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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
-------- ------------- 4
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Liepos 4 
Siaubingi Maskvos planai 
Visą tautą mirčiai 
Skubiai ruošiasi karui
•

Liepos ketvirtoji JAV istori
joje yra pati didžiausioji diena. 
Kas būtų Amerika be nepriklau
somybės? Netgi jei ji turėtų ir ' 
tokias plačias laisves, kokias; 
britai davė savo dominijoms, 
prieš 171 metus amerikiečiai ne
sutiko būti “pusiau laisvi, pu
siau vergai“. Amerikiečių išsi
laisvinimas neįvyko be kraujo 
aukų, be didžiųjų vadų idealiz
mo ir pasiaukojimo. Kai šian
dien JAV stovi pasaulio civili
zacijos ir demokratinių laisvių 
prišakyje, joms tenka nema
žiau didinga paskirtis, kaip a- 
nais nepriklausomybės kovų 
metais: apsaugoti savo gražio
sios šalies laisvę ir padėti ją iš
sikovoti raudonojo imperializ
mo pavergtiesiems, žvaigždėtoji 
vėliava dar nekartą audrų gali 
būti blaškoma, tačiau, Dievui 
padedant, ji nugalės.

Kai amerikiečiai ir šioje šaly
je gyvenantieji lietuviai teisin
gai džiaugiasi laisvės dovano
mis, žmogaus teisių bei sąžinės 1 
gerbimu, mes negalime neprisi
minti, kiek daug Europos tautų 
velka vergijos jungą ir diena 
dienon, valanda valandori trokš
ta išsilaisvinimo, kaip žuvys 
vandens. Pereitame Darbininko 
numeryje skelbiant mūsų ben
dradarbio Europoje pranešimą 
apie naujus bolševikų pasikėsi
nimus ištremti lietuvius į Dvi- 
nos baseiną, reikia prisipažinti, 
mums drebėjo rankos. Dar nėra 
žinomos to siaubingo pasiūlymo 
smulkmenos, nes plieninei už
dangai skiriant Lietuvą nuo lai
svojo pasaulio, jos ir neįmano
ma greitai patikrinti, tačiau 
Maskvos budeliai visko gali su
sigalvoti, o raudonosios jų pa
pūgos Kaune ir Vilniuje, atra- 
portuodamos Kremliaus ukazus, 
neturi jokios gėdos kalbėti lietu
vių tautos vardu. Jei tos papū
gos 1940 metais “nubalsavo“ 
prisijungti prie Sovietų Sąjun
gos, tai nėra joms negalima 
“nubalsuoti”, kad gerasis tėve
lis Juozas išžudytų lietuvių tau
tą Dvinos baseine.

•

Apie kokią čia Dviną kalba
ma? Skaitytojas tegu nemano, 
kad tai Latvijos Dauguva. Lie
tuvos komunistiniame seime 
stalincai pradėjo girti ir lietu
viams siūlyti ledinuotąsias ste
pes prie Baltųjų Marių, kur iš 
Uralo kalnų atėjusi upė Sever- 
naya Dvina baigiasi Archan
gelsko uostu, kur milijonai poli
tinių kalinių bei tremtinių mirš
ta koncentracijos stovyklose ir 
pagarsėjusių Solovetski salų ka
torgoje. Tose srityse, kur vasa
ros kaip ir nėra ,o žiemos šalčiai 
siekia daugiau 100 F. laipsnių, 
kur įšąlusioje žemėje neauga 
nei javai, nei daržovės, nei vai
siai, Maskvos papūgos ironingai 
tauzija, kad, girdi, lietuviams 
būsią galima žuvauti ir medžio
ti baltąsias meškas. Juk Lietu
vos upės nuo Stalino saulės iš
džiuvusios ir žemė pasidariusi 
ūkiui netinkama...

•
Kad bolševikai karui karštli

giškai ruošiasi, to jie negali nu
slėpti net po plienine uždanga. 
Pernai ėjo visokių žymesnių jų 
mokslo, meno, ūkio bosų valy
mai, po to sekė karininkų sijoji
mas, šiemet išleisti drakoniški 
vadinami valstybės saugumo į- 
statymai, pagal kuriuos kiek
vienas gali būti įtartas šnipinė
jime ir nubaustas 25 metais 
sunkiesiems darbams koncen
tracijos stovyklose. Bet viena iš|mui.

Gerb. Bendradarbių Ir 
Skaitytojų Dėmesiui

Šią savaitę iš priežasties 
Jung. Valstybių nepriklau
somybės šventės — liepos 
4, “Darbininko” penkta
dienio numeris neišeis.

Linkime visiems malonių 
ir laimingų švenčių!

ChantMer Pripažintas Kaltu

Boston, Mass. — Federa- 
lio teismo prisaikintieji 
teisėjai (iury) per 5 vai. ir 
40 minučių svarstė Doug- 
las Chandler, amerikiečio, 
kuris karo metu skleidė 
vokiečiu propagandą, bylą.

Chandler buvo kaltina
mas ir nripažintas kaltu 
išdavystėje. Bylos eigoje 
buvo įrodyta, kad Chand
ler savo kalbomis karo me
tu gelbėjo Vokietijai.

Douglas Chandler gali 
būti nuteistas mažiausia 5 
metams kalėjimo ir $10,- 
000 pinigine bausme ir net 
didžiausia — mirties baus
me. ■

Suprantama, Chandler 
dar gali apeliuoti.

Ginkluoti Komunistai Išardė 
Susirinkimų

Tel. SOUth Boston 2680
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Buvęs Valstvbės Deoarta- 
mente Pareio'mas Nuteis- 

tas Kalėjimu
Rusija Nepriima Marshall'o Pla 

no Europos Ūkiui Atstatyti
a

Bostono Lietuvių Tag-Day De’egacija — Ketvir
tadienį, birželio 26 d. Massachusetts valstybės guber
natorius Robert Bradford priėmė Bostono lietuvių 
Tag-Day delegaciją, susidedančią iš Dr. Povilo Jak- 
mauh, Pr. Razvadausko, A. Januškevičienės, Cnos I- 
vaškienės ir jos vadovaujamos grupės, lietuviškais 
kostiumais pasipuošusių lietuvaičių — Ivanauskaitės, 
Romans ;ytės ir valstybės policijos Kapitono VVilliarn 
Shimkus žmonos, p. Veronikos Šimkienės.

Vaizde matome (iš kairės į dešii ę) p. V. Šimkienę, 
Gub. Bradford, aukojantį savo dalį lietuvių tremtinių 
šelpimui, p. Ivanauskaitę ir p. Rcrnanskytę.

PASMERKĖ TRIS BALKANŲ
VALSTYBES DĖL KIŠIMOSI J 

GRAIKIJOS REIKALUS

Federalis teisėjas Rich- 
mond B. Keech nuteisė į 
Carl AL Marzanį, buvusį 
valstybes departamento 
parei^ūna, kalėiiman nuo 
1 iki 3 metų už tai, kad jis ““^Jung?y^yMųVab darbus. ’

Pirmiausia to amžiaus 
vaikai turės eiti į vadina
mas pramonės mokyklas, 
o paskui dirbti įvairius 
darbus kasyklose ir įvai
riose dirbtuvėse. Tačiau į 
anglių kasyklas siųs tiktai 
19 metų sulaukusius jau
nuolius.

Paryžius, birž. 30 — Di- mą, pagal kurį 14-17 metų 
džiosios Britanijos, Pran- berniukai ir 15-16 metu 
cūzijos ir Rusijos užsienio mergaitės bus verčiami 
ministeriai negali susitar- dirbti valdžios nurodytus

no priesaika slėnė savo ry
šius su komunistais kuo
met išpildė aplikaciją val
džios darbui.

Marzani advokatai taip1

stybės sekretoriaus Mar-1 
shall’o plano Europos ū- 
kiui atstatyti.

Rusijos užsienio ministe- 
pat ruošia aneliaciia aukš- Molotovas išėjo prieš 
tesniam teismui. Teisėjas Ma"hallI° Plan» ™?lnKa* 
Keech atsisakė ji paleisti 
po kaucija.

Lake Success, N. Y. — .vietų valstybės ginklavo 
Jung. Valstybių atstovas graikų partizanus, teikė 
Warren R. Austin pasmer- jiems ginklų ir juos treni- 
kė Jugoslaviją, Albaniją ir ravo.
Bulgariją dėl vartojimo jė- Jis siūlė J. T. saugumo 
gos prieš Graikiją. Jis siū- tarybai priimti Balkanų 
lė, kad Jungtinės Tautos komisijos pranešimą apie 
pavartotų jėgą prieš minė- įvykius Graikijos pasienyj 
tas valstybes, jei kitaip ne- ir imtis priempnių prieš 
būtų galima jų suvaldyti. Jugoslaviją, Albaniją ir 

1 Austin sakė kad Jungti- BulgariJ4, jei jos ir toliau, 
' ’ ® panašiai veiks prieš Grai

kiją.
i --------------------

Roma, Italija, birž. 30 — 
Komunistai, apsiginklavę 
lazdomis ir kitokiais įran
kiai, užpuolė susirinkimą; 
Venice, kuriame Preziden- nių Tautų organizacija y- 
tas de Gasperi bandė kai- ra sudaryta sustabdyti to- 
bėti. ikius veiksmus, kokius da-

Susirinkimą turėjo nu- bar daro Jugoslavija, Al- 
traukti. Keliolika žmonių banija ir Bulgarija. Iš Bal- 
sužeidė. Riaušininkus ko-,kanų komisijos pranešimo,; 
munistus policija išvaikė sako Austin, aiškiai maty- 
draskančiomis bombomis, ‘ti, kad tos satelitinės so-

TREMTINIAI VYKSTA 
Į ANGLIJĄ

Fordo Darbininkai Gaus 
Pensijas

veikti. Jis pareiškė, kad 
Rusija pritaria teikti pa
galbą tik tautiniu pagrin
du. |

Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio ministeriai laiko-1 

.si vieningai. Jeigu Rusija 
nesutiks bendrai dirbti vi-* 

Ford sos Europos ūkio atstaty-'

Išmetė Iš Unijos 
Komunistų

Detroit, Mich.
Motor kompanija ir CIO- nūn, tai konferencija- bus apmušinėtojų unija, 
United Auto Workers uni-’nutraukta. Anglija, Pran- priklausanti AFL, prašali- 
ja. susitarė dė’ algų ;r pen-Įcūzįja įr jung. Valstybės no iš narių tarpo Peter J. 
sijų. Kompanija sutiko pa-gaiės organizuoti Europos Warhol, kuris tvarkė Min- 
kelti algas po 7 c i valandą atstatymo darbą ir be Ru- neapolio lokalo reikalus, 
ir taipgi priimti pensijų! “ i-----------

planą.
Sakoma, kad Fordo kom

panijai nlanas kainuos a- 
pie 200,000,000 dolerių me
tams.

Nauja sutartis galios du
metus.

Ford sos Europos ūkio atstaty-1 Philadelphia, Pa. — Bal- 
ir CIO- mui, tai konferencija- bus d0 apmušinėtojų

| Unijos komisija tyrinėjo 
i Peter J. Warhol padėtį ir

Itadiac Vaitai Twwl>irliH Aiškino kad jis priklau- 
i/• m. .m so Pne komunistų parti-
Valdzios Skirtą Darbą jos. Kadangi unija drau-

---------- džia naciams, fašistams ir 
Maskva, Rusija — Vy- komunistams užimti atsa- 

riausias Rusijos sovietas komingas vietas, tai War- 
priėmė ir paskelbė įstaty- hol ir buvo prašalintas.

sijos.

i*' so prie komunistų parti-

i
i 

-!

Masinės Darbininkų 
Atostogos

New York — Ketvirta
UNRRA Užbaigė Šalpos Darbą 

Europoje Ir Azijojedienį, liepos 3 d. visi vyris-; 
kų drabužių industrijos?Į * * J j

pradės dviejų savaičių a-i 
tostogas. Darbininkai' 
gaus atlyginimą už dvi sa-į .. ..... .. ,TTKT
vaites atostogų ir taipgi Administracija (UN- 
dar gaus ekstra dienos at-

priklauso zij°ie- 
______ ............... .... ______ _ ____ . Maj. Gen. Lowell W.

i su Šv. Tėvu Pi ju XII. Po to ing Workers of America — Brooks, direktorius,^ ] 
ji lankėsi Apaštališkajame CIO. Apskaičiuojama, kad nesą, kad-------  - ituos 4 metus išleido apie į 60 milijonų vaikų, kuriems 

reikalinga pagalba. Ta
čiau kol gaus daugiau pi
nigu tegalės aprūpinti tik 
3,500,000 vaikų.

I

Argentinos Prezidento 
Žmona Sv.Tėvo 

Audiencijoj

Birželio 30 d. Jungtinių (tinai pinigų 
Tautų Šalpos ir Reabilita- tremtinių i

: Vatikanas — Argentinos lyginimą už liepos 4. 
.prezidento Juan D. Peron Darbininkai ] 
i žmona turėjo audienciją prie Amalgamated Cloth-

jpalociuje ir Šv. Petro Ba- apie 350,000 darbininkų iš- 
zilikoje. . eis atostogautų.

i sušelpiami 
tremtinių ir išvietintų 
žmonių, kurių dar yra mi
lijonas.

Valstybės yra paskyru- 
sios stambias sumas, ta
čiau dar nėra prisiuntu- 

, pra-Įsios IRO iždan.
UNRRA per į Apskaičiuojama, kad yra

savo darbą Europoje ir A-

ir dideliu įtempimu

Jau pereitais metais buvo pra- komisija ir registruoja norin- 
dėtos vežti iš Vokietijos mote-jčius vykti darbams. Daugumoje Į 
rys baltės į Angliją darbams Ii-Į lagerių užsiregistravo visas;
goninėse. Dabar Anglijos darbo. 100%. Tačiau tuo tarpu veža 
ministerija pradėjo pilnu tempu tiktai viengungius. Tikimasi,] 
gabenti ir vyrus įvairiems dar- kad artimiausiu laiku pradės 
bams. Iki šiol jau yra keli šimtai.gabenti ir šeimas. Nežiūrint va-1 
lietuvių vyrų nuvykę ir pradėjo romos bolševikinės propagan- 
darbus. Kaip matyti iš gauna- dos, kad Anglijoje esą bloga, 
mų laiškų mūsiškiai lietuviai kad iš ten bus grąžinami trem- 
tenykštėmis sąlygomis yra la- tiniai į tėvynę, niekas tų melų 
bai patenkinti. Ypač Vokietijoje neklauso
išsekus jėgoms, Anglijoje sąly-' laukia kada galės, pagaliau, visi 
gos, o ypač maitinimas atrodo išvažiuoti. Taip pat į Angliją 
pasakiškas. Taip pat ir vietinių darbams registruojasi ir lietu- 
gyventojų atsinešimas į baltus viai studentai, dabar studijuo- 
yra geras ir jie užjaučia juos jantieji Vokietčių universitetuo- 
ištikusius nelaime. Dabar baltų se ir Baltijos Universitete, 
lageriuose važinėja Anglijos Hamburge, šiomis dienomis iš 
darbo ministerijos tam tikra Baltijos Universiteto išvyko

■ 1 ■ grupė lietuvių studentų, kurių
pačių Sinkiausių Maskvos vieš- neatbaidė net ten laukiąs juodas 
pačiams bėdų — tai kova su pa- darbas.
vergtų šalių partizanais. Jais' Paskutiniu laiku baltų Cent- 
knibždėte knibžda Lietuvos, rinės Tarybos atstovai tarėsi su 
Lenkijos, Ukrainos ir kitų kai- Anglų darbo ministerijos parei- 
myninių kraštų miškai, kas su- gūnais dėl Anglijoje dirbančių 
daro nesaugų raudonajai armi- baltų kultūrinių reikalų tvarky- 
jai užnugarį jau dabar, o karo m°- Iš minėtų pareigūnų gauta 
metu būtų dar riesčiau. Sovie- patikinimų, kad be numatyto 
tinės “demokratijos“ diktato- skaičiaus darbininkų bus taip 
rius, matyt, neranda kitų prie- pat įsileista ir tam tikras skai- 
monių partizanams įveikti, kaip čius kultūrininkų. Tikimasi kad 
ištisų tautų deportacijos į ka- ten bus leista steigti savas lie- 
torgų ir klaikaus merdėjimo tuviškas organizacijas, laikraš- 
sritis.

De Nicola Vėl Išrinktas 
Italijos Prezidentu

eis atostogautų. 
Darbdaviams tos atosto

gos kainuos $19,000,000.

Laikinasis Ita-Roma
lijos prezidentas Enrico de 
Nicola buvo atsistatydinęs

Atleido 10 Pareiuūnų 
Už Neištikimybę

$3,000,000,000 teikdama 
pagalbą 17 kraštams.

UNRRA’os vietą dabar 
užėmė nauja organizacija, 
būtent, International Re- 
fugee Organization ir 
Children’s Emer g e n c y 

' Fund. Tačiau naujosios or
ganizacijos neturi užtek-Nicola buvo atsistatydinęs! Washington, D. C.—J. 

dėl sveikatos susilpnėjimo.; V. valstybės departamen-i 
Tačiau steigiamasis sei-'tas pranešė, kad atleido 10 i 
mas didele dauguma balsų pareigūną iš valstybės de- 
Enrico de Nicola vėl išrin- partamento už neištikimy- 
ko prezidentu. bę Jung. Valstybėms.

Keista, kad krikščionis 
drįsta gyventi tokiose ap
linkybėse, kuriose jis ne
drįstų mirti. Bemhart.

Kunigų Vienybės Seimas

i

Nuteisė Komunistų Vadą Už 
Kongreso Paniekinimą

Įvyks rugpjūčio mėnesio 5-tą dieną Tėvu Marijo- 
Vienuolyne Thompson, Conn. Prasidės iškilmingų

tiškos veiklos tv“:' o 
mitetas įrod-.cjo, yra 
1 komunistų agentas 
menkoje.

Eisleris paleistas
$20,000 kaucija, nes jo ad
vokatai ruošia apeliaciją į 
aukštesnį teismą.

Taipgi teismas pripažino 
kaltais kitus 16 kairiųjų 
arba jų pakeleivių už Kon
greso paniekinimą. Nu
teistųjų advokatai taip pat 
ruošia apeliaciją į aukštes
nį teismą. Jie paleisti po

nų
šv. Mišių auka 9:30 Marianapolio Kolegijos koplyčioje. 

, Tikimės, kad jame dalyvaus iš Europos atvykęs Šv.
Sosto Delegatas lietuviams J. M. Kan. F. Kapočius ir 
kiti įžymūs svečiai, kurie suteiks svarbių žinių.

Lietuvos tragedija, tremtinių reikalai ir mūsų 
šventos pareigos kviečia mus į Kunigų Vienybės Sei- 

ko- mą.
No. Tėvai Marijonai turės nakvynių visiems daly- 
A- viams, tik prašo iš anksto pranešti, kas ir kada atvyks. 

