
co; į

į^astalm

VOL. XXXII — No. 52.

—Katalikai, kure neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 
------------------ "-------------------- 1
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Kubos Minister’s • Senato
rius Dvikovoje Susižeidė

Kas dedasi Prancūzijoje 
SukiHinas 
Komunistinis pogrindis 
Jei užgrobtų valdžią
•

Liepos keturioilktoji yra
džioji Prancūzijos šventė. Kurį 
laiką Prancūzija buvo galinga 
valstybė, vadovavusi Europai 
ypač kultūriniame gyvenime. 
Bet, lygiagrečiai su jos nukrikš- 
čionėjimu, jos galybė, garbė ir 
įtaka ėmė smukti Kairiųjų val
dymas silpnino Prancūziją iš vi
daus, antrasis pasaulinis karas 
iš jos pareikalavo labai didelių 
aukų, o dabar ta gražioji šalis 
atsirado tokioje kryžkelėje, ko
kios ji, berods, nėra turėjusi sa
vo istorijoje. Prancūzijos įvy
kiai ir jos likimas domina visus, 
nes Prancūzija tai Europa, o 
Europa gi sakoma esanti pa
saulio širdis ir smegenys.

Liepos 9, kaip pranešama, 
Prancūzijoje turėjęs įvykti de
šiniųjų, vadinamų juodųjų ma
ldų, sukilimas. Jo tikslas buvęs 
užbėgti už akių komunistiniam 
perversmui, šiek tiek kariškių 
ir civilių buvo areštuota, tačiau 
pačių prancūzų spauda, išsky
rus komunistinę, šiam įvykiui 
tepridavė nedaug reikšmės. Kas 
kita prancūziškai kalbantieji 
Maskvos klapčiukai. Jie to neį
vykusio sukilimo gandą išpūtė 
į didžiausią audrą ir dar vis te- 
bereikalauja, kad būtų suimi- 
nė jima daugiau ir daugiau žy
mių kariškių ir šiaip Maskvai 
nepalankių prancūzų. Komunis
tai net giriasi, kad jie turėda
mi savo agentų policijoje, ka
riuomenėje ir vidaus reikalų 
ministerijoje, esą tikrieji są
mokslo nuslopintojai.

•

. Iš šalies žiūrint, “juodieji ma- 
kiai” greičiau bus komunistų 
provokacinis baubas, kurio 
priedangoje ruošiamas komu
nistinis perversmas Prancūzijai 
pavergti Paskutiniais metais ir 
mėnesiais Kremliaus agentai 
dėjo didžiausias pastangas 
Prancūzijoje įsitvirtinti, šaly
je įsteigta daugiau 14,000 ta
riamų “Sovietų - prancūzų kul
tūrinių centrų”, paverstų ne tik 
komunistinės propagandos liz
dais, bet ir karinio apmokymo 
stovyklomis. Ginklus bolševikų 
lėktuvai pristatydavo beveik 
laisvai. Prancūzų komunistų 
pogrindžio kariuomenė turinti 
apie 150,000 paruoštų raudonų
jų makių, tuo tarpu kai regu- 
liarinės kariuomenės namie 
stovi tik 70,000. Generalinė 
Darbo Konfederacia, turinti a- 
pie šešis milijonus narių, yra 
visiškoje komunistų kontrolėje. 
Savo propagandai Maskva tiek 
pinigo Prancūzijoje išleidžia, 
kad beveik neliko visai laisvos 
prancūzų spaudos — daug kas 
tūpčioja ir parsidavinėja.

•

Jei komunistai Prancūzijoje 
užgrobtų valdžią, Europos žlu
gimas po Maskvos padu pasida
rytų neišvengiamas. Kova už 
Prancūziją tebeeina. Ta kova 
taip varginanti ir dėl ateities 
bauginanti, kad žmonės pasida
rė apatiški ir beviltiški, šimtai 
tūkstančių jaunų prancūzų no
rėtų išvykti už Atlanto, nes jie 
pametė tikėjimą tiek savo tėvy
nės .tiek bendrai Europos atsi
gavimu. Daug gerų patriotų, 
taurių žmonių Prancūzijoje bu
vo neteisingai apkaltinta fašiz
mu, bendradarbiavimu su vo
kiečiais ir pan. Vieni jų sugrūs
ti į kalėjimus, kiti nužudyti, 
taip kad patriotinis frontas ne
teko daugybės stiprių pajėgų. 
Bet reikia tikėti, kad tokia kul
tūringa tauta, kaip prancūzai, 
paskutinę pavojaus valandą su-j Y™ £en D* Gaulle.

.ADTENIS (Tuesday), LIEPOS (July), 15 D., 1947 M.

AMERIKOS

Tel. SOUth Boston 2680

Karališka šeima lenktynėse — glijcs karalius Jurgis VI ir kara
lienė Elzbieta atvyko arkliais į Ascct pama yti lenktynių. Palankus oras 
davė progą visoms pasipuošti, kas ir tikrą madų parodą.

* glijcs karalius Jurgis VI ir kara-
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Havana, Kuba, liepos 14 
— Vakar tautinės sostinės 
salone įvyko dvikova (du- 
elis) tarp Darbo ministe- 
rio Carlos Prie Socarras ir 
Senatoriaus Eduardo Chi- 
bas. Pastarasis sužeistas. 
iJedu turėjo ir sekundan
tus.

Darbo ministeris Prio 
Socarras iššaukė Senato
rių Chibas dvikovon už 
tai, kad jis jį smarkiai kri
tikavo per radio. Senor 
Prio Socarras rezignavo, 
kad galėtų dalyvauti due- 
lyj. Prezidentas Ramon 
Grau San Martin jį tuojau 
vėl paskyrė Darbo minis- 
teriu.

Senatorius Chibas, bu
vęs artimas prezidento 
draugas, ruošiasi organi
zuoti opozicijos partija. 
Jis per radio puolė prezi
dentą ir kitus jo adminis
tracijos viršininkus. Jis 
dalyvavo keletoje duelių. j

Dvikova uždrausta įsta
tymu Kuboje. P 
įstatymų gamintojai ir 
vykdytojai laužo įstaty-; 
mą- _____________ I Washington, D. C.—Kie-

■«.. tosios anglies darbininkai* 
iMtKKNIKJI nCmilIja Kva- išgavo is kompanijų pake-} 

ryti Britais Palestinos limą algų ir įvairių kitų 
Jeruzalė, 1 __________

pos 14 — Žydų Komunistų darbininkams clo_ 
partija, aiškiai vaizduoda- $1>2o dienai. Taigi 
ma sovietų .Rusijos pažiū
ras Palestinos 1 , .. _____ j. _____
pasiūlė Jungtinių Tautų kai gaus $11.09 už darbo karas Europos kraštuose. metus ir išbuvęs būtų pažymėta,

taiR Kietosios Anglies Kasėjai
Gavo Priedus Popiežius Prisibijo Gvilio 

Karo Europoje
■ ■■ # # priedų ir pagerinimų. Vatikano prelatas sako,’
Palestina, lie- Kompanijos sutiko pakelti kad Popiežius Pijus XII 

__________ t algas po labai susirūpinęs Pary-
_ i nuo žiaus konferencija. Jis pri- 

rugpiūčia 1 d. giliai kasy- sibijo. T

SLX CENTE.

Paryžiaus Konferencija Sudarė 
Komitetą Europos Padėties 

Tyrinėjimui
Komitetas Turi Plačias Teises Veiki
mui. - Raportas Turi Būti Paruoštas 
Iki Rugsėjo 1 d. — Įgaliotas Tartis Su 
Jung. Valstybėmis. — Rusija Įspėja 
Konferencijos Dalyvius. - Jos Atsto

vai Iteike Protestus.
Paryžius, Prancūzija, 

liepos 14 — Pereitą šešta
dienį 16 valstybių atstovai 
pradėjo konferenciją. 
Kaip žinoma, į šią konfe
renciją buvo pakviesta 22 
valstybės, bet iš jų 8 vals
tybės, Rusijos dominuoja
mos, buvo priverstos atsi
sakyti. Nedalyvauja se
kančios: Čekoslovakija,
Jugoslavija, Albanija, 
Suomija, Lenkija, Vengri
ja, Rumunija ir Bulgarija.

Čekoslovakija buvo su
tikusi dalyvauti, bet Rusi
ja padarė tokį spaudimą, 
!kad ministerių kabinetas 
turėjo atsisakyti. Iš Mas
kvos Čekoslovakijos ats- 
'tovas pranešė, kad minis-

tirtų Europos ekonominę 
padėtį ir paruoštų raportą 
prieš rugsėjo 1 d. š. m.

Rusija su savo dominuo
jamomis valstybėmis ne 
tik nedalyvauja, bet veda 
smarkią propagandą. Įvai
riais būdais bando pa
kenkti konferencijai. Įsa
kė savo atstovams Euro
poje nueiti pas Anglijos ir 
Prancūzijos užsienio mi- 
nisterius ir jiems pareikš
ti protestus. Keista. Ne
dalyvauja ir protestuoja. 
Rusija mato, kad be jos 
konferencija eina labai 
sklandžiai.

Rusija labai atydžiai se
ka konferencijos eigą, y- 
pač Švedijos atstovus.

Anglijos užsienio reika
lų sekretorius Bevin ir 
Prancūzijos užsienio mi- 
nisteris Bidault 
karštas kalbas, 
kurį Maskva
puolė spaudoje ir per ra
dio, pirmą kart^ atsakė į 
rusų puolimus savo ilges- 
nioje kalboje.

Konferencijos dalyviai 
labai rimtai svarsto Jung. 
Valstybių valstybės sekre
toriaus Marshall’o planą 
Europos ūkio atstatymui. 
J šią konferenciją įeiti pa
liko atdaras duris ir Rusi
jai. Bet labai abejojama, 
kad Rusija pakeistu savo 
nusistatymą. Rusija sie
kia visai nualinti Europą, 
kad paskui galėtų leng
viau ją sukomunistinti.

Belleville, III. Po trijų terių kabinetas turi vien- 
mėnesių sirgimo, inire|balsiai atmesti kvietimą, 

kad 'Vyskupas Henry J. Alth- .Taip ir padaryta, tačiaux !..........................
, —------, jog toks
nutarimas padarytas Ru
sijai reikalaujant.

Konferencijoje dalyvau
ja šių valstybių atstovai: 
Anglijos, Prancūzijos, O- 
landijos, Turkijos, Graiki
jos, Austrijos, Belgijos, 
Švedijos, Norvegijos, Ita
lijos, Šveicarijos, Luksem- 
;burgo, Islandijos, Portu- 

i . _ . . .. galijos, Danijos ir Airijos,iną, patarė tą planą prnm-|6 KJonfcrencijos pirminin- 
įti ir organizuotis prieš ko- ku aklamacil0s būdu iš. 
munizmo navom. 'rinktas Anglijos užsienio

sekretorius Bevin. Tuojau

klausimu, klose dirbantieji darbinin- nepavykus gali kilti civilis °“» *a“l5aa?s’.,~<uni''dešinieji išreikalavo,

dieną, o viršuje dirbantie-! Tačiau, jeigu J. V. vals- evi^e VYS^UPU 
ji gaus $9.40. Dirbs 7 va- tybės sekretoriaus Mar-imetus' 
landas dienoje. i shall’o planas būtų pra-;

i Už atostogas g a u s vestas bado slegiančiose; Riicjja Sudaro PaVfiill 
. x J $100.00 lrialrvionoc 'tralefir Kutu -

tvarkyti kompanijos

Specialiam Komitetui, kad 
jis įsakytų Britanijai iš
traukti savo kariuomenę 
iš Šventosios Žemės ir leis
tų to krašto gyventojams po 
nepriklausomai f 
to krašto reikalus. j

Partijos kalbėtojas pa- mokėti po 10 centų nuo to- ■ kraštuose būtų prašalin- 
reiškė, kad Palestina yra no j unijos gerovės fondą. Itas. 
“anglo - amerikiečių impe
rialistų pasiruošimo nau
jam pasaulio karui punk-. 
tas”.
Mažina Tarnautojų Skaičių 
Valdžios Departamentuose

kiekvienas, j valstybėse ir tautos būtų 
pa 1 a i k y s išgelbėtos nuo bado, tai ir l 

į “check-off”. Taipgi sutiko'civilis karas įvairiuose Paryžius, Prancūzija,

pasakė
Bidault, 

smarkiai

RYTINIS FRONTAS EUROPOJE 
STIPRINASI

i _
liepos 14 — Gen. Charles 
de Gaulle, buvęs Prancūzi
jos prezidentas, kalbėda- 
įmas apie Marshall’o pla-;

Washington, D. C.—Pra
neša, kad Valstybės De
partamentas atleis nuo 
1,700 tarnautojų, kurie 
dirba šiame krašte ir už- 
sienyj.

Sekretorius Marshall’as 
yra priverstas mažinti 
tarnautojų skaičių, nes 
Kongresas sumažino de
partamentui skiriamas 
sumas.

Rytinėje Europoje 
yra Rusi- 
vienijasi į

Sofia, Bulgarija, liepos
14 
tautos, kurios 
jos akiratyje, 
ekonominį vienetą.

Bulgarija ir Rusija pasi
rašė $87,000,000 prekybos 
sutartį. Toji sutartis api- Bulgarija, 
ma importus ir eksportus 
1947-48 m. Rusija taip pat 
duoda Bulgarijai $5,000,- 
000,000 kredito, kuriuos ji 
turės atmokėti per keletą 
metų.

Bulgarija padarė $10,- 
000,000 prekybos sutartį 
su Vengrija. Čekoslovaki
ja pasirašė prekybos su
tartį su Lenkija. Taipgi 
Vengrija, Suomija ir Ru
munija padarė sutartį su

munizmo pavojų.
Gen. de Gaulle sakė, kad

Rusija sudaro toki pat pa-iy tos "darbu ko“
InicitTAi i avys/tm irto •*voju laisvei ir žmonijos 

i teisėms, kokį savo laiku 
' sudarė Hitlerinė Vokieti
ja.
)

I
Į

I

misijos. Sudarytas komi
tetas, į kurį įeina visų 16 
valstybių atstovai, kad iš-

Suprantama, Rusija ver
čia tas valstybes susitarti 
ir dirbti taip, kaip Mas
kva nori. Rusijai labai 
svarbu sudaryti stiprų 
Rytinės Europos frontą.

Rišlia Smerkia Amerikos 
Pagalbų Austrijai

Amerika Pasiuntė Graikijai Gin 
klų Už 35 Milijonus DoleriųVienna, Austrija, liepos 

14 — Rusijos armijos va
dovybė, kuri leidžia laik- .
laištį “Oesterreichische Praneša, kad Jung. Vals- Komiteto nariais. 
Zeitung”, pareiškė aus- tybių valdžia jau pasiuntė: Sekretorius Marshall 
itrams, kad jiems būtų Graikijai ginklų, amuni-pabrėžęs mūsų krašto nu- 
daug geriau be $100,000,-cijos ir kitokių karo reik-siteikimą vykdyti Euro- 
000 Amerikos pagalbos, menų už $35,000,000. i pos ūkio atstatymui pla-
kurią Kongresas ruošiasi j Kaip žinoma, Graikijai ną, su arba be Rusijos, 

'užgirti. yra skirta $300,000,000 ~
Rusai sako, kad jie už- pagalbai. Graikijos val-! Liepos 27 d. įvyks du

naisiais komunistais, ku-nam, Conn. Nekalto Prasi- 
Athens, Graikija, liepos ginkluotos tarptautinės sJas> granito darbininkų, adinasi Rusiia kur rie pasišalinę į kalnus dėjimo Seselių vienuolyno 14-Praneša, kad dau-brigados dalys. Jos turi strejkas.. B^_gr^to u Bus gųraži progra.

- - • — ... , pamaldos, vaidini-
na pagalbos — ginklų ir mas, dainos, tautiniai šo- 

i kitokių reikmenų iš komu- -kiai ir kalbos.
i_._x.. —u----  i—z*.. Kitas piknikas įvyks

ir Keistučio parke, East De- 
■dham, Mass. Šį pikniką 
įruošia Darbininku radio 
įprogramos vadovybė ir jos 

Jung. Valstybės labai nuoširdūs rėmėjai. Gros i 
susidomėjusios dėl Rytų-Rainuos muzikas Jon?

Washington, D. C. — ;nato Užsienių Santykių

GRAIKŲ - ALBANŲ BANDITAI 
ĮSIVERŽĖ J GRAIKIJĄ

Smarkios Kautynės Konitsoj

Granito Taryba Atmetė 
Sutarti

Tan^i^m^nosiai ^kain te- draustu savo zonoje dalin- džia veda karą su raudo- piknikai. Vienas 
,jau au menesiai Kaip lę- J į — i... m Conn MoV-a
siasi granito darbininkų pašaipą.

giau kaip tūkstantis grai- būti laukia įsakymo žy- darbininkų vietinėj unijai 
kų ir albanų banditų iš Al- giuoti i Graikiją. i
banijos įsiveržė į Graiki
ją. Prasidėjo kruvinos t 
kautynės Konitsa mieste
lyj kuris randasi tik 10 
mylių nuo sienos. 1

Graikijos generalis šta-’ 
bas sako, kad Albanijoj y- 
ra sutrauktos ir gerai ap- veikti Kanados 

jos ofisas Danijoj. , ;
į Kanada yra numačiusi į- žinti darbo valandas, bū- jie savo kariuomenę tuo- ropoję.sijungs apie didžiuosius savo

atstatyti valstybę. Komunistai gau- ma:
\ na — ii pereitą savaitę nubalsavo fiems_ kraštams 

Ipriimti pakeltas algas nuo savo ūkį.

Eaiptas Reikalauja Praša
linti Britų Kariuomenę

'S“ 00 iki $12.30 į dieną ir 
KallauOS InilųraCIJOS UTISaS kitus priedus.

Tačiau Granite Cuttersi 
International Association!

Jau Veikia Danijoj
nistų valdomų kraštų 
Jugoslavijos, Albanijos 
kitų.

Praneša, kad birželio vykdomoji taryba tą su-l 
mėnesio pabaigoje pradėjo tartį atmetė ir apie tai Egiptas reikalauja, 
. __2_„. . _. . J imigraci-pranešė visiems lokalams. Jung. Tautų saugumo ta-

Taryba reikalauja sumar- ryba įsakytų Britams, kad Vakarų pasidalinimo Eu-;Tamulionis ir p. Ona Sk? 
" J!‘, Valstybės sekre-kevičienė iš Nashua, N.

t Marshall turėjo Taipgi bus šokių, žaidi 
slaptą konferenciją su Se- ir kalbų programa.

Lake Success, N. Y. —
kad

vyrus, iš kurių vienas, be abejo, aįieisti apie 5,000 išvietin-tent, 7 valandų darbo die-'iau ištrauktų iš Egipto ir torius 
yra gen. De Gaulle. č. žmonių iš Europos. nos. Dirbo 8 valandas. IŠudano. I slaptą

f
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ĮVAIRIOS žinios
LDS APSKRIČIU IR KUOPU Kovojo Su 20 Polidninky 

i Tik Duji) Bombomis Jį 
NugalėjoVALDYBŲ DĖMESIUI

Dėl svarbių priežasčių LDS metinis seimas nukeltas 
j rudenį Brighton, Mass. — Sek

madienį, liepos 13 dieną, 
;omis dienomis kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmi- Stanley Blinstrub, gyv. 

as, susitarė su kun. Jonu Vaitekūnu, Šv. Kazimie- 516 \Vestern Avė., 51 m. 
lietuvių par., klebonu, Providence, R. I., seimą skelb- amžiaus, ir gasolino sto- 

~ i rugsėjo - Sept. 21 ir 22 d.d. š. m. ties savininkas, japonišku
Kleb. kun. Jonas Vaitekūnas ir LDS 11 kuopos kardu bandė nugalėti 20 

aldyba ir nariai nori seimo metu suruošti iškilmingas policininkų, kurie atvyko į 
amaldas ir šeimines pramogas, ko negali padaryti dėl jo namus jį suvaldyti.

svarbių priežasčių, jeigu seimas įvyktų, kaip jau buvo Stanley Blinstrub’as 
skelbta, rugpiūčio 3 ir 4 d.d. š. m. pradėjęs kovą apie 4 vai.

