau švelniai... neį- 
žeiskite,— rūpestinga Ska
rulienė gailėjosi ir jaudi
nosi. — Juk reikia užjaus
ti žmogų, įeiti į io kailį...

< — Nebijok, mes gi ne ko
kie kiaulės. — juokais at
rėmė Mačiukynas. — Negi 
susitikęs žmogų čiupsi už 
apikaklės ir šaukiasi: “Va
gie, atiduok pinigus!”

Jaunasis Šiugždinis stai
giai nusikvatojo, bet kiti 
taip išsigando žodžio “va
gis”, kad ėmė tildyti:
— Na, na jau — 

pliaušk niekų!
— Gėdvkis tokiais 

džiais pliovoti!
Joniškis tuojau nurami

no:
Į — Mes jau taip reikalą 
j sutvarkysim, kad jam ne 
■tik jokios gėdos, bet net 
ne ^nagumo nebus.

Dar tą načią dieną tuodu 
; susitiko šlapiką ir pavadi
no užkąst į “Du slibinus”. 
Anas, žinoma, neatsisakė, 

• ir netrukus, trise susėdę i 
prie karališkos silkės pus-|

Neišsi
moka savo skyrium laikyt, 
kai yra ir taip gana daug 
vietų, kur pinigus laiko.
— Be abejo, — tyliai 

murmtelėjo Joniškis, pirš
tais grumuliuodamas stal
tiesės kampą ir jau raus
damas: “Kad tik nesupras
tų, jog mudu iš anksto su
sitarę...”

. — Tai, žinoma, laisvai, 
i su gryniausia sąžine pri
tarė ir Šlapikas. — Man 
teks tik kasininko titulo 
atsisakyt, — dar pajuoka
vo. Kasa dabar visiškai 
tuščia... Ir man pačiam pa
skutiniu laiku 
prireikė —
net viršaus truputi... Teks 
sutvarkyt kaip nors... — 
nerūnestingai pridėjo, o 
Joniškis skubiai nutraukė:
— E, smulkmenos — ne

svarbu, — ir nukreipė šne
ką į kitą pusę.

Kitą dieną visa įstaiga 
jautėsi taip biauriai, visų 
sąžinė buvo tokia sunki, ir 
vienas kitam gėdyjosi į a- 
kis pažiūrėt — tartum jie 
būtų sutartinai ką apme
lavę ar valstybę išdavę.

Tik vienas Šlapikas gied
riausiu veidu, kone pus- 
švilpomis, kilsnojo galvą 
nuo popierinių ir nejautė 
jokio nerimasties.
— Tai bent moka žmogus 

valdytis, — sprendė ir gė
rėjosi Pužas, o Skarulienė 
oer pHešpiečius jam rie
besnę pusę buterbrodo į- 
siūlė.

Visi graužėsi, lyg tikri 
nusikaltėliai, ir dėl to 
stengėsi Šlapikui bent kaip 
nors įsiteikti. Vienas savo 
naują presą pasiūlė, kitas 
pasiklausė, kur jo kaklaiš- 
tis pirktas.

O Joniškis, išėjus parū
kyti, susidūręs su juo prie 
spintos prasitarė:
— Gal jums, p. šlapikai, 

reikia pinigų — aš dabar 
turiu šiek tiek atliekamų... 
Seną skolą čia man neti
kėtai grąžino (melavo, ži
noma, susiriesdamas).
— Labai gerai, — atvirai 

ir nuoširdžiai prasidžiugo 
šlapikas. — Mielu noru 
paimsiu, labai laiku pasiu
tot. Mat, aš kaip tik — no- 

i riu naują kostiumą siūdin
tis... P. Orintaitė.

ne-

CONTENTED — Xavier Cu- 
gat indulges in his favorite 
recreation during a vacation 
at New York City's Waldorf- 
Astoria Hotel. He is listen- 
ing to recordings of band 

leader Xavier Cugat.