Kun. P. M. Juras,
po K. V. pirm.

lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

VVashington, D. C. —Fe- 
deralis apskrities teisėjas 
Holtzoff nuteisė Gerhard- 
tą Eislerį vienus metus ka
lėti ir sumokėti $1,000 pi
niginę gausmę už Kongre
so paniekinimą.

Kaip žinoma. Kongreso 
priešamerikietiškos veik
los tyrimo komitetas pa
šaukė Eislerį liudyti. Jis 
atsisakė padaryti priesai
ką prieš liudijant. Taigi už 
tokį Kongreso paniekini-

čius ir sava gimtąja kalba tvar- mą teisėjas Holtzoff ir nu- 
kyti tikybinius reikalus. Kaip, teisė, pareikšdamas, kad $500 kaucijos kiekvienas.

Mes turime budriausiai budė- tenka patirti jau yra išvykę Į nuteistasis “parodė panie-Jjeigu aukštesnis teismas 
Jungtinių Valstybių • pripažins juos kaltais, tai 

Įgali būti baudžiami iki vie-
Gerhardt Eisler, kaip,nų metų kalėjimo ir $1,000 

priešamerikie-i kiekvienas. A

yra išvykę Į nuteistasis “parodė panie-Jjeigu aukštesnis teismas 
ti, veikti ir šaukti už tuos, kurie keletas kunigų .kurie kaip dva- ką 
užrištomis burnomis skiriami siškiai dirbs daugiausiai lietu- vyriausybei”, 
istorijoje negirdėtam sunaikini-(viais katalikais apgyventose 

č. vietose. K. L. Kongreso

Šeštadienį, liepos 5 d., 1:15 po pietų įvyks lietu
vių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai sveikinimai plauks oro 
bangomis į patriotingųjų lietuvių namus.

Programą skiriame Jung. Valstybių nepriklau
somybės šventę paminėti.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

9



i

Animdienis, Liepos 1 d., 1947

ĮVAIRIOS žinios
Lietuvių Tremtinių Moterų Padėka 

Amerikos Lietuvėms Moterims
Lietuvės tremtinės mo- kos pareiškimas, įrašytas 

terys jautriausiai pergy- specialiame popieriuje, y- 
vena savo skurdą ir var- ra sekantis: 
gą. Jos ir jautriausiai su-

Dviety Mėty Sutartis

I

i
i

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinės Tautos minėjo 
dviejų metų savo gyvavi
mo sukaktį. Sukakties 
proga Prezidentas Trumą- i 
nas pasakė kalbą. Jis pa
reiškė, kad jokia tarptau-i 
tinė organizacija negalėsį 
atlikti savo pareigų, jeigu: 
atskiros tautos nesilaikys 
sutarčių ir duotų pasiža
dėjimų.

Taipgi šia proga kalbėjo 
per radio ir kitų didžiųjų 
valstybių atstovai.

gą. jos ir jautriausiai su- •
pranta ir įvertina teikia-. AMERIKOS LIETUVEI 
mą joms paramą. Jos pa- Neapsakoma tremtinės 
rašo daug laiškų BALF moters dalia. Atplėšta nuo 
vadovybei ir visiems, ku- tėviškės namų židinio, ka- 
rie duoda bet kokią para- ro audrų atblokšta į ne- 
mą jų vaikams ir kūdi- svetingą kraštą, kiekvieną 
kiams, joms ir jų vyrams, dieną, kai vargo paženk- 
jų broliams ir seserims, linti rūpesčiai perveria jos

Lietuvos tremtinės per širdį — ji gal nustotų tikė- 
savo įgaliotinę šiomis die- jusi gera žmonių valia, tie- 
nomis savo padėką Ameri- sos buvimu ir giedresne 
kos moterims išreiškė y- ateitim... 
patingu būdu. i Tačiau lietuvė tremtinė

Gegužės 19 d. New Yor-turi Uve’ mylimoji Ameri- 
ker viešbutyje, New Yor- kos ketu ve! Kai tu savo 
ke įvyko BALF Valdybos jautria širdim įsijungi į 
ir Lietuvių Našlaičių Ko- didžiąją mūsų tautos ne- 
misijos narių posėdis, ku- laimę, kai tu prisimeni 
rio proga neseniai Ameri- mane- tvankiam stovyklos 
kon atvykusi Aleksandra kambarėlyje vargstančią 
Košubienė įteikė lietuvių Nemuno kalnų ir klonių 
tremtinių moterų padėkos dukrą — j
raštą ir skulptoriaus Vy- padedi mano mažiem 
tauto Košubos pagamintą irjdkamem vaikam, 
kūrinį, 1 - ——.........................
kingą lietuvę.

Aleksandra _______
jautriai perskaitė moterų ^.^9’
padėkos žodį ir įteikė do
vaną, kurią BALF ir A- vali4-
merikos lietuvių moterų 
vardu priėmė Nora Gugie- 
nė, BALF sekretorė. P. 
Gugienė savo žodyje pa
brėžė Amerikos lietuvių 
moterų pasiryžimą, darbą 
ir pasiaukojimą lietuvių 
tremtinių gerovei.

Be jų, kalbėjo Lietuvos , v . ..
Generalinis Konsulas pul- da ne tik visa širdim tau nė Matulevičiūtė įspūdingai pa- 
kininkas Jonas Budrys ir dėkoju, bet per vandenyno deklamavo Vaičiūno “Auš— 
BALF pirm. kun. Dr. Juo- platybę - -v—
zas B. Končius. Dovanos nor^u sušukti: Tu esi ge- 
įteikimo apeigose dalyva- riausioji mano sesuo! 
vo ir skulptorius Vytautas Lietuvė Tremtinė.
Košuba. Vokietija, 1946 m.

Posėdyje dalyvavo, be 
paminėtų asmenų, BALF 
vicepirmininkai kun. N. Mūsų tautos kvislingai— . ,
Pakalnis, adv. N. Rastenis komunistai savo spaudoje } Parodą V1^ dunj buvo toksai

vaizduojantį dė- atneši jaukumo ir ši
limos į mano šeimą.

Košubienė 711 sustiprini mano tikė-

Tu parodai gerąją žmo-

Tu man tari: tiesa, ku-

Lietuviškosios Knygos 400 
Mėty Sutarties Minėjimus

Memmingen - Fliegerhorst 
(Airport)

Mūsų stovykloje lietuviško
sios knygos 400 metų sukakties 
minėjimas įvyko šių metų gegu
žės 11 d. Minėjimą suruošė vie
tos lietuvių gimnazija, kuris 
pradėtas iškilmingu susirinki
mu — aktu. Jį atidarė gimnazi
jos direktorius inžinierius p. Mi
kaila. Abiturientė p. Ir. Žalnie- 
riūnaitė vykusiai paskaitė pri
taikinta tarme Mažvydo: “Cha- 
techismuso Prasty Szadej” pra- 

j kalbą. Gimnazijos mokytoja po
nia Aldona Nasvytytė - Augus- 
tinavičienė padarė trumpą, bet 
turiningą lietuvių spaudos ap-

rios pažemintieji ir nu- žvalgą. Meniškoje dalyje 5 kla- 
skriaustieji laukia—ateis: ' sės mokinys Vytautas Matulio- 

Tiesa —gyva kaip saulė! nis, akompanuojant p. Kaman- 
Tuo pačiu tu įsilieji į Žūt- tauskui, padainavo kelias liau- 

butinę kovą už laisvą ir dies dainas. Gimnazijos moky- 
nepriklausomą Lietuvą, už to jas p. J. Zdanavičius smuiką 
gimtųjų namų sugriauto pagrojo, akompanuojant p. Ka- 
židinio atkūrimą. Ir aš ta- mantauskui. 5-tos klasės moki-

» Vaičiūno "Aušros 
nuoširdžiausia i Sūnums”, o stovyklos skautai 

vyčiai - mokiniai taip pat pa
dainavo keletą liaudies dainų.

Po iškilmingosios dalies akto 
dalyviai buvo gimnazijos direk
toriaus p. Mikailos pakviesti 
apžiūrėti spaudos parodos į 
gimnazijos patalpas. Prie įėjimo

II ’

Generolas Dwight D. Eisenhower, Armijos 
Generalio štabo viršininkas ir seniausias West 
Point graduantas Pulk. George H. Morgan, laike 
Alumnų suvažiavimo West Point.

Gerb. BALF skyrių Valdyboms ir Bendradar
biaujančioms Draugijoms

SKUBUS PRANEŠIMAS
Maloniai prašau visas BALF 

skyrių valdybas ir visas drau
gijas bei BALF vajaus miestų 
ir valstijų komitetus nelaikyti 
savo ižduose nė vieno cento su-

Misevieiūtė - Giedraičiūtė
Sekmadienį, birželio 29 d. Šv. 

Petro ir Povilo iškilmėje prieš 
mišias 11 vai. ryte, Antanas Mi
sevičius paėmė sau už žmoną 
p-lę Juozapiną Giedraičiūtę. 
Kun. Dubinskas atnašavo šv. 
mišias. Jonas Grybas ir Irena 
Alešiunaitė buvo liudytojais 
jaunųjų gyvenimo sutarties. Po
nas Giedraitis atvedė savo duk
relę prie altoriaus. Ponai Bagdo
nai buvo vestuvių svotai. Puota 
įvyko jaunosios namuose. Buvo 
kukli, šeimyniška. Sveikiname 
ponus Misevičius ir linkime 

'jiems ilgiausių metų ir gausiau
sių Dievo malonių jų naujame 
gyvenime.

Mūsų Giri Scouts
Jau trys savaitės kaip pradėta 

organizuoti mūsų nuo 10-14 me
tų mergaitės į mergaičių Scouts 
grupę. Ponia Velčienė, p-lė Lilė 
Valčečkaitė, Šimkevičių sesutės, 
Lilė Letkauskaitė, Dolores Kei- 
došiūtė visos rūpinasi, kad su
jungti lietuvaites mergaites į 
vieną grupę. Vasaros metu per 
Baltimorės karščius yra sunku 
ką nuveikti taačiau jau 16 mer
gaičių susirašė ir atsilanko kas 
penktadienį nuo 7 v. iki 9 v. va
kare. Mūsų klebonas atlanko 
skautes ir džiaugiasi jų pažan
gumu. Jis joms skyrė ypatingą 
kambarį parapijos patalpose.

vietą užims kun. Valentinas At- 
kočius, Marijonas. Tai bus pir
mas kun. Atkočiaus atsilanky
mas mūsų kolonijoje *ir mūsų 
parapijoje. Sveikiname! Kun. 
Jonas Mendelis pradės eiti pa
dėjėjo pareigas sekmadienį, bir
želio 29 d. Visi kun. Jono Men- 
delio pažįstamieji sveikina jį ir 
džiaugiasi, kad jis vėl Baltimo- 
rėje, kur per 10 metų kunigavi
mo jis atsižymėjo savo gailes
tingumo darbais. Ne vienai naš
lei jis nušluostė ašaras, ne vie
nam našlaičiui jis pagelbėjo 
rasti vietą gyvenime. Tenka, su
žinoti, kad kun. Jonas stropiai 
mokinasi lietuvių kalbos, nes vi
sa savo kunigavimo laiką jam 
teko darbuotis tarp svetimtau
čių. Kadangi kun. Jonas Mende
lis gerai vartoja italų, prancū
zų ir lenkų kalbas, tai nėra abe
jonės, kad į trumpą laiką jis iš
tobulins savo mokslus lietuvių 
kalboje. Jo didis troškimas yra 
darbuotis tarp savo viengenčių; 
kiek galima jiems padėti lietu
vybės reikaluose. Kaip tik 
mums ir reikia tokio pasišven- 
tusio vyro ir dvasiškio.

ir V. J. Količienė, ižd. Pat- 
ricia Beverage, fin. sek. A. 
Žilinskas ir L. Našlaičių 
Komisijos nariai: kun. J. 
Balkūnas, Dr. A. šliupaitė, 
E. Trečiokienė, V. Žilevi- 
čienė, S. Subatienė, P. La-

plakatas: “Knyga anuomet pri
kėlė Lietuvą, ji prikels ją ir at
eityje”.

Pirmajame — senosios lietu-

ir žodžiu nuolat tvirtina 
savo pasekėjams, kad da
bar Lietuva yra laisva ir, 
nepriklausoma. Tai yra 
grynas melas. Lietuva da- vil) knygos ~ sky™>* buv° 
bar yra žiauriausioje ver
gijoje. Jos gyventojai ne-

džiulis modelis “Chatachismuso 
Prasty Szadej”. Be to, buvo ke-

pienė, O. Valaitienė ir Sal. turi jokios laisvės. Lietu- 11 Pirmo-^ lietuviško laikraščio
Čerienė.

Tremtinių moterų padė-
va neturi savo pinigų, ne
turi savo pašto ženklų.

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas visose bažnyčiose dviem Sekmadieniais: 

birželio 29 ir liepos 6 d.

“Aušros” komplektai ir šiaip 
iki I-jo Pasaulinio Karo senes
nių knygų. Plakatas su spaudos 
istorinėmis datomis, kitas pla
katas apie
K

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Sekmadienį, liepos 6 d., visose katalikiškose Jung

tinių Valstybių bažnyčiose bus daroma rinkliava Neg
rų ir Indijiečių Misijoms sušelpti. Aš asmeniškai pra
šau, kad būtumėte kiek galint duosnūs tai kolektai.

Didžiuma tos rinkliavos pinigų bus išdalyta Negrų 
ir Indijiečių Misijoms, kurios randasi Pietinėj ir Vaka
rinėj Jung. Valstybių srity. Kita tų pinigų dalis teks 
Misijoms esančioms tolimesnėse Amerikos kolonijose. 
O atitinkama pinigų dalis bus atiduota mūsų Vyskupi
jos reikalams.

Kadangi mūsų Vyskupija yra viena iš didžiausių 
Amerikoj, tai suprantama, kad iš mūs laukiama dau
giau ir paramos mūsų Misijoms. Ne visi žino, kad Misi
jos mūsų pačių krašte beveik tiek pat svarbios, kaip ir, 
svetimų kraštų Misijos.'Mums pranešama, kad prieš-' 
religinė, kartu ir prieštautinė propaganda yra skelbia-' 
ma tarp mūsų negrų, kurie sudaro daugiau kaip dešim
tą dalį mūsų gyventojų. Tad Jungtinių Valstybių atei
tis, mūsų naminė taika ir tautos gerbūvis gali priklau
syti nuo to, kokią įtaką turės katalikybė tų žmonių tar
pe. Žmoniškai tariant, ta įtaka dalinai priklausys nuo 
mūsų duosnumo jų Misijoms paremti, šios būsimos 
rinkliavos metu, Sekmadienį, liepos 6 d.

Aš žinau, kad jūs rimtai tą savo pareigą suprasite 
ir gausiai paremsite Negrų ir Indijiečių Misijas.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

I. Lietuvių tremtinių padėtis 
šiuo metu darosi kasdien blo
gesnė. Daug kur UNRRA jau 
sustaabdė savo paramą, o birže
lio mėn. gale visai likviduojasi.
Ypač blogai anglų zonoje esan- rinktų šalpai pinigų. Dabar yra 
tiems tremtiniams. Ten studen- pats svarbiausias laikas ateiti 
tai jau badauja. Savaitei jie ten tremtiniams j pagalbą, todėl, 
gauna tokį maisto davinį, kurio nieko nelaukdami, visus turimus 
normaliai užtenka tik vienam pinigus malonėkite tuojau per
kartu! pavalgyti. Jau daug siųsti centran— United Lithua-- 
tremtinių nuo mažo maisto kie- nian Relief Fund of America, 
kio turi ištinusias kojas. Vaiku- 105 Grand St., Brooklyn, N. Y. kas trečiadienį susirenka porai

šis-Tas
Jaunimo Klubas vasaros metu

knygenšius, apie 
graždanką”. Taip pat slapto 

aplinkraščio apie spaudos už
draudimą ir tt.

Antrajam skyriuje buvo Ne
priklausomos Lietuvos knyga— 
originalūs kūriniai, vertimai, 
laikraščiai.

Trečiajame skyriuje buvo be- 
'veik visa nacių laikų pogrindžio 
perijodika. šis skyrius labai į- 
domus ir visus žiūrovus storino 
kaip ir kokiais keliais galėjo 
tiek daug tokios literatūros at
sirasti čia Vokietijoje. Pasirodo, 

, kad diplomuotas ekonomistas 
p. Br. Kviklys, bėgdamas nuo 

i raudonojo fašizmo, su savim 
pasiėmė pogrindžio leidinius.

Ketvirtas ir penktas skyrius 
— knyga ir spauda tremtyje 
(Vokietijoje). Gražus meniškas 
plakatas, kuris vaizduoja trem- 
tyj spaudą, kuriame mes mato
me. kad Vokietijoje buvo iš
leista periodinių leidinių 1945 
m. 125, 1946 met. 230, o nepe
riodinių 1945 m. 92, 1946 met. 
288. Šis skyrius labai gausus 
ne tik leidiniais, bet ir gražiai 
skoningai įrengtas.

šeštas skyrius — tremties 
knyga svetur. Čia matoma kiek

čius ir jaunimą čiumpa džiova, n. Lietuviams tremtiniams 
įsigali kitos pavojingos ligos. šelpti darbštūs BALF veikėjai 

Tremtinių padėtis yra baisiai ir prieteliai pavartoja įvairiau- 
aliarmuojanti. BALF valdyba sias priemones. New Britain, 
nori ko daugiausia jiems pagel- Hartford ir Waterbury, Conn., 
bėti. Kas mėnuo yra siunčiama turėjo viešas miestų gatvėse 
reikalingiausias maistas, kaip rinkliavas. Scranton, Pa., turėjo 
riebalai, mėsa, lašinukai, kan- rinkliavas bankuose, pašto ir 
densuotas pienas, žuvies taukai, kitose viešose įstaigose. Ro- 
Bet viso to per mažai. Yra duo- chester, N. Y., turi dviejų sa- 
ti dideli užsakymai naujiems vaičių vajų, kurio metu apie 150 
maisto siuntoms, bet joms išpil- savanorių rinkėjų aplankys apie 
dyti trūksta pinigų. 4,000 asmenų prašydami aukos.

1 Chicagoje surengtos rinkliavos
kokiame krašte ir kas yra išlei- lietuvių bažnyčiose. Maspethe 
džiama. Šiuo metu: Švedijoje, suruošta vakarienė, kurios vi- 
Danijoje, Šveicarijoje, Italijoje, sas valgis buvo suaukotas. Bal- 

Septintas skyrius — lietuvių timore, Boston, Lowell turėjo 
spauda emigracijoje. Čia paro- viešas rinkliavas.
dė labai gausų Amerikos lietu- *
vių spaudos skyrių, kuriame1 aukų vaju, vesti pasi-
matome aibės laikraščių su j- r™kaxmos Iriausios - pnemo- 
vairiais pavadinimais. N°nmc paa'ŪI?' visicms

Aštuntas skyrius - knygos a- “tuvi* “lP°s priete-
pie Lietuvą svetimomis kaibo- ar vieną progą.
mis. Siame skyriuje matoma .me 1 ~ y . '
daug knygų, laikraščių biu. snka>« lygm. 25 meta., ka. A- 
letenių ir tt. vien tik svetimomis ”enl<a pnpa”n<L »epri-
kalbomis apie Lietuvą. • valstybe. Ta. svarb.