Tikimės, kad šį seimo datų pakeitimą LDS apskri- po pietų, kai jo žmona pa
čiai ir kuopos priims nuoširdžiai ir gausiai bus atsto- šaukė policiją, kad atvyk- 
vaujamos seime. Kleb. kun. Jonas Vaitekūnas ir LDS tų ją išgelbėti nuo besi-l 
11 kuopa priėmė LDS seimą su ta sąlyga, kad seimas švaistančio su japonišku 
būtų gausus dalyviais. Ruošia iškilmingas pamaldas, kardu jos vyro. Šį japono i 
koncertą ir kitas pramogas seimo dalyvių intencija ir karininko kardą parsivežė; 
garbei. iš Pacifiko Blinstrubų su-Į

LDS Centro Valdyba atsišaukia į visus apskričius nūs.
ir kuopas tuojau pranešti kiek atstovų dalyvaus seime.
Taipgi kviečia paruošti įnešimų ir iš anksto paskelbti dė perkalbėti Blinstrubą, 
organe “Darbininke”, kad visi LDS nariai galėtų su kad jis mestų tą kardą, 
jais susipažinti ir pasiruošti juos svarstyti seime.

KELIOS NUOTRUPOS IS BAL
TIJOS UNIVERSITETO, 

VOKIETIJOJE

Kaimynai ir sūnus ban-

Į KONGRESĄ!

Bet veltui. Jis supykęs ant 
LDS Sekretoriatas, žmonos už tai, kad ji para- 

gino jį eiti ir atidaryti gą
sdino stotį, kada jis gė-į 
ręs.

Policijai atvykus. Blins-' 
trubas užsidaręs namo 
pastogėje ir grąsinęs vi-j 
siems, kurie bandys įeiti jį; 
suimti. Tik draskančiomis 

.duju bombomis policija 
“ ~ nugalėjo Blinstrubą. Kai-!

MsmminOCfl-FHcęcrhorSt kurie policininkai ir iš mi-| 
(AirOOrt) nios žmonės buvo privers-

. ti trinti akis ir lieti ašaras 
„.. . . , ., , , nuo dujų. Vienam polici-Birželio 5 d. stovyklos teatro -

patalpose. Skautų vadovybės 
pastangomis, suruošta visuo
menei paskaita, kurią skaitė 
docentas Staugaitis, tema: 

i apsireiškimai ir 
pranašystės’. Gerbiamas prele- , 
gentas plačiai papasakojo apie

Šioje didelioje stovykloje, Clairborne, La., 
karo metu buvo lavinami 82-ros ir 101-mos oro 
jėgų divizijos, 103-čios pėkstininkų ir kitų orga
nizacijų nariai. Dabar tik matome betoninius 
stulpus ant kurių stovėjo įvairūs pastatai. Toje 
vietoje, kur stovi jautis, stovėjo ligoninė.

Šiais metais, rugpiūčio (Au- Šio Kongreso tikslas kaip tik ir 
gust) mėn. 10-11 ir 12 d. Cin- yra pagyvinti tą serafiškąją 
cinnati. Ohio, įvyks visos Ame- dvasią, kuri atves žmones j bro- 
rikos Tretininkų Kongresas, ku- lišką meilę, 
ris turis didelės reikšmės. Tad 
yra svarbu kuo skaitlingiau da
lyvauti ir pasinaudoti ta reta 
proga, kuri visokeriopai bus 
naudinga Bažnyčiai, tautai ir 
šeimai.

Tretininkai yra Bažnyčios ir 
tautų šulas, šeimų palaima, ku
rie atliko milžiniškus darbus 
visose srityse. Popiežiai visoke
riopai rėmė Tretininkus, nes jie 
matė, kad per juos galima išriš
ti ekonomines ir socialines pro- 

“““JT4. J? Sv'~MerrgeT& b
vairiose vietose. Tokias apsirei- 
škimo vietas suminėjo 4-rias:Lv 1
Portugalija, Italija ir dvi vietas 
Vokietijoje. Iš apsireiškimų vie
tų viena vieta esanti čia pat 
pietų Vokietijoje, netoli nuo 
mūsų stovyklos, Ulmos miesto 
apylinkėje, kur Šv. Mergelė pir-.

AMERIKIEČIŲ ZONOJE GYVE
NĄ DP MASINIAI VERŽIASI Į 
BELGIJOS ANGLIŲ KASYKLAS 
Pirmuoju transportu išvykę jau dirba ir labai

Gegužės mėn. gale Uni-Į Baltijos Universiteto 
versitetas užbaigė, ilgokai Prezidentas, prof. F. Gul
dei šalčių užsitęsusį, žie- bis Universiteto reikalais 
mos semestrą. Ta proga vyksta Anglijon. 
buvo suruošta graži aka
deminė šventė, kuri užsitę- jusiu DP (iš britų zonos) 
sė net dvi dienas. i perkėlimu darbams į Ang-

Visų parengimų pagrin- Ii ją, darosi kiek neaiški 
dą sudarė didelė paroda, tolimesnė BU padėtis. Ti- 
vaizdavusi visą uni versi te- kimasi, kad Britai atsi- 
tinį darbą. Lankytojai bu-įžvelgs į mūsų kultūrinius 
vo supažindinti su audito-, 
rijomis, laboratorijomis, j 
kabinetais, institutais, bi-! 
blioteka, dirbtuvėmis ir 
bendrai visu universiteti
nio miesto gyvenimu. Pa
rodoje visi fakultetai turė
jo savo skyrius. Visur ma
tėsi didelis organizuotu
mas ir tvarka. Be parodos, 
buvo suruoštas koncertas, 
dalyvaujant įžymioms bal
tų meninėms pajėgoms. Iš 
lietuvių dainavo Kauno 
Didž. Teatro operos sol. Ip. 
Nauragis, kuris savo ga
lingu bosu publiką žavėte 
žavėjo. Sekančią dieną į- 
vyko literatinis vakaras, j 
kurio metu buvo skaitomai 
estų ir lietuvių poezijos

v • Mat, ryšium su prasidė-

reikalus, ir, kiek sąlygos 
leis, duos galimybę, kad ir 
atliekamu nuo darbo laiku 
tęsti studijas. Tiesa, tuo
met studentų laukia nepa
prastas darbas bei įtempi
mas, bet nepalaužiamas ti
kėjimas Lietuvos ateitimi 
priduoda jėgų mokytis ir 
tobulintis ir blogiausiomis 
sąlygomis. Visi gerai žino
me, kad būsime labai ir la
bai reikalingi tėvynės at
statymo darbe. AsA.

21 Užmušė, 15 Sužeidė 
Lėktuve NelMmėje

Melbourne, Fla., liepos 
_ 1- poezijos — Karo lėktuvas DC-3,

kūriniai. Abu vakarai tu- kuris buvo pertaisytas į 
rėjo didelį pasisekimą. civilinį, lėkdamas į Puerto 

Floridos

Screeningai, stovyklų mes jums pabėgėliams, ne
kilnojimas, spaudimas rė- tekusiems savo tėvynės, 
patrijuoti, badinimas tiek suteiksime laisvas belgų 
įkyrėjo vargšams DP, kad piliečio teises, dirbsit to-

0 ninkui išlaužė šonkaulį, i J*e tik ieško bent kokios mis pačiomis sąlygomis, 
s Bet ir Blinstrubas tapo Pr°g°s atsipalaidoti nuo kaip belgai; iš viso, mes 
j apdraskytas ir galutinai savo globėJU, kur nors įsi- trokštame, kad jūs gyven- 
® nuginkluotas. Dabar guli kurti savistoviai, kad tik tumėte gerai ir kad mes,

Greta to, vyko tarpusavy į Kičo, susidaužė 
sporto varžybos. Lietuviai j pelkėse, 
studentai ypač puikiai pa-j Toje katastrofoje už- 
sirodė krepšinyje ir nuga-!mua^a 21 ir sužeista 15, 
Įėjo kolegas estus ir lat-i daugiausia Puerto Rikie- 
vius, laimėjo pirmąją vie- kurie buvo pasisamdę 
tą. Tenka nuopelnas ga- ši lėktuvą lėkti į savo —. & kraštą.biąjam krepšinio vadovui 
stud. med. Eug. Snarskiui. 
Abi šventės dienas Univer
sitetą aplankė būrys aukš
tų svečių ir šiaip lankyto
jų. Svečių tarpe buvo ka
riuomenės ir UNRRAos 
atstovų, bei vokiečių savi
valdybių įstaigų pareigū
nų. Jiems pašoko baltų 
tautinius šokius. Lietuvių 
šokiai visiems svečiams 
ypač patiko. Šokių vadovė 
buvo stud. med. V. Neve- 
rauskienė.

Tenka pažymėti, kad 
šventę, sporto varžybas ir 
pan. filmavo Amerikos ka
riuomenės koresponden
tas. Reikia manyti, kad 
neužilgo ir Amerikos lietu
viai galės pamatyti filmo- 
je Balt. Universiteto gyve
nimą.

Anglija Prarado 2424 
Laivus '

Londonas, Anglija —An
trame pasauliniame kare 
Anglija prarado 2426 pre
kybinius laivus, bendro 
talpumo 11,331,933 tonų.

sar_ nuo jokios globos nepri- belgai, jums trokštame čia 
klausyti. Pirmoji tokia susirasti tikrą tėvynę. Jis 

Brightonietį Pr°ga pasitaikė į Belgiją, pasakė, kad mūsų Belgija 
sumaišo su Susirūpinę ir virpančiomis yra maža, bet jos laisvė 

—j----------------- ----------kokios nėra
visoje Europoje. Mes esa-

policijos/ ligoninėje, 
gyboje.

Kai kas 
Blinstrubą 
Stanley W. Blinstrub, gyv. Į 

Pastarasis yra 
įžymus biznierius, Blins- 
trub’s Village, So. Boston, 
vedėjas, ir labai gražiai 
gyvena su savo šeima.

’> Šiais metais gimnaziją lankė 
170 mokinių, iš kurių numatoma,

.mą sykį pasirodžiusi 1946 met.'kad gimnaziją baigs 5 žmonės. 
Šie mokslo metai buvo labai 
sunkūs: dėl ilgos ir šaltos žie-

labai svarbus Tretininkų sąjū
dis.

ši milžiniška atgailos kariuo
menė, skaitoma apie tris mili
jonus narių, turinti kryžių gin
klu, šv. Pranciškų vadu, palai
ko evangeiiškos meilės liepsne
lę žmonių širdyse, nes jai užgę- 
8us, subirėtų kultūrinis pasau
lis, virsdamas barbarų gauja.

Tad yra labai svarbu daly
vauti šiame Kongrese, kad už
girdąs naują entuziastinį, užde
gantį žodį, vedantį vis prie kil
nesnio, aukštesnio idealo, šv. 
Tėvas laimins, o Kardinolai, ningą paskaitą 
Vyskupai ir Kunigai su pasige- _________
rėjimu stebės ir lauks nepapra- Šių metų 3 d. gegužės mėn. 
stų to Kongreso vairių. jMemmingeno lietuvių stovyk-

Dar kartą Tretininkai išgel- los gimnazija baigia antruosius 
bes pasaulį, pakeldami žmoniją mokslo metus. O5d. gegužės 
iš moralinio susmukimo. Ši nuo- atėjo visi mokytojai 
stabi armija, kuri susideda iš 
įvairiausių luomų ir profesijų, 
žygiuoja amžiais vis prie naujų 
laimėjimų, nuostabių pasiseki-, 
mų, nugalint visas kliūtis.

Be abejo, Amerikos Tretinin
kai šiandien yra galingiausi, 
užtat iš ją daugiau ir tikimasi.

širdimis išvažiavo pirmie- tokia didelė, 
ji. Pasilikę laukė žinių.

• Studentas technikas ra- me demokratinė respubli-
W x z • v • « • « '• • • • « •, tai

14 iki 22 vai. norime, kad ir jūs savo 
bet esu darbu įsijungtumėte į mū-

! !! !
! 
!
!
! !! !

Presbytarioooi Priėmė So- 
vo Pastoriaus Rerignoclų
Milvvaukee, Wis., liepos 

14 — Vakar Kalvarijos 
Presbytarionų bažnyčios 
nariai savo triukšminga
me susirinkime nubalsavo 
priimti pastoriaus Dr. 
John Lewis, kuris buvo 
pripažintas kaltu už gais
rą bažnyčioje.

šo: “Aš jau angliakasys, ka, mes demokratai, 
Dirbu nuo
Darbas sunkus, 
patenkintas. Atidirbęs 8 sų tarpą, ir jei kas po su- 
valandas dar turiu vėl... tarties laiko galėsite grįž- 
daug laiko. Manau galėsiu 1-----""------ J ~ A —
tęsti studijas. Gyventi ge
rai, maistas geras, už pini
gus gali pirkti ko tik nori. 
Visko yra kaip prieš karą 
Kaune. Bet svarbiausiai, 
kad jautiesi esąs žmogus 
kaip ir visi žmonės. Kas 
nebijote darbo važiuokite 
ir nesigailėsite” .

balandžio mėn. 25 d. Čia tebuvę
;tik trys apsireiškimai.
| Minėtos paskaitos pasiklausy- mos. Per visą žiemą gimnazijos 
.ti buvo atėjusių daug žmonių, patalpos dėl stokos kuro buvo 
kurie didž. gerb. prelegentui Ii- labai ribotai šildomos. Šiltų rū- 
ko dėkingi už tokią gražią, turi- įų mažai kas turi, o naujų įsi

gyti tremtiniui neįmanoma dėl 
aukštų kainų. Be to viešosios ______
parduotuvės dėl svetimšalių už-! Žurnalistas rašo. “Tai aš 
darytos. Maistas toksai, kad jau Belgijoje. Dvi savaitės 
1550 kalorijų dienai tik nuo;kaip esu angliakasys. Ga- 
mirties ir bado apsiginti. Dau- vau ir pirmąjį honorarą, 
geliui mokinių, dėl kalorijų sto-i Dirbti reikia sunkiai, bet 
kos. sušlubavo sveikata. į nedaugiau kaip kitur, o po

Nauja mokslų metų pradžia darbo esi visas suodinas ir 
gegužės mėn. 16 dieną.

su moki
niais, vadovaujant gimnazijos 
direktoriui inžinieriui p. Mikai
lai. padėkoti Dievui j vietos sto
vyklos bažnyčią. Šv. mišias at
laikė kun. prof. Steponavičius, 
taip pat ir momentui pritaikin
tą pamokslą pasakė. Pamaldos 
baigtos Tautos himnu.

mūsų |
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ į 

SUMAŽINIMO PLANAS į
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379 %

i

juodas, kaip velnias. Bet 
čia pat yra vonia, išsiprau- 

į Birželio 2-3 dd. pas mus viešė- si ir vėl kaip angliese nė
jo iš Detmoldo, anglų zonos, buvęs.
Lietuvių Tremtinių opera, kuri 
savo viešėjimo metu davė du lionėje mumis 
spektaklių miesto teatre, pasta
tydami: “Sevilijos Kirpėjas” G. 
Rossini 4-rių paveikslų operą. 
Pastatyme dalyvavo sekanti 
Vilniaus ir Kauno solistai: p. A.

Mt.VKkshingtom
cooiperativeBank $

Dabar apie kelionę. Ke- 
rūpinosi 

IGCR. Lydėjo amerikiečių 
komendantas. Maistu ke
lionėje buvom aprūpinti 
neblogai. Vagonuose va
žiavome laisvai — po 12— 

Kutkus. p. v. Puškorius. p. V. , 15 žmonių. Ne taip, kaip 
Baltrušaitis, p. Ip. Nauragis. p. 
E. Kardelienė, p. J. Vencevičiū- 
tė ir kit. Dirigentas p. A. Ku- 
čiūnas. Dekoracijos ir kostiu
mai dail. V. Andriušio.

Pasigerėti lietuvių dainavimo 
ir vaidybos menu buvo atvykę 
visi vietos UNRRAos aukštieji 
pareigūnai. Be to, buvo daug 
kitataučių, kurie, o ypač vokie
čiai labai gėrėjosi leituviais ar
tistais. kurie jų teigimu daug 
geriau pasirodė negu Muncheno 
operos solistai, kurie prieš porą 
savaičių Memmingene, toje pa
čioje scenoje, buvo pasirodę.

'mūsų broliai į Sibirą už
kaltuose vagonuose, 
lionėje jautėme gerą at
mosferą. Įvairių kores
pondentų buvo daug. Į 
mūsų lietuvių du vagonus 
buvo atkreiptos visų žur
nalistų akys. Vagonus bu
vome gražiai papuošę. Bel
gijoje mūsų ešaloną pasi
tiko mįnisterio pavaduoto
jas, pasakydamas kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad mes, 
belgai, jums sudarysime 
geras darbo sąlygas, gerą 
aprūpinimą ir tuo pačiu

Ke-

ti į savo tėvynę, kad ir ten 
skiepytumėte laisvą de
mokratiją, be priespau
dos, be vergijos, o kaip no
rėsite.

Taigi, šis ponas gražiai 
kalbėjo. Mes tikrai pasiju

kome visai gerai. Taip pat 
tuoj Belgų Raudonasis 
Kryžius kiekvieną vagoną 
apdovanojo apelsinais ir 
biskvitais.

Apgyvendino barakuose. 
Barakai geri, švarūs. Taip 
jau stato namus šeimoms 
ir tikimąsi, kad šeimos po 
3 mėnesių tikrai atvyks.

Darbas sunkus ir pavo
jingas. Bet ir aš ir mano 
draugai esame patenkinti 
ir nesigailime važiavę. Kas 
nebijo darbo, tegul važiuo
ja kiekvienas. Pinigas čia 
yra karalius. Už pinigus 
visko galima gauti ko tik 
nori. Maistas ant kortelių, 
bet visko galima gauti ir 
be kortelių, tik dvigubai 
brangiau kainuoja. Taigi 
gyventi galima. Visiems 
kam tik nusibodo Unrros 
ėdalą srėbti, tegul važiuo
ja ir nesigailės”.

Kaip matome iš laiškų, 
išvykę Belgijon yra paten
kinti. Tik gaila, kad tų lai
mingųjų bus labai mažai. 
Belgija sulig sutartimi įsi
leidžia Įik 20,000 darbi
ninkų ir jų šeimas. Pir
muoju transpirtu išvyko 
10,000, o antruoju vykti 
norinčių yra dešimts kar
tų daugiau. J. G-as

Seneliu Prieglaudos Šventinimas 
Ir Naujos Anglijos Lietuvių 

Išvažiavimas
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme, 

Brockton, Mass.

LABOR DAY Rugsejo-Sept. 1 d.
Boston — Pirmadienį, liepos 7 d., 1 vai. po piet, 

“Darbininko” salėje įvyko svarbus Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų Rėmėjų susirinkimas pasitarti ruošimui 
iškilmingo išvažiavimo prie Seselių Vienuoliško Na
mo, Brocktone, Labor Day, rugsėjo-Sept. 1 d.

Vadovybėje kun. Juozo Petrausko, kun. Alberto 
Abračinsko ir kun. Jono Bernatonio, visos lietuvių ko
lonijos yra kviečiamos prisidėti ruošimui šių iškilmių. 
Šį metą bus nepaprastas išvažiavimas. Senelių prie
glauda jau baigiama įtaisyti. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., atvyksta šventinti naujai įtaisytą na
mą. Visiems bus graži proga ją aplankyti, Labor Day, 
rugsėjo 1 d.