Devintam skyriuje - tai mū-“kakt“' k“n’ gal,ma dk- 
„„ -__ _ L _ . _ . . aliai sunaudoti lietuvių šelpimosų gimnazija. Čia matoma jvai- ... * r
rūs mokinių darbai ir kokiomis *r *’ 
sąlygomis mūsų jaunoji karta 
tremtyje turi mokytis.

Parodą labai gausiai. lankė, į 
ypač jaunimas per 3 dienas. Ji 
buvo labai gražiai dekoruota 
tautiškų raštų audiniais, išsiu- 
vinėjimais ir lietuviško styliaus 
kryželiais.

Kiek teko girdėti, kad šios 
spaudos parodos esąs didžiausis) 
inicijatorius dipl. ekon. Br. Kvi-| 
klys.

Ii Valančius.

Būtų labai naudinga, kad lie
pos 27 d., kiek galima didesnia
me skaičiuje vietų, būtų ruošia- 
ma Lietuvių šalpos Diena — 
Lithuanian Relief Day. Kur ga
lima, jos programoje galėtų bū
ti rinkliavos, piknikai ir kitokios 
pramogos. Prašome visus prie- 
telius, pagal savo galimumus, 
šios sukakties proga paieškoti 
'lietuviams tremtiniams reikalin
gos paramos.

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas.

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.

Juozis Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmoslnal d*l visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakty.

valandų pažaisti ritulį-bowling. 
Pereitą trečiadienį susirinko net 
15 jaunuolių ir mergaičių.

Sekmadienį, birželio 29 d. sve
timtaučiai paėmė šliūbą mūsų 
bažnyčioje su mišiomis. Kai kai- 
kurie lietuviai bėgioja į kitas 
bažnyčias imti šliūbą be mišių, 
atsiranda daug svetimtaučių, 
kurie lanko novenos pamaldas, 
kurie nori mūsų šventovėje su 
mišiomis priimti Moterystės Sa
kramentą.

Antradienį, liepos 1 d. kun. 
Antanas Dubinskas išvyko vie
nam mėn. atostogų. Kun. V. At- 
kočius, tėvas Marijonas, užims 
jo vietą.

Liepos mėn. 100 mišių bus at
našaujama Stebuklingojo Meda- 
likėlio maldininkų intencija. Ga
lima siųsti prašymus ir iš kitų 
kolonijų. Jokios aukos nėra bū
tino reikalo siųsti.

Atminė J. M. Arkivyskupą 
Cnrley

Pirmadienį, birželio 23 d. Bal
timorės Katedroje įvyko ponti- 
fikalės mišios už vėlę a. a. J. M. 
Arkivyskupo Mykolo Curley, 
minėti mėnesinę jo mirties. Visi 
kunigai ir visų parapijų žmones 
buvo kviesti dalyvauti. Mišios į- 
vyko 10:30 v. ryte. Žmones pa
klausė. Nors ir darbo diena, ta
čiau katedra buvo pilna maldi
ninkų atėjusių pasimelsti už 
savo buvusio ganytojaus vėlę.

Mūsų bažnyčioje tas žymus 
lietuvių geradaris ir buvo at
mintas. Kun. dr. Mendelis 8:45 
v. ryte atgiedojo gedulos mišias 
už Jo Ekscelencijos vėlę. Per 
visas 9 novenos pamaldas pir
madienį, visi kunigai prašė no
venos maldininkų atminti Arki
vyskupo vėlę savo maldose. Am
žinąjį atilsį duok jam. Viešpa
tie!

t

Atostogų Metas
Su švč. Širdies Jėzaus atlai

dais mūsų bažnyčioje užsibaigė 
pats didysis darbimctis. Kun. 
Antanas Dubinskas išvažiuoja 
mėnesiui atostogų. Jo nebus na
mie per visą liepos menes}. Jo

Nuotrupos
Šilanskienė Stepone ir Puge- 

vičienė Veronika vis dar tebėra 
Maryland General ligoninėje. A- 
bi laukia operacijų. Pugevičienė 
užaugo 10 svarų, bet dar reikia 
20 daugiau pirm negu gydytojai 
drįs jai daryti operaciją. Abi 
prašo maldų.

Slaugės Margareta Paulionytė 
ir Agota Valeikytė užsiregistra
vo Katalikų Universitete Wa- 
shingtone. Ten jos vasaros metu 
gilins savo mokslus. Abi yra 
pirmos rūšies slaugės ir užima 
svarbias vietas Maryland Gene
ral ligoninėje.

Juozas Paulionis ir Petras 
Weisengoff aukavo po $10.00 
kiekvienas mūsų bažnyčios at
naujinimui iš lauko. Darbas gra
žiai eina pirmyn. Bažnyčios 
bokštas jau beveik užbaigtas. 
Netrukus pradės dažyti bažny
čios sienas.

Juozas Kužlis vis dar tebe- 
kenčia šv. Agnietės ligoninėje. 
Kun. Antanas Dubinskas jį kas 
savaitę atlanko ir suramina. 
Juozas yra labai ištikimas Baž
nyčiai. Visi jo vaikai užbaigė 
parapijinę mokyklą.

Tomas Gemas ir Juozas Suo
pis randasi Maryland General 
ligoninėje. Sveiksta.

Vincas ir Juozapina Skelpšai 
džiaugiasi sulaukę sūnaus. Nau
jagimis pakrikštytas Tomo Vin
co vardais. Martynas Bistrickas 
ir Stasė Sabalauskienė buvo 
krikšto tėvai. Kun. Antanas Du
binskas suteikė krikšto Sakra
mentą.

Laukiame grįžtančių iš reko
lekcijų Motinėlės Immaculatos 
ir Sesučių, kurios pasiliks Balti- 
morėje vasaros metu. Rekolek
cijos įvyko Vilią Juozapo - Ma
rijos. Newtown, Pa.

šv. Alfonso Jaunintos klubas 
pradėjo vasarinį bolių ritinimą, 
Recreation Hali, kas trečiadienį. 
Apie 12 vyrų ir mergaičių susi
renka šiam gražiam pasilinks
minimui.

Klūbiečiai tebekalba apie gra
žų draugišką išvažiavimą, kurs 
įvyko Beverly Beach, sekmadie
nį, birželio 15 d. Laukia kito pa-' 
našaus.

Ponios Velžienės globojama 
Giri Scouts grupė auga. Pereitą 
penktadienį beveik dvigubas 
skaičius mergaičių atėjo susi
rinkimą. Paremkite gerą užma
nymą.
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“BALTIJOS VALSTYBIŲ 
LUOMAS”

Negulima nepaminėti dar 
vieno straipsnio, ti’pusio 
minėtame dienrašty “F 

Belgiąue”

—
Birželio 15 d. suėjo 7 me- sireiškimą. Jos drauge su Gerbiamiausis Klebone, 

nepuolimo sutarties. Stoty tai nuo klastingo rusų bol- estėmis ir latvėmis krei- Nelabai seniai gavau iš Tams- 
pasitiko jį vienas P. Po- ševizmo įsiveržimo į mūsų piasi į Amerikos moteris tos gražią dovanėlę— tai Tams- 
tiomkin’as, be orkestro ir ramų ir židintį kraštą, ten prašydamos suteikti lietu- tos rašytas veikalas “Pranašys- 
be garbės sargybos. 4 vai. kur Nemunas banguoja... vių tautai moralinės ir ma- tės apie pasaulio pabaigą”. Jis 

’ i paramos toliau šiandien gal daugelių atžvilgiu 
** b .   dėl savo tautos ide- labiau aktualus, kaip kada nors

pradžioj buvo šalti ir at- langos iki Aušros Vartų ir alų, dėl laisvės ir nepri- kitados. Jau vien atominės bom- 
sargūs. Stalinas pirmiau- Nemunas paplūdo ašaro- klausomybės atsteigimo. bos išradimas noromis nenoro-
sia pareiškė visiškai atvi- mis. Toji nelemta birželio Birželio 15 d. jos pavadino mis žadina mintį, kad pasaulis
rai, kad jam reikalingi diena bus istorijos minima “Rimties ir Susikaupimo gali ir nesulaukęs savo maras-
Baltijos kraštai. Jis klau- kaipo rusiškes klastos die- Diena”. .Štai keletas iš- mus senilis — susilaukti katas-
sė Ribbentropą, ar Vokie- na ir kaipo lietuvių tautos traukų iš to jų atsišauki- trofos. 
tija vis tebesidomi Liepo- protesto diena, 
jumi ir Ventpile. Jei Vo- Sunkia širdimi tos dienos 
kieti ja nesutinka palikti tų 7-tas sukaktuves minėjo 
kraštų Rusijai, tolimesnės lietuviai tremtiniai vakarų Ramiais'ir beteisiais'/bet 

išgelbėjom savo seimų gy
vybę ir vilties grįžti į lais
vą Tėvynę nepraradome.

“Mes, moterys, itin jau
triai išgyvename tą mūsų 
tautų naikinimą. Jeigu pa-

~ po piet jis jau sėdėjo pas Vietoje skambių dainų pa- terialinės 
. Staliną ir Molotovą. Rusai sigirdo dejavimai nuo Pa- kovoti dė

! kanadiečio bendradarbio 
Thomas Greemvood. Jis 

I prisimena pir m i a u s i a 
Jungtinių Tautų paskelb
tus laisvės principus, ku
rie dar toli gražu nėra pri
taikyti Baltijos tautoms. 
■Šios pastarosios, vargintos 
švedų, rusų, lenkų, vokie
čių buvo atkovojusios tau
tinę laisvę, kuri po šio ka
ro vėl užgeso. Autorius ke
liom eilutėm pavaizduoja 
dabartinę būklę Baltijos 
kraštuos, kurie, jo žinio
mis, yra tapę “koncentra
cijos stovyklomis”: religi
ja persekiojama, kraštai 
rusinami, viet. gyventojai 
išvežami, rusai kolonistai 
atvežami. Rusų okupacija 
esanti žiauresnė už vokie
čių, nes rusai siaučia ne 
tik prieš režimo priešus, 
bet ir prieš visa, kas yra 
sava, tautiška. “Tokie fak
tai yra juo labiau apgailė
tini naujo pasaulio aušroj, 
pasaulio, gimstančio iš 

Tačiau atrodo, kad diktatoriai nesidomi istorijos žiauriausio karo griuvė- 
pamokomis. Gi šių dienų diktatoriai istoriją paneigia, siu”. “Pasaulio sąžinei ir 
ar bent sakosi ją paneigsią ir sukursią naują istorijos diplomati jai priklauso pa- 
erą bei tokį triukšmingą perversmą, kurs visiškai nu- reiga iškelti viešumon Bal- 
šluos praeitį iš žmonijos atminimo. Sakosi nušluosią, tijos valstybių padėtį... Iki 
bet nenušluoja. Ypač rusų bolševikai nesulaikomai ri- šiol dar nieko nėra padary
tas! į savo senovės istoriją. Ne tik iškėlė karo vadus A- ta nustatyti teisinei Balti- 
leksandrą Nevskąjį, Suvorovą, Kutuzovą (tai buvo da- jos valstvbių būklei tautų 
romą karo metu vokiečiams nugalėti), bet ir kai kurie šeimoje. Pasaulis buvo pri-' 
carai jiems “susigadijo”, kaip antai, Ivanas Žiaurusis taręs jų nepriklausomybei
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Pajutę Amerikos pasiryžimą sustabdyti komunis
tų pasikėsinimą užgrobti Europą, bolševikų vadai sku
bina užbėgti Alijantams už akių. Pradėjo nuo Vengri
jos. Čia jiems pavyko padaryti lengvas perversmas, 
daugiausiai dėlto, kad Vengrijoj nebuvo Alijantų ka
riuomenės. Dabar girdėti, kad Maskva rengia tokį pat 
perversmą Italijoj. Čia ji panaudoja savo ištikimą tar
ną, Jugoslavijos diktatorių, “maršalą” Tito. Jo nerei
kia daug raginti. Jis, iki kaulų persisunkęs komuniz
mu, tiesiog prašosi į kautynes prieš fažizmą. (Jo su
pratimu, kiekvienas ne komunistas savaime yra fašis
tas). Jis ruošia komunistų partizanus prieš Graikiją ir 
Italiją. Ypač jis laižosi, žiūrėdamas į Italiją. Jis labai 
trokšta dviejų dalykų: pasigriebti ko daugiausia italų 
teritorijos ir sunaikinti Vatikano valstybę. Kadangi 
Vatikane gyvena Šv. Tėvas, tai Titui šypsosi Napoleo
no pavyzdys — pasiimti Popiežių nelaisvėn. Napoleo
nas tai padarė, bet galų gale pakliuvo britų rankosna ir 
mirė tremtyje tarp okeano bangų, ant Šv. Elenos sa
los. Tai naudinga visiems diktatoriams pamoka, kurią 
ypač pagyvino Hitlerio pavyzdys.

Visagalis Dievas, abejonės nė
ra, turi dar galingesnių priemo
nių. negu atominių bombų kapa. 
Pranašystės apie pasauliu pa
baigą tačiau svarbios yra žmo
nėms ir mūsų laikams tuo, kad 
jos primena, jog pasaulis ne am
žinas — susilauks savo galo ir 
žmogus turės stoti į visuotinį 
teismą ir ten atsakyti už savo 
darbus neveidmainingame teis
me ir imti sau užmokestį, kokį 
yra nusipelnęs.

1 Pranašystės yra aktualios 
tuo, kad jos sako nemalonią tie
są ir tiem, apie kuriuos jau psal
mininkas yra pasakęs: “Dixit 
insipiens in corde šuo: Non ėst 
Deus” (Neišmanėlis tarė savo 
širdyje: nėra Dievo).

’i Pranašystes apie pasaulio pa
baigą laikyčia gražiu ir naudin
gu Tamstos veikalu žiūrint ir 
Tamstos pareigų. Tamsta, kaip 
klebonas, turi gražų būrį para
pijiečių, juos mokai skelbdamas 
jiems Dievo žodį. Ir štai dalelę 
to, ką pasakai, pats gali duoti 

Pasaulio moterys! Mel- jiems į rankas tos knygos pavi- 
kad Aukš- dalu. Tuo būdu Tamstos knyga 

pirmoje eilėje yra dovana Tam
stos parapijiečiams. Savaime 
suprantama, kad Tamstos Pra
našystėms aš linkiu ne tik pa
plisti ir būti skaitomoms Tams
tos parapijiečių tarj>e, bet taip 

dienraštis tautiečių, kurie kankinami pat pasiekti ir kitų Amerikos 
:” tėra pa- vergų darbais. lietuvių parapijų lietuvius ir vi-

“Skelbkite apie mums sus lietuvius — kur jie bebūtų, 
ir daromą Skaitymas tokios knygos bus 

da. “Katholieke Digest” nolo kaltinimus, apie reli- skriaudą savo spaudoje, jiems labai naudingas. Už tokią 
mėnraštis išeinąs flaman- ginę laisvę Lietuvoje. Jis Priminkite apie mus per gražią dovanėlę širdingiausiai 
dų kalboj (1. 1. 1947) pa-rašo: “Katalikų Bažnyčia savo atstovus parlamen- ačiū, 
talpino straipsnį “Lietuvių sovietinėj Lietuvoje yra tuose, 
tautos Golgota”. Tai san- visiškai laisva, — pareiškė 
trauka K. 1 
straipsnio _________  _ . „ .
“Travaux de l’Action Po- sako akivyskupas, — pa- pais tvarkytis, grįšime

mo:
“Mes būgome nuo raudo

nojo teroro; mes likome
derybos neįma n o m o s. Europoje. Ta proga Lietu- 
Ribbentrop’as kreipėsi te- vių Moterų Centrinis Ko- 
lefonu į Hitlerį, esantį O- mitetas paruošė atsišauki- 
bersalzberg’e. Šis, palikęs mą į pasaulio moteris, ti-i 
minutei telefoną, pažiurę- kėdamas iššaukti jų už lo
jęs į žemėlapį, tuojau davė jautos ir solidarumo vie- . ....... . ...... ....
savo sutikimą atiduoti ry- noje ar kitoje formoje pa- šaulio vVrų*— kielu'politi- 
tinius Baltijos kraštus Ru-1 ~
sijai. Tas stipriai pakėlė skelbęs straipsni apie I ie- 
rusų nuotaiką, ir nepuoli- tuvą užvardinta “T.ys 
mo sutartis buvo čia pat Kryžiai”, paimtą iš ameri- 
sudaryta. , kiečių spaudos. Ten ypač

Lietuva buvo parduota iškeliami lietuviai kunigai 
vėliau, kai Ribbentropas kankiniai, 
antrą kart skrido Mas-1 Iliustruotas savaitraštis 

(14. 7. 1946)
^reikalavo ir yra įsidėjęs keletą vahdy

____a_________ _____ I lotinmo i linor rnnTi u 1 1 u

kų širdys toleruoja visa 
tai nežiūrint iškilmingų 
pažadų, leidžia ir toliau 

7 viešpatauti tokiam nežmo- 
niškumui, taikos konferen
cijos užmiršta mūsų trage
diją, tai Baltijos Moterų 

bbzx ir n >» /-.b n Taryba šaukiasi į Jus, pa-kvon rugsėjo 27 d. Tada OnsVolk (14 7. 1946) moteris, turinčias
Stalinas pareikalavo ir yraT>^s kele^ 7izd^ jautresnes širdis, prašyda- 
Lietuvos, užleisdamas vo- * Lietuvos pailiustruoti kartu gu mun£s p*mi. 
kiečius iki Bugo upės. Rib- straipsimai Llthauen , n-tį nįeku nepateisinamo
bentropas vėl kreipėsi tele-kur nupasakojami lietuvių bįmo bjrže|io
*_____ • iifxi_____f 1____ •_ tonine iryliai nranmant vn. * 0 * eną, skelbdamos ją Baltijos 

kraštų rimties ir susikau
pimo diena.

| 44

j skite tą dieną,
čiausias suteiktų mūsų 
kraštams laisvę ir nepri- 
įklausomybę, kad grąžintu 

Jie Lietuvos byloj tyli, o mūsų išvežtus vaikus iš 
Socialistinė belgų spau- jeigu ir prašneka, kalba, šaltojo Sibiro, kad atito- 

ir Petras I. Katariną II lyg dar sarmatyjasi liaupsinti, iškilmingais ir oficijaliais da apie Lietuvą beveik nie- kaip komunistai ir turi lintų mirtį nuo tų mūsų 
--- ^1.+. _i_b_:_ tos pa£įos rūšies ko neužsimena. Kartais šį kalbėti. Jų

aktai turėtų nustatyti jų tą parašo liberalų spauda “Drapeau rouge __ x
dabartinį likimą plačiuose (Le Phare). Uoli ir jautri skelbęs vieną žinutę, gal 
tarptautinio teisingumo Lietuvai yra religinė spau- būt, atsiliepdamas į kardi- padarytą 
rėmuose.”

fonu į Hitlerį, 
pat davė savo sutikimą.

Kiti slapti protokolai 
kalba apie perleidimą vo
kiečiams Marijampolės 
srities, kas praktikoj liko 
betgi nepadaryta.

“LIETUVIŲ TAUTOS 
GOLGOTA”

kuris čia tautos keliai pradedant vo
kiečių ordinu ir baigiant 
pastarąja rusų okupacija. 
Straipsnis baigiamas už
uojauta: “Vargšė tauta,) 
sakome, vargšė tauta!”

KĄ RAŠO BELGŲ 
KOMUNISTAI?

bet pamėgdžioja jos “išvietinimo” ir užgrobimo politi- aktais, 
ką, pavergdami bei išvietindami, iškraustydami ištisas 
tautas. Žiaurųjį autokratą Nikalojų I taip pat neparan
ku bolševikams garbavoti, bet jie vergiškai pamėg
džioja to caro šnipinėjimo, tardymo ir kankinimo me
todas. Ne tik pamėgdžioja, bet 100 nuošimčių jas pa
tobulino. O pastovi carų politika brautis į Dardanelius, 
praryti Turkiją bei Balkanus ir įsiveržti į Viduržemio 
jūrą, ar ne uoliai bolševikų palaikoma?

Kaip tik toji politika ir stumia Rusijos bolševikus 
į Italiją. Jei ta avantūra nepavyks, Maskva, be abejo, 
oficijaliai išsižadės savo dalyvavimo, o tiems nevykė
liams — “neudačnikams” lakiejams duos į sprandą: 
girdi, tie žiopliai savarankiškai sukėlė tą kvailą per
versmą. Bet Maskvos lakiejai mano, kad perversmas 
pavyks, nes jie rūpestingai ruošiasi. Tik, ot, susidarė 
mažas kabliukas. Jie ruošėsi didžiausioj paslapty, o čia 
viskas išėjo aikštėn. Tas gali sugadinti visą biznį. Dar 
vienas kabliukas: Italijoj tebestovi amerikiečių ir ang
lų daliniai. Teks kovoti su Alijantų kariuomene. Tai ne 
Vengrija, kur buvo raudonoji armija ir nė vieno Ali
jantų batalijono. Pagaliau, likviduoti Vatikaną tai 
reiškia sukurstyti prieš komunizmą ne tik viso pasau-

i

IIITLERIS PER TELE
FONĄ PARDAVĖ 

LIETUVĄ
Amerikiečių slaptosios 

tarnybos įgaliotinis Dr. 
Harold C. Deutsch atrado

I 
Tai san-visiškai laisva, — pareiškė “Vėl sulaukus to laikoj 

Ratonio ilgo arkivyskupas Mgr. Rei- kada patys galėsime tikro-■ 
pasirodžiusio nys. Vietinės įstaigos, —Įsios demokratijos princi-i

llaiuiu K_Z. ■ FT711 CLL1 CLL1V lldVdUA 1 nUllUll A V C4.414 ▼ J ---------- p/CA u t J VAU, £1£UA111V

slaptus dokumentus, kurių pulaire” žurnale (Prancū- deda mums atstatyti vo- niekeno neraginami į sa-! 
turinį paskelbė prancūzų zijoj). Iškeliami lietuvių kiečių sugriautas bažny- vuosius kraštus ir vėl tęsi-; 
ir belgų laikraščiai, 
libre Belgiųue” ; 
kaip Ribbentrop’as 
m. rugpiūčio 23 d. atskri-

La vargai, kovos, istorija, ti- čias. Arkivyskupas sako, me laisvųjų žmonių gyve-!44

aprašo kėjimas ir jų viltis bei tei- kad senoji Katalikų Baž- nimą”. 
! 1939 sė į nepriklausomą gyveni-nyčios santvarka tebėra

- b. « v. — ^b.:_____________ :i____ia.____

i

Į
idęs į Maskvą derėtis dėl “Catholic Digest” buvo pa-me gerai savo dar gyvu 
 1 kailiu, kokia ten laisvė ir 
lio katalikybę, bet ir visą demokratiją. Yra ko bolševi- kokia ta santvarka “nepa- baigdami šį gyvenimą, ga- 
kams susimąstyti ir pastudijuoti istoriją: Hitlerio, sikeitusi”: ten laisvė Stali- lėtume pasakyti: 
Mussolinio ir — Nikalojaus II. K. nui, vergija lietuviui.

mą. Anksčiau mėnraštis nepasikeitusi”. Taip, žino-
I

PARTIZANAI

Partizanai
Iš tiesų, tai buvo partizanai, ir puikiai ve

dami, sprendžiant iš to, kaip jie sklandžiai su 
bolševikais apsidirbo. Visų pirma krito į akį 
jų nežmoniška drąsa ir atkaklumas. Gegužis 
niekad nebūtų tikėjęs, jei savo akimis nebūtų 
matęs, kad jie išdrįstų pulti čekistus čia pat 
prie jų centro. Tik pora kilometrų į MVD sto
vyklą pagalbos pasišaukti, o anie puolė visą 
jų kuopą, tarsi visame kame turėtų jėgų per
svarą. Taip pat buvo įdomu stebėti, kaip bol
ševikai jų bijo. Pradžioje dar buvo mėginę 
prasiveržti pro susičiaupusį partizanų ratą. 
Ypač vienas ryžtingesnis čekistas, pašovęs 
pastojusį jam kelią partizaną, pasileido bėgti 
miesto link. Neteko jam pasprukti, nes vei
kiai buvo nušautas.

Kiti tai pamatę ir nustojo vilties, kad kas

nors pasišauks iš miesto pagalbos, nutraukė 
kautynes ir kai kurie iškėlė rankas pasiduoti. 
Bet įsismaginę muštis partizanai, tarsi ne
kreipė dėmesio į iškeltas rankas ir nesiliovė 
šaudę, dūrę ir kapoję tuos kruvinus žmonių 
engėjus. Ypač smarkavo Dičkio buožė. Greta 
jo darbavosi kitas daug mažesnis partizanas. 
Ar tai nebus Genys? — pamanė Gegužis. Tur 
būt jisai, nes gylė priešus lyg koks įniršęs bi
tinas. Kai kurie čekistai dar gynėsi, bet paga
liau visi metė ginklus. Kautynės pasibaigė. 
Pusė enkavedistų gulėjo ant žemės — nukau
ti ar sužeisti — kita pusė pasidavė į nelaisvę. 
Kova ilgai neužtruko, bet vis vien reikėjo 
skubotai pasitraukti į mišką, kad bolševikai 
neturėtų laiko atsiųsti visą pulką, nes prieš 
tokią pajėgą būrys partizanų negalėtų atsi
laikyti.

Pasitraukti susirikiuota taip pat sklan
džiai ir skubiai, kaip ir pulta. Sunkvežimis 
bematant nudardėjo miškan, pasiėmęs šešis 
sužeistus partizanus ir vieną, pirmiau nu
kautą, raudonarmietį. Nukautus ir sužeis
tus čekistus paliko ant vietos — saviškiai su
rankios — belaisvius nusivedė į mišką. Raite
liai gavo įsakymą apsaugoti pasitraukiančius 
pėstininkus. “Įgudusi karinė organizuotė” — 
gėrėjosi Gegužis.

Vadai atsiskubino jį pasveikinti su drąsiu 
pasipriešinimu tokiam gausiam čekistų bū
riui. Pirmiausiai atpyškėjo uždusęs Žaliukas 
ir puolė jam ant kaklo.

— Kaip gerai, kad tave gyvą matau! O ma

Palankiausis Kristuje 
f Juozapas Skvireckas,
Kauno Arkivyskupas 

Metropolitas.

PAIEŠKO
Pranciškaus Juodaičio, atvy-

L.P.N. kusio į USA maždaug prieš 40 
' metų ir gyvenusio Massachu- 

Ne tai svarbu, ar mūsų setts valstijoje, paieško A. Juo- 
darbai bus daugiau ar ma- daitytė - Kapoėienė. Jisai arba 
žiau pasisekę, bet tai, kad, jo vaikai prašomi atsiliepti ad- 

J— • ••--------•---- --- resu: Mottelin Str. 10, Ravens-
“dariau, burg (Wurt.), Germany. French 
Pasteur. [ Zone.ką galėjau”.

niau, kad esi enkavedistų naguose. Kokiu 
stebuklu ištrūkai?

— Žinai mane. Kai riktelėjau, tai tie šiauda- 
dūšiai nusigando ir juos nuginklavau. Bet 
kaip tu pats ištrūkai?
— Nesuspėjo mane paimt, — atsakė Žaliu

kas. — Nelaukiau jų vizito.
— Bet kaip suuodei, kad gali tave paimt?
— Tuojau sugrįžęs iš mūsų to žygio, nuėjau 

į ligoninę Čeveryką aplankyti, bet pirmiau 
pasimačiau su jo slauge, kuri dirba mūsų dar
bą. Ji man pranešė, kad Čeverykas daugiau 
apsimeta, negu serga. Man to užteko. Vizito 
jam nepadariau ir ko greičiausiai pas parti
zanus nudūmiau.
— Gudri iš tavęs lapė, Antanai, — pagyrė 

Gegužis.
— Gyvenime tenka ir gudrybių išmokti, — 

kukliai Žaliukas atsakė. — Bet kaip gi tu iš- 
sigelbėjai? Panašiai, kaip aš?

— Nugi sakiau, kad riksmu juos išgąsdinau. 
Nachalskis buvo išsitraukęs revolverį, bet kai 
pamatė, kad ir mano rankoj atsirado mauze- 
ris, tiek sudrebėjo, kad jo naganas ant stalo 
iškrito. Aš jį pasigriebiau ir juos visus tris 
tiek suterorizavau ,kad nekliudomas iš nuo
vados išėjau. Paskui liepiau sargybai namo 
mane parvesti. Aš tiems raudonarmiečiams 
pasakiau, kad juos sušaudys, nes atėję areš
tuoti, manęs nenuginklavo. Jie, žinoma, ėjo 
su manim pas partizanus. Čekistai bet gi mus 
pasivijo, ir šis kruvinas įvykis pabaigia ma
no pasaką.

Žaliukas negalėjo akių nuo jo atitraukti.
— Na, na. Žinojau, kad tu keistas paukštis, 

bet kad tiek sumanumo ir ryžtingumo pas ta
ve atsirastų... Tu gimęs partizanų vadas — į 
pačias viršūnes iškilsi. Ir tos kautynės. Ketu
ri prieš kokią keturiasdešimt. Bet vieną vis 
dėlto praradot.

— Pašovė vargšelį. Na, vis tik geriau, negu 
būtų pakliuvęs į jų nagus.

— Žinoma. Čia staigi mirtis, o ten —Bet štai 
ir mūsų vadai.

Jų buvo trys. Gegužis pažino tik Geniuką, 
kiti du nepažįstami. Vienas jaunas, gražus, 
raumeningas jaunikaitis; kits trumpokas, 
stambus, juodbruvis vyras, žėrinčiom kaip 
angliai akimis. Geniukas labai prietelingai 
paspaudė Gegužio ranką.
— Sveikinuosi ir sveikinu tamstą su didvy

rišku atrėmimu atakos, kurią padarė dešimt 
kartų stipresnis priešas.
— Ataka buvo, bet ją atrėmėte jūs; — kuk

liai atsakė Gegužis. — Kelios minutės vėliau, 
ir viskas būtų buvę baigta.
— Kas būtų buvę, nežinia; o kas buvo, mes 

gerai matėme. Nieko negelbės ginčytis: tams
ta didvyris. Bet aš noriu jus supažindinti su 
mano broliu ir dėde. Štai jie. Man rodos, ne
reikės tamstai aiškinti, kuris brolis ir kuris 
dėdė. Vardus ir pavardes jie patys pasakys.
— Viktoras Perkūniškis, — burbtelėjo vy

resnysis.
(Bus daugiau)
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Lietuvių Stovykloje
Lietuvių kunigų 

sauliškių vardu 
Jūsų Ekscelenciją priimti tuvių katalikų, 
širdingiausius

Bambergo Stovyklos Lietuvių 
Tremtinių Gyvenimas

ir pa-’ Teikitės, Ekscelencija, 
prašau išgirsti trumpą Hanau lie-'

. .i gyvenan-
linkėjimus čių tremties dalioje, dva- 

ir gilią padėką už Tamstos sios pulsą, 
apsilankymą Hanau lietu
vių stovykloje, kuri skiria
si iš kitų savo vieningumu, 
drausmingumu, ištikimu
mu Katalikų Bažnyčiai ir 
didele parama Popiežiaus 
Misijai — Delegatūrai lie
tuviams.

Nors mes Pranašo žo
džiais “sumus humiles in 
universa terra” (Dan. 3. 
25) — esame pažeminti vi
soje žemėje. — tačiau mes arklidėse ir stogų palėpė- 
tikime geresne ateitim, nes se. Tai. tarsi bičių spiečius 
mes pasitikim mūsų Išga- susispietęs vėjo ir audros 
nytoju Jėzumi Kristumi ir aplaužytoje paunksmėje. 
liekame ištikimi Jo Vieti- Visa to pasėkoje, šiuo me- 
ninkui šioje žemėje. tu, Hanau lietuvių lageris

Toliau vyskupui Dr. A. yra išaugęs į didelį lietu-’ 
Munch pranešimą padarė vių šeimą — 3279 asme- 
Hanau lietuvių stovyklos nu, kurių — 3100 yra kata-Jme: 
katalikų parapijos i 
nas kun. Aloyzas Klimas, ir profesijų, pradedant UNRRA

Hanau lietuvių lageris 
yra įsikūręs 1945 metais 
gegužės mėnesį ,senose ir 
karo audros apdaužytose 
kareivinėse. Nors dėl sto
kos patalpų apsigyvenimo 
sąlygos buvo sunkios, ta
čiau tremties ir karo aud
ros išvargintas lietuvis, to 
nebodamas, glaudėsi prie 
lietuvių, apsigyvendami: 
net rūsyse, sandėliuose,

Bambergas yra vienas iš: 
Vokietijos miestų Bavari-! 
joje, kuriame šiuo metu 
gyvena apie 100 tūkstan-' 
čių žmonių. Jų tarpe prisi
glaudę karo ir okupacinių 
išdavų iš Tėvynės išblokš
ti ir apie tūkstantį lietu
vių — DP. Jie, žinoma, ap
gyvendinti dviejose stovy-: 
klose ir yra UNRRA-os 
globojami, išskyrus mažą 
dalį mūsų tautiečių, kurie 

į • i • w • i 1 ’__________ __ ' _ •  ;

I

Dailės paroda lauke — Čia matome artistų išstatytus paveikslus 
New Yorko Greenvvich kaimelyj. Praeinantieji gali pamatyti ir nusipirkti.

nustatytu laiku dar yra 
laikomos vokiečių bažny
čioje (St. Heinrichskir- 
che).

Per dvejus metus stovy
klinio gyvenimo, bamber- 
giečiai turėjome ir neeili
nių įvykių savo dvasinio 
gyvenimo srityje. Pernai 
čia laikė Misijas Tėvas 
Bružikas, kuris savo gar
siais pamokslais pakėlė 
tremtinių dvasią ir sustip
rino tikėjime. Misijos tę
sėsi visą savaitę. Tais pat 
metais lankėsi Bamberge 
du mūsų vyskupai: J. E. 
Dr. Vysk. Padolskis ir Dr. 
Brizgys. Paskutinysis su-

iki šiol dar gyvena priva-
| v • •|Ciai.
į ŠIRDŽIŲ PAGUODA
j Bambergiečių lietuvių 
katalikų dvasinius reika-

Ta" lus aPtarnauJa trys kuni- teikė mūsų jaunimui Su- 
gai: kun. Dr. Endriūnas— tvirtinimo Sakramentą, o

kada nors galėsime grįžti į moksleivių katalikų orga- 
savo laisvą ir nepriklauso- nizacija — Ateitininkai ir 
mą, nors ir okupantų nu- Skautai.
teriotą, gimtąjį kraštą ar- Bažnyčią, kaip matote, 
ba surasti naują tėvynę Ekscelencija, turime pačių 
pas savo kraujo brolius — parapijiečių įrengtą bu- 
lietuvius USA. vusioje vokiečių kariuo-

Visi

kančias. Čia vargstą lietu-! 
viai išguiti iš savo tėvynės,! 
palikę savo turtus, dauge
lis savo artimuosius. 
čiau čia esą lietuviai ne- .
pamiršę su savim pasiimti yra visų aoje apylinkėje Vysk. Padolskis savo pa- 
tikėjimo j Kristaus moks- lietuVJų kata‘i mokslais ir r——

Visi sveiki ir pajėgus menes arklidėje. Sis pasta- lą, tėvynės meiles, ir vii- * lamins SalaviP-l.iR
Hanau gyventojai dirba- tas, gyvenant tėvynėje, ties, kad pasaulyje laimes £.pxiasi(. Kun Karimi/

_______  *______ —: vieni USA Armijos nebūtų tinkamas bažny-lteisingumas. Jis pažymė-’rag Kavaliauskas f ’ 
klebo-likai iš įvairiausių luomų darbuose, kiti Lagerio ir čiai, bet, šiuo tremties ir į jo, kad nors tremtiniai ir v... naskv’rima ir j;'•,

“pradedant UNRRA administracijoj, nedatekliaus metu joje, daug neteko, bet dvasioje
Jis pareiškęs visų Hanau žmonijos maitintoju —že- Taipgi mokomės ir kultu- nors talpos žvilgsniu, jau-ijie yra turtingi, nes su sa- 

____• _ __  ______ j:___ r _ x i_ i—:_ x «•v-.namim.tYnm Ąitym tibniima aoYrnaina

tu. Hanau lietuvių lageris

lietuvių katalikų vardu di- mes artojėliu ir baigiant— 
dį džiaugsmą dėl aukštojo kunigais, daktarais, profe- 
svečio atsilankymo jam šoriais, inžinieriais, diplo- 
bendrais bruožais apibūdi- matais ir ministeriais.
no stovyklos katalikų gy- Lygiai jau du metai, kaip: 
venimą. gyvename, tarsi skruzdės;
— Šiandien Hanau lietu- šiame Hanau kampely, ly-i 

viai katalikai yra kupini giai tiek pat laiko valgo-; 
tyro džiaugsmo, kurį Jūs, me USA duoną ir rengia-j 
Ekscelencija, savo apsi- mės jų drabužiais. Nors,! 
lankymu Hanau. tarsi ka- tiesa .visa tai gauname ne-! 
liniui palaimintos šviesos mokamai, tačiau mes čia, 
spindulį. įliejat į mūsų neatastogaujame, bet dir- 
tremties išvargintas šir- bame, mokomės ir mel- 
dis. ‘džiamės su viltimi, kad vėl

iriniai žengiame. Turime čiame tarsi Dievo namuo-'vim turi tikėjimą, savosios 
i pilną gimanziją su 230 mo- se. Sekmadieniais ir šven-| tėvynės meilę ir viltį, kad