Pamaldos prasidės 10:30 vai. ryte, iškilmingomis 
šv. Mišiomis su pamokslu. Pietai bus 12:00 vai. Vėliau 
po piet bus palaiminimas švenčiausiu Sakramentu, 
šventinimas ir atidarymas Senelių Prieglaudos.

Visi Naujos Anglijos lietuviai yra kviečiami daly
vauti šiose iškilmėse, paremti Seselių vykdomus dar
bus ir maloniai praleisti šventę, nes bus įvairių margu
mynų ir užkandžių. Aplankykime ir paremkime Nu
kryžiuoto Jėzaus Seseles, Brocktone, Labor Day, rug
sėjo 1 d. __

»
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* DARBININKAS

Kain Paskirstomos
*

Lietuviai tremtiniai BALFui ir Amerikos lietu
viams amžinai liks dėkingi.

3

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama .................  $5.00
Vieną kart savaitėje metams ... $3 00 
Užsieny metams ...................... $5.50

Pasikalbėjimas su Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininku Dr. D. Jasaičiu.

Sudužęs Maskvos Gramofonas

Kristus darbininkas

O visa tai, ką lietuviai 
tremtiniai iš Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus -au- 

įna, yra ne jo sandeliuose 
užaugę daiktai, bet Ame- 
’ikos lietuvių aukos, su- 

į aukotos vargstančiu bro
lių sunkiai vargo naštai 
palengvinti, ir per BALFą 
pasiųstos Lietuvos Raudo
najam Krvžiui paskirscy- 
ti, padalinti. Tos gausios 
ir neišsenkančios Am°ri-

. .. . . ’kos lietuviu aukos — gra-įr pavyzdžio dentų gali studijuoti ivai- .. ' F .
Ii e t u v i ų riuose Vokietijos univer-1 BeraElrd,skun,& »'

tremtinių gyvenime Lietu- sitetuose iš jo gauna pa- ..Ba^ininko” bendra-' 
krvzius ramą moksleiviai, ligoniai,i • » - -. , T . i • • idarbis Vokietijoje kreioe-salpos seneliai, maži vaikai ir . • T . . J ,
* * -• • • š-j • a. 'si i Lietuvos Raudonojotremti- šiaip i didesni vargą pate-į. ..., . . . r *. .. . o . i- Kryžiaus nirmn-inko Dr.visada nukreip- kę tautiečiai. Sunkus lie- % .... ...r Y . iD. Jasait), ku»*s m»elgi »-»a-

į informavo anie LRK dar
ybą, jo santykius su P ALF, 

šiandieninius rūpesčius ir 
apie nepanrastai didele A- 
merikos lietuvių paramos 

i reikšmę. i

j — Lietuvos Raudonasis BALF labai geri ir ben- metu Lietuvos Raudonasis 
Kryžius yra nepolitinė vi- dradarb i a v i m a s labai Kryžius labiau pradeda 
sų lietuvių šalpos organi- sklandus. Per visą abiejų šelpti ir moksleivius, nes 
zacija. Jis vadovaujasi organizacijų gyvavimą jo- ir jiems pagalba darosi vis 
tais pačiais dėsniais, kaip kio nesusipratimo nebuvo, labiau reikalinga, nors 
vadovavosi nepriklauso- Lietuvos Raudonasis Kry- daugumas ir gyvena tėvų 
moj Lietuvoj, tik dabar jo žius, nepaprastai vertin- globoje.
veikla platesnė, nes viso- damas BALFo nuopelnus, _  Ar sėkmingai vyksta
■kiaušių rūpesčių nepalygi- visada gerbia ir jo nurody- Lietuvos Raudonojo Kry- 

• mus. BALFas yra pagrin- žiaus bendradarbiavimas 
— dinis Lietuvos Raudonojo su BALF įgaliotiniais Eu- 

Lietu- 
nojo Kryžiaus pirminin- vių tremtinių vardu dėko- 
kas Dr. D. Jasaitis, trem- damas BALFui uą tą mil- 
|tyje jo atkūrėjas ir nepail- žiniškąjį darbą, kurį jis 
stamas darbuotojas. jau nudirbo, dirba ir dirbs,
— Jei šiandien Lietuvos noriu širdingiausiais žo- 

Raudonasis Kryžius gali džiais padėkoti ir tiems A- 
atlikti bent dalį tų uždavi- merikos lietuviams, gera- 
nių, kuriuos jam uždeda širdžiams aukotojams, ku- 
sunkus tremties gyveni- rie savo nuolatinėmis au- 
mas ir mūsų tautos gyvas- komis ir darbu prisideda 

i ties išlaikymas, mes amži- prie lietuvių tautos gyvas- 
Įnai turime būti dėkingi ties išlaikymo. Ačiū BAL- 
iBALFui ir Amerikos lie- Fui ir tūkstančiams Ame- 
tuviams, tiems dosniems rikos lietuvių — per 1600

Sunkiame 
neturi n e. ame I 

i vos Raudonasis 
atlieka milžinišką 

_________________ i darbą. Kiekvieno 
Bolševikai dažnai siųsdavo savo agentus į Alijan-įni° akys

v •

tų okupuotas Vokietijos zonas raginti pabėgėlius grįž- tos pirmoje eilėje į jį. De- tuvių tremtinių 
ti į jų okupuotas gimimo vietas. Bet Maskvos agentų šimtys tūkstančiu bena-mas_ labai pasunkėtų, jei i 
pastangos neturėjo nė mažiausio pasisekimo. Užteko miU lietuvių gavo šiokį to- nebūtų Lietuvos Raudono-, 
tik agentui prabilti: “Sveikinu Tarybų Lietuvos, Lat-.ki drabužį, arti 2,000 stu- jo Kryžiaus.___________
vijos, Estijos ar Lenkijos piliečius”, — tuojau visi su-\ . . , i .
surinkusieji išeidavo iš salės, pareikšdami, kad čia to-ikmmklb amatininkų, verslių, smulkių biznierių ir ben- 
kių piliečių nėra. O jei neišeidavo, tai apipildavo atvy--dl?>..tų visM sluoksnių, kurie sudaro tautos branduoly 
kusį agentą tokiais klausimais, priekaištais ir tiesiog ta^ vienbalsiai atsakytų: dėlto pabėgome, kad: 
įžeidimais, kad nekviestas svečias pats turėjo skubiai 1^40-41 m’ nuody&niai Pa^Įnome.’ ka^ Yra. bolševikai, 
iš salės išsinešdinti. Yra buvę bandymų juos sužaloti. J4 teroru, nelaisve, kalėjimais, istremimais antru

Dėl tokio pabėgėlių nusistatymo Maskvai labai 
pikta, nejauku ir gėda prieš pasaulio demokratiją, ku
rios atstovai yra liudininkais tų priešbolševistinių de
monstracijų. Tai tau ir Sovietų rojus, į kurį nieks ne
nori grįžti net iš tokio skurdo, koks dabar yra Vokie
tijoj. Reikia kas nors daryti. Juk negalima palikti ne
likvidavus šimtų tūkstančių pabėgėlių, kurie ir šarma- t - 9 Tai buvo birželio mėnesv 1941 m 
tą daro bolševikų rojui, ir gali išauklėti šimtus tūks-.lietuvių * lai Duvo Dirzell° mėnesy mi m 
tančių tikrų laisvų piliečių, kurie niekad nelenks 
sprando po bolševikų jungu. Reikia juos saldžiais žo
džiais prisivilioti, sukimšti į maišą ir — likviduoti. A- 
gentams pabėgėliai neduoda kalbėti — tekalba popie- 
ris. Ir nulipdė plakatais Vokietijos pašiūres ir tvoras.

Viens toks plakatas pasiekė Ameriką. Tai meniš
kas melų rezginys, pasirašytas “SSR Tarybų Lietuvos 
Prezidento, J. Paleckio”. Jau vienas pasirašymas ko 
vertas. Jei Tarybų Lietuva vadinasi SSR (Rusija), tai 
kam ten lietuvius kviesti. Jei tos “Rusijos Tarybų” 
prezidentas yra Paleckis, tai jis rusų bernas, daugiau 
nieko. Kas gali berno klausyti ? Bet visa Lietuva žino, 
kad tas vargšelis bernas yra grynių-gryniausias nu
lius, ir jei jis kalba lietuviškai, tai ta jo kalba yra ver
timas iš rusų kalbos, kurią parašė koks komisariukas, 
manąs, kad jam patiks koks Lietuvos šunelis, kurs vis 
vien nemoka skaityti. Jei mokėtų, tai nė jis netikėtų.

Kalbamasis plakatas pilnas verkšlenimo ir skys- 
timavimo. Verkšlena, kad, ot, tie fašistai taip išpūtė 
tą bolševikų pabaisą, kad masės žmonių, artėjant “iš
laisvintojams” neatsižvelgdami bėgo į Vokietiją. “Ka
da skaitai ir girdi, apie žmonės, kurie bėgo, — aima
nuoja tas sudužęs gramafonėlis, — tai stebiesi: kur 
jie bėgo ir ko jie bėgo. Jeigu suprantama, kodėl pabėgo 
tokie žmonės kaip Plekavi čius, Žakevičius, Dabulevi- 
čius, Šankus, Urbanas ir kiti į juos panašūs, tai sunku 
suprasti, kodėl pabėgo Kirša, Skardžius, Rūkas, Kar
delis”.

“Tarybų prezidentas” sumini tik kelis vardus. 
Liaudies lilcimas jam nerūpi. Nuo lietuvių liaudies jis 
nutolęs. Jei jis paklaustų, kodėl pabėgo tūkstančiai ū-

kartu nebenorime susidurti.”
Ponas Paleckis sakosi negalįs suprasti, kodėl lie

tuviai masėmis bėgo iš tėvynės, kai dasigirdo, kad bol
ševikai vėl sugrįžta. Jis to nesupranta... Įdomu, ar jis 
nė tada nesuprato, kad bolševikai yra tikra, neišgal
vota pabaisa, kai jis buvo verčiamas pasirašyti trem-.vuta uaucuaa, rtcti iio mm vv vviviamao muoaa uo y iu va v***-; . , . i -a. * i

ties bei mirties nuosprendį keletui desėtkų tūkstančių namai Augiau,, o kitų sal- 
lietuvių? Tai buvo birželio mėnesy 1941 m. pos organizacijų nėra —

Jis klausia: kur jie bėgo? Jei jis dar tebeturi kiek Pareiske Lietuvos Raudo- Kryžiaus ramstis. u ° I4T»X7*F1O11O _ iriu trnvt,

pos organizacijų nėra,

žmogiškų jausmų, tai natūraliai turi suprasti, kad jie 
bėgo kur akys neša — kad tik išsigelbėti nuo budelių, 
kuriuos gerai pažįsta iš netolimos praeities. Ir dar ne-Į 
sigėdi sakyti, kad bolševikai tai tik išbūbnyta pabai
sa. Nebereikia juos būbnyti — jie patys save išbūbny- 
jo tokiais darbais, kurie viršyja žmogaus vaizduotę. 
Jei Sovietų “globoje” geras gyvenimas, tai kam užsi
dengia geležine uždanga? Jau tas vienas faktas užgin- 
čyja jų melagingą propagandą.

i Bet kam čia bekalbėti apie visiems gerai žinomus 
dalykus? Tenka tik stebėtis, kad yra paikučių, manan
čių, kad kas jų kvailiems melams patikės. Pasigailėji
mo verta tų nulių padėtis. Užsikrovė sau ant sprando

lėtą “Katiušą”. Kai kada dėl įvairumo pašoka kazoką 
ant nužudytų lietuvių kapinyno... Patartina, kad taip 
pat dėl įvairumo kartais padainuotų ir lietuvišką “Ka
tiušą”, kurią sukūrė lietuvių studentai nebolševikai. 
Čia jos tik vienas posmas, bet jau nurodo priežastį, 
dėl kurios dabartinė Lietuva nebe Lietuva.

Jau pražuvo sviestas ir kiaušiniai, 
Lašinių nebegalima gaut;
Tad mes savo ponus sunaikinę, 
Eisime visi ubagaut.

Lietuviai pabėgėliai nebenori grįžti į Lietuvą, kol 
tebesiaus bolševikų teroras ir jų “kultūros” paži-ten

ba — ubagynas. Visiems tai žinoma, bet sudužęs Mas
kvos gramafonas tebekartoja seniai jam įdainuotą ne 
lietuvišką, bet maskolišką dainą — apie Sovietų utė- 
lyną. K.

PARTIZANAI
KnSKUL

Parašė

Jenas Rinitas

12.

Prasmegęs Politrukas
— Jūs vadas, tai ir jūsų valia, — atsakė 

kiek nusivylęs Gegužis. — Tad sudaryk im iš 
jų atskirą būrį ir nurodykim, kurią priešo po
ziciją jie turi pulti.

— Tuomet jie apsimes puolą ir su džiaugs
mu perbėgs pas saviškius. Tuo būdu mes bū
sime davę jiems ginklų, kad mus muštų.

■— Logiškai galvojant, tokia galimybė yra. 
Bet reikia nuo to apsidrausti. Sakysime, jūs 
paskiriat mane jų vadu...

— Tamsta nori būti jų vadas? — lyg įta
riamai paklausė Viktoras.

— Ir nori su visu būriu perbėgti į bolševikų 
pusę? Ar toks įtarimas toptelėjo tamstai į 
galvą? — šyptelėjo Gegužis.

Dabar jau Viktoras gerokai sumišo.
— Ne! Anaiptol! Kaip gi jūs galite tokius 

dalykus man prikaišioti? Aš tik norėjau pa
sakyti, kad jums tai būtų tikra pražūtis. Jie 
tamstą tuojau užmuštų.

— Labai atsiprašau už mano pastabą. Aš 
tik norėjau pajuokauti — visai nevykusiai,

turiu pripažinti. Kai dėl pavojaus, tai jis man 
negręsia. Kad ir jų visas būrys, bet neišdrįs 
man žalos padaryti. Viena dėlto, kad aš ne
būsiu prieky, tik užnugary, nes tokia politru- 
ko pareiga. Antra, jų pozicija bus tokia, kad 
mūsų daliniai bus kiek priekin iškišti. Tad 
prie mažiausio noro perbėgti, jie bus iš abie
jų pusių apšaudyti. Jie tai supras, nes savi
saugos instinktas pas bailius labai išlavintas.

— Tamsta turi gerą galvą, — suniurnėjo 
Viktoras. — Tur būt daug kautynių matęs.

— Perėjau visą naminį karą ir bolševikus 
pažįstu kaip savo pirštus.

— Tuojau matyt, kad moki ne tik kautis, 
bet ir vadovauti.

— Partizanų kautynės tai mano aistra. 
. — Tad mums būsi pats tinkamiausias. Tik 
aš vis nematau naudos iš to sudėtingo plano, 
kurį mums siūlai su tais belaisviais čekistais.

— O kokia nauda juos saugoti kautynių 
metu? Tam prireiks gana stiprios sargybos, 
kuri bus labai reikalinga kautynėse. Likvi- 
duot juos, kol priešas pasirodys? Bolševikai 
tai daro, bet pats gi sakai, kad jų priemonės 
mums nepriimtinos. Pagaliau, likviduoti juos 
visus būtų neteisinga. Aš tikrai žinau, kad 
atsiras tokių, kurie labai norėtų būti su mu
mis. Dabar jų klausti — visi sutiks, bet kas 
iš to? Tik šnipų prisigaminsime. O mano siū
lomu būdu tikrai grūdus nuo pelų atrinksime.

Viktoras iš prigimties buvo užsispyrėlis ir 
sunkiai duodavosi perkalbamas, bet šiuo kar
tu Gegužio įrodinėjimai jį paveikė. Politru- 
ko planą jis priėmė ir davė įsakymą rikiuotis. 
Kad bus kautynės, niekas neabejojo, nes ne
įmanoma, kad čekistai, tiek nuostolių nuken
tėję .nenorėtų partizanams atkeršyti. Taip 
pat neteko abejoti, kad bolševikų pajėgos bus 
kelis kartus didesnės, nes iš įvykusių netoli

ropoję?
— Džiaugdamasis turiu 

pastebėti, kad Lietuvos 
Raudonasis Kryžius labai 
glaudžiai ir nuoširdžiai 
bendradarbiauja su BALF 
įgaliotiniais Europoje. 
Mes vieni kitiems padeda
me ir vieni kitus gražiai 
papildome. BALFo įgalio
tinius įsteigė BALF pir
mininkas Dr. kun. J. B. 
Končius, praėjusiais me
tais savo lankymosi Euro-

aukotojams, kurie supta-,lietuvių tremtinių studen-
to mūsų vargus, tiek daug 
padėjo, padeda dabar ir 
žada padėti ateityje. Jei 
ne sunkus BALF darbas, 
dideli jo organizaciniai 
sugebėjimai ir gausios A- 
merikos lietuvių aukos, 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius turėtų tik vardą. Da
bar jis galinga šalpos or
ganizacija darbais.
— Ar sklandus Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus ben- 
dar darbiavimas su 
BALF?
— Mūsų santykiai su

I -' - - į_ kad vienerių metu prakti-
ka parodė, kad BALFo į- 

amerikiečių galiotinių įsteigimas visiš
kai pateisino tas viltis, ku- 

kitaš r*os buvo turimos minty- 
BALFo ir Amerikos lietu- Jc BALFo įgaliotinių ins- 
vių niekada neužmirš se-įt^’K steigiant, 
neliai, ligoniai, maži vai-. Amerikos lietuviu 
kai, buvę politiniai 
niai, kurie 
papildomą maisto kąsnį. 
Per 30,000 lietuvių tremti
nių dėvi iš BALF gautais 
drabužiais. Tie žmonės 
niekada nepamirš užjūrio 
geradarių. Paskutiniuoju

tų gali tęsti mokslą įvai
riuose Vokietijos universi
tetuose. Be ;
paramos iš jų galėtų stu
dijuoti tik vienas 1

kali-
nuolat gauna

—- Amerikos lietuviu 
spauda rašė, kad BALF 
siųstoji siunta į okupuotą 
Lietuvą bus nepasiekusi 
savo tikslo, nes BALFas 
negavo jokių žinių apie 
jos gavimą Lietuvoje. Ar 
BALFo siunčiamos siun-

Tęsinys 5-tame pusi.
miesto kautynių jie padarys išvadą, jog par
tizanų buvo didelis būrys. Tad reikėjo labai 
rūpestingai planuoti, kaip čia sėkmingai ap
sigynus.

Giria tai ištikima partizanų atrama. Net 
kautynes pralaimėjus, galima girioj pasislėp
ti. Ne vienam eiliniam partizanui gal atėjo 
galvon klausimas, kam iš viso, tokiose sąly
gose kautis? Verčiau toliau trauktis, kol bol
ševikai pasivys, ir leistis į kovą tik tuomet, 
kai jau bus neišvengiama. Bet vadai galvojo 
šitaip: verčiau susikauti pasirinkto j saugioj 
pozicijoj, negu būti kelyje užpultiems. O čia 
kaip tiktai pasitaikė didelė tanki giria ir yra 
laiko kovai pasiruošti.

Sugalvota laukti priešo pagiry. Centre pa
statyta apginkluoti belaisviai su būriu parti
zanų, Gegužio žinioje. Kairįjį sparną sudarė 
Andriuko kuopa, dešinį — Viktoro. Atsargo
je, tarp kairiojo sparno ir centro, užnugary 
miške pasislėpęs, stovėjo Genio būrys. Jam 
buvo palikta lemiantis smūgis suduoti.

Sugautieji enkavedistai ,gavę ginklus, ne
žinojo ką manyti. Ar gi jie turėtų kovoti ? Bet 
prieš ką? Ar gi būtų laukiama, kad atvyks 
didelis čekistų pulkas, ir jiems prieš saviškius 
tektų kovoti? Tai neįmanoma, kad partiza
nai būtų tokie kvaili. Turint ginklus, galima 
prieš partizanus juos nukreipti. Ir kai kurių 
čekistų akyse kerštas sužibėjo. Bet Gegužis, 
tas jiems pažįstamas politrukas Kukuškinas, 
tuojau viską paaiškino.

— Tovariščiai! — griausmingu balsu jis 
riktelėjo: — gal jūs manote, kad aš koks iš
sigimėlis — išdavikas? Ne! Aš esu jūsų poli
trukas, kaip ir buvęs, bet dabar aš kovoju už 
teisybę. Tovariščiai! Mes gynėm Rusiją nuo 
priešo. Apgynėm ir išvarėm grobikus vokie
čius lauk. Garbė jums už tai. Bet dabar įsi-

brovėm į Lietuvą, kuri mums nieku nenusi
kalto, niekad į kelią mums neparėjo. Ji nori 
ramiai gyventi ir savaip tvarkytis. Kodėl mes 
jai to neleidžiam? Už ką jos žmones kanki
nam, grūdam į kalėjimus, sušaudom? Už ką 
mes jos geriausius piliečius tūkstančiais tre- 
miam į Sibirą? Už ką mes atimam ju laisvę, 
turtą ir darom juos benamiais ir beduoniais 
ubagais? Rusija didinga, Lietuva mažytė. Ar 
tai gražu milžinui pulti nykštuką ir jį smaug
ti? Net šunes to nedaro. Ar kada matėte, kad 
didelis šuo pultų mažytį? Niekad. Tad ar 
mes norime būti už šunis aršesni? Gėda, to
variščiai ’

Čekistai negalėjo akiu nuo kalbėtojo ati
traukti. Žiūrėjo į jį lyg užkerėti. Kai kurie iš
sižiojo. Kai kurių akyse žaibai švytravo — 
nežinia, ar tai kerštas, ar kitas, visai priešin
gas jausmas. Jei kerštas, tai prieš ką? Jų va
das, komisaras Žestokin, stambus, žvėriškos 
išvaizdos burliokas, taip ir smaigė Gegužį iš
sprogusioms savo akimis. Jo ranka karts nuo 
karto glostė revolverio rankeną. Kad tai jis 
būtų tikras, kuo žaibuoja kai kurių čekistu 
akys! Bet jis nežino. Jis junta, ar tik ne prieš 
jį patį. Prisimena keletą veidu, kurie turi už 
ką kerštauti. Tad tramdo ranką, kuri glosto 
revolverį.

Gegužis kalbėjo toliau:
— Tovariščiai! Aš matau tą neteisybę ir 

mano širdis verkia iš gėdos dėl tokio niekšiš
ko rusų darbo. Mėginau pasakyt komisarams 
teisybę, bet jie mane suareštavo ir norėjo 
kankinti...

— Meluoji, biaurybe! — norėjo riktelti Žes- 
tokinas, bet neriktelėjo. Jis buvo bailys, bet 
tiek įsiutęs ,kad vos vos laikėsi.

(Bus daugiau)
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fiaiaulio
dvaifuunai i

kurie nacių laikais Vokie- 
_______ tijoje dirbo labai atsakin- 
svarbius išradi- darb5 k.aro,.ir civili“ės 

vokiečiai yra padarę Pramones išradimų srity- 
i. je. Tie vokiečiai dirba da- 
- bar karo ministerijos ži- 

sr^T^Tok’ieTiu j ™**k°*Ž?

Apie Vokieti; Isradlms

Labai sv 
mus v 
pieno ir, apskritai, įvai
raus maisto užkonservavi
mo i 
povandeniniai 
jo nuplaukti 
Vandenyno, 
du mėnesius 
gal, niekur 
šviežio maisto.

Medicinos srityje vokie
čių padaryti išradimai esą 
stačiai neįtikėtini. Tai re
voliucija medicinos moks
le. Ypačiai suminimas su
šaldytų žmonių atgaivini
mas ir sintetinės kraujo 
plazmos gaminimas. Jų 
pritaikymas kasdieninia
me gyvenime išgelbės gy
vybes masėms žmonių 
(Naciai turėjo progos sa-

žiūroje. Jų darbas slaptas. 
Yra žinių, kad Sovietai 

? yra taip pat daug vokiečių 
išradimų pasisavinę. So
vietuose dirba dabar dar 
daugiau vokiečių karo 
specialistų, negu Ameri
koje. Gi grupė vokiečių 
generolų ir maršalų (Sta
lingrado šturmuotuoju) 
dėvi Sovietuose vokiškas 
kariškas uniformas, gyve
na vilose ir perauklėja mi
lijonus vokiečių — karei
vių belaisvių Sovietuose— 
apie tai praneša ta pati 
New York H. T.

,_____ _______________ >' Taigi, vokiečiai turėjo
vo išradimus išbandyti ant “gražių” kariškų žaislelių, 
gyvų žmonių koncentraci- tik — kaip žinovai tvirti- 
jos stovyklose).

Amerikos 
specialistai pareiškia, kad kas ir prieš ką tuos vokie- 
vokiečiai savo išradimais čių išradimus dabar pa- 
raketų ir vairuojamų svie- vartos.
dinių srityje amerikiečius Beje, Lippmannas nagri- 
taip pat bent dešimčia me- nėja, kodėl vokiečiai per 
tų buvo pralenkę (vokie- pirmąjį karą naudojo mir
čiai iš seno ruošėsi tokiam tinas dujas, o per antrąjį, 
karui). Karo pabaigoje turėdami dar “r-——;-” 
vokiečiai turėję net 138 ti-— jų nebenaudojo, 
pus įvairiausių raketinių ko jis paprastai: 
sviedinių.
galima buvo į nustatytą Lippmannas klausia:- o a 
vietą vairuoti ir taip pat tominė bomba ar gali būti 
iš tolo nustatytu laiku iš- pavartota? Jis pats atsa- 
sprogdinti. Vokiečių rakė- ko: ji gali būti pavartota 
tinis sviedinys, pažymėtas iki to laiko, kol ją teturi 
A-4. svėrė 24.000 svarų ir tik vienas kraštas (Ame- 
galėjo nulėkti 230 mylių, rika). Jeigu ir kiti kraštai 
Jo greitis — 3725 mylios turės tą bombą, tai grei- 
per valandą. Į viršų pakil- čiausia ji nebebus varto
davo 60 mylių. Jos skridi- jama .nes visi bijos. Todėl, 
mas 
mas.
A-9 svėrė jau 29.000 svarų ti taip, kad Amerika pati 
ir galėjo nulėkti 3000 my- panaikintų savo atomines 
lių. Greitis per valandą
5870 mylių.

N. Y. H. T. taip praneša.

laivai galė- 
iki Ramiojo 
ten operuoti 
ir grįžti at- 
nepaimdami

na — nebesuspėjo paleisti 
oro pajėgų juos į apyvartą. Įdomu,

geresnių
Atsa- 

bijojo, 
kuriuos iš tolo nes ir kiti jas turėjo. Todėl

visai nebuvo girdi- esą. Sovietai ir siekia iš 
Raketinis sviediny karto trijų tikslų: padary-

Trafiko policininkas duoda nurodymus mer
gaitei, kur ji galėtų pamatyti gražiausias vietas 
Hamilton, Bermudoj.

PASKUTINIEJI TECHNIKOS 
LAIMĖJIMAI

Didžiosios Britanijos Pramones
Parodoje

pasiruošta sutikti šį pavo
jų ir daugelį kitų, prieš 
kuriuos kraštas galėtų at
sidurti.

Savo išleistoje knygoje 
mokslininkai įspėja, kad 
gali būti dabar pagaminti 
ginklai žymiai pavojinges
ni už atominę bombą. Tai 

i galėtų būti radioaktyvios 
į dujos ir ligų bombos. J. 
Coale tvirtina, kad šalies 
sostinė galėtų būti sunai
kinta per vieną puolimą. 
Šiuo puolimo metu galėtų 
žūti prezidentas ir jo visi
'įpėdiniai, bei kiti šalies va- 
Į dovaujantieji 
jtaip kad šalis 
■be vadovybės.

Mokslininkai
imti įstatymą, pagal kurį, 
kai kurie asmenys negyve
nantieji Vašingtone būtų 
paskirti prezidento ir kitų 
vadovaujančių asmenų į- 
pėdiniais.

asmenys, 
liktų visai

siūlo pri-

LINKSMAI

Per Vizitaciją
Inspektorius klausinėja 

kus gamtos mokslo. Tarp kitko 
jis klausia:
— Kokio didumo yra asilas?

Vienas mokinys atsako: — 
Asilas nebus didesnis už mane.

Į inspektoriaus klausimą, ko
dėl jis taip mano, mokinys atsa
ko:
— Mokytojas visada 

kad aš esąs didžiausias 
pasaulyje.

— Bet tėveli, — nenusileidžia 
sūnus.
— Būk ramus ir valgyk taip, 

kaip aš, — pabara tėvas.
Pavalgęs .tėvas susidomi.

— Tai ką norėjai, mažiuk, pa- 
i sakyti.
i — Jau per vėlu. Tavo salotose 
j buvo kirmėlė, — paaiškina sū
nus.

vai

sako, 
asilas

Mandagumo Auka

Tėvas ir sūnus sėdi prie pie- 
itų. Jų sutarta — per pietus ne
kalbėti.

Gera motina vertesnė už — Tėveli, — sušunka sūnus, 
šimtą mokytojų.

New York Herald Tribu-; kūmų tropikuose, kur
ne Europoje išleido spe-'daug drėgmės, nes anoje} 
cialų priedą, kuriame pa- srityje viskas rūdija. Sun- 
vaizduojami D. Britanijos kūmai nugalėti. Dabar ga- 
pramonės laimėjimai — minami žaizdoms siūti siū- 
nauji išradimai. Norime lai ir stygos. Naujas stygų 
nors ir trumpai supažin- gamybos metodas leidžiąs 
dinti savo skaitytojus su įterpti šilką tarp žarnos 
tais pokariniais pramonės sienelių ir, be to, apvyti a- 
laimėjimais, kad galėtu- liuminiumi ar sidabru. Šil- 
me susiorientuoti, į kur kas duodąs stygai tam- 
dabartinė pramonė krei- prumą, kuris pasireiškia 
pia savo dėmesį. aukštų harmoniningumu,

Plastiškosios medžiagos, sako smuikininkai.
Iš parodoje išstatytų pa- Muzikos instrumentų 
vyzdžių svarbiausią vietą srityje esą ir kitų naujų 
užima taip vadinamos išradimų, 
plastiškosios. Šioje pra-1 
monės srityje, 1

Kur Žmonės Auga
Onutė: — Mamyte, ar žmones 

žemėj auga?
Motina: — Na, iš kur tu 

sugalvojai ?
Onutė: — Vakar į svečius 

vykęs vienas žmogus klausė 
tę:

Iš kur .sako, tu tokią bobą iš
kasei?

tai

at- 
tė-

— Mūsų sutarta nekalbėti, — 
Georgės Herbert. sako tėvas.

9

Teisme
— Ar tamsta jau vedęs?
— Blogiau, pone teisėjau.
— Ar nevedęs?
—Blogiau.

— Gal našlys?
— Et, blogiau.
— Tai kaip?
— Trečią kartą vedęs.
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Pirmcris metais daržas išdirbti yra sunku. O, kokis 
yra malonus jausmas, kada tavo kaimynas, patyręs dar
žininkas ištiesia jums pagalbos ranką!

KA1MINIŠKA
DVASIA... YRA 

PUIKUS DALYKAS!

. ■ Motorų — mašinų srity-
—------ ’ kaip laĮk-'je, kaip žinome, jau prieš
raštis nurodo .atsispindi 7ikarą Britaniją pirmavo, 
metų karo išdavos ir pa- Dabar to ji sritis dar la- 
mokos. Atseit, karo metu bįau išplėsta, patobulinta, 
plastiškųjų medžiagų sri- čia randama nuo mažiau- 
tyje yra padaryta milži- sio iki milžiniško motoro, 
niškų išradimų bei pato-' žaislų srjtis taip pat toli 

Čia randama
j “džypų” 16 kg. 

nai dolerių vien tik tyrinę- svori0) čja yra arkliukų, 
jimams. Šiuo metu plastiš- kurie ir bėga ir zovada šo- 
kųjų medžiagų pramonė ka.
esanti žydėjimo periode. ......Mokslo instrumentų sn-

Parodoje dalyvauja dau- tis taip pat gausi ir įdomi, 
giau negu 80 pramoninkų? Miniatiūrinis pianinas yra 
Jie yra išstatę įvairiausių;3 pėdų ir 4 colių, bet savo 
gaminių u r - -----
džiagų - 
mašinų dalių, siūlų, užuo-

bombas, kad jie išduotų 
jiems jos paslaptį ir kad 
patys galėtų kuogreičiau- bulinimų. Net ir dabar kas pažengusi.

kad šiuo laiku Amerikoje šia atominę bombą pasi- met išleidžiama 4 milijo-, vaikams 
yra apie 600 vokiečių gaminti. Tada tai ir bus nai dolerių vien tik tyrinę-'svorį0 ė 
mokslininkų specialistų.10. K... jimams. Šiuo metu plastiš-; i<urįe įr

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

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-dvdis: 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

So. Boston 27, Mass.

Mokslo instrumentų sri-

iš plastinių me- kokybe atstoja normalaus 
— baldų, radijo, dydžio instrumentą.

Parodai skirta trys di- 
laidų, mazgojimuisi basei- džiuliai pastatai. Vienas 
nų, virtuvės indų, žaislų,' pastatas įrengtas 1947 m. 
durų langams rėmų, pala-Jįr turi tris restoranus su 
pinių, batų, sandalių ir kt.,4,000 sėdimų vietų.
T /vn rvx i vi n i_~x • 11 t —

366 W. Broadway,

Šiuomi siunčiame $.
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas..................
Adresas................

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

g »-
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LIETUVIO K t MEČIO VAIKO 
Kelias

PREZIDENTO KĖDĖN

KANKINIO MIRTIN...
Skaitykite Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimus apie

Aleksandrą Stulginskį, buvusi Lietuvos prezidentą.
Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimai spausdinami 

Amerikoje” nuo liepos 12 dienos.
Sekite "Ameriką”, kuri visada turi labai įdomių žinių, 

turiningų straisnių, naudingų pasiskaitymų.
"AMERIKA”

222 So. Nrnth Street. Erooklyn 11, N. Y. Ž

Ir visa tai esą gaminama 
masiškai-

Chemijos srityje. Che- susitalpina 2,153 pramoni- 
mijos pramonė taip pat e- ninkai. 
santi gausi. Pirmiausia ji i 
didžiuojantis penincilino' 
išradimu, kuris ne vienam 
grąžino sveikatą ir išlai
kė gyvybę. Jis gaminamas 
įvairiose formose. Čia pa
rodyti insekticidai, medžio 
konservavimo priemonės' 
ir kt. Kaip ši pramonė iš-' 
plėsta, rodo eksperto duo
menys. Štai 1946 m. kas ..____________
mėnesį buvo eksportuota ninku pareiškė, kad turė- 
vaistų ir preparatų už 4 tų būti paskirtas “pavo- 
milijonus dolerių, kai 1938 jaus meto” prezidentas, 
m. — tik už apie 1 mil. do- kuris galėtų perimti val- 
lerių. į ’

Specialus plienas. Spe
cialus plienas, iš kurio ga
mina ne tiktai vielas, ku
rios tropikų kraštuose ne
rūdija, bet taip pat muzi
kos instrumentams sty
gas. Karo metu buvę sun-

Dvi parodos halės užima 
520,000 kv. pėdų plotą, kur

X •

Paroda susidomėjimas 
,yra labai didelis. Trūksta 
patalpų. Todėl Švedų pa

godos lankytojai apsistojo 
savo laive.

Pavojaus Meto” 
Prezidentas

Grupe Amerikos moksli-

džią atominio karo atveju. 
Kilus tokiam karui pakak
tų vieno puolimo ant Va
šingtono. kuris galėtų len
gvai sunaikinti šalies pre
zidentą ir jo legalius įpė
dinius.

Jau dabar turėtų būti

Jus esate ant party line telefono 
aptarnavime, ir kiekvienas ant 
jūsų linijos dirba ranka rankon, 
kad gavus geresnį aptarnavimą. 
Kalbėk kuotrumpiausia, palik 
tam tikro laiko eilei šaukimų, 
atsakyk telefoną greitai, turėk 
draugišką dvasią taipgi. Tas pa
dės kiekvienam turinčiam party 
lines!

KAD TELEFONO APTARNA-MES ESAME ĮSITIKINĘ,
*• • t

VIMAS tiems, kurie turi party line, labai daug priklauso 
nuo kaimynų .naudojančių telefono party line. Mes taip-gi 
žinome, kad daugelis žmonių pageidauja, gauti atskiras 
telefono linijas... ir iš tikrųjų, mes ir stengiamės jų pagei
davimus patenkinti. Bet iki šiol materijolo ir įrankių trū
kumas atsiliepė neigiamai, bet mes stengiamės kuo dides
nį telefonų skaičių teikti įdėdami party lines.

NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH CO.



Antradienis, Liepos 15, 1947

Ar Gyvena Žmonės Ant

— Naujos atradimas: aplink žvaigždes yra 
tamsiui palydovų, kur gyvybe galima. — Ar yra 
gyvybė Marse ir Veneroje. — Marso ledynai ir 
kanalai. — Iš Marso siunčia ženklus J žemę? — 
Radio aparatais bando pagauti balsus nuo 
žvaigždžių.

Per eilę metų jautrūs ra- neš jų trauka yra priežas- 
dijo aparatai vis pagauda- timi, kad kaikurios 
vo ypatingas bangas. Nie- sios žvaigždės, beskrieda- 
kas negalėjo susekti, iš 
kur jos ateina ir kaikas 
bandė spėlioti — ar tik tai 
nebus kitų pasaulių pro
tingųjų būtybių bandymai 
susisiekti su žemės gyven
tojais. Išeitų, kad ir ant 
“žvaigždžių”, planetų gy
vena protingi asmenys, 
padarę gal net didesnę pa
žangą negu mes.

švie-

v •

MOKSLININKŲ ŽODIS
Ką apie tą sako moksli

ninkai, kurie ištisomis 
naktimis lyg prilipę, prie 
teleskopų stebf dangaus 
kūnus ir erdves, galvoda
mi, skaičiuodami ir tyri
nėjimams panaudodami 
moderniškiausius apara
tus?

Dr. H. N. RusselI, Prin- 
cetono universiteto obser
vatorijos direktorius, ra
šo:
— Yra visiškai protingas 

spėjimas, kad kaikuriose 
visatos tolimose dalyse y- 
ra gyvybė, panaši į čia že
mėje esančią... Naujausie
ji paskutinių trejų metų 
fotografiniai stebėjimai į- 
rodė, kad kaikurios arti
miausios žvaigždės (ku
rios yra karštos ir kuriose 
gyvybė nėra įmanoma), 
turi nematomus palydo
vus, besisukančius aplink 
jas. Juos galima susekti,

mos erdvėmis, tų tamsių
jų kūnų traukos dėka, pa
daro banguojančius išsi- 
lenkimus. Mažiausieji iš 
tų palydovų yra tamsūs ir 
lengvai gali būti pavadinti 
planetomis ir jų tarpe gali 
būti tūkstančiai ar net ir 
daugiau apgyventų pasau
lių.