; ir ganytojišku 
vikaru yra žodžiu paguodė ir surami

no varge gyvenančius 
tremtinius lietuvius. Tai 

turi buvo mūsų tremtiniams 

aptarnauja vieną vokiečių neužmiršime. Taipogi per- 
vienuolyną, tačiau jis pri-

’ sideda
nai metais čia lankėsi ir 

ir prie Bamberge Lietuvių Tautinis Ansam-
s8 ™ ts ?r~mų a±ši^:si’blis’ dav:su 250 mokinių, vaikų dar- renkamės trimis pamaino-’singumas ir jie galės grįžti n įLmnld!į_ i?Ptllviam« / . įPJ?^08 koncert^- A“s^[1* 
želį — 160 vaikų, vaikų mis. Taigi ir paprastomis į savo laisvą tėvynę. Aukš-L Q - r ,. , ’ ^1.Y1 va<^ovavo muz- S. So-

Dlvtėlėie/kuri vra irensta klausosi no tik lietuviaiželį
uopseų, ugunuię, mcuu siu- uivuvmio, nunv oavv acuuujv nivtėlėie kuri vra irensrta
■diją. įvairius pedagogikos, s vesni nuo tiesioginių pa-pabrėžė, kad šiuo metu ^kiužiame barake y. bet 

------------------------ ------------------ pasaulyje nes, nei taikos * 
nei ramybes. Tačiau šie- r r, .. ..._ u- miams ir bedaliams lietu- kiama taikos ir ramybes/ 
siekiama ,kad pasaulyje į- 
siviešpatautų tikroji tai
ka, teisingumas ir demo
kratija. Pasaulyje dar nė-! 
ra buvę to, kad blogis nu-į “t 
galėtų gėrį, neteisybė tei-i 
singumą. Jis esąs įsitiki
nęs, kad pasaulyje laimė
siąs teisingumas ir teisė, 
kad gėris nugalėsiąs blogį. 
Jis ragino visus būti iš
tvermingus, pasitikėti Die
vo teisingumu.

i kalbų, rankdarbių ir ama- reigų, irgi einame melstis: 
itų kursus. Yra savas pas- rytą šv. Mišioms ir vakare 
itas, kooperatyvas “Nemu-*— vakarinėms pamai
nas”, sporto klubas “Per- doms. Visų maldų kulmi- 

! kūnas”, meno kolektyvas nacinis taškas yra tėvynės 
“Atžalynas” ir ansamblis 
“Dainava”. Savo veikla ne
atsilieka ir organizacijos

F -

The

WBRK. Pittsfield. 1:15 P.M.

at a “Savings Bank or 
fnstitntion for Savings ”

Bank where you 
sėt this emhlrm «* ■ av

era dvi« kurios sutiktų
visko, renku r. -s ideališką vyra: vie

nos nori, kad būtų gražus. kitos, kad tu
rėtų gera darbą, o dar kitos, kad jis tu
rėtų savyje gerų humarą. Bet kiekviena 
išmintinga, protaujanti mergina, turėtų 
turėti mintyje vieną svarbų dalybą: 
kad jis turėtų sjmaruma pinigams tau
pyti.

Pinigų taupymas nėra vien tik prak
tiškas dalykas Jis dažnai yra ir ro
maną palaikytojas. Daugelis porų pra
dėjo gerai, bet pairo iš kilus barniams 
dėlei pinigų ir sąskaitų apmokėjimo

Nežiūrint, ar esi netekėjusi, ar 
kėjusi .ar tuojau tekėsi, apdraus?, savo 
ateiti atidarydama taupymo sąskaitą 
Mutuai Savings Banke. Tai yra tikrai

jūsų bankas. Jie neturi šerininkų. Visas 
pelnas, padengus aptarnavimo išlaidas 
eina depozitoriams. Visi depozitai yra 
apdrausti Valstijos įstatymais.

Šeimos Pasisekimas
Glūdi Taupume

Planuok savo šeimos 
pt»iti su Taupymo Sa-
.-kaiti. V S. Savings u »,■
Bonds. Gyvybes Ap- 
drauda ir jsigijimu 
nuosavių namų.

& BANKS
of Massachusetts

KL AT SYKIS Muzikos Kurią Myli” KIEKVIENĄ SEK
MADIENĮ, WBZ-WBZA Boston ir Spnngfield, 12:10 —

STABIIMTY

viams yra brangi ir miela, 
nes joje melsdamiesi ran
dame savo širdims malo
nią aplinkumą. Be to, sek- 

i madieniais ir š ventadie- 
įniais lietuvių pamaldos 
>----------------------------------

klausėsi ne tik lietuviai, 
bet daugelis ir vokiškosios 
visuomenės.

Be šito visko, energingo
jo klebono rūpesčiu Bam
berge iškilmingai esti pra
vedamos visos metinių 

Tęsinys 5-tame pusl.

Nauji Maisto Pakeliai 
| EuropąPo savo pamokslo vysku

pas Dr. A. Munch atlaikė 
iškilmingas mišias ir po jų 
susirinkusiems suteikė A- Boston CARE Committee 
paštališkąjį palaiminimą. 140 Clarendon Street 

(Bus daugiau) Boston, Mass.
A. M.1 Tel. KENmore 3987.

CARE skyrius Bostone:

■ ilgesys, kuris susikoncen
truoja, kad ir šiose 129 
Psalmės žodžiuose: “De 
profundis clamavi ad te 
Domine, Domine exaudi 
vocem meam!” Taip mes 

! šaukiamės iš gilumos prie 
Dievo ir prašome Jo pagal
bos, kad Jis mus grąžintų 
į laisvą ir nepriklausomą 
tėvynę, nes čia — tremty
je, nors mes nebadaujame
ir nevaikščiojame su Ado-, 
mo kostiumais, tačiau,! 
kaip tas erelis nyksta nar-į 
ve, be laisvės ir padangių! 
erdvės, taip ir mes trem-į 
tyje džiūstame ir dūstame 
be savo tėvynės oro.

Tačiau, viena yra džiugu, 
kad tremtyje kartu su mu-i 
mis yra mūsų lietuvių ka-l 
talikų trys vyskupai ir šv. 
Sosto Delegatas, kurie sa
vo buvimu ir savo žodžiais 
mūsų dvasią stiprina ir 
guodžia. Hanau lietuviams 
katalikams aptarnauti 
dvasinius reikalus yra 
penki kunigai. Taipgi prie 
bažnyčios palaikymo ir la
gerio katalikiškos dvasios 
ir moralės ugdymo daug 
prisideda vietos lietuvių 
komitetas ir visa kita la
gerio administracija bei 
pavienys asmenys.

Tai tokia trumpa Hanau 
Lietuvių Kolonijos apy
skaita.

Nuoširdžiai prašome, Jū
sų Ekscelenciją, išklausiu
sį raportą apie mūsų būk
lę ir troškimus tarti savo 
žodį, sustiprinti mūsų ti
kėjimą ir viltį ir suteikti 
savo Apaštališkąjį palai
minimą.

Apaštališkojo Sosto Vi- 
įzitatorius ir Popiežiaus 
' Misijos Vokietijoje Šefas 
• vyskupas Dr. Aloyzas 
; Munch savo kalboje pir
miausia padėkojo už gražų 
ir nuoširdų sutikimą. Jis 
pažymėjo, kad vos tik pa
tekęs į lietuvių tarpą jis 
pamatęs didį lietuvių tikė
jimą ir ištikimybę Kris
taus mokslui. Ir Šventasis 
Tėvas ir jis žinąs didelius 
lietuvių tautos vargus ir

SUTINKITE
SI FORDĄ

JflSŲ FORDO DYLERIS SUTAUPYS JUMS
laika. Rūpestį ir pinigu

Jus jausitės extra gerai, kada šia 

vasarą vairuosite Fordą kaip nau

ją. Tikrai Tikras Fordo Aptarna

vimas gali sutaupyti Jums pinigų 

ir rūpesčių.

1. Fordo Išlavinti Mechanikai

2. Dirbtuvės Uzgirtos Metodos

3. Specialus Fordo Įrankiai

4. Tikros Fordo Dalys

Ateikite Dabar,

ir leiskite...
r -J

išvalyti ir '

SUDERINTI . J
SF’ARK pi IJGS «

r • ■
ĮO
i f

>•-

SUDERINTI 
CARBURETORj

PATIKRINTI 
DISTRIBUTORI

PAT'KRINTI »R 
SUDERINTI BRAKE3CHASSIS

GREITAS APTARNAVIMAS... LENGVI IšSir^OKEJIMAI
Pamatykite Savo Draugišką Ford? tyM
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Pasikalbėjimas Su Čikagos 
Darbininke

- Skerdyklų laboratorijoj. - Ką dar
bininkai kalba apie karų. - Giesmės 
prie darbo. - Apie unijas. - Pavargu
sios darbe turi... pagalves. - “Bosai” 
seniau ir dabar.
LIETUVOS NĘPAMENA, 

BET MYLI
■

Kur tik vertingas pikni
kas, kur tik garsios pamal
dos, dažnai galima rasti 
geraširdę chicagietę Oną 
Lešinskaitę. Dirba ji vie
noje stokyardų laborato
rijoje. Gimusi Lietuvoje, 
mažytė atvažiavusi j Ame
riką.
— Nepamenu Lietuvos, j

— Beveik visi kalba, kad 
negali būti taip, kaip da
bar, turės ateiti karas.
— Su kuo?
— Žinoma, su rusais.
— Kodėl?
— Rusas kaip vilkas, ty

koja, kad tik užgrobtų ša
ltis, žmones. Daugiausia tai 
nori tą atominę bombą pa- 
jimt. Visi kalba apie tą dar- 
jbe.

, . • • i- I — Ar darbininkai norėtųbet ją labai myliu, paša- rusams bombą duoti?
kojasi.
— Kaip patinka darbas?
— Darbas geras,

— Niekuomet, darbinin
kai tam labai priešingi.H* *'*’***&*• 

, . . . Visi nori gyventi laisvėje,gerai moka vu-8 dolerio 1 pasielgė dabar
valandą, bet darbas gana į 
varginantis. Man tenka 
dirbti tokius kaip ir 
petius” 
kompanijos prekių.

Tuos pagamintus daly
kėlius siunčia į garsius 
viešbučius, į parodas, kur 
languose išstato prekių pa
vyzdžius, kokius kompani
ja pagamina. Daugiausia 
mėsos produktai, kaip a- 
vies liežuviukai, šinkos; 
gražiai reikia supiaustyti, 
sudėti į stiklus, uždėti pa
rašus. Ateina kompanijos 
didieji bosai, ragauna, jei 
toks parengimas jiems pa
tinka, duoda įsakymą 
daug tokių produktų ga
minti. Jau penkeri metai, 
kaip prie tokio darbo. Sun
kumas tik tame: ateina 
vyresnysis — užsako pa
daryti tiek ir tiek konser
vų pasiimti ‘salesmenams’ 
— pardavėjams: nunešti 
parodyti į krautuves. Pa-( 
darau. Ateina tie salesma-i 
nai — vienas sako: taip: 
pergerai, pataisyk pras-l 
čiau, taip, kaip mūsų fa-Į 
brike pagamina. O kiti 
pardavėjai — priešingai, 
nori dar geriau. Reikia vi
siems prisitaikyti.

KĄ DAUGIAU PERKA
— Kokias mėsas dabar 

žmonės daugiausia perka?'
— Daugiausia išvarto ja-j 

ma kiaulienos, nors tas, 
kaštuoja virš dolerio sva- sas sako: jei tau persun- 
ras. Mūsų kompanija ga- ku — eik namo, ir neturėjo 
mina ir išvežimui į Euro-kur skųstis. Dabar darbo 
pą. Darbo daug, tai tenka sąlygos geros. Mes, kurios 
dirbti viršvalandžius.
— Kokie darbininkai jū

sų įmonėje dirba?
— Yra visokių: daugiau

sia italų, yra rusų, vokie
čių. z
— Kaip dabar darbinin

kai kalba apie karą?

“sam-
įvairių mūsų

su kitais žmonėmis Euro
poje! Jei čia ateitų, tas 
pats būtų.
— Tai jūsų įmonėje daug 

komunistų nėra?
— Visai nėra, išskyrus 

vieną rusą, kurs giria savo 
Rusiją; supykina mus vi
sus, kai ten jų tvarką gi
ria.
ITALĖS GIEDA DARBE
— Kaip darbininkai lai

kosi tikėjimo atžvilgiu?
— Labai tikintieji. Dau

gelis pas mus dirbančių 
prieš darbą ir po darbo 
persižegnoja, dirbdamos 
net giesmes gieda, nešioja 
su savim rožančių. Yra ir 
jaunų ir senų, bet visos 
Dievą mylinčios labai.
— Ar yra pas jus kokia 

unija? ,
— Taip, yra CIO.
— Kaip patenkintos?
— Labai gerai, aš paten- 

; kinta. Kaikurios tik nusi- 
' skundžia, kad reikia mokė- 
įti dolerį ir pusę per mėne- 
i sį. Unijos pinigus kietai iš- 
! reikalauja, bet ir darbinin
kams padeda. Jei bosas už
duoda kitą sunkesnį dar
bą, darbininkas pasiskun
džia unijai, tai ta tuojau 
pareikalauja — arba dau
giau mokėti, arba — seną
jį darbą grąžinti. Seniau, 

i kai unijos nebuvo, 
, ninkas pasiskundė

v •

darbi- 
— bo-

ilgesnį laiką dirbome, su
sirgusios nuo pirmos die
nos per devynis mėnesius 
gautume mokėti, dvi sa
vaites apmokamų atosto
gų, o kas išdirbo 15 m. 
gauna tris savaites apmo
kamų atostogų; be to — y-

įsigyk Angliškai-Lietuviiką Žodyną 
EngHsh-Lithuanian Dfctionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

Šiuomi siunčiame $........... ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas......................................................................................
Adresas................. —...............................................................

Šis dramblys Toledo zoologijoj taip priprato ir išmoko ištraukti iš 
savo prižiūrėtojo kišenės morką, kadprižiūrėtojas nei neatsisuka pažiūrė
ti ką jis daro.

Bambergo Stovykols Lietuvių 
Tremtinių Gyvenimas

Pradžia 4-tame pusl. 
švenčių, o taipogi geguži
nės ir birželinės pamaldos. V

čių minėjimo bei pasirodo 
atskirai rengiamais kon
certais. Čia yra susibūrusi

nes n uuneįmes uamamua. . -„=4..i - - . v- ir scenos mėgėjų — vai-;Žmones pamaldose uoliai ,. . . - , . .; lankosi i/prašo Dievo, kad ^sYąTa’S pasTroI 
mus grąžintų į Laisvą ir nių dvasią pakelia pasiro

, ‘‘-dymais scenoje. Šiai gru-dymais scenoje.
pei pasitarnauja, atlikda
mas režisūrinį darbą pro
fesionalas režisierius p. 
Jagiela. Jis kiekvieną kar- 

ir tą atvyksta iš Augsburgo 
bet ir mielai prisideda prie šio

; Nepriklausomą brangią
1 Tėvynę Lietuvą.

KULTŪRINIS 
GYVENIMAS

Nors vargo iškamuoti 
nevilties prislėgti, 
bambergiečiai lietuviai ro- kilnaus darbo. Garbė to- 
do nuostabų gajumą 

į Kultūrines veiKios srityje, 
į Čia nuo pat pirmųjų sto-

do nuostabų gajumą ir kiems pasiaukojusiems 
įkultūrinęs veiklos srityje, lietuviams!

Bamberge kurį laiką bu- 
, vykios įsisteigimo dienų vo leidžiamas sieninis laik- 
i sėkmingai veikia pradžios raštelis “Naujienos”, ku- 
mokykla, kurios vedėja y- ris vėliau persiorganizavo 
ra mokyt. Eleonora Ali- j kasdieninį rotatoriuotą 
šauskienė, kiek vėliau bu- Į žinių biuletenį.

■ vo rxlJ----L~ '** ,i—*■—•

ra aštuonios šventės į me-J taiko, kad kuris darbas ne- 
tus, už kurias irgi apmoka, taip sėkmingas, tada atėję 

Amerikos darbininkai ži-įbo,sai Prie darbininkų pa- 
no, kad jų sąlygos yra^o ant tokio ir tokio 
daug geresnės negu komu- darbo kompanija turėjo 
nistų kraštuose. Tik ne- .,P“‘^,bln2
daugelis šitaip išsitaria. ■------- —

— KAIP JŪSŲ DARBO stoliai, tai
DIENA TVARKOMA? ------

— Pradedame septintą.
Devintą — duodama 15 — KAIP PRALEIDŽIATE 
min. pertrauka pusry- LAISVALAIKI
čiams, pietų — pusė valan-j NAMUOSE?
dos, nuo 2 iki 3 vai. vėl; _ Parėjusi namo nueinu 
gauname 15 minučių uz- nislplrktl vakarie-
yalgyti ar pagulėti. Yra Pavalgom, ap-
tam tikras kambarys su -į bažnyčią 
minkštomis H’,nrw'T"’c' ’ t j

kur yra pagalvės. Mes už
gaištame ir ilgiau negu 15 
min., niekas nieko nesako. 
Jeigu kas nors nesijaučia, 
pasako vyresniems, nueina 
atsigulti pusvalandžiui ir 
to neišskaito iš užmokės- - 
čio. Jeigu dar nepagerėja, 
tada du vyrai su neštuvais 
nuneša j 
Kompanija turi porą dak
tarų, slauges. Jei daktaras 
mato negalės čia pat pa
gydyti, pašaukiamas auto
mobilis, nuveža į namus 
arba į ligoninę. Sergant 
namuose lanko I 
jos gailestingoji sesutė.
— Ar dalyvaujate unijos “;kslin7nkui'

susirinkimuose ? I prikaišiojo:
Mažai. Darbo daug,i — Nuostabu, kad mokslinin- 

namie dar reikia ką pasi- kai visa,ja eįna pas didžturčius, 
daryti, valgyt išvirt, kam- 0 didžturčiai pas mokslininkus barius aptvarkyti ,tai j su- niekad 
sirinkimus nėra kada vaik-! _ Už tat kad mokslininkai su. 
ščioti. Unijos turi nemazaVpranta kad jjems trūksta pini- 
savo ParenSimtį ^^^’lgų, o didžturčiai nesupranta, 
pikninkų. I kad jjems trūksta mokslo, — at-

— O KAIP BOSAI? sakė mokslininkas.
— Kai nebuvo unijos — —Bet kodėl didžturčiai mielai 

buvo labai smarkūs: pa- gelbsti aklus, šlubus ir kitus ne
bardavo, atleisdavo, jei tik laiminguosius, bet mokslininkų 
nepatinki, nors būtumei 10 Jie nemėgsta — prieštaravo tur- 
metų išdirbęs. Dabar, kai tuolis.
yra unijos, bosai taip ge- — Nes jie bijo. Juk aklais, šiu
ri — j^l Lik * ;
darbininkas, ateina unijost 
atstovai ir bosai su nuo
lankumu išklauso ir prisi
taiko. Dabar gražiai su 
darbininkais pasielgia. 
Nors darbininkams gerai 
apmoka, bet ir kompani
joms tieka. Kartais pasi-

dirbti. Jei darbininkai ne
pasiskubina ir vistiek nuo- 

i tą darbą visai 
panaikina, darbininkus at
leidžia arba perkelia kitur.