MARSAS IR VENERA
Mūsų pačių saulės siste

moje yra tik trys planetos, 
ant kurių gyvybė būtų ga
lima: Venus (Aušrinė), 
Žemė ir Marsas. Gyvybė 
pilnai bujoja ant žemės ir, 
greičiausia, kad buvo, o 
gal ir tebėra ant Marso.

Taigi iš trijų galimų pla
netų bent dviejose gyvy
bės esama ar būta. Dėl to 
yra visiškai protinga ma
nyti, kad beribėse erdvėse, 
kur yra kitos žvaigždės ir 
planetos, gali būti vietų, 
kuriose yra gyvybė”.

MARSO ŽMONĖS 
BUTŲ KITOKĮ

Dr. Eugene M. Anto- 
niadi, kurs vadovauja 
Meudon observatorijai, 
netoli Paryžiaus, sutinka 
su Dr. RusselI nuomone:
— Nėra priežasties ma-

darbininkas

Sportsmenas, politikas, observatorius — Prezidentas Trumanas su
siranda tinkamą skrybėlę kiekvienam reikalui, būtent, šalmas tinka žve
jojimui Floridos vandenyse; cilinderlo formos aukšta skrybėlė tinka val
stybės reikaluose, ir laivyno kepuraitė tinka Laivyno manevrų observavi
mui..

1
Kaip Paskirstomos Amerikos 

Lietuvių Aukos

tremti-

tremti- 
gausios

gali būti ir gyvulių, ir nūs planetos dalį užima spinduliai atsidaužę nuo 
žmonių, nors klimatas ten vanduo, kurią sausuma, 'mėnulio atlėkė atgal per 8 
yra perdaug žiaurus to- Dar vie-^ą įrodymą, kad sekundes.
kiam žmogaus organiz- gyvybė esanti ir kitose' Esą, susisiekti ir su Ve
rnui, kokį mes žinome čia planetose, patiekia Dr. Ch. nėra. Dvylika minutų (kas 
žemėje. Ten gyvenimas B. Lipman, profesorius ir reikštų 67,200,000 mylių) 
būtų visai kitoks negu mū- dekanas Californijos Uni- radar spinduliai keliavo į ! 
siškis”. įversitete. Iš meteorito Venerą.

Pradžia 3-čiame pusi.
tos lietuviams 
niams nedingsta?
— Lietuviams 

niams siunčiamos
įBALFo siuntos ne tik ne
dingsta, bet ir labai greit 

į ir tvarkingai pasiekia lie- 
. tuvius tremtinius. Tiesa, 
anksčiau buvo šiokių to
kių keblumų, bet BALFo 

i pirmininkui Dr. kun. J. B. 
Končiui Europoje apsilan
kius ir tuo reikalu pada
rius žygių, viskas labai ge
rai susitvarkė. Visas siun
tas gauname greit ir tvar
kingai. Galiu Amerikos 
lietuvius užtikrinti, kad 
kiekviena jų auka pasiekia

tikslą, tai yra pasiekia 
Lietuvos Raudonąjį Kry
žių, 
tremtinius.
— Tamsta sakėte, kad A- 

merikos lietuvių suauko
tais drabužiais sušelpta 
per 30,000 lietuvių tremti
nių. Ar šiuo metu lietu
viai tremtiniai gali jaus
tis pakenčiamai aprūpinti 
drabužiais?
— Galima teigti, kad mo

terys ir vaikai drabužių 
į alkio nebejaučia. Sunkes- 
inė vyrų padėtis. Vyriškų 
' drabužių mažiau gauna- 
ma ,be to, vyrai dirba sun
kesnius darbus, dėl to ir 

! drabužių susidėvėjimas 
greitesnis.

Toliau Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirminin
kas paaiškino, kad iš 
BALFo gaunamos maisto 

j siuntos vaidina nepapraš
ytai svarbų vaidmenį. UN- 
RRAi maisto davinį suma- 
žinus, tremtinių sveikatin- 

i gumas labai pašlijo. Blo- 
’gėjanti sveikatos būklė 
ryškiai pastebima ir lietu
vių tremtinių bendruome
nės tarpe. Suteikimas pa
pildomo maisto ligoniams, 

I mažiems vaikams, sunkiai 
įdirbantiems, motinoms ir

o per jį — lietuvius

MOKSLININKAS, KURS 
MANO: MARSE GYVE

NA IŠMINČIAI
Harvardo universiteto 

_________ direkto- 
mens) vidaus jisai išvystė nuleisti signalus į kitus, rįus> prof. Dr. E. Pickering 
dvejopus bakterinius aug- net ir tolimus dangaus kū- buvo giliai įsitikinęs, kad 

i kokie tai aukšto 
Kitas klausimas — ar nįmo Marso į 

visgi tai gyvybė, kuri ga-galėtų iš planetų leisti bando per daugelį metų 
Ii plėstis, tobulėti. Tačiau, signalus? Mokslininkai at- siųsti signalus į žemę, 

galutinai sako: be abejonės, jei mes Brolio padedamas jis su
mokusio patvirtintu daly- galime siųsti signalus į ki-irinko apsčiai medžiagos,

{ * HCLl V VlM

Ant Marso mokslininkai (įritančio iš erdvių ak-j Taip, kad jau yra būdų observatorijos
randa esant ledynus po
liuose. Tie ledynai vasarą 
tirpsta, duodami drėgmės; 
be to — pastebimo lyg ko
kie dirbtini kanalai, šalia 
kurių lyg esama augmeni
jos; tie dalykai, esą, len
kia manyti, kad gyvybės 
buvimas ant 
galimas.

VENERA — DEBESŲ 
VYSTYKLUOSE

liūs. Bakterija yra labai nūs. 
žema gyvybės rūšis, bet

tai dar nėra

ku. tas planetas, tai ir iš kitų
s Aukščiau minėtas žinias planetų gali siųsti, 
paduodamas žurnalas “In-
ternational Digest”, pa
reiškia, kad yra visiškai

Venerą nuolat supa de- pagrįstas spėjimas, jog
besys, taip kad mažai tėra mes turime kaimynų kur

jos. Tačiau Dr. A. C. Clar-J
« w « . V

Marso esąs

PROTINGOS BŪTYBĖS 
DARO ŽENKLUS IŠ 

MARSO?
Ar kada buvo gauta ko-

išsilavi- 
gyventojai

žemę. i

stengdamas patikrinti, tas 
milžiniškas figūras, -ženk
lus, kurie neva buvę Mar-!
se matomi, kai jis labiau- į kit?e”s.» sunk<;snV var« 
šiai buvo priartėjęs prie Patekusiems tautiečiams 
žemės j* labai sustiprina jų dvasią

Panašiai 1879 m. italU!£,^
Schiaparelli,

kurs atrado kanalus Mar-

Pas- 
Į* kutiniuoju laiku kai ku

riose vietose UNRRA atsi- 
i studentus.

Mes besimokančio jauni
mo negalime apleisti, šal
pos naštą tenk prisiimti 
Lietuvos Raudo n a j a m 
Kryžiui.

i — Ar galima, Pone Pir- 
tvbės apskaičiuota) fieū- mininke, pasiteirauti, kaip tynęs apsKaiciuota) ilgu atliekamas iš p ALF gautų 

gėrybių paskirstymas?
I — Mielai. Viską skirsto
me prisilaikydami BALFo 
nurodymų bei pageidavi
mų. Tariamės su BALFo 
įgaliotiniais vietoje. Pra

žinoma apie sąlygas ant nors kitose visatos dalyse, kių signalų iš kitų plane- astronomas
**.*..*•»» — -v -v ——— į j tų • H.LI 'į. 1111 Tę vi. 11 ii. 1U-8 _A.V_l.iH'—

ke, rašydamas Britų žur- ‘ AR GALĖTUME GAUTI j į tą tikro atsakymo kol go Dranešė matės dideli sak® globoti
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visų kryžių juodame rate. Kai
pirma, sunkumas susida-:Ve| Marsas atsisuko pato- 

Jei tas pasirodytų tiesa, F?’ _kad planetose techm- gaus stebėjimo pozicijon, 
kyla klausimas — ar jie kl”e pazanga buty ”e.vie‘ kryžius buvę išnykęs, bet 
galėtų mums siųsti kokius noda- Jei; pavyzdžiui, jo vjeton buvusi kita ma-, 
signalus9 prieš 50 metų žeme butų tematinė (išmintingos bu-I mS kokį 20 mėnesiu buvusi ra' —   ....... ? —
mokslininkų atsakymas da[4«nalais’ meka? « 
būtų buvęs neigiamas: jie nebut,l> PaSav«s- T Zem6' . , ° - i jie radar tada dar buvo nebuvo tos nuomones, kad-! 

j radijo bangos, ar siunčia- zinoma- 
mos į žemę ar iš žemęs,; Iki šiol nėra tikrų davi-

| negalėtų prasiskverbti pro nių manyti, kad kokie 
įelektrintą oro sluoksnį, nors signalai iš kitų žvaig- 
vadinamą jonosferą, gu- ždžių ar planetų būtų bu- 
linčią virš aukštosios stra- vę pagauti, nors moksli- 
tosferos. Tokių įelektrintų ninkai kaikuriuos, abejoti- 

;sluoksnių esą net du: vie- nūs faktus, jau mini: 
nas 65 mylių aukštumoje,' 1924 m. Marsas buvo la- 
kitas — 150 mylių ir abu- bai priartėjęs prie žemės, 
du jie radijo bangas at- Radijo inžinieriai Londo- 
jmušą atgal j žemę. Tiesa, ne, Vancouvere ir Newar- 
buvo pastebėta, kad labai ke pagavo kažkokius sig-i 
trumpos radijo bangos nalus, kurie neatitiko nei 
nebegrįžo į žemę, jos ne- vienam žemėje žinomam 
buvo atmuštos tų sluoks- garsui. Apie tai 1924 m. 

•nių, bet, iš kitos pusės, ne- rugp. 23 d. rašė “The New 
buvo įrodymų, kad jos York Herald Tribūne”, 
prasiveržė pro tuos įlėk- Newarko inžinieriai sakė

si per kelias valandas gir
dėję garsą lyg kas būtų 
užgavęs žemo tono (baso) 
piano stygą.

nale, išreiškia mintį: ka-’ 
dangi su radar bangų pa-: 
galba jau galima pasiekti 
planetas ir tos bangos ne-' 
vienodai grįžta, bet pri-

SIGNALUS NUO 
PLANETŲ

į tų?

įkas negalima duoti.

nyti, kodėl gyvybių nega- klausomai nuo to į kokį 
lėtų būti milijonuose pa- paviršių atsidaužia, tai ne- 
saulių, esančių toli už mū- užilgo tikimasi — bus ga- 
siškio. Netgi ant Marso Įima nustatyti kurią Ve-

Naujosios Anglijos

LIETUVIŲ DIENĄ
RUOŠIAMA

Rugpiūčio 3,1947
Lietuvos PronHikoniĮ iv. Antano 

Vienuolyno Mllke 
Mount St. Francis, Greene, Maine 

D1ĘNOTVARKŽ: „
11 vai. — Tėv. Pranciikaus Giedgaudo Primicijos 

vienuolyno koplyčioje.
12 vai. — Lietuvių dienos .programa vięnuolyno miike.

Rngpl&čia X 1947 
šeštadienio vakare 7 vai., 

šv. BattraihiejMM saBje, Leeristoa, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakariene
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Naujosios Anglijos Lietuvius dalyvauti 
LMmfaDiMoH 

.....................GERA PROGA .
Praleisti laikų ir atostogas nuostabiai gražioje Maine valstybės 

......... gamtoje.
Tat, ligi pasimatymo, malonus sveteliai! 

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

trintus sluoksnius ir da
bar skuboje skrieja kaž
kur erdvėmis.

t

ra.
Dr. Pickering 1892 m. 

Marse mate penkakampį I 
su spinduliuojančiais ka
nalais. Prof. Douglas 1907 
m. toj vietoj matė penkia
kampę žvaigždę, 
apskaičiavimu, 
milžiniško dydžio, 
mylių skersmeniu; 
vusi sąmoningai taip dide
lė sudaryta, kad atkreipus 
žemės dėmesį.

1924 m. buvo matyta ki
ta penkiakampė žvaigždė 
Marse, šiuo kartu — 1,600 
mylių skersmeniu.

8,000 MARSO FOTO
GRAFIJŲ

VISI KELIAI VEDA|GBEENE( MAINE:
Automobiliu: Nuo Bostono iki Pprtlando kelias Nr. 1.

Nuo Portlando iki Grene (per Lewistoną 6 mylės) — 
keliai — 100, 202, 3, 4:

Autobusu: Autobusai ič New Yorko, Bostono ir Portlando į 
Bangor, Waterville, Maine, praeina pro šv. Antano 

. , Vienuolynų!
Traukiniai: Iš New Yorko—Grand Centrai j Lewiaton, Me. 9 PM. 

Ii Bostono—North Station į Leviston, Me. 12 v. dienų. 
Atvykus j Lcwistono stotį skambinkit: Greene—123—R24. 

Autobuso tikietų galima gauti “Darbininke” ir pas 
vietinius veikėjus.

BANGOS NUO ŽEMĖS 
PASIEKĖ PLANETAS

I
Nauja staigmena buvoj 

kai Armijos signalizacijos 
dalis 1946 m. sausio mėn. 
pranešė, kad ji pasiuntė 
radar bangas (o jos yra 
radijo bangos) — į mėnulį 
ir kad jos atsimušusios 
sugrįžo atgal. Jos sugrįžo 
maždaug po 2r/2 sekun
džių, gi radijo bangos 
skrieja taip greit, kaip ir 
šviesa, padarydamos 186,- 
000 mylias per sekundę. 
Taigi, mėnulis yra maž
daug už 239,000 mylių 
nuo mūsų. Tas tarpas, ju
dant žemei ir mėnuliui, 
truputi kaitaliojasi. Ra
dar spindulius į mėnulį 
bandė siųsti Australijosfpo. 
mokslininkai, o taipgi R. 
Watsan-Watt, ir skelbiasi, 
kad jiems pasisekė. Dr. A. 
Clarke iš Olandijos siuntė 
'radar signalus į mėnulį ir,

BALSAI NUO ŽVAIGŽ
DŽIŲ

Mokslininkas K. G. Jan- 
sky, besidarbuodamas su 
labai jautriu radijo priim
tuvu J932 m. sakosi paga
vęs kažkokį kosminį gar
są, lyg švilpimą, kurs, pa-

t • CtllVJ VII 11CL1O v ĮL/VL/JV. 171(1”

bužiai ir kai kurios kitos 
prekės vagonais paskirs
tomos zonomis. Smulkesnį 
paskirstymą atlieka vieti
niai Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyriai, kurių 
valdybos yra rinktos de
mokratišku būdu ir gerai 
pažįsta vietos tremtinius 
ir sąlygas. Brangesnes 
prekes išvežiojame sunk
vežimiais.
— Ką dar galėtumėte pa- 

Kai 1939 m. Marsas bu- sakyti Amerikos lietu- 
vo labiausiai priartėjęs viams Lietuvos Raudono- 
prie žemės, Dr. E. Slipher jo Kryžiaus reikalais? 
iš Lowellio observatorijos, — Amerikos lietuviams 
išvyko į patogiausią stebė- noriu tik dėkoti ir dėkoti, 
jimo vietą Pietų Afrikoje, Mūsų dėkingumui nėra 
į Bloemfonteino observa- galo. Amerikos lietuvių 
tori ją. Čia jisai padarė dosnumą s ir geraširdišku- 
8,000 Marso fotografinių mas yra retai kur kitur 
nuotraukų liepos ir rug- sutinkamas. Ačiū BALFui 
piūčio mėnesiais. Jis atra- ir geriesiems _*----- 1—
do, kad:
— ;“Solus Lacus”,

buvusi
1,100 

ji bu-

geriesiems Amerikos 
lietuviams, lietuviai trem- 

____ f toks tiniai turi tokias sąlygas, 
juodas plotas Marse, didu-Į kokių kaimynai latviai ir 
mu prilygstąs USA plotui, estai neturi, — baigė pasi- 
'ir esą netoli Marso pieti-\kalbėjimą Lietuvos Rau-TT -------------- 1------ —---------------------------------------------- J. Į ~

gal jo turimus davinius,;nio poliaus.įgavęs išvaizdą donojo Kryžiaus pirm'.nin*
1 t _ ___ f * *• 1 1 • _ ' • _ 1 J _  1 I _ ___x  I • Ir o <-• Tn f’nififkyląs iš Paukščių kelio 
žvaigždžių ar iš tarp
žvaigždinio ploto. Tas gar
sas neturi vienodo bangų 
ilgumo, bet svyruoja aukš
tyn ir žemyn po radijo 
skalę. Ieškant to garso 
kilmės, mokslininkai spė
ja, kad gal tas yra spindu
liavimas iš kokio kūno 
nuo žvaigždžių ar iš jų tar-

kas Dr. D. Jasaitis.
St. De'venis-

niekada anksčiau, bent gi 
per paskutinę pusę šimt-l 
mečio, nematytą”.

Galutinoje išvadoje ten-’ 
ka pasakyti, kad mokslas 
neatmeta galimybės, kad 
kitose planetose yra gyvy-į 
bė. Tačiau ligšioliniai, ne- “Darbininkas” perspaus- 
va, gauti iš ten signalai ar dino J. E. Arkivyskupo 
matytieji kitose planetose Juozapo Skvirec kio išvers- 
ženklai nėra pakankamai tą Naująjį 
aiškūs ir tikri, kad su pil
nu drąsumu būtų galima 
tvirtinti, jog planetose y- 
ra protingų gyvybių ir

1945 m. Grotas Reber 
darė bandymus netoli Chi- 
cagos ir sakosi pagavęs 
kokius tai spindulius — kad mes su jomis jau susi- 
garsus. siekėme. Dr. J. Prauskis.siekėme. Dr. J. Prauskis.

JAU PERSPAUSDINTAS
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšc./.iS 
Darbininkas”

Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; * popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00, 
Užsakymus Siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27. Mass,



Antradienis. Liepos 15. 19*7

KOLONIJOSE« 
♦

DARBININKAS 6

Brockton'as, Sektinas 
Pavyzdys

Negailestingoji karo

Vienu šūviu nušauti du zui
kiai; žmonės turėjo puikią va
karienę ii- buvo suteikta pagal
ba vargstantiems. Ar ne sekti- 

pavyzdys ? Buvęs.nas

sąjungi-
Stalinas šeimi- 
krašte. Todėl 

mūsų tautiečių 
grįžti į

MILLBURN, N. J

audra 
žiauriai palietė mūsų Tėvynę, o 
jos ramius vaikus išblaškė po 
visą pasaulį. Hitlerio 
niekas. tironas 
ninkauja mūsų 
didelė dalis
šiandieną, negalėdami 
savo gimtąsias sodybas, vargs
ta kaip DPs Vokietijoje. Jie 
kreipia savo žvilgsnius į brolius 
— amerikiečius kaip vieninte
lius laisvus lietuvius, prašydami 
pagalbos. Nenuostabu, kad A- 
merikos lietuviai gauna daug 
laiškų su įvairiausiais prašy
mais net nuo nepažįstamų
tremtinių.

Tokių pagalbos prašančių 
laiškų susilaukė ir broektonie- 
tės: Marija Ciučienė ir Elena 
Liolienė. Negalėdamos vienos 
tų prašymų patenkinti, nutarė 
surengti vakarienę, kviesdamos 
visus geros valios lietuvius.

Jom į talką atėjo: Ona Gurec- 
kienė, Malvina Akstinienė. A- 
nielė Svirskienė. Liucija Skei
vienė ir Ieva Babulienė.

Vakarienė įvyko 21 birželio. 
Brocktone. 33 Sheldon St.. Lio
lių darže. Dalyvavo apie 200 
žmonių: jų tarpe ir Brocktono 
mayoras.