. . ivaiA.au, cinu / uaziiiyvia

beveik kas vakarą - pa- 
maldos ar novenos, ar mi
sijos. Aplink mus netolie
se yra 10 bažnyčių, tai jose 
vis kas nors naujo yra. 
Daugiausia lankome lietu
višką bažnyčią — Šv. Kry
žiaus.
— Kaip su spauda? 

“Darbininką”,

šelpia Tik Tai, Ko Bijo

“Naujie- 
atidaryta ir lietuvių ’ nas” redagavo Jon. Pr. 

J progimnazija, kuri pava-( Palukaitis. Vėliau, jam įs
odinta Dr. J. Basanavičiaus įvykus kitos stovyklon gy-

• vardu. Pradžioje progim- venti, biuletenio redagavi- 
nazija veikė su keturiomis mą perėmė P. Ališauskas, 

| klasėmis, dabar jau turi kuris jį, pavadintą “Radio
• šešias klases. Taigi, ji jau Bangomis” redagavo sep-
įtektų vadinti gimnazija. \ 
i Nuo pat pirmųjų dienų iki neturint ------------- ,
i šiol progimnazijai vado- buvo spausdinamas maši- 
vavo Direktorius P. Tarnu- nėle, vos keleto egzemplio- 
lionis. Vėliau direktoriaus rių tiražo. Žinios daugiau- 
pareigas perėmė Dr. J. Ja- šia buvo imamos iš radio 
nuškevičius. Čia veikia įrj pranešimų bei kitų kraštų 
vaikų darželis, kurio vedė-: spaudos puslapių ir jos 
ja yra sesutė B. Balčiūnai-'būdavo kasdien skaitomos 
tė. i susirinkusiems gyvento-

Bambergiečiai lietuviai Į jams. Šiuo metu radio ži
nias iš užrašų kasdien 
skaito ats. maj. Ulpa. Žur
nalistas Ališauskas perėjo 
grynai prie laikraštininko 
darbo. Jis uoliai dalyvau
ja tremtinių skaudoje.

Bambergiečiai turėjo įsi
steigę eilę įvairiausių kur
sų, kurių vieni baigėsi, kiti 
dar tebesitęsia: čia buvo 
anglų kalbos kursai, elek- 
tro-technikų, radio tech- 

dažyto-

tynius mėnesius. Tačiau, 
rotatoriaus, jis

turi ir savo stovyklų cho- 
kuriam vadovaujaDraugą” ir dar keletą ki-.rą, 

tų, taip, kar^ kasdieną yra chorv. p. Paplauskas. Cho- 
ko skaityti. 1 A “ ’

APIE LIETUVĄ
— Ką manote apie Lietu-', deda ir prie įvairių šven- 

vą? j--------------------------------
Man gaila Lietuvos.'žuvytės. Iš sienos žiūrėjo 

Šv. Antanas ir daugelis ki
tų šventų paveikslų. Kam
bariuose švaru ir tvarkin
ga. nikų, braižytojų,

Mūsų lietuviai darbinin-Jų, šoferių ir kt.
kai ramūs ir mieli. Stro-| Iškilmingai, su iš anksto 
piai praleidžia dienos dar-Į pasiruoštomis programo- 
bą ir daug jų surinktų cen- mis paminimos Lietuvos, o 
tų nueina mokyklų, bažny-:taip pat ir JAV Nepri- 
čių spaudos palaikymui ir klausomybių šventės, Mo- 
kitiems geriems darbams, itinos Dienos ir 1.1.

Dr. J. Prunskis. P

ras visuomet gieda pamal
dų metu, o taip pat savo 
gražiomis dainomis prisi-

I
Tenai esu gimusi, taip ar
tima širdžiai. Mano mama 
dar ir dabar šneka apie va
žiavimą į Lietuvą. Būtume 
jau pardavę pamą ir išva
žiavę, bet kad tas ruskis...

Taip apie savo darbą ir 
viltis pasakojo viena Chi- 
cagos darbininkė. Panašiai 
yra ir su tūkstančiais kitų.

Namuose čirškėjo penke
tas paukštukų. Plaukiojo Pranys Alšenas.

Vienas mokslininkas norėjo 
moksliškai tirti, bet neturėjo 

į_ namus pjnjgų Tuo tikslu jis apsilankė 
- . pas žinomą didžturtį ir prašė jo

kompani- pagalba Turtuolis, būdamas 
labai šykštus, ne tik nedavė 
__________i pinigų, bet dar

jei tik pasiskundė, bais ir panašiais ateity gali ir 
jie pasidaryti, bet mokslininkais 
niekados.

Pažinti Dievo neregia- 
mąją ranką, rėdančią mū
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

Išlavintos
rankos
dirba,

, kad davus jums 
geresnį telefono 
aptarnavimą

ISLAVINTOS RANKOS 35,000 telefono tarnautojų 
Naujoje Anglijoje dirba sunkiai, kad padarius planus, 

kad ištiesus dratas, išrašius rekordus, atsakius telefono šaukia 
mus. įdėjus telefono įrengimus į centralinį ofisą, įdėjus reikalin
gus instrumentus — dirbant 101 specialų darbą, kad davus tikrą 
aptarnavimą.

Toli gražu, darbas dar neatliktas, — mes darome pažangą, pa
gerindami aptarnavimą šimtas savo klijantų, įsteigdami centrah- 
nių ofisų įrengimus. Mes įdedame tūkstančius telefonų kiekvieną 
dieną Naujoje Anglijoje.

Mūsų troškimas — įdėti telefonus visiems, kurie nori ir kad 
suteikus geriausį aptarnavimą Naujoje Anglijoje, kokis yra bu
vęs.

NEW ENOLAND TILIPHONt & TILEGRAPH COM’ANY

ivaiA.au


KAS Kviečiam Į Linksmą Poilsį

? fe

t

pasiunčia savo 
Vedėjui šiuo ad- 
A. Matulaitis. M. 
Hills Seminary.

Chicagos padangėje kilo su
manymas 
lietuviškų 
nes dabar 
džiania. o

daugiau susirūpinti 
gerų knygų leidimu, 
labai mažai jų išlei- 
kiekviena gera kny

ga yra stambus kultūrinis įna
šas. Knvgos šimtmečiais žmo-

"ASso- 
Catholic 
Šios or-

Lietuviškos Knygos Klūbas Iron - M Kam^kienė, ei«
_____  tric Clock — Dorata Sinkevičiū

tė. Fruit Juieer — Vitautas Ba
tonas. Rengėjai.

New Jersey Lietuvių Katali
kų Alinimų Dėmesiui

Planuojame suorganizuoti Lie-
nėms kalba. Amerikoje yra Ra- tuvių Katalikų Studentų ir A- 
švtojų. o nėra knygų- leidėjų. 
Todėl kenčiame lietuviškos knv- 
bos badą.

Kad būtų galima padėti liet, 
knygos Mylėtojams geras kny-

lumnų draugiją vardu 
ciation of Lithuanian 
Students and Alumni”. 
ganizacijos svarbiausias tikslas
būtų savo religijos išlaikymas, 

gas pigiai įsigyti ir Rašytojams ir informuoti kitataučius apie 
jų pagamintus veikalus išleisti. Lietuvą ir jos kultūrą paskaito-; 
Marijonų Seminarijoje įsikūrė 
“Lietuviškos Knygos Klūbas". 
Pirmais metais klūbas nori duo
ti knygų Ėmėjams apie 1.000 
spaudos puslapių knygų. Tai 
bus 2. 3 ar 4 knygos. Jos kaš
tuos viso $10.00.

Knygų Ėmėjai. Klubo nariai, 
jas gavę, apmokės už kiekvieną 
knygą atskirai, jeigu ji jiems 
patiks. Kurie Jūsų Gerb. Skai
tytojų norėtų įstoti į “L. K. 
Klubą", tegul 
adresą Klubo 
resu: Rev. C.
I. C.. Marian 
Hinsdale. III.

mis ir kitokiu būdu.
Mes norime suvienyti visą lie-i 

tuvišką katalikišką inteligenti
ją. Prie šios draugijos galėtų 
priklausyti ne tik studentai, bet, 
ir alumnai — kunigai ir profe
sionalai. Kun. V. Karalevičius iš 
Bayonne. N. J. jau pareiškė sa
vo susidomėjimą ir pasižadėjo 
prisidėti prie jos suorganizavi- I 
mo.

Kviečiame visus Nevv Jersey 
ir apylinkės lietuvius katalikus 
studentus ir alumnus organi
zuotis. Dėl platesnių informaci
jų rašykite adresu: Mr. J. J. 
Stukas. 429 \Valnut St.. New- 
ark 5. N. J.

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija

Metinis Aušros Vartų Parapi
jos piknikas, kuris įvyko birže
lio 15 dieną, buvo labai sėkmin
gas. Oras gražus. Žmonių daug. 
Parapijai pelno liks netoli trijų 
tūkstančių. Rengėjai nuošir
džiai dėkoja visiems darbiniu-

RUMFORD, MAINE
Šios kolonijos lietuviai per 

kiek metų buvo apmirę, o kiti' 
buvo Bimbokų ir Prūsokų su-' 
klaidinti. Kaikurie iš pastarųjų; 
dar ir šiandien tebegarbinaj 
“matušką Rosiją" — kruvinojo 
Stalino saulę. Suklaidintieji įsi-

O

kams už jų gražias pasidarbavi- rašė į raudonųjų organizacijas 
“darbininkų” 

ir kitas. Visuose 
susirinkimuose tik ir liaupsina- 

dovanas laimėjo mi Stalinas. Marksas, ir kiti. 
E. Vacuum Clea- 
Mrs. Boulonger. 
Silver sėt — Ona

Prasidėjo piknikų sezonas. Šiltos 
dienos, žydinčios pievos ir žali miškai 
traukia žmogų iš nešvarių miestų į

sveikus pasilinksminimus. Anglijos Apskritis rengia įvairų, di
Nėra reikalo ilgai galvoti, kur čia del|, kultūringų, piknikų, kuris įvyks- 

išvažiavus pasižmonėtu LDS Naujos 1:00 VALANDĄ PO PIET.
mo pastangas, taipgi dėkoja vi- — ‘-literatūros”, 
siems svečiams į pikniką atsi- susivienvmą 
lankiusiems.

Didžiąsias 
sekantieji: G. 
nėr — M r. & 
50 pc. Rogers 
Klimonienė. Preasure Cooker— 
Jonas Zakaras. Wool Blanket— 
Viktoras Antanavičius. Flat

Liepos-July 6 dieną, 1947
Romuvos ParkePrisimenu tuos laikus, kada ir 

Bimbokas iš Kupiškio atvyko į 
Rumfordą ir pasikinkęs kume
laitę vežiojo duoną, o vėliau dir
bo popierio dirbtuvėje. Keikė fi
zišką darbą. Jis ir į 
šui būtų užrašęs savo dusią, kad 

,tik jis jam būtų davęs* lengvesnį 
darbą. Iškilo Leninai. Trockiai. 
Stalinai, ir štai mūsų Bimbokas 
parsidavė jiems ir tapo mūsų 
tautos išgama. Jis dabar dirba 
lengvai ir gauna nuo mūsų tau
tos žudytojų “grašių".

Mūsų kolonijoje, kaip ir kitose 
j apylinkės lietuvių kolonijose, 
I Tėvams Pranciškonams įsikū- 

■ rus Greene. Maine. įvyko per
versmas. SLA 299 kuopa pirmo
ji suruošė pikniką ir pakvietė 
kun. Justiną Vaškį, Pranciško- laukėme muziko p. Chužo, ku- Ivonaitienė, 
nų provincijolą, kalbėti. Jis pa- no vadovybėje, solistė p. S. Zadeikienė. A. 
sakė gražią kalbą ir suorgani- Paulauskaitė ir Vyčių kuopelės kontienė, K.

- --------- --- - -------- 1:_; sudainavo gražių Račkauskienė, 
dainelių. Motinos dieną taip pat M. Kevežienė, 
.iškilmingai paminėjome. Vado- S. Maselskis, 
vavo LRKMS 40 kuopa — A. Merkelionis, L. Pocienė, O. Stel-Į 
Stelmokienė, M. Kevežienė, P. mokienė, J. Kaubris, B. Pikelis.! 
Jonaitienė, M. Jarušunienė, L. Smulkių surinkta $4.00. 
Pocienė, F. Sabaliauskienė ir LRKMS 40 kp. aukojo $65.00. 
dar kelios suruošė pirm. p. A. Iš to galima suprasti, kad pas 
Korienės namuose kortavimą. mus atgyjo patriotinis ir miela-! 
Padarė j>elno.

Geg. 8 d. kun. Modestas, Pran
ciškonas, per 3 dienas vedė mi
sijas bažnyčioje, o geg. 11d. pa
sakė pamokslą apie motinas. 
Vakare įvyko prakalbos su gra
žia programa. Muzikui Chužui 
vadovaujant, išpildyta graži 
dainų programa. Kalbėjo sve
čias kalbėtojas, prof. Padalskis 
iš Nevv Yorko ir Tėvai Pranciš
konai.

Programos vedėju buvo p. J. 
Kaulaičia, BALF skyriaus pir
mininkas. Aukų surinkta $155., 
kurias paskyrėme BALF'ui. Au
kavo šie: Po $5.00 — T. Plec- 
tauskis, J. Jonušienė, Kazys ir 
Agota Navickai, J. Kaulaičia,

Pagarsėjusi p. Onos Ivaškienės 
pačiam kip- jaunimo grupė šoks tautinius šokius, 

kalbės iš Europos atvykęs Antanas 
Norvaiša, gros puikus šokių orkestras. 
Pasikalbėjimai, dainos, žaidimai su-

kels geriausį ūpg ir paliks malonius į 
spūdžius. Skanūs valgiai ir gėrimai.

BUŠAI Bostone išeis nuo 
salės, 492 E. 7th St. ir nuo 
ko" lygiai 1:30 vai. p. p. Iš

Montello, Mass. 
namo lygiai 8 vai. vakare. Tikietas 
ten ir atgal — Round Trip $1.25.

P. S. Kviečiame bilietus 
anksto. Galima jų gauti "Dar 
ir pas LDS narius.

valstybės įstatymų)? Šv. Roko Los Angeles skyrius $15; H. 
draugija turi apie 118 narių ir . Mockus $20; Tuivylienė $15; 

i apie $20.000 turto. Atsakymas Kurnėta $10; Masoni $10. Po 
'yra lengvas. Jos yra apipintos penkinę aukojo: F. Račkienė, 
raudonais voratinkliais. Mes tu- Vičai. $14 surinkta dolerinėmis 

.,’rime dirbti ir grąžinti tas drau- ir dar smulkiais.
Į Piknikas įvyks liepos 30 d., 

Suruošta Lietuvos nepri- S. Raulinaitienė; J. Karpenienė! Maskvos garbintojams neturi Arroyo Seco parke.

zavo BALF 21 skyrių. Tai buvo jaunuoliai-ės 
pradžia mūsų atgyjimo ir darbo 
Bažnyčios ir tautos naudai.

BALF 21 skyrius pravedė va
jų ir surinko 1.900 svarų drabu
žių lietuviams tremtiniams.

■

f-f.

£

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS PIRMADIENĮ 
Pradžia 2:00

Double užsidaro 1:40
■ A. nenca’s Top Thoroughbreds”. Mažiausia Primia $2500 00 

8 Jaudinančios Lenktynes kasdieną.

Liepos 7 iki Rugpiūčio 9
EI—B &. M ir Bušai tiesiai j lenktynes.
Plačiai vietos dvkai parkinimui

1945 m. gegužės mėn. kun. Ju- K. Laurinaitienė, O. Balčiūnie- 
venalis Liauba, Pranciškonas, nė, A. Beivodas. M. Liutkienė, 
pasakė gražią kalbą šv. Roko J. Abaris: J. Sabaliauskas — 
draugijos svetainėje ir bažny- $3.00; O. Alenskienė $2.50. Po 
čioje vedė misijas. Atsigaivino $2.00 — M. Chapaitienė, Z. Ged- 
L. Vyčių kuopa, prie kurios pri- minienė. B. Belskis. K. Bejeikis 
klauso patriotingiausias jauni- M. Kavaliauskienė, P. Jurgela,' gi jas į tautinį veikimą, 
mas.
klausomybės minėjimas ir daug $1.50. Po $1.00 — A. Stasiulis,• būti vietos valdybose. Tik dau-l 
kitų parengimų. Tą dieną susi- K. Rašytinienė. M. Godoff, Z.giau veikimo ir susipratimo, o

M. Stasiulienė, A.‘suklaidintieji patys pamatys 
Velička, M. Vis-, blogai darą. Melskimės už su- 
Kaulaičienė, A. klaidintus mūsų brolius. 
A. Sabaliauskas,: 
M. Milensonienė, ■ 
J. Bemiškis, P. [

nes yra svarbių žinių iš Lietu
vos.

Judyta Kazlauskienė,
252 Munson St., 
New Haven, Conn.

(1-7-11)

i 
l

PADĖKA

I
i
I
I

i

PAIEŠKAU

Įrašyk Savo Biznį Pas
Veteranę

širdystės jausmas.
Mūsų darbščios moterėlės su

ruošė skanius pietus p. J. Kau- 
‘laičio rezidenci joj ir jais pavai
šino svečius. Po pietų p. J. Kau- 
laitis savo Buick'u pavežiojo 
kun. Modestą ir keletą kitų ir 
parodė gražias Rumfordo vie
tas ir savo vasarnamį.

Ponams Juozui ir Katrei
!dis, poniai Anna Nedvins ir po-'

Į ' ’
’ nui Petrui Vilutis

teiktą pagelbą mums būnant 
tremtyje — Vokietijoje, už su
darymą sąlygų mums čia atvyk
ti ir už brolišką priėmimą bei 
globą mums čia atvykus reiškiu 
nuoširdžiausią padėką.

Stasys Jakutis su šeima.
I

KUR MĖSŲ DRAUGIJOS?

Štai kelios darbščios moterys 
nuveikė didelius darbus. Bet kur 
yra mūsų senos ir turtingos 
draugijos? Kur Lietuvos Duk
terų draugija. Piliečių klubas. 
Literatūros, Šv. Roko (pastaro
ji yra seniausia ir įkorporuota 
pagal Katalikų Bažnyčios

Antaną ir Vincą Puidus arba 
Tuidus, kilusius iš Žadagonių 

Raudeniškis. kaimo, Lekėčių valščiaus, Šakių! 
iapsk. Taipgi Stasį Kubilių, kilu
sį iš Altoniškių kaimo, Šakių 
apskrities.

Prašome patys atsišaukti, ar
ba kas apie juos žinot praneškit, 

I-------------------------------------------
Ru-

su ponia už

LOS ANGELES, CAL

Aukoja BALF

BALF skyriaus komisija pik
nikui rengti (Žilinskas, Uždavi
nys, Arch ir Jocius) gavo aukų 
BALF. Aukojo Lietuvių Kultū
ros ir Labdaros Klūbas $105.00; 
Lietuvių Tautiškas Pašalpinis 
Klūbas $100.00; SLA 75 kp. 
$50; Lietuvai Vaduoti Sąjungos

ir Los Angeles skyrius $50; TMD

u 
i! 
U 
i!

i’

<! 
i!
ii

Biznio Brokeris pageidauja, 
kad įrašytumėte savo visokius 

(biznius didelius ir mažus, kaip 
itai: Cafes, tavernus, package 
istores, variety stores, gaso sto- 
įtis ir tt. Klijantai laukia —-grei
tas pardavimas.

FRANK D. DAVERTY
99 St. Botolph St., 

Boston, Mass. Com. 9260 %

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- i 

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 5 
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- i 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 i

nrĮTT 
i A Iashington

COOF’erativeBankI
430 BIOAIWAY • tOUVII BOIION
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VIETINĖS ŽINIOS
PICNICBURGERS

LIETUVI V TAG DAY BOSTONE 
PAVYKO

Surinkta Apie 03000
Praeitą šeštadienį, birželio 28 

d., apie du šimtu pasišventusių 
aukų rinkėjų buvo pasklidę po 
platųjį Bostoną prašyti pagal
bos nelaimingiems 
tremtiniams, 
didelio karščio. Bostonas buvo 
apytuštis. Didelio judėjimo vie
tose, tą dieną žmonių buvo skys
tokai. Todėl daugelis rinkėjų 
parodė puikios iniciatyvos perei
dami krautuves bei biznio įstai-

gas. Tai buvo sunkus darbas to
kiame karštyje, bet tikrai pasi
aukoję rinkėjai savo pareigas: 
atliko. Rinkėjų tarpe buvo įvai-

lietuvių raus amžiaus, luomo ir profesi- 
Dėl nepaprastai jų. Rinko ir tik prieš kėlės die

nas ir kėlės savaites į Bostoną 
atvykę tremtiniai. Nors dar ne- 
visos dėžutės surinktos, bet jau 
aukų surinkta arti $3,000.00.

Homburgen dressed up in stylo

Ipažindinami su padėtimi tėvy-l 
' nėję. Tačiau propagandistai!

Lankosi f

skaudžiai apsirinka. Kiekvienas’ Pereitą savaitę lankėsi ‘Žvaig- 
paskaitęs iš savo tėvynės sovie- ždės’ administratorius kun. Pr. 
tinjų laikraščių tuojau mato Aukštikalnis, S. J. .

j koks ten. gyvenimas: nubausti Lankėsi V. Šalkauskas iš Bal- 
mirties bausme spekuliantai, pa- timore, Md., lydimas Povilo Ma- 
didinti mokesčiai, penkmečio siulio iš Jamaica Plain, Mass. 
planą Įvykdyti per keturis me- Abu svečiai yra nuoširdūs ‘Dar- 

neatidavę pyliavų — nu- bininko’ skaitytojai ir rėmėjai.
Pereitą savaitę lankėsi kapito

nas Oreska su savo žmona Ju- 
lia (Petrauskaite) iš Binghamp- 
ton, N. Y. P-nia Oreskienė išbu
vusi keletą mėnesių Califomijo- 
je grįžta namo ir pakeliui su
stojo So. Bostone. P-nia Orės

ią kienė yra nuolatinė “Darbinin- 
Iko” bendradarbė.
i

tus.
bausta ir panašūs kiti straips- 

į niai.
f

I

ii
i
i

Grįžo Iš Pennsylvanijos

Pirmadienio rytą, Lietuvos 
Garbės konsulas, adv. A. O. 
Shallna grįžo į savo kontorą 
Pennsylvanijos.

«

DAKTARAI
•---------------------------------------------

ŠOU 447S

Ha Į-------- 8- e — wPi. JBSCpil ■ • AnianCtlS
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadwsy 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 Iki 8-tal.
■*

mminginiečiams * liks ilgai at- 
mintyje.

Iz. V alančius.

Ręmidt* tuos profesljonalus ir biz- 
AtCrius, kurie savo skelbimais remia 

-‘Darbininfca"/
Visi skelbkit** “Darbininke".

(VAROS SKELBIMAI

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Pradžią Padarė Gubernatorius

Pradžią aukų dėl lietuvių 
Tag Day padarė pats guberna
torius Bradford, priimdamas 
birželio 26, BALF 17-to sky
riaus delegaciją susidedančią iš 
Dr. P. Jakmauh, Pr. Razvadaus- 
ko, A. Januškevičienės, O. Ivaš- 
kienės, lietuviškais kostiumais 
lietuvaičių— Ivanauskaitės, Ro- 
manskytės ir Mass. Statė Police 
Kapitono William Shimkus žmo
nos p-nios Veronikos Šimkienės. 
Gubernatorius netik pirmą au
ką į dėžutę įmetė, bet ir nusifo
tografavo. Tas atvaizdas tilpo 
Bostono spaudoje ir lietuvių 
Tag Day įžyjniai išreklamavo. 
Smulkesnių žinių apie šią istori
nę dieną tilps kituose “Darb.” 
numeriuose. Rap.

ŽINUTES
i

k
l a VaIMMAMN• ocymoui
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROvbridge 6330

J. Rėpsite, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

•Z<
>z*
•z<

>z‘
>z‘
•z ■
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Mirė Seniūnas. Birželio 27 
mirtis palietė Joną Jarošą. Jis, 
52 metai atgal, atvažiavo iš Ru
daminos parapijos. Įtakingai 
darbavosi lietuvių naudai — y- 

ipač L.R.K. Susivienyme. Iš a- 
'mato jis buvo kraučius. Gyveno 
South Bostone, 665 E. 7th St. 
Pastaruoju laiku buvo susilpnė
jęs akimis ir sveikatoje. Mirė 
miesto ligoninėje. Tapo palaido
tas iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios, 9 v. r., birž. 30 d., Nau
jos Kalvarijos kapuose. Paliko’St. Vaikai bus mokomi lietuviš- 
žmoną Uršulę (Urbšaitytę), 
sūnų Joną ir dvi dukteris — Al
doną M. Caffrey, ir Birutę M. 
Connor.

Melskimės už Joną.

d.,

____ for outdoor eoting
Warm weather “ fun NCNfCBURGERS
timei Trot <tif to a nearby lake or 
perk, or have it right in your own 
backyard. Spread a gay cloth and get 
ready for ®ood “eatsP Picaicburgers 
are hearty fare and wiU satisfy the 
most robust outdoor sppetite.

Pienicburgera or Cheeseburgers! 
Take your choice. Tbey are both 
delicious! Serve on split buttered buns 
with tomato and omon slices. Fry the 
bamburgenin pure aH-vegetable Spry 
to get the full meaty flavor.

Fruit for deseert and a hot drink 
eomplete the pietum. Here’s an easy 
appetuing menu for summer mrala 
Oip the recipe and plan that picaie 
for the first sunny day I

1*4 gouada haas- 

1% tasspooas salt 
ia teaBDOon neimar

Mix hamburg, salt, pepper, and egg 
lightly togethėr and fonu into 6 pat- 
ties. Fry patties in hot Spry until 
brown on both aidės (about 5 minutes 
on each aide). Serve betwcen split 
buttered buns vith sliced tomatoee 
and green onions. Serves 6.

aa in Picnicburger recipe and spread 
a mixture of eup chili sauce and 2 
tablespoons horaeradish over them. 
Lay a slice of cheese on top of patties 
and place on split buns. Brown under 

l- broilcr until cheese melta.

1 etg
2 Ublespoons 

Spry
6 bun»

Pereitą savaitę lankėsi Wor- 
cesterietės pp. Elena Pauliukai- 

pas tienė ir Nellie Lazorevičienė, ly- 
■ ponią Marksienę, uolią parapi-1dinios p. T. Petkevičienės - Bal- 
’ jos veikėją, josios giminės, pp. i čiūnienės. Atsilankymo proga 
|M. Služai ir jų dukrelė Gloria, i viešnios pasipirko knygų.
i iš Keamy, N. J. -

Atostogauja
Šią savaitę atostogauja 

ponią Marksienę,

Didelio Pasiryžimo 
Lietuvis

AAabmbmibbbssam

(Airpsrtl

PAIEŠKA  U Šimą Janušaus
ką, kilusį iš Zovados kaimo, 

i Punsko parapijos, sūnus Miko 
[ir Agotos Staskevičiūtės - Ja
nušauskų. Mes jo adreso neturi
me. Prašome pačiam atsišaukti 
ar kas žinote, atsišaukite: V. J. 
Paplauskas, 51 Grandfield Avė., 
Rosiindale, Mass. (Ieško sesuo 
Marijona Paplauskienė, gyve
nanti Vokietijoje).

(23-27-30)

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & 

IN8URANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

į Tiktai išvadavus tremtinius iš
'nacių vergijos tuojau buvo im
tasi organizuoti mokyklas, nes Mattenberg Lietuvių Baleto Te-

Šių metų gegužės mėn. 9 d. 
mūsų stovykloje buvo iš Kassel-

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maso.
Tel. Parkway 1233-W -a;

jaunimas per eilę karo metų i atras “Laisvė”, kuris išpildė ba- 
pradiniame išsimokslinime buvot lėto programą - koncertą. Prog- 
labai atsilikęs. Tačiau iš karto, 
buvo susidurta su kvalifikuotų 
mokytojų stoka. Ir štai 1945 
metais tuojau po kapituliacijos 
kada dar tremtinių kultūrinis 
veikimas tiktai buvo kūrimosi 
stadijoje, senas pedagogas Pet
ras Butėnas Flensburge suorga- 

•nizavo pradžios mokyklos mo- 
i kytojams paruošti pedagogikos 

. kursus. Petras Butėnas tačiau 
nesitenkino siaurais kursais, bet 

. 1946 metais liepos mėn. Seedor- 
, fo stovykloje suorganizavo jau 

j platesnius vienų metų mokyto-
I -Darbininko" presmonaa Fe- >ms kursus- kuriuos bai« >“1 

išeina savo srityje prityrę spe-
Pranas damas Pr. Lingiui taipgi užsakė1 cialistai " mokytojai. Nežiūrint, 

j kad tokiems kursams veikti są
lygos nebuvo palankios, vis dėl
to Petras Butėnas be lėšų ir be 
tinkamo personalo darbą pradė
jo ir jį varo su dideliu pasiseki
mu toliau. Tikimąsi greitai susi
laukti tikrai kvalifikuotų moky
tojų. kurie mūsų tremtiniams 

'vaikučiams atneš naujos švie
sos.

; —

kos (Masilionytės) Danieliuj TY0HltillianiS UŽtOŠa 
gyv. 470 e. 7th st. J Knygą

Birž. 29 d., tapo pakrikštyti Žinomas lietuvis patrijotas ir 
šie kūdikiai: Kristina - Alena, gerų darbų rėmėjas. Vincas Ba- 
Petro ir Alenos (Ulčinskaitės) lukonis, South Boston Cafe sa- 
Pečiulių, gyv. 895 E. 4th St. vininkas, atjausdamas sunkią

Ronald - Mykolas, Bronio ir lietuvių tremtinių padėtį, užsa- 
Evelinos (Kazlauskaitės) Valiu- kė “Naują Testamentą” ir Ang-į 
nių, gyv. 1776 Columbia Rd, liškai - Lietuvišką Žodyną.

Jonas, Jono ir Alicijos (Jab- Lietuviškų knygų mylėtojas 
lonskaitės) Sullivan, gyv. 183 Pranas Lingis jau ne kartą yra 
W. 9th St. užsakęs lietuviams tremtiniams

knygų. Pereitą savaitę užsakė
Birželio 29 d., vietiniams kuni- įvairių knygų $12.00 vertės, 

gams gelbėjo bažnytiniame dar
be Tėvas kun. Mikas Urbonavi- liksas Simanavičius nepasiduo-į 
čius, MIC., ir Tėvas 
Aukštikalnis, S. J.

Sekmadienį, kunigai, pranešė, 
kad pirmadienį, birž. 30 d., 9 v. 
r., parapijos salėje, 492 E. 7th 
St., su pamaldomis prasidės
vaikams vasarinė mokykla pa- Tremtiniai Grąžai Pa1 
rapijos mokykloje I ir E. 6th ,— --"

lietuviams tremtiniams 
! vertės $5.00.

Domicėlė Janušaitė 
knygų vertės $3.00.

knygų, i
l t 

užsakė;

Visoje Britą Zonoje

minėjo Motinos Dienų
Gegužės mėn. 4 d. visose lie

i
PetrasBirželio 27 d., Pijus 

Bernatavičius apsivedė su Leo- 
sia Jurevičiūte, gyv. 188 F St., 
So. Boston, Mass.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Kazys Jurgis, Kazio ir Pranciš-

kai 4 dienas į savaitę, po porą 
valandų, per penkias savaites, tuvių stovyklose buvo minima 
Visi prašomi pasinaudoti šia Motinos diena, šventė prasidėjo 
proga. Tėveliai su džiaugsmu pamaldomis, per kurias buvo 
turėtų leisti savo jaunimą į šią pasakyta graudingų tai dienai 
lietuvišką mokyklą. i pritaikintų pamokslų. Visur bu-

■ Įvo paminėta pasilikusi tėvynėje
saugoti protėvių židinio motina. 
Daugelis su ašaromis akyse pa
simeldė už senutę motiną, kuri 
ištrėmimo iš tėvynės dieną per
žegnojusi sūnus ir dukras pasi
liko ginti tėviškės tradicijas.

Taiso mokyklą. Keletas gabių, 
darbščių vyrų atnaujina antrą 
parapijos mokyklą. Čia yra be
galo darbo. Todėl kunigai kvie
čia visus talkon. Vieni mokyklos 
prieteliai kviečiami dieną padir-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubenas, savininkas

323 W. Broodwoyf So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9772

bėti, kiti pasamdyti darbininką Neviena šiandie Sibiro taigose, 
vienai dienai savo vieton, treti meldžiasi už mus ir paskutinį 
maldaujami stambių aukų. Di- kart^- nematydama mūsų, mus 
dėlės aukos reikalingos: i-----
dinti mokyklos vardą atminčiai

iškal- Inimina- ?° to buvo minėjimas,
• -• j kuris nekuriose stovyklose pra- 

So. Bostono žuvusių kareivių, labai įspūdingai su plačia 
uždėti gražų mokyklai kryžių, menine Programa, dalyvaujant 
įtaisyti duris, ar kambarį, ir tt.;mūsM °Peros solistams ir kitoms

meno pajėgoms.

J
UžiisakyHte Tonika Pas Mas

A Pristatom geriausį toniką 
& Piknikams, Vestuvėms, 

Įv Krikštynoms ir visokiems
^parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ato„ Islington. Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

!

MBRtatBOti

ramoje dalyvavo sekanti artis
tai: Aldona Šlepetytė, Irena A- 
domavičiūtė, Alfonsas Liepinas, 
Mečys Bruneizeris, Zenonas 
Bauglys, Jaunutis Puodžiūnas, 
Stasys Kalvaitis. Išpildyta tik
rai graži programa.

Panašaus meninio lygio mūsų 
stovykloje iki šioliai dar nebu
vo. kur taip meniškai būtų atli
kę programą, kaip šis Kasselio 
Lietuvių Baleto Teatras “Lais
vė”. kad atliko.

Publikos buvo labai daug, net 
bilietų pritrūko. Be to, buvo 

^daug kitataučių: latvių, estų ir 
rusų, kurie taip pat gėrėjosi ir 
stebėjosi artistų gabumais bei 
jų menišku pasiruošimu.

Komiteto pirmininkas p. Kon- 
’drotas lietuvių bendruomenės 
vardu pasveikino Baleto artis
tus. palinkėdamas, kad grįžtų į 
laisvą tėvynę pilname sąstate. 
Be to buvo įteikta visiems artis
tams gėlių.

Šis Kasselio Lietuvių Baleto 
Teatro “Laisvės” koncertas me-

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 828 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Sa. Bosiu FwwtureCo.
Matrasal naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

180y2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2738

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC,
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St_. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston, Mass. 

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

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

177 West 7th St- So. Boston, Mas3. 
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 protokolu raštininke.

*V. JONO EV. BU FA5ALPINC8 
DRAUGIJOS VALOYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis,
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk- So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St. So. Boston. Mase.

A. Gumaaskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

TeL Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

GRASOMAI

Sėkmingas piknikėlis. Kun. --------------------
Alberto Abračinsko vadovybėje. Boltlį LagarillS 'Lanko 
gegužinėlė labai pavyko. 2mo-' Rusai
nių buvo nemažai šeštadienio į ■
vakare. Sekmadienį daugiau, j Tam tikri sovietų atstovai šio- 
Pelno parapijos reikalams bus mis dienomis lankosi po baltų 
apie $1000. Šis piknikėlis buvo tremtinių lagerius. Jie vyksta 
rengiamas nuo pat vidurio žie- lydimi anglų karinių atstovų, 
mos. Ankstį pavasarį pikninkė-Į kurie prižiūri, kad sovietiškieji 
lio leidinių knygutės tapo at- agentai nepasinaudotų daugiau 
spausdintos. Geradariai 
knygučių labai daug išplatino.

II

Birž. 29 d., mirė, kelis mėne
sius sirgęs, Jonas Pašakamis. 
54 metų, savo namuose, 156 W. 
6th St. Paėjo Upynos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 36 metus. 
Paliko žmoną Marijoną, sūnų, 
dukterį, seserį ir brolį. Laidoja
mas iš Šv. Tetro parapijos baž
nyčios, liepos 2 d., 9 v. r., Nau
jos Kalvarijos kapuose. Melski
mės už Jono sielą.