Mažame gamtos prieglobsty, 
lyg Lietuvos kaime, susidarė 
jauki nuotaika. Rūpestingos 
šeimininkės pasistengė, kad ant 
stalų nieko netruktų.

Pirmininkavo visiems gerai 
žinomas kaipo geras lietuvis 
Vincas Zinkevičius. Jis atidarė 
vakarienę, priminė, kodėl buvot 
susirinkta ir ko iš mūsų laukia1 
pavergtoji Tėvynė. 
Julia Jakavonytė.
Bartkevičius. Kostas Jurgeliū- 
nas. Justinas Mickevičius. Še- 
meta. J. Vasys. Be to. sveikino 
ir dėkojo atsilankiusiems pa
čios šeimininkės: Liolienė. Gu- 
reckienė. Svirskienė ir kt.

Panelė Ieva Laša it ė dainavo 
solo lietuviškas liaudies dainas. 
O paskui. įsidrąsinę ir visi trau
kė sutartinę. Protarpiais girdė
josi armonikos garsai...

Žmonės buvo patenkinti, link
smi: kiekvienas prisiminė Lie
tuvą ir širdy žadėjo jai padėti.

Surinkta apie 200 dol.
Iš surinktų pinigų ir suauko

tų rūbų liepos antrą dieną buvo 
pasiųsta tremtiniam siuntinių, 
naudojantis kun. Jenkaus ant- gros 
rašų. !C .

Užbaigė Sekretorės Kursą

Birželio 27 dieną, p. Eleonora
A. Žemaitytė, duktė pp. Juozo
E. Žemaičių, gyv. Millburn, už
baigė Drake Secretarial School, 
Orange, N. J.

p. Eleonora
atostogaudama. Liepos 10 d. iš-j kad piknikas įvyks sekmadienį, 
vyko į Elmhurst. Pa. 
metines rekolekcijas.

Jaunai graduantei 
maloniausių atostogų 
riaušių sėkmių.

Arti 50 lietuvaičių ilsisi ir mokosi vasarinėj s tovykloję Putnam, Conn. 
Liepos 27 d. per pikniką, jos vaidins .šoks ir dainuos.

BALF KONTROLES KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Kalbėjo:
Bronius

Skirkevičienė, populiari daini
ninke.

i Bet kai kas klausia: “Kada 
vasarą praleis tas piknikas įvyks? Pranešame,

r'*“*** * J
atlikti liepos-July 27 d., Keistučio

parke. East Dedham, 
linkime Jeigu norite gauti daugiau ži- 
ir

NORWOOD, MASS

Mass. j

ge- nių, tai kreipkitės pas varg.1 
Rap. Joną Tamulionį ir jis suteiks 

pilniausias informacijas.
Kvieslys.

_________ 1
Liepos 4 dienos švenčių metu 

pas pp. Mykolą ir jo žmonelę 
Marks buvo atvykę giminės iš 
Kearny. N. J., būtent, pp. M. Į 
Šliužai ir dukrelė Gloria.

Giminės visą savaitę viešėjo- 
si pas p. Mykolo Marks motinė
lę. p. Ievą Marksienę. So. Bos
tone.

Demokratų Išvažiavimas

sveiki ir gyvi. Šiandieną pilni Skiriaus, o redaguojamas skait-1 
vilties ir pasitikėjimo kaupia- lingos redakcinės komisijos/ 
mės šv. Mišių aukoje ir reiškia- Prenumerata metams $2.00. 
me Jums savo giliausią pagar- Redakcijos ir administracijos 
bą ir padėką . adresas toks: 2721 Logan St.,

Jūsų gimines gyvenantieji .Oakland, 1, Cal. Dėka visos A- 
Hetuvių stovykloje merikos lietuvių “Kalifornijos

Meerbeck’e, Vokietijoje. Lietuvis” turiniu ir technika y-

Meerbeck’as
1947 m. birželio 4 d.

Lietuvos Kankinių 
“Kalifornijos 

Lietuvis"

BALF Kontrolės Komisijos nariai, Stasys Gegu
žis ir M. E. Michelsonienė, šių metų gegužės mėn. 27, 
28 d.d. darė reviziją centre ir BALF Direktorių Tary
bos nariams pranešė sekančiai:

Peržiūrėjome BALF knygas, banko knygeles ir 
statementus, čekius, užrašus, pajamas ir išmokėjimus, 
bilas ir visą kitą medžiagą sąryšy su BALF finansine 
veikla, pradedant su 1947 m. sausio 1 d. ir baigiant su 
1947 metų balandžio 30 d.

PAJAMOS:
Balansas ižde sausio 1 d; 1947 m.........
Pajamos per keturis mėnesius:

National War Fund ......  $12,500.00
Sugrąžinta CARE paskola 2.500.00 
Narių mokesčių sumokėta 
Aukų surinkta ................
Kalėdinių atvirukų pajamos 2,137.21 
Lietuvių Našlaičių Fondui 
gauta ..............................  2,168.78

Viso pajamų per 4 mėnesius...................$74,485.55

1,211.00
53,968.56

$26,059.50

Viso pajamų nuo 1947 m. sausio 1 d.— $100,545.05

Šios kolonijos labai daug lie- 
tuvių ruošiasi dalyvauti Dar-1 
bininkų Radio programos pir
mame piknike, kuris įvyks lie
pos - Julv 27 d.. Keistučio par
ke. East Dedham. Mass. Ši vie- 1 
ta Norwoodiečiams labai leng
vai pasiekiama autobusais ir 
automobiliais. Kaikurie ir pėks- 
ti ateina į tą parką.

p. Jurgis Versiackas s 
“Aš ir pėkščias galiu nueiti pa
siklausyti p. Jono Tamulionio 
dainavimo”.’ Jonas Sestavickas 
sako: “Kur dainininkas Jonas 
Tamulionis dainuoja, lai ir aš 
važiuoju”.

Norwoodiečiai turės ir savo 
dainininkų - dainininkių tame 
piknike. Kas subytis Norwoo- 
diečius gausesniu dalyvavimu?

CSN.

NASHUA. N. H.

i

IŠMOKĖJIMAI:
Lietuviams Vokiet. ir Austrijoje $20,711.75 

10,500.00 
. 5.500.00 

5,043.95 
$4,500.00 
. 1,415.00 
.... 100.00

ra patobulėjęs ir daro gerą į-
Į spūdį. Jo tolimesnis išsilaiky-1
imas ir tobulėjimas priklausys1 Lietuviams Prancūzijoje
i nuo skaitytojų noro jam padėti.

M. N.
Į

PHILAtfLPHIA, PA.
“K. L.” No. 6 dauguma straip-

— “Moonlight snių yra skiriami bolševikų nu- 
Nadas Rastenis kankintų lietuvių šešių metų

f Mirė Matas Sirataviėius

Birželio 15 d. staigiai mirė ge- 
žinomas vien-

Baltimore, Md. — šešto Dis
trikto demokratai rengia dide
lį išvažiavimą 
Cruise”. Adv.
yra komiteto pirmininku; sena- liūdnos sukakties paminėjimui, rai čia visiems 
torius George W. Della ir vy- Taip pat jame paminima a. a. gentis Matas Sirataviėius (Sa- 
riausias trafiko teisėjas Joseph prel. J. Maciejausko pavaduoto- rutavech), gyv. 123 W. Chew 
M. V/yatt. garbės pirmininkai; jo, Šv. Kazimiero par. naujojo St., 65 m. amžiaus. Tos dienos 
teisėjai VVilliam Hudnet ir Her-

: Franklin, ko-pirmininkai 
su Rasteniu. Didžiulio komiteto 
tarpe. Stasys J. Yanušas, Lie
tuvių Demokratų Klūbo prezi
dentas. yra tikietų tvarkymo 
komiteto pirmininku.

Išvažiavimas bus Wilson Line 
laivu “SS Bav Belle”, kuris iš-

klebono, kun. J. Kučinsko 10 ryte buvo bažnyčioje, išklausė 
metų kunigavimo sukaktis. |šv. mišių, rodos, jautėsi gerai,

Štai straipsniai, kurie visiems bet jau vakare, I 
būtų įdomu ir naudinga per-savo sūnų Praną, staigiai susir- 
skaityti: -
lio Dienos”; “Prisimenant Lie
tuvių Tautos Kankinius"; “ 
Kaltiname Bolševizmą...”; 
tuvos Kankinių Diena’;

Į Lietuviams Šveicarijoje ...........
į Lietuviams Italijoje ..................
i Lietuviams Švedijoje ................
Lietuviams Belgijoje..................
Lietuviams Liuksemburge ........
Drabužių .avalynės ir kitų daiktų 
rinkimas, jų sutvarkymas, persiun
timas Europon ir apdrauda, san
dėlio išlaikymas ir kt.......................9,421.09
Administracija, vajaus vedimo iš
laidos, algos, kelionės, raštinės iš
laikymas, spausdiniai ir kt....... . 15,167.32
{mokėjimas už nuosavybę .........  4,679.04
Naujai atvykusiems lietuviamsjauvvoi feviuz, -- ---------------- ** .

būdamas pas1 pirmoji parama

“1940-41 Metų Birže-’go ir pasimirė. 
Palaidotas iškilmingai iš Šv.

Mes Jurgio lietuvių par. bažnyčios 
‘Lie-Šv. Karsto kapuose birželio 19 

‘Mur-!d. Laidotuvėse patarnavo Do- 
, 2339 E.

laivu OC 1><1V ucuc , Auna ------------------------ -■-------------------------------------- -T -----------------------, ---------------

plauks nuo Light Street, Pier 8, dered in Lithuania by Bolshe- mininkas Earaminas, 
. - ___ *___________a. iriu'. ' Alloczh«>nv Avpviks during 1941’; ‘Soviet Atro-^Allegheny Avė.

/; ‘An Appeal 
of Ex-President Dr. Kazys Gri- 

*My Visit to Moscov’; 
of the de-

* Dailininkas
Kunigo Ku-

10 m. Kunigavimo Su-

: antradienį, rugpjūčio - August viks during 1941 ;
22. 1947. 8 valandą vakare. Ti- cities in Lithuania
kietai, su taksais, po SI.00 as
meniui.

Laivas "Bay Belle” yra mo- 
? demiškas ir gražus. Gros gar

sus Joe Dawling orkestras. į
Dalyvaus daug miesto ir vals- činsko

tybės oficialų. Rengiasi ir daug kaktis’. taip pat plati Los An- 
lietuvių šiam žygiui. Kas nori gėlės ir San Francisco lietuvių 
tikietų iš anksto, gali gauti pas veikimo apžvalga ir daugybė 

_ p. Yanušą. Kor. iliustracijų.

Padėka Iš Vokietijos

Viso

88.00

$77,126.15 
$77,126.15 

Balansas ižde 1947 m. gegužės 1 d. $23,418.90

$100,545.05

nius’;
‘Living Conditions 
ported by Soviets’; 
Paulius Augius’;

j “Kalifornijos Lietuvis’’ yra 
I leidžiamas Antano ir Bronės

REKOMENDACIJOS: 
Kadangi iš National War Fund BALF paramos 

Lietuvoje, Sidabrave. Ameriko- daugiau jau negauna, tai mums rodosi, kad reikėtų kai 
je pragyveno 41 metus. Apsi- kuriais atžvilgiais pakeisti tvarką, todėl mes rekomen- 
vedė 1907 m. Šv. Jurgio par.jduojam:
bažnyčioje su Ona Augustaity-, 1) Sumažinti knygų skaičių. 2) Patartam panaikinti 
te. Biznyje buvo 25 metus. Pri- War Risk Insurance už Europon siunčiamus daiktus, o 
klausė prie draugijų. Buvo ge- taipgi mažinti siunčiamų daiktų vertę, kad būtų piges- 

pavyzdingas katalikas, nė apdrauda. 3) Jeigu tikrai yra reikalingas Certified 
Public Accountant, tai mūsų supratimu užtektų jį 

jo'samdyti kartą į šešis mėnesius. (Iki šiol laikantis N. 
žmonai ir sūnui Petrui reiškia-j W. F. taisyklių, C. P. Accountant tikrindavo knyg-

A. a. Matas Sirataviėius gim.

ras ir 
patriotingas lietuvis.

Amžiną atilsį jo vėlei, o jo

me gilią užuojautą.
Kazys Vidikauskas.

Iš šios lietuvių kolonijos 
šiasi nemažas 1 
dalyvauti Darbininkų radio 
programos pirmame piknike. 
Muzikas Jonas Tamulionis su 
savo orkestru atvyksta. Jie 
----- ir dainuos. Beje, mūsų! 
grupėje dalyvaus ir p. Ona

sy-| Lietuvos Generalinio Konsulato New

» •/ C7

vedybų ir atsiskaitymą iš gautų lėšų kas mėnuo). 4) 
Kad Valdyba iš savo susirinkimų praneštų visus ir pil
nus nutarimus visiems Direktoriams.

PASTABA: Apart to kas pasakyta, mes norėtume 
kreipti mūsų gerb. lietuviškos visuomenės dėmesį į tą 
liūdną faktą, būtent, kad per pirmus šių metų keturis 
mėnesius yra gauta vos $1,211.00 narinių mokesčių. 
Nejaugi tai tik tiek mes tų geraširdžių lietuvių teturi
me? Broliai ir sesutės, stokim visi darban, užsimokė- 
kėm savo narines mokestis, aukokim ir kartu kitus ra- 
ginkim, kad ir jie su mumis dirbtų. Rodosi, kur nors 
tai yra pasakyta: “kas duoda šiandien, tas duoda dvi
gubai”. Todėl ir mes dirbkime ir duokime šiandien, nes 
rytoj gali būti per vėlu...

(Pasirašė) S. Gegužis, M. E. Michelsonienė,
BALF Kontr. Kom. Nariai.

Mes. lietuviai tremtiniai, 
ruo' venantieji Meerbeck’o stovyklo-į

ką savo geradariams — gimi
nėms. gyvenantiems Amerikoj,' 
už gautus Affidavit’us, būtent: 

j pp. Petrui Jonkaičiui ir Mar- 
garet Šmitienei iš Bethlehem, 
Conn. Kaziui Bogusiewicz, T.
W. D. Strogai, S. Čirbuliui ir S? RADVILAS, Augustinas ir
Z. Jurkūnam iš Chicago, III., Steponas,
Joc. W. Bogusz iš Roby, Ind., apskr. i Avė.
Jonui Piragiui iš Detroit, Mich.,1 RADYS, Nikodemas, iš Ma- RUŽINSKAS, Antanas, iš Ša- 
Jurkunam iš Elizabeth, N. J., žeikių. , kių apskr.
H. J. Kanzleriam iš Linden, N. RAILA, Antanas, iš Pagirių SAJAUSKAS, Juozas, sūnus 
J., A. S. Berkieliam iš Antioch, vai., Ukmergės ap. i Mykolo ir Onos, iš Tauragės,
Tomui Podliaskiui iš Elmhurst, RAIŽYS. Antanas, Jonas, Ma- gyveno prie Čikagos.
III., M. K. Srubam iš Cicero, III., ry ir kiti, gimę Amerikoje, gy-'
M. Žebriui iš Bellwood, III., Ag- venę Vilkaviškio vai.
nei Šimkūnas iš Pittsburgh?
Pa., Antanui ir Jonui Ropiam naitė, Ona, gyv. Morris, III.
iš Hįllside, N. J., Mykolui ir Ve-, REINATAS, Mykolas, iš Bir-j 
ronikai Vaičiūnam iš Brooklyn, žų apskr.

,N. Y., Povilui Butvydui iš Nut-. 
ley, N. J.. ’ * * ~............... '
Newark, N. J.

Be to, reiškiame taip pat savo^ nė, Antanina, gyv. New Yorke, Pranas, iš Vilkijos vai., Kauno 
nuoširdžią padėką visiems 333... 54 Street. ap., vieno jų sūnus Edvardas,
tiems kurie šiame reikale RIMKUS. Feliksas, iš Svėdasų gyv. Chicagoje.
mus atstovauja ir visokeriopai j vai., Rokiškio ap., gyv. Čikago- SEMKIENE - Mikučauskaitė, 
stengiasi mus ištraukti iš šio je. Rožė, iš Alytaus ap.
skurdo. | RUDNECKAS, tėvas ir sūnus, SILIUNAS, Aleksandras, iš!

šiandieną (4. 6. 1947), kai • iš Židikų vai., Mažeikių ap., su- Betygalos vai., Raseinių ap., 
Kongrese sprendžiamas mūsų Į nūs Pirmojo Karo Amerikos dirbęs New Yorke, 80 West 40 
klausimas, mes vieningai auko
jame už Jus šv. Mišias ir mel
džiame Aukščiausiąjį, kad visa
me kame Jis laimintų Jūsų dar
bus ir troškimus.

Dievui padedant, ir didžiau
siose karo audrose išlikome

būrys lietuvių je Vokietijoje, reiškiame pade- Yorke Paieškomi Asmenys:
RAČKAUSKIENE (?) —Ja- RUŠENIENE, Veronika, 

sinavičiūtė, iš Rokiškio ap., ir New Yorke ar Chicagoje. 
sūnus Edvardas, gyv. Ulinois 
valst.

gyv.

Liepos 27 dieną
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn

įvyks

PIKNIKAS
ir

Lietuviškos Mergaičių Stovyklos 
Iškilmingas Užbaigimas

PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos pamaldos ir Kryžiaus 

pašventinimas.
12:30 vai. Pietūs.
4:30 vai. Programa, kurią atliks Camp Im- 

maculata mergaitės. Bus vaidinimas, dainos, tauti
niai šokiai ir kalbos. Pikniko metu veiks bazaras, 
kur kiekvienas galės išbandyti savo laimę/ 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!
Jūsų laukiančios,

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys
N. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba.

t

I

RUZGAITIS, Juozas ir Vitas, 
gyv. Waterbury, Conn.

RUŽINSKAS, Anna, gyv.
62 Chadwickiš Telšių - Mažeikių Hartfordi Conn.,

SAJUS, Antanas ir Povilas, 
gyv. New Yorke.

RAUDALIUNIENE - Logmi-' SAJUS, Juozas ir jo sūnus 
Edvardas, gyv. New Yorke.

SAMAUSKAS, Jonas, gyv. 
Chicagoje ar New Yorke.

RESKEVIČIUS, Boleslovas, iš SAMULAITIS, Pijus, iš Ke- 
ir A. A. Gečaitei iš Aluntos vai., Utenos ap.

SAMULAITIS, Pijus, iš Ke
turvalakių vai., Vilkaviškio ap. 

RIMKUNAITE - Dausevičie- SANKAUSKAS, Juozas ir

kariuom. veteranas gauna pen- St.
siją, gyv. apie Chicagą. j SIMANAVIČIUS, Stanislovas,

RUMŠEVIČIOTE, Ona, iš Ra- iš Mosėdžio vai., Kretingos ap.
šeinių apskr., gyv. Chicagoje. j SIMANAVIČIŪTE, Katrė, iš 

RUSECKAITE - Tumelienė, Šilėnų km., ištekėjusi.
ŠIMUTYTE (Laukinaitienė 

ar Laurinaitienė), ir vyras Kle- “Skalsoje”.

RUSECKAITE
Magdalena ir vyras Tumelis, 
Juozas.

mensas, kilę iš Sedos vai., Ma
žeikių ap.

SIUCILAS, du broliai Barbo
ros Pudžaitienės, iš Tauragės a.

SKABEIKAITE, Aleksandra 
(rodos Febejauskienė, ar Fabe- 
dianskienė), iš Tirkšlių vai., Ma-1 
žeikių ap., gyv. Philadelphijoje.

SKAISGIRIENE - Neveraus-j 
kaitė, Agota, iš Vargšų km., ša-1 
kių ap.

SKAVICKAS, Jurgis, gyv. 
Chicagoje.