9

I

tų teisių kaip jiems leista. Po sto
vyklos butus jiems nėra leista 
vaikščioti, tiktai norintieji gali 
juos aplankyti ir į tėvynę grįži-į 
mo reikalu pasitarti. Tačiau 
vyksta stebėtini dalykai, kad 
beveik nė vienas iš baltų, o ypač 
iš lietuvių nenori su jais jokios 
kalbos turėti. Taip jie baltų sto
vyklose nieko ir nepeša.

Paskutiniu laiku baltų lageriai 
gausiai aprūpinami spauda iš 
tėvynės. Mat pagal numatytą 
planą baltai turi būti gerai su-

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

220 E St., Te!. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

25S Vest Broadway,

Geriausia Užeiga Vyrams Ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

S. Imseviita ir Sius
MOTERIS PAGELBININKR 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teisei

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Roetort 23M

Mnaus gyvenamoji vieta — 
•38 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 253?

Vincas Balukėms, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Atess.
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C A S P E R
HOME 

Street 
fass.

■--------L UJ _____JOScpil W. vaSpcr 
(KASFERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 39S0

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTART PUBLIC
Tai. ŠOU Boston MIS

ŠOU Boston 280S



Aš Buvau NKVD Viršininku!
— Neatsargus jaunimas. — "Pamoka" pavyks

ta. — Tampu komisaru. — Pavojinga komedija. 
— Darbininkų kerštas. — Milicininkai laukia.*— 
Žydas. — Deportacija j Sibirą. — Rizikinga Pa- 
gelba. — “Eisime kartu"... — Aš kvočiamas. — 
Ir vėl aš viršininkas. — Einu Šokli. — Stalinas 
mane išgelbsti

;ne jų, nes juk tai “tobu
liausia santvarka žemėje!”

PAMOKA" PAVYKSTA
Pagalvojau tyčia juos 

kaip ųors Įspėti, kad taip 
neatsargiai nekalbėtų. To
dėl, va’dindamas, nukrei
piau į juos savo rūstu, tar
tum pasipiktinusį ir kartu 
lyg šrlninėjantį žvilgsnį.. 
To pakako, kad jie tuoj nu
tiltų ir mane palaikytu ne' 
savo minties žmogumi. Iš 
karto t via, vėliau tiktai, 
pašnibždomis pasikalbėji-j 
mai. širdvje juokiausi ir 
džiaugiausi, kad pamoka 
pavyko...
KAIP LIETUVIS LIETU

VI PAŽĮSTA
Pasirodo, kad savo min

tį galima kitiems neįteikti; 
ir be žodžių. Ir ištikrųjųj 

vėpavę, d.;r nebuvo susi- okupacijų metu mes iš 
gyvenę sa okupacijos (ir žvilgsnio, uosle užuosda-1

sau mą tuoj mokėdavome iš-1 baisesnė krizė (depresija) 
luž 1929 m. Gal tai Mas- 

Čekistai į "medžiokles” kvos įkvėpta propaganda?

Nemeluoju. Tai sakau auliniais batais, su šviesio- 
ranką padėjęs ant kruti- mis "galafe” kelnėmis ir 
nės. Ir net du sykius! 1940 juodu švarku, žodžiu, ne 
m. liepos ar rugpjūčio me- kunigiškai, nes taio reika- 
nesį važiuoju Kaunan lavo laiko papročiai, 
kviečiamas Amerikos pa- Bolševikmečiu ii- prie na- 
siuntinybės Amerikon gri- cių kunigai daugiausia tik
žimo reikalu. Įvykus "sa- bažnyčioje vilkėjo kuni-: Kun. Efnanas K|umbvs,! 
vanoriškam " Lietuvos į-giškai o šiaio visai ciyi- šio idoniC,s r„a,io aut0. 
jungimui j S.S.b.R.. Pa- hai. \ iena, iš viso medžią- rįus 
siuntinybė oficipaliai jau gos sunku buvo gauti, o—— 
nebeveikė. Jon patekti te- ypatingai juodos, o antra. 
buvo galima tik per šaluti- civiliškai keliauti buvo pa-‘ 
nes duris, 
timo raštą, 
ir konsulatas pakavosi. 
Vieni grįžo Į J. A. V. kiti 
buvo priskirti prie Ameri
kos pasiuntinybės perso
nalo Maskvoje.

SĖDU I TRAUKINI
Šiaulių stotyje Įlipu i au- 

tomatricą. Prie Įėjimo du
rų ne 
Todėl pasirinkęs 
vietą

nes kol valstybės bus nua
lintos, tol Amerikos pra
monė irgi neklestės.

MIRUSIŲJŲ BALSAS
Sibiro šalta žemė pri

glaudė tūkstančius lietu
vių. Prie ju kapo vėliau 
nuvežtieji lietuviai atsi
klaupę meldžiasi. Mirusie
ji tartum sakyte sako: gel- 

, bėkite nelaiminguosius! 
į Kraugeris despotas siste- 
matiškai naikina mūsų 
mažą tautą, išveždamas į 
Sibiro skerdyklą.
JUNGTINES EUROPOS 

VALSTYBES
Winston Churchill, gar- 

isiausias šių dienų kalbėto- 
AR BUS AMERIKOJE

EKONOMINE KRIZĖ?;'™
--------------------------- ! naikintai, nudriskusiai ir 

Jau kuris laikas kalba- šito milžiniško karo turi į-(išalkusiai Europai jie at- 
ma, kad Amerikoje įvyks vykti katastrofiška ekono-‘rodo kaip Nilo krokodilo 

ašaros.
Europa galėjo būti išgel- 

_ _ ,0 gal dar ir
____  _o_ ____ >___ įsižiojęs laukia žino iš kur jis slenka. Tai > 1944 istorija jau pasa- 

savo uniformų ir vifkėda- tQs dienos. Kremliaus tiks- komunistinės mašinos są-'kė tiesą. Dabar Europa y- 
vo panašiai, kaip ir aš tuo 
metu, nes ir jiems taip bu
vo parankiau...

Šitas vilkėjimo būdas 
buvo priimtas daugiausia 
studentų korporacijos ‘Ro-( 
muva’, kurioje buvo stu
dentai atsargos karinin- 
ikai. Ta mada labai patiko, 
čekistams.

Traukinys trumpai stab- 
telėjo Radviliškyje.

DU IŠSIGERUSIEJI

i
1
i

Amerikos lietuvaitės tautiniais rūbais mergaičių stovykloje 
(kempėje) Putnam, Conn. Stovykla prasidėjo birželio 29 dieną, į

i

parodžius kvie- rankiau. nes čekistams ne dar nc bet kokios!) minti- vome tikrąjį lietuvį. Išga- 
mi. ir tod'l nevienas j__

sėdėtumei. leido pasijuokti iš prięšta- skirti.
i t-v 1 >(• i, . v • • • v • • 1 ’raujancių įstatymų ir šiaip ( <--------- c ,

iš Įvairių n.nujosios vai-vykdami irgi nemėgdavo Stalinas 
----- > komedijų, širdyje 
kentėjau dėl šito žiaurio
sios padėties neįvertinimo, 
nes už menkinusį prasita- 
rimą ar k*iH' ą tuoj buvo 
galima i'- traukinio prie 
sienos ar kalėjimo atsi
durti.

Pasiuntinybė taip "rėži akis”. Nors ir 
ramiausiai ! ” ” 
nors ir padoriausis būtu
mei tarybų pilietis, jei būsi j- •’ 
sutanuotas, tai vis gali su- jžfos 
laukti Įvairių netikėtinu
mų.

NEATSARGUS
JAUNIMAS

Atsisėdu ir užsidegęsvisos vietos užimtos.
laisvą 

patogiai Įsitaisau, kuri visa lietuviška.

i

i

I

minė suirutė.
Be abejo, Jungtinės Val-| 

stybės tą pavojų jaučia ir beta 1939"m., V • _ • v 1 •• 1 i •

mokslinis darbas . eina. ra. palaužta, be rimtos irlas aiškus: sunaikinti
tautose pasitikėjimą Ame- prieš Ameriką, bet šito išmintingos, greitos ir dra- 
rika net pačiuose ameri- krašto ekonomistai bus1SjOs pagalbos iinai neatsi- 

' kiečiuose. Raudonieji eko- tiek išmintingi, kad mokės'stos. Tušti žodžiai dar la-
ci

garetę žvalgausi Į publiką, 
. daug

Prie manęs irgi laisvos gimnazistų ir studentijos.!valia kita 
vietos. Vilkėjau civiliškai. Jie. tik nesenai laisvės oru tikuoti, b

nomistai galvoja, kad po pastoti kelią.
- v . ‘ , .x Amerika atstatydama
so užsimokėti. Palaukite SUgrįautas tautas Europo- 
truputj norą valandų, ka- j atstatys ir pati save 
da prablaives tai bus gali- 
ma gražiai susikalbėti. 1

r
l r

c
i

r

Naujosios Anglijos Lietuvių
PAVOJINGA KOMEDIJA

Tai pasakęs priėjau prie
1 stiklinių durų ir žvilgterė-

Tik štai į traukinį įsirita jau į antrą vagoną ar nėra
----1__ , raudo- kartais uniformuoto mili- 

y ni, gerokai nuo arielkos į- cininko, kuris ir mane gali _-a------- : m.jii •_ j__ Nebuvo, Šie

Liepos 4,1947
Marianapolyje, Thompson, Conn
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LIETUVIŲ DIENOS DIENOTVARKE:
Huo 7 iki i 1 vai. Mišios kas valcndą.
11 vai. Iškilmingos Šv. Mišios Kolegijos Aikštėje. Šv. Mišias cele* 

bruos Kun. J. Valantiejus.
Po iškilmingųjų Mišių bus laikomos Pirmo Penktadienio Pamal

dos prie Saldžiausios Jėzaus Širdies prie įstatyto Švenčiau* 
šio Sakramen’o.

Pamokslo pasckys Kun. Pr. M- Juras.
J 2 vai. Pietūs. 2 va’. Kalbos, Muzika ir Šokiai.
Orkestrą Šokiams Gros McrimapoEo Auditorijoje.
4 vai. Sasebcll — £0. Eos’ono Vyžių su Norwood Vyčiais.
6 vai. Laimėjimų Traukimas. Prašomo Visų Grąžinti Tikietų Šak

neles Prieš Traukimą.
NUO^EDŽIAI VISUS KVIEČIA DALYVAUTI.

Y♦♦♦
t
YY vidutinio amžiaus,
Y'“'•j*; kaitę vyrai. Todėl ir drą- patikrinti...
Y sesni. Iš jų kalbos supra- prisispyrę toliau reikalavo
Y tau, kad jie buvo rangovai.! juos

-9 T* • _ _ __•_________ V _ 1 __ ______• • • _ * •
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YA 1YY su trumpu
Y niau užbaigti reikalo, todėl 

rimtą ir iškilmingą nutai
sęs miną diplomatiškai pa-i 
klausiau:
— O ko jums reikia,! 

“draugai?”
Šį mano atsakymą jie pa

laikė teigimu ir todėl vėl

! areštuoti. Pagalvo- 
Visai nesivaržydami jie-jau, toliau lošti juokingą, 
šaipėsi iš naujosios san- bet kartu ir pavojingą ko- 
t varkos negyvenimišku- medi ją.
mo, per girtumą visai ne-į — Tai kas gi, jūs esate, 

ibejausdami padėties, kad kad kabinatės prie šių vy- 
;tuoj galvą ar laisvę galima rų?
prarasti.

TRYS KOMUNISTAI
Netrukus, traukiniui jau'

■

Kun. Jonas Bernatonis,

ii

MIRTIES TYLA 
VAGONE

.. ----- _ T ““; Vagone pasidarė tylu. gv Pranciškaus par., Law-
beveik pradėjus judėti, įli- Visi sekė mūsų garsų pasi- rence, Mass , vikaras, va- 

ka!bėj,imą.’ tlk ti-edu dovaus Lietuvių Dienos,
’ ėjo kalba, Marianapolyj, programai, 

linksmai tęsė savo pokal---------------------------------
— i jų vyrų ir atsargiai užve-
—-Esame pašto tarnauto- kalbą papasakojau, ko 

Į tie tarnautojai iš jų norė- 
Ir man parodė savo pažy- jo įr kas jiems gręsia.

I Jie visai paneigė buvę

pa kiti trys vyrai, 1 
prieš mane kitoje pusėje apie "kuriuos 
atsisėda. į" *

Po kurio laiko pajutau jų bius. 
žvilgsnius atkreiptus j ma-j . — 
ne. Truputį sunerimau, nes jap 
jau porą kartų buvau bol-l 7 
ševikų areštuotas ir kelias'Riejimus,* tarp kurių buvo

(valandos tardytas. Galvo- komunistų partijos narys- pašte ir sakė, kad greičiau- 
jau, kad esu pažintas, ir tės bilietas! šiai tai jų buvę darbinin-
šie yra sekliai, kurie lydės 
mane kelionėje.

Bet lyg niekur nieko ir peikia skaitytis; jų žodžių 
p 5 i "ii trvci nt lrvrti r* 1 1 1 . 1 _ v v a * 1 

savo žvilgsnį, tirdamas jųĮčiau, kur saulė 
manimi !—-J— -- - - - -
priežastį.

Jie tuoj pakyla ir priėję
prie manęs kreipiasi:
— “Ar Tamsta drauge, 

nebūsi NKVD komisa- 
ros'”’

Oho, pagalvojau, tai di
deli “ponai”, su kuriais

biau ją varo į nevilti. Ar 
girdėtas dalykas, kad 20- 
me amžiuje kultūringoji 

t Europa būtų valdoma 
■’ mongolų, kirkizų ir pana

šių?
TIK AMERIKA IŠGEL

BĖS PASAULI
Yra įsitikinimas, kad tik 

Trumano doktrina yra ke
lias išvesti pasaulį iš rau
donojo chaoso. Minėtoji 
doktrina turi du gyvybi
nius tikslus: išgelbėti žmo
giškąją rasę ir šimtmečių 
civilizaciją, kurią raudo
nieji barbarai, sugyvulėję 
ir pasinėrę iki ausų niek
šiškume nori sunaikinti.

Amerikos dabartinė val
džia turi šventą pareigą 
apginti kilnią savo san
tvarką ,kurią nuo didžiojo 
Washington laikų padarė 
Ameriką vieną iš didžiau
sių, turtingiausių ir demo
kratiškiausių respublikų 
pasaulyje. Stalinas su sa
vo pakalikais pavydi ir 
skleidžia nuodus, kad su
griovus mūsų šventas ir 
nepamainomas tradicijas.

Norėčiau paklausti dar
bininkų, ar yra kita vals
tybė kur taiD gerai galima 
(gyventi? Tad tie, kurie 
jaučiasi čia blogai, kodėl 
nevažiuoja į “Rusiją”? A- 
merikoie nereika 1 i n g a 
penktoji kolona su Wal-

Y
Y
Y
Y
X 
X
X

kai, kurie jiems sugalvojo 
kerštą. Sako, jeigu juodu 
būtų tai girdėję tai šventos 
ramybės dėlei galėjo Jiems, Ru’^ara"ą X —
liaią bet dabar negaudami 
darbo, “dūšios” nuramini
mui paėmė viršaus keletą, 
“sotkų”. Dabargi jie pa- 
keisią savo gyvenamąją 
vietą, kad raudonieji jų 
nepažintų.

MILICININKAI T AU
KIA KOMISARO

Traukinyje 
šnairuoja į mane, o aš šir- tautą, 
dyje juokiausi, traukiniui j Duotą žodį reikia išlai- 
sustojus išlipau Kėdainių kyti: Laisvė visoms tau

toms — ir Lietuvai!
Paulius Ramutis.

aš į juos atkreipiau aštrų (Dakaktų, kad aš atsidur- 
___ i nešviečia, 

susidomėjimo Na, bet dalyką reikia kaip 
nors gerai baigti, kad ir 
pačiam nepakliuvus į spąs
tus...

— Tai kodėl jūs Radviliš- 
kvje šį reikalą nesutvar
kėte ir neprivertėte jų ap
simokėti ?

1 — Mes irgi skubėiome į 
į stotį. Pakeliui nesutikome 
jokio milicininko, o dabar 

I netrukus Gudžiūnų stoty
je išlipsime, nes čia mes 
i gyvename, o į tarnybą ir iš 
įjos važiuojame traukiniu.

— Išlipę iš traukinio tuoj 
! skambinkit į Kėdainių mi
licijos postą, kad pribūtų 

įprie šio traukinio, o aš į- 
sakysiu juos areštuoti. Bet 
dar lipdami paprašykite, 
kad grąžintų pinigus.

Jiems patiko mano duo
tasis įsakymas ir trauki- 
Įniui sustojus Gudžiūnuose 
jie išlipo ir nuskubėjo prie 
telefono...

DARBININKŲ 
KERŠTAS

i 
i

ras:
TAMPU KOMISARU

“Taip” buvo pavojinga, o 
“ne” ir nema-

tarus, tai nekankintu ne
kaltu žmonių, ypač darbi
ninku. kurie vertinami 
biauriau pvvuliu. Jei tai 
kalbu, tai žinau, ka sakau, 
nes esu ten gimęs ir au^os.

i Prezidentas Truman ir 
Marshall nutarė e^er^in- 
:g?i veikti ir išlaikvti Ame
rikos garbę, nes jie iaučia 

esantieji atsakomybę prieš Dievą ir

X Pikniko Rengimo Komisija,
A 0 ' v

stotyje, kadangi nutariau 
čia nakvoti, nes Kaunas 
buvo užplūstas raudono
sios armijos ir kitų sovietų 
pareigūnų, žmonės savo! 
butuose taip buvo “suglau-’ 
dinti”, kad stačiai ne tik 
viešbučiuose, bet i 
čiai niekur negalėjai prisi
prašyti nakvynės.

Išlipęs praėjau šypsoda
masis pro perone besidai
rančius milicininkus, kurie 
laukė komisaro, jiems į 

' rankas turėjusio atiduoti 
Likęs traukinyje įsidrą- du liaudies priešus... 

bedami traukiniu ir pamirk si nau, priėjau prie tų dvie-Į (Bus daugiau)

a įaine ueij 
kreipėsi:

XT
Yt
Y
Y
X
X
XY
X

Asilas

— Drauge, areštuok tuos 
du piliečius!

— O kodėl aš juos turiu į 
areštuoti?

— Jie smetoninkai, be to,' 
jie turėjo telefoninį žaibo 
pasikalbėjimą su Kaunu ir 
neužsimokėję 12 rublių 50 
kapeikų išėjo.
— Čia visai ne politinis 

reikalas. Girti, tai gal sku-|

— Tamsta mane myli? O ma
no mama dar šiandien sakė, 

.kad nei vienas asilas j mane ne- 
Kaip aš džiau

giuosi, kad mama apsiriko!
ir Priva- įsimylėsiąs... 
lai nriRi. . _

Ne Moterystė, Tik 
Bepročių Prieglauda

— Žinai, jis beprotiškai myli 
ją, o jinai — jį!
— Na, tai jau nebe moterystė, 

tik bepročių namai.