SKEBERDYTE - Pelanienė, ir 
sūnus Kostas Pelanis, iš Biržų 
apskr.

SKIRK AITE, Marė ir Ona, 
dukterys Andriaus, gyv. netoli 
Brooklyno.

SKUODAS, Antanas ir Juo- I 
zapas, ir Skuodaitė, Ona, iš An- 
driejavo vai., Kretingos ap.,1 
gyv. rodos Chicagoje.

SMETONIENE - Adomaitytė, 
iš Panevėžio.

SONDA, R., dirbusi Kaune
I

SORAKIENE, Serafiną, duk
tė Mataušo, iš Seinų apskr.

SPAIČIS - Knystautaitė, Ro
zalija, duktė Kazimiero, iš Kre
tingos apskr.

STANKEVIČIŪTE, Marcelė, 
, iš Kazlų Rūdos vai., Marijam
polės ap., ištekėjusi, vyro var- 

’jdas Adolfas, gyv. New Yorke.
STAŠIONIS, Jonas, iš Žeimių 

vai., Kėdainių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

802 WMhlnęton Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmotlnal <MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Makt).
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žmonėms reikalą visuomet pil
dyti savo krikščioniškas parei
gas. Prašė, ir vasaros metu, 

Liepos 12 d., Aldona Alčiaus- lankyti bažnyčią ir eiti prie sa
kaitė ištekėjo už Robert K. Lee, kramentų. Atkartojo šios die- 
gyv. 161 Sydney St., Dorches- nos Evangelijos žodžius: “Ne 
ter, Mass. Jaunieji išklausė šv. kiekvienas, kur man sako: — 
mišių savo intencija ir ėjo prie Viešpatie .Viešpatie! įeis į dau- 
Dievo Stalo. gaua karalystę, bet kas daro va«

— ■■ lią mano Tėvo, esančio dangų-
Tą dieną tapo pakrikštytas je, tas įeis į dangaus karalys- 

Riehardae - Antanas, Vytauto tę”.
D. ir Alenos M. (Kariauskaitės) : ,
^erv^ų’ gyv- 51 Story St. } misionierių. Liepos

Grąžino mirusį jūreivį. Liepos d., 8 v. v., T.T. Jėzuitų bai- 
12 d., iš Anglijos pargabeno nyčioje, Harrison avė., Bostone, 
iw~mą Mateušo A. Janinalrn įvyko pamaldos išleisti 15 T.T. 
gyv. 159 Bowen St. Mateušas Jėzuitų į misijas pagonų šalyse, 
tarnavo USN nuo 1921 iki 1937 Pamaldose dalyvavo J. E. Arki- 
metų. Po to iki mirčiai jis dirbo vyskupas R. J. Cushing, D. D., 
laivuose — Merchant Marine. J- Vyskupas John J. Wrigkt, 
Apsirgo. Jį gabeno tėviškėn į D- D., kun. Albertas Abračine- 
So. Bostoną. Bet reikėjo padėti kas. misionierių giminės, kuni- 
ligoninėn Anglijoje, kur jis ir J»ai ir daug žmonių.
pasimirė, birž. 16 d., 1947. Lie- Išleidžiamųjų misionierių akai- 
pos 14 d., Ūpo palaidotas, iš Šv. ėiuje randasi ir South Bostonie- 
Petro parapijos bažnyčios, tte kun. Pranas Jakimavičius — 
Naujos Kalvarijos kapuose. Pa-, 
liko tėvą ir dvi seseris. į

fI

ZINUTĖS

Bažnyčioje kunigai priminė

DAKTARAI

(VAISOS SKELBIMAI

Organizuojasi Ekskursija f 
I Maine

Jakmauh,, S .J. Girdėjau, kad 
lietuviai surengs Tėvui Pranui 
išleistuves savųjų tarpe.

DARBININKAS
PART-TIME SECRETARY •Rappold $1.00; Albert Yaki- 

mauskas $5.00; Iz. A. Pupaus- 
kas $25.00; Šv. Jurgio Liet. p. 
— $635.70; S. Y. Lyzenhaus — 
$10.00; BALF III. Statė Comm. 
$4,000.00; Mrs. S. Richkus — 
$5.00; 13th Ward Lith. Pol Cl. 
$5.75; Immaculate Conception 
Church — $830.00.

Argo, Mrs. A. Baltūnis $10.00. 
BeleviUe, A. J. Stoeckell — 

$5.00.
Barington, Public School Ac- 

tivities — $10.00.
Bendle, A. B. Urzy — $3.00. 
Benton, Mrs. S. Baruška — 

$1.00.
Cicero, Mrs. J. Anglickas — 

$1.00.
Durand, Mrs. M. Domeika — 

$100.00; Mrs. M. Domeika & 
Son — $1,000.00.

n i E. St. Louis, Mr. & Mrs. 
Schmidt — $4.00; J. Taminskas 

*7 $1.00; K. Tumosa $10.00.
j Granite City, V. J. Rogers — 
$10.00; N. Bladikienė $5.00.

Harrisburg, Mrs. P. Chapp — 
$1.00.

Gra-i Grand Ridge, Rev. J. Beverly 
Fenton — $1.00.

i Kankakee, F. Rashinskas — 
į $5.00.

Chicago — A. Daugirdas j Keuanee, J. A. Nausėda — 
$25.00; St. Auzelin’s School —'$10.00; Mrs. A. Petraitis $5.00; 
$10.00; J. M. Šaltenis $25.00; Barbora Guadman $10.00; 
Rev. D. A. Mozeris $20.00; Mrs N Survilas $1.00; Ona 
BALF nr. 57 — $53.00; BALF 
nr. 5 — $270.10; BALF nr. 95 
$100.00; BALF nr. 119 $90.00;
Mr. & Mrs. C. Park — $2.00; 
Adomas Jucius $2.00; Frank

I Kučinskas $10.00; A. Ližaitis—‘ 
$2.00; A. Pabalienė — $2.00;
A. Radzevičia — $1.00; J. Ka-i 
počius — $20.00; Mrs. A. Dau-' 
girdas $1.0Q; Frank Čiginskasj 
$1.00; Casirnir Pakamanis —j 
$7.00; K. Sartauskas $1.00; Mr.
& Mrs. Biknavičius $15.00; J. 
Krausas — $10.00; D. Shimai- 
tis — $5.00; Rose Gaucias 
|(Chgo Hts) $15.00; Ign. Alek
na — $5.00; J. Lengaudas — 
$10.00; F. J. Norbut — $5.00;
Steponas Krenas — $5.00; E. 
Skrodienė — $10.00; J. Krivis
— $2.00; J. Šatkos — $1.00; J. 
Gerdžiunas — $13.00; M. Gu- 
towsky $1.00; Mrs. A. Bick- 
ness — $2.00; M. Tamašauskie
nė — 2.00; Miss Helen Y. San- 
dom $1.00; Mrs. V. Valentienė 
$2.00; A. Žylius $1.00; Mrs. A.

Prieš, kiek laiko, “Darbinin
ko” patalpose įvyko susirinki
mas, kuriame, be būrelio Bos
toniečių dalyvavo ir Lietuvos 
Pranciškonų Provinciolas Tė
vas Justinas Vaškys su tėvu 
Barnabu Mikalausku. Tame su
sirinkime nutarta organizuoti 
didelę Bostoniečių ekskursija į 
Maine, į Tėvų Pranciškonų Vie
nuolyno soduose ir miškuose 
(Greene, Me.) ruošiamą Naujos 
Anglijos Lietuvių Dieną, rug- 
piūčio 2-3 dd. Ekskursija vyks 
automobiliais, busais ir trauki-' 
niais. H turinčių savus automo
bilius susidarys automobilių 
karavanas ir apleis So. Bostoną 
apie 1-mą vai. šeštadienį, rug-'
piūčio 2 d. Neturintieji automo-‘ 
bilių vyks busu. Busas išeis ir
gi 1-mą vai. p. p., o norintieji 
traukiniu galės išvykti expresu 
12 vai. (d. sav. time). .

šeštadienį, rugp. 2 d. 7: vai. užsiregistruokite 
vajt. Leviston, Me., Šv. Baltra-'ke". Busais round 
miejaus D-jos salėje Lisbon St. Traukiniu $8.49. 
įvyks visiems banketas ir sve-' ___
tingį lewistoniečiai su tėvais* 
Pranciškonais visiems parūpins sau privatų busą. 
nakvynes. | Kitų kolonijų lietuviai kvie-

Rugp. 3 d. Pranciškonų vie-'čiami prisidėti prie šios bosto- 
nuolyno koplytėlėje įvyks tėvo'niečių ekskursijos.
Giedgaudo primicijos. Po pa-| Pranešėjas.

maldų, prasidės vaišės ir pasi
linksminimas. Greene bei Lew- 
iston, Me. apleisime 7-8 vai. ir 
grįšime į Bostoną.

j Norintieji vykti busais tuoj
“Darbinin- 
trip $6.00. 

Jeigu atsiras 
ir sve- ■ užtektinas skaičius busais ke- 
tėvais Į liaujančių, tai gausime visiškai

Miss E. Dvileskis $5.00; J. Pa
rulis $10.00; Mr. & Mrs. K. 
Merkevičius $5.00: EI. Merkevi- 
čiūtė $5.00; A. Merkevičiūtė — 
$2.00; A. Jaudžemis — $3.00.

DELAUARE
Wilmington, Mrs. Eva 

bauskas — $100.00.
ILLINOIS

INDIANA

Gary, Mrs. U. Janusas $5.00. 
Indiana Harbor, B. Eisninski 

— $2.00.
IOWA

Custer, L. W. Herrick $1.00.
Dės Motaes, Sis. Mary Mag

dalena $5.00.
Sioux City, Mr. V. Valeika — 

$5.00.
HANSAS

Walker, Sister of St. Agnės— 
34.50.

Dodge City, W. A. Bleumer— 
$5.00.

Blue Rapids, R. A. Moser — 
$10.00.

(bus daugiau)

Padėta Iš Danijos

Vir* 
sek*

šventins mokyklą. Kun. 
mauskis oficialiai pranešė, 

. madienį, bažnyčioje, kad antro* 
į ji parapijos mokykla bus iškil- 
jmingai šventinama sekmadienį, 
, rugp. - Aug. 24 d., 3 v. p. p. Jis 
kvietė dalyvauti visas draugi
jas su vėliavomis ir ženklais, ir 
visuomenę.

Kun. Virmauskis taip pat 
kvietė visus prisidėti maldomis, 

J darbu ir pinigais prie tinkamo 
{mokyklos įrengimo. Jis prašė 
geradarių uždėti ant mokyklos 
tinkamą kryžių, iškaldinti mo* 
ayklos vardą, įtaisyti kambarį, 
galeriją, ir k. d.

Taipgi jis kvietė visus į kū
mus. Sakė, kad jis nori matyti 
daugelį mokyklos kūmų per jos 
pašventinimą, bei krikštynas, 
rugp. 24 d.

✓

Ihited UHiMnlM Reief Fund ef Anerica, Ine.
105 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Lietuviams tremtiniams šelpti gautos BALF Centre 

nuo 1947 m. kovo 26 iki birželio 30, aukos, 
pagal valstijas:

Branford, T. Tamulevičius — 
$10.00.

Bucklaad, Mrs. S. Velička 
$3.00; Peter Traygis — $5.00.

E. Port Chester, Mrs. A. M. 
Budries — $2.00.

| Gramby, Mr. & Mrs. S. Gude- 
luckas — $2.00.

Gibnan, Stanley Juknis —

Kitą sekmadienį — liepos 20 
d., parapijos choras išvažiuos 
pajūrį. Bušai išeis nuo bažny
čios 9:30 v. r.

lėta Tetos
apieUršulės Eimanauskienės, 

65 metų amžiaus, kil. iš Kanr- 
klėslio km., Pajevonio vals., Vil
kaviškio apskr. Į Ameriką išvy
kusi maždaug 1909 m. Ieško 
Bronė Kundreckienė. Atsišau
kite į “Darbininko" redakcija.

ALABAMA f
Holy Trinity, Rev. Gilbert

Hay - $2.00.
CAUFORNIA

Eik; P. C. Grėbis $1.00.
Los Angeles, BALF nr. 13 — 

$236.20; Mr. & Mrs. Morkus — 
$10.

Redlinds, M. O'Day — $5.00.
Long Beach, J. O. Kraucus — $20.00. 
$5.00; Saratoga, Sisters of Not
re Dame — $2.00.

COLOBADO
Denver, St. Francis de Sales 

Church— $5.09; Mrs. M. Kunz- 
man — $10.00.

OONNECHCUT
Ansonia, BALF nr. 78 — 

$500.00; S. Žebrauskan— $2.00;
Mrs. T. Bartolis — $2.00.

BrHgeport, SLA (iš Belecko 
filmų aukos $54.11).

BetMeham, Mrs. Anna Skeltis 
$5.00.

Ufebafcyidte Mto Mm 
Pristotam goriausi toaiką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

Myopia Club Beverage Co.
Graflon Htagton,Mm.

T«l. D»dham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Wju1iI

x U the fat Mlva«e conUiners ftll- 
ed and tnmed aver to ®eat dealers 
hy Amancan • women y durias the 
naat 4Vfc yeara.' were ptaeed aide 
♦y aide, the contiauova Hae woaid 
•treteh ataoat tudeeaaround |ttoa 
varto U the aquator.|

v >Women have aaved 777,000,000 
pounds of used eooking fat slnce 
A«n»t. '• 1142. and thie amount 
woukJ MI 777.000.000 one pound 
ttn etna. the >2 aite that nornally 

:hėfd« totMtoe* er-paaa Plaeed 
‘Bailia eaėh ether. thls tmbrokan 
patari* wouUl ext*n< 42.282 «Ules 1 

b The Seėretaries of Afrieulture 
7and Cammeree. and the Saeratary- 
l Gene ra! of tha Intematlonal Ener- 
'•teney Feod Cotincil reeently prala- 
;ed *oman for thte raoord of eon- 
• »er»ati«i. bot haateaod <♦ polnt 
;«wt that tha aaad for hltohen fat 
•aivas* 1a štili urgent. beeause fats 

lattd etla ar* stUl _ scaroa^tttfougb- 
taut tha u orld. ''

Hartford, A. Kiaršis $25.00; 1 
Rev. J. A. Healey $20.00; Lith. 1 
Cit. Club $35.00; BALF nr. 12 1 
$1,500.00.

Manchester, Damušių - Muzi- 
kevičių vestuvėse $31.00; Lith- 
uanian Club $77.00.

Meriden, D. S. Tamkus — 
$10.00; Paul Kunca — $5.00.

New Britain, Rev. L. Boynow- 
ski $5.00; Lith. Tag Day — 
$1,000.00; Iš Belecko filmų — 
$142.05; Wm. Jarves $1.00; O- 
na Junokas $1.00; J. Boser — 
$2.00; Mrs. A. Zorumba $1.00; 
BALF Vajaus Komitetaas pa- 
pirdomai iš Tag Day $200.00.

New Haven, BALF nr. 32 — 
$150.00.

Naugatuck, Kaz. Balčius — 
$2.00.

Paųuonock, John P. Kranaus- 
ki — $5.00; M. B. Juška $1.00.

Plaatsville, V. Kamazas — 
$10.00.

Simsbury, C. P. Slaves $10.00.
So. Windsor. A. Kasiulinas — 

$5.00; M. Kašėta — $4.00.
So. Nomalk, E. Mocejunaitė 

— $1.00.
Stamford, BALF nr. 36 — 

$93.40.
Sommersviūe. A. Bražinskas

— $50.00.
Thompsonville, BALF nr. 97

— $400.00.
Thompson, J. Rudokas $5.00.
Torrtegton, 

kas — $10.00.
Watertown, 
Waterbury, 

rinkta per Lietuvai Vaduoti Są- 
gą — $306.10: BALF nr. 2 — 
$338.00; J. Zemantauskas — 
$2.00; BALF nr. 2 iš Tag Day
— $1,345.61; Mrs. Anna Norbut 
$5.00; K. Gerikienė $5.00; Mrs. 
E. Sabutis $10.00; A. Naujevich 
$2.00; Mrs. C. Petruska — 
$10.00; Mrs. S. Daunis S 10.00;

N. Survilas $1.00; 
Babrauskienė — $2.00.

Monteno, Miss V. Butkewicz 
—$10.00.

Madison, John Gavelį — 
$2.00.

I

i Lincoln, Dr. Suzane Šlakis —
i $25.00.
į SpringfieM, Mrs. Anna Bakū- 
inas— $5.00; J. Galmienė $2.00; 
iMrs. M. Jomanty — $5.00.
j Spring Valley, C. W. Holle- 
rick — $10.00; Agota Masio- 
kienė — $5.00; R. Šeštokas — 
$2.00.

Teutopolis, School - Sisters of
' Notre Dame — $2.00.

Rockford, BALF nr. 85 — 
$100.00; BALF nr. 85 — 25.00; 
Elena Marukienė $1.00; BALF 
nr. 85 — $21.00.

Waukegan, Rev. J. Pužaus
kas — $25.00; St. Bartholo- 
mew’s Lithuanian Parish — 
$263.60.

Nemažai tenka nustebti, kad 
mums tremtiniams padeda nesti 
tą sunkią juodo gyvenimo naš
tą uolūs Amerikos lietuviai ka
talikai.

Turiu garbės pranešti, kad p. 
Teklė Sumskaitė iš Kenosha, 
Wis., suteikė man pirmą pagal
bą drabužiais ir avaline. Man 
pačiam kaipo karo invalidui ir 
negalint uždarbiauti, būtų sun
ku verstis šiame nežinomame 
golgotos kelyje.

“Mūsų visų viltys tik ir nu
kreiptos į Jus, brangūs tautie
čiai. Už sutiektą paramą aš ne
galiu atsilyginti, o tiktai kas 
svarbiausia galiu pasimelsti už 
Jūsų sveikatą, gyvenimo rūpes
čius, ir tariu nuoširdų ačiū.

P. Palubinskas.

(VAROS SKHRMAI

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

Mrs. R. Butaus-

M. Stokna $6.00. 
Belecko film. su-

W. Frankfort, Viktoras Svin- 
kūnas — $10.00.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
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. Ma33. 

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

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

177 West 7th St.. So. Boston. Ma38. 
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. BL. PAhALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleUda,
702 E. 5th St., So. Boston, Msm. 

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 E. Broadvay, So. Boston, Masa 

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

r

i

A

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

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

220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mm.

si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘ ‘

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas BalukonU, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

So. Boston Fumiture Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jtksų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380(A Weat Broadway,
TeL ŠOU 2758

GRASOMAI

S. Banseviita ir Suras
MOTERIS PAGELBININKD 

Lietuvių Graborius-Balsamuetojas 
Turi Notaro Teima

354 W. Bruadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. south Bestai 2SM

maus gyvenamoji vieta — 
S3S Dorchester Avė. 
TeL COLumMa 2537

CASPER
RAL HOME

Dorchester Street 
South Boston, Me— 

facflli f.taoer 
(KASPERA*) 

LaMetuvių Direktorių* Ir 
Sataamuotoiaa

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Diena ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
TOL ŠOU Boston 1437

ŠOU Dėstai 3**O

!

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

w EastKrosdway SOOTH boston, maJ*.
D. A. Zaletskas, F. E. Zalstekae 

Grabertal Ir Saleamuetojal.
Patarnavimas dienų ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0S15 

ŠOU Sosten 2*0*
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Vaidevutis

A. + A.

Prelatas Julius Maciejauskas
(Keletas žodžių iš savo atsiminimų prie jo kapo).

Esegi monumentum aere pereimius
(Pastačiau paminklą, patvaresnį už varį...)

Horacijus. Į

1. Pirmoji Dažantis; 2. Švėkšnoje... 3. Gimna
zijos pašventinimas; 4. Kultūrinė šios mokyklos 
reikšmė Lietuvai; 5. Prel. J. Maciejauskas —! 
Švėkšnos klebonas; 6. Jo parapinė ir visuomeni- 
nė veikla? 7. Prelato santykiai su žmonėmis; 8. 
)is atleidžiamas iš klebono Dareiąn? 9. Prel. M. 
paskutini kartę atvyksta j Ameriką... ir čia 
miršta.

I

Vežiau šieną per visą dieną...I 
! Privažiavus Inkaklius. iš 
dešinės pusės ant stataus 
kalnelio mano dėmėsi at
kreipė gotiško pavvdalo 
labai graži koplytėlė su 
meniškai irensda Liurdo 
grota apačioj. Taip viskas 
kultūringa ir jauku.
— Šitas kūrinėlis tiktų ir 

Parvžiui! Žmogus, kuris jį 
padarė, turi būti kilnios 
sielos asmenybė. — aš pa
galvojau. Vėliau sužino-: 
jau. kad tai prel. Macie-1 
jausko auka Marijai už 
viena malone...

Pakilus iš slėnio aukš-

PIRMOJI PAŽINTIS
Ilea eilę metų turėjau 

beveik nuolatinį kontaktą 
su garbinguoju velioniu...

Pirmą kartą su juo susi
pažinau Chicagoje. atvy
kus iam iš Lietuvos i A- 
merika rinkti auku Švėkš
nos gimnazijai. Tai buvo 
1924 ar 1925 m. — gerai 
nebenrisimer.u. Antra kar
tą susitikau jį per Eucha
ristini Kongresą Chicago
je 1926 m.

Šitas pasimatymas dali
nai nulėmė mano paties li
kimą. Laisva ir nepriklau- ^įau koiiįų 5 kilometrų at- 
soma Tėvynė bu\o reika- stume nuo miestelio. į ku- 
linga darbininkų. Aš atsi- vvkau įau matėsi pro Į 

mis^o viršūnes saules: 
spinduliuose žėruojanti du' 
smailūs bokštai... Važiuo-: 
iant toliau, jie stiepėsi ir: 
didėjo, vaizdai darėsi gy 
vesni ir jaukesni.

ŠVĖKŠNOJE

tarp jų vįena kavalerijos 
kuopa, saugo karo nusi
kaltėlius ir įtariamuosius 
Dachau ,o dvi estų kuopos 
eina pareigas Niurnbergo 
teismo rūmuose ir kalėji
me. Dešimt kitų baltų kuo
pų tarnauja Niurnbergo 

į rajone. Jungtinių Valsty- 
Įbių karininkų ir puskari- 
įninkių kadras 

į dvi

pušų, ąžuolų alėjos bylojo Nuncijus, Klaipėdos kraš- 
man, pirmą kartą čia atsi- to Gubernatorius, Švieti- 
lankiusiam, anie gamtos mo Ministeris ir visa eilė 
turtingumą ir jos puošnu- kitų žymių Lietuvos asme- 
mą: pasivaikščiojimui pla- nybių. 
tus tinklas kelių, takų ir 
takelių: čia pat artimais
tvenkiniai, ežerai ir ežerė
liai: vingiuotos upės, isto
rinis 30 ha. dvaro žvėry
nas...

Pasirodė, 
ma ne tik gražios, bet žą- žodžių už šios švietimo į-i 
vinges, poetiškos, nepa- staigos įkūrimą ir moder- 
prastai ramios dirbti ir ii- niškų rūmų pastatymą. Ir 
sėtis.

GIMNAZIJOS 
PAŠVENTIN IMAS

Nuo šito pirmo apsilan
kymo Švėkšnoje mano ry
šiai su prel. Maciejausku' 
pasidarė tamprūs, gyvi; o 
pati vietovė — miela ir 

: brangi. )
Miela ir brangi ne dėl darbo nau joje srity įtinka- Niurnbergas, 

(savo prigimtinio grožio, mai nepasiruošęs.

DP Civilinė Gvardija -
Didelė Parama Amerikiečiams

Po šventinimo iškilmių j 
grafų Platerių viloje “Ge-1 
novaitė” įvyko pietūs, ku
riuose dalyvavo anie 400 
rinktinių svečių. Šia pro-į 
ga Prelatui buvo pasakytai 

aplinkos esą- daug gražių panegirikos 
k gražios, bet žą- žodžių už šios švietimo į 
poetiškos, i

“New York Times” iš- na pareigas prie sandėlių, 
spausdino platų savo ko- paštuose, karo belaisvių ir 

Į respondento Vokietijoje 
j A. Schmidto straipsnį, pa-j 
i vadintą “DP civilinė gvar-; 
dija — raktas į okupaci
ją”, kuriame labai palan
kiai vertinamos iš DP su
darytos civilinės gvardijos

civilių internuotų stovyk
lose, vairuoja sunk veži-j 
mius ir džypus ir atlieka j 
šimtus kitų darbų ,kuriuos- 
anksčiau atlikdavo ameri- j kiekvienas 
kiečių kareiviai. 
šautuvus, bet neturi jokių į son" Niurnbergo 

kuopos, ypač gražiai pasi- kitų ginklų. Per praėju-i 
sakoma apie baltų kuopas, sius metus jie pasidarė

Pradžioje autorius sako, reikšminga J V okupacinių 
kad iš lenkų ir baltų DP pajėgų dalis, 
sudarytų civilinės gvanli-i Daugiau kaip 27,000 vy- 

rų, kurių daugumas len
kai, yra suorganizuoti į 
kuopas ir apmokyti dirba 
kaip sargybiniai arba dar
bo specialistai. Prie šio 
skaičiaus dar reikia pridė
ti 4,000 lenkų ir 1,000 bal
tų, kurie dabar yra apmo
komi Kosciuškos stovyk- 

‘ loję Kafertaly,
Mannheimo. J V armijos 
štabas Frankfurte nusi
statęs suorganizuoti 40,- 
000 tokių sargybinių, bet 
norinčių jais būti yra žy
miai daugiau.

Tai yra toji civilinė 
gvardija, prieš kurią ofi
cialiai protestavo Lenki
jos vyriausybė ir kurią 
Maskvos konferencijoje 
minėjo Molotovas. Varšu
vos vyriausybės ryšių ka
rininkai laiko, kad šios 
sargybinių kuopos yra an- 
tirepatriacinės propagdn- 
__ j ir netgi terorizmo, 
buv. Lenkijos vyriausybės 
Londone šalininkų inspi
ruojamos tvirtovės.

Kuopos griežtai paneigia 1 ra kareiviai, 
bet kokią politinę veiklą,! Apgailėtina, kad šiuos 
nors jų antikomunistinis vyrus dabar norima iš- 
nusistatymas nėra paslap- sklaidyti, 
tis. Daugumas eilinių ank-į 
sčiau yra buvę darbo ver-Į 
gai, o visi karininkai ir* Kuo jūs rizikuojat gy- 
daugumas puskarininkių'vendami

prižiūri 
__ _______ __ kuopas.

^2^ . \u.rųBrig. gen. Leroy H. Wat- 
srities 

vadas, DP civ. kuopų stei
gimo pionierius, pareiškė 
kad atsižvelgiant į tuos 
plyšius, kurie JV okupaci
nėj armijoj liko po demo
bilizacijos, “DP civ. gvar
dija yra nuostabus laimi
kis Dėdei Šamui”. Nors 
lenkai bendrai laikomi ne
ramiais, bet jo baltai, kaip 
jis pareiškė, yra kietai dir
bą, sąžiningi ir paklusnes
ni negu amerikiečiai. Be 
to, Jungtinėms Valsty
bėms jie tekaštuoja tik ap
rangą, 5 dolerių per mėne
sį vertės karinius skriptus 
ir apie 2 dolerius vertės 
per savaitę papildomą 
maistą. Likusį atlyginimą 
jiems moka vokiečių bur
mistrai. Gen. Watsonas 
organizuoja jiems klubus 
ir atletines varžybas ir 
bando traktuoti juos “be
veik kaip amerikiečių da
linius”.

Majoras F. C. Teich, 
Niurnbergo kalėjimo ka
rininkas, pareiškė didelį 
pasiteikinimą dėl saugu
mo, kurį suteikia šie “na
tūralūs kareiviai”. Nors 
jie patys save laiko karei
viais, tačiau tikrumoje nė-

visai teisingai: nes Hora
cijaus išsireiškimu, šiuo 
savo triūsu jis pasistatė' 
paminklą, patvaresnį už 
varį.

KULTŪRINĖ ŠVĖKŠ
NOS GIMNAZIJOS

REIKŠMĖ LIETUVAI
Nedrįsau iš karto imtis sančios

įjos kuopų skaičius kai ku- 
Įriose vietose išaugo iki to 
laipsnio, kad jis pralen- 

• kiąs amerikiečių kareivių 
skaičių. Tokios vietos e- 

Mannheimas ir 
Jungtinių 

,----- --------- -------- a . Tik po Valstybių tamsiai mėlynai
vysk. Staugaitis ir Besileidžiant nuo aukš-'kiek dėl to, kad čia gyveno dviejų metų sutikau įeiti į įr šviesiai mėlynai nuda- 

Švietimo Ministerija siūlė tumos žemyn švėkšnalėsįir veikė žmogus, kuris gimnazijos pedagogų są- žytomis uniformomis vy- 
man kapeliono - pedagogo upės kryptimi, jau turėjau; vaizdžiai atstovavo anų statą pilnateisiu nariu rai, dėvį šalmus, ant kurių 
pareigas naujoje Vytauto pilną Prelato sostinės — laikų Lietuvos pulsą... ikaip kapelionas ir kitų da- išpieštos dvi raidės CG, ei- 
Didžioio gimanziioi. Klai- Švėkšnos vaizdą: impo-l žemaičiai — geri pilie- lykų dėstytojas bei auklė- -------------------------------
pėdoj. Buvo ir kitokiu pa- zantiška Šiaurės Gotiko čiai, tvirto būdo ir dar sti- to jas. J. Maciejauską, jo 75 me-
siūlymu ir kvietimu, žino- bažnyčia su savo aukštais j presnio tikėjimo, labai Svarbiausias šios priva-tų amžiaus
ma. rinkausi kas buvo ar- grakščiais bokštais 
čiau nrie širdies. — moks- smailiomis arkomis 
linū pedagoginį 
aukštesnėj mokykloj.

Vytauto Didžiojo gimna- rūmai ir kiti 
zija manęs neviliojo: ture- statai 
jo dauor 
nenorėjau 
mokomis ne pagal 
jėgas.

sakiau savo tarnybos šia
me krašte. — 1927 metais 
grįžau i Lietuva. Pmi. Ma
ciejauskas tai daryti ska
tino ne tik mane, bet ir 
kiekvieną lietuvį, gyvenu
sį svetur, šita mintis bu
vo garbinga, patrijotiška.

A. a.
švėkšnalės ir veike žmogus,

•   x   T _ — - - ' • R * • • a netoli

' ' » tikėjimo, labai; Svarbiausias šios priva- tų amžiaus sukaktuvių
ir darbštūs ir dori, bet kreip- vačios mokslo įstaigos tik- proga. Per minėjimą vien- 

vyra-Įti dėmesio į mokslą, į švie- slas buvo ideologinis: duo- balsiai nutarta šios moky- 
darbą vo, kaip koks kolosas .visą timosi sritį nemėgo. įti jos veikimui krikščio- klos įkūrėją ir tėvą įam-

anylinkę. Grafo PlateriOj 
’ “i jo dvaro pa- 

š vytu riavo saulės
paralelinių k'asių. spindulių atokaitoje, pa-: 

apsikrauti pa- skendę įvairiaspalvių di-i 
savo džiulio parko rinktinių 

medžių ir augalų mira-
— Tai važiuok i Švėkšną, žuose; jie dvelkė rimtimi, 

roman-
laikų prisimini

mais. Iš buvusiųjų Lietu-i 
vos didiku Platerių šeima 
buvo ištikimiausia savo 
kraštui: o viena jos atža
la yra davusi nemirtingos 
garbės didvyrę — grafaitę: 
Platervtę; 1863 metų suki- 
l;me ji paaukojo savo gy-

— 'r galį kas nors geravybę už Lietuvos laisvę, 
būti iš Švėkšnos, to Žemai-! Netrukus, įvažiavęs į 
tijos užkampio? — tariau miestelį, žaliuojančio par-j 
sa”.

Tai?i. i Švėkšną

— tarė prel. Maciejaus- slaptinga senove, 
kas. Ten rasi pilna, su 8 tiškųjų 
metų kursu. klasikinę 
gimnaziją. inkorporuotą 
“Saulės” Draugijos var
du: ji turi visas valstvbi- 
niu mokyklų teises. Ten 
dirbti bus lengviau, nes 
paralelinių klasių kol kas 
nėra.

įti jos veikimui krikščio- klos įkūrėją 
nišką kryptį. Medžiagi- žinti busimųjų kartų prisi- 
niais techniškais dalykais minimui bronziniu jo at- 
rūpinosi. “Saulės” Draugi- vaizdo biustu gimnazijos 
jos vietinio skyriaus ko- rūmuose. Apie šias iškil- 
mitetas, kurio priešaky, mes, įvykusias vokiečių o- 
t. y. pirmininku buvo prel. kupacijos metu. Prelatas, 
J. Maciejauskas. Jis šias gyvendamas toli nuo Tė- 
pareigas stropiai ėjo iki jo vynės, nieko nežinojo...

? išvykimo į Ameriką. Pe
dagogai buvo tvirtinami 
Švietimo Ministerijos; ši 
mokėjo jiems algas pagal 
nustatyto atlyginimo ka
tegorijas ; visi turėjo būti 
gerai pasiruošę darbui sa- 

|Vo specialybėje, baigę u- 
niversitetą, ar bent peda-

I

I

-ko kairėj pusėj, išvydau ir- 
____ _______ vvkau gimanziją — erdvų. mo-! 

be entuziazmo, be mažiau- dernišką, naują mokslo ir! 
šio noro ten pasilikti. Ta- auklėjimo židinį. Jį puošė: 
čiau įvyko kitaip... gėlynai; liepų, šimtamečių!

AOI VHC SCHOOL TRAINEES

American Red Croai Photo
Student in«tru< t<>-> at the American Red CroM aquatic achodl at Caap 
(aralina. Brexard \. C., uatch a kick-board demonatratian. Ther* will M 

M Red Cres> aųuztic uhoala throaihevt tha co natry Ūkia __ i

: Dar caristiniais laikais 
įkun. Maciejauskas, jaunas 
įŠvėKŠnos klebonas, buvo 
i įsteigęs jiems šviestis pri
vatinę Pradžios Mokyklą. 
Jis turėjo tiek drąsos ir 
pasiaukojimo, kad vėliau 
ją išvystė į dviklasę. Mas
koliams rūpėjo visai už
gniaužti lietuviškąją liau
dies švietimą. Tačiau kle
bonas buvo kitos nuomo
nės. Tik savo ypatingu ap
sukrumu jis galėjo iš
vengti persekiojimų ir mo- 
ikyklos uždarymo.

Lietuvai atgavus nepri- 
klausomybę, jis ėjo toliau: a"tra‘
Švėkšnos Dviklasę Moky
klą padarė Progimnazija.!
Iš progimnazijos ėjo prie dagogų kontrolės

: įkūrimo pilnos 8 klasių priklausė minėtam komi- Iš 22 gimnazijos mokytojų guliarinės 
gimnazijos. 1——i-:*--------1------ _•_! ---- x.------------....

Švėkšna
apskrity, pačiame Žemai- žiūrėjo, ir tai jam labiau- palikę, toliau į Vakarus., 
tijos užkampy, arti Klai- šiai rūpėjo, kad mokyklo- Iš 450 mokinių didelė dalis 
pėdos krašto sienos. Tokie je dvelktų krikščioniškoji padarė tą pat: paskubomis 
miestai, kaip Kretinga ir dvasia, kad auklyba vyktų ir su ašaromis akyse atsi- 
Tauragė, labai toli į vieną katalikiškosios pedagogi- sveikino su savo pamilta 
pusę apie 65 kilometrai, kos pagrindais. mokykla, su Švėkšnos gra-
tiek pat ir į kitą, o susisie- Ilgą eilę metų dirbęs ši- žiuoju parku, su brangia 
k imas ne koks. Kad švėkš- toj mokykloj mačiau, kaip Tėvyne. Vėliau aš daug jų 
nos ir visos apylinkės jau- uoliai šito dėsnio ji laikėsi, sutikau tremtinių stovyk- 
nimui būtų prieinamesnis Katalikų inteligentų skai- lose Vokietijoje... 
mokslas, Prel. Maciejaus- čius Lietuvoje galėjo didė- Švėkšnos gimnazija davė 
kas davė jam vieną iš pa- ti tik šitokios pažiūros ir kelis šimtus abiturientų, 
vyzdingiausių visame Lie- tokio veikimo dėka. kurių daugumas įsigijo
tuvos krašte gimnazijų, i Prelatas Maciejauskas aukštąjį mokslą, tapo žy- 

Naujiems rūmams pa- tat buvo vienas iš pačių miais savo krašto pilie- 
statyti reikėjo kelių šimtų stambiausių mūsų tautos čiais.
tūkstančių. Tik jo ugninga pionierių, kurie gerai su- šis Žemaitijos užkulisis, 
energija, nepalaužiama prato ir tinkamai įvertino pirmiau mažai kam žino-J 
valia ir nepaprastas uolu- katalikiškojo auklėjimo mas, prel. J. Macieiausko 
mas galėjo šitą milžinišką reikšmę savo kraštui. pastangų, jo kūrybos dė- 
sumanymą įvykdyti. Gimnazija ir plačioji ka, tapo žymiu kultūrinės

1928 metais vasarą buvo Švėkšnos visuomenė 1943 veiklos centru, reikšmingu 
naujų rūmų pašventini- m. birž. 1 d. buvo suruošu- ne tik pačiai provincijai,1 
mas. Iškilmėse dalyvavo si iškilmingą akademiją bet ir visai Lietuvai. 
Prezidentas, Šv. Tėvo pagerbti savo mecenatą,) (Bus daugiau)

I ' Sekančiais, t. y. 1944 me- dos 
tais liepos 25 d. per šv. 
Jokūbo didžiuosius ir my
limuosius Prelato atlaidus 
Švėkšnoje turėjo įvykti 
Gimnazijos įkūrimo 25 
metu jubiliejus. Buvo 
kviečiami aliumnai, moks
leivija, visuomenė ir žv- 

. mūs asmenvs iškilmėseeilems pareigoms. 'dalyvauti. Deja, bolšovi-
Ideologiniu atžvilgiu pe- kai antrą kart įsiveržė į daugumas puskarininkių'vendami krikščioniškai? 

teisė Lietuvą, planus sutrukdė, anksčiau yra tarnavę re- Jūs būsit ne tik tobuli 
j Lenkijos ar žmonės prieš Dievą, bet 

,tetui, kurio spiritus mo- kone visi nuo žiauraus Baltijos valstybių armijo- būsit taip pat geri šeimos 
yra Tauragės vens buvo Prelatas. Jis priešo pasitraukė, viską se. įtėvai, geri broliai, geri vy-

Septynios lenkų kuopos, rai, geri piliečiai. Pascal.

! 
I

THE TlME... October I to 5,1947 
THE PLACE.. Boston, Mass. 
THEMEN...AII Members

FOURTH 
NATIONAL 
CONVENTION

HOLY 
MAME 

SOCIETY
$e« Hittoric N«w EnfUnd 

Mareli with Christ for Faith and Frardom
* FOR INFORMAT1ON 

Consult your Diocoson Diroctor or Writo

loCITlOalCII biwCICK|IHIbT OT Tnv ivCItViv JOClvTy
141 East 65fh Strwt, N«w York 21, N. Y.


