
Voliietukus vagia 
Bėga kas gali 
Pakeisti tik ženklai

Berlyno ir Vienos miestų so
vietinėse zonose didžiausią a- 
liarmą kelia berniukų tarp 12- 
17 metų amžiaus dingimas. Tų 
miestų gyventojams gana greit 
paaiškėjo, kad vaikinus pagro
bia bolševikų policija dažniau
siai naktimis, bet kartais net 
žiūrovų akivaizdoje. Pagrobta
sis jaunuolis dingsta be žinios, 
tačiau vokiečiai komunistai 
tvirtina, jog dingusieji vokietu
kai išvežami kaž kur Sov. Rusi
jon į specialias stovyklas, kur 
iš jų būsią paruošti bolševikų 
valdininkai visai Vokietijai. 
Taip pagrobtų jaunuolių vien 
Berlyne priskaitoma iki 5000.

Vėl prisimena nacių pavyz
dys. Jie taip pat prievarta mo
bilizuodavo Vokietijos jaunimą 
į darbo tarnybą, kur stengda
vosi jiems pripompuoti nacio
nalsocialistinės dvasios, o rink
tinius uždarydavo į pilis, kur 
buvo auklėjami “tikri vokiečiai 
ir pasaulio valdovai”. Skirtu
mas tas, kad dabar muštruoja- 
mas jaunimas vietoj svastikos 
turi penkiakampę žvaigždę, vie
toj Heil Hitler šaukia Heil Sta- 
lin...

Teroro, mobilizacijų ir viso
kių “kidnapinimų” išgąsdinti 
vokiečiai paskutiniu laiku vi
sais būdais nešdinasi į anglų ir 
amerikiečių zonas. Į Bavariją 
per paskutinius tris mėnesius 
atbėgo apie 100,000 vokiečių, 
kurie pasunkina ir taip jau sun
kią DP būklę ir sudaro vis pai
nesnį galvosūkį amerikiečių ad
ministracijai. Pagal vieno mūsų 
korespondento pranešimą, iš 
Berlyno taip pat masiškai gy
ventojai bėga į vakarus. Juos 
iš ten baido ne maisto trūku
mas ir kiti vargai, bet bolševikų 
baimė. Mat, dabar jau vokiečiai 
esą. galutinai įsitikinę, kad tre
čias pasaulinis karas neišven
giamas. Pasklidus gandams, 
kad prancūzai, anglai ir ameri
kiečiai iš Berlyno gali pasi
traukti, gyventojus apėmė bai
mė ir noras laiku pasprukti į 
saugesnes zonas. Šiuo metu net 
tolimą prancūzų zoną jau pa
siekė apie 1000 berlyniečių. Jie 
yra pirmieji busimojo karo be
namiai. — Nedatekliai tik var
gas ,0 bolševikai pati mirtis, — 
sako atbėgusieji.

•
Kas sakė, kad paskutinis ka

ras buvo vedamas už tautų lais
vę, tas turėtų dar kukliai paty
lėti. Koncentracijos liagerių da
bar daugiau ir baisesnių pridy
go, negu jų buvo prieš dešimtį 
metų. Ant baisiojo nacių praga
ro urvų — Belsen, Buchenwald 
ir kitur, dabar vėl plevėsuoja 
mirties vėliavos, tik pakeista 
ženklai. Dabar jas puošia pjau
tuvas su plaktuku. Vokiečių so
cialdemokratų vadas Dr. K. 
Šumacheris Kasselyje pasakė, 
kad komunistinis Gestapo yra 
labiau prityręs už rudąjį. Kiek
viename rytinės (sovietinės) 
zonos kampe dygsta nauji kon
centracijos liageriai, 
keturiais lankais: 
mis vielomis, 
raudonarmiečiais 
kais bolševikų
Vokietijos gyventojų registra
cija ir šnipinėjimas vedamas vi
siškai pagal nacių metodus: 
kiekvieni namai, kiekviena gat
vė, kiekvienas blokas dabar irgi 
turi fiuhrerius (vadus), kurie 
privalo sekti ir loti Stalinui šuns 
ištikimumu.

Kitą kartą apie tai, kaip bol
ševikai Vokietijoje ruošiasi ka
rui.
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katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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Rusija Reikalauja Veto Teisės 
Japonijos Sutarties Klausimu
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Jung. Valstybės Atmes Maskvos 
Sutarties Plana

Būsiantieji J. V. admirolai labai sunkiai dirba Jung. Valstybių laive VVisconsin. Jie išvykę į 
šiaurės Europos vandenyną, pasiraitoję kelnes, basi niauja lai’To 7 indys.'c’Jo

RAUDONIEJI ATNAUJINO 
“BEDIEVIŠKĄ” PROPAGANDĄ
Basei — Šveicarijos Ka- gus, kad jie neturėtų jokių 

talikų Spaudos agentūra ryšių su kunigais, 
praneša, kad Sovietų Rusi- 4). Saugokis šnipų ir 
joje atnaujino “bedievis- pranešk policijai apie sa-i 
ką” propagandą. botažninkus.

Karo metu “bedieviška” 5). Žiūrėk, kad ateisti- 
veikla buvo kiek sulaiky- niai leidiniai būtų kopia-: 
ta. Bet šiomis dienomis ęiausiai paskleisti tarp 

“Maskvoje leidžiamas laik- žmonių, 
raštis “Bolševik” duoda 6). Geras jaunas 
mitetas, 1

Jungtinės Tautos Sustabdė 
Karą Indonesijoje

Respublikiečiai Paskelbė
Reikalavimus

Maskva, Rusija, rugp. 4 
Boris Leontiev, sovietų po
litinis rašytojas, kartoja 
Rusijos reikalavimus duo
ti jai veto teisę rašant Ja
ponijai taikos sutartį to
dėl, kad “Sovietų Rusijos 
įstojimas į karą ir Sovietų 
Armijos nepaprastai dide
li laimėjimai privertė Ja
poniją kapituliuoti.”

Tai aiškus Rusijos pasi
gyrimas kitų valstybių 
laimėjimais. Jei ne Jung. 
Valstybių ir Anglijos pa
galba Rusijai, tai ji būtų 
buvus sutriuškinta. ,

Be to, Rusijos rašytojas 
reikalauja, kad Japonijai 
taikos sutartį turi paruoš
ti Tolimųjų Rytų keturi 
didieji, Jung. Valstybės, 
Britanija, Kinija ir Sovie
tų Rusija, prieš konferen
ciją.
1.1

rugpiūčio 15 d. Rio de Ja
neiro. Toje konferencijoje 
bus pasitarimas bendros 
apsigynimo sutarties su
darymui.

Sekretorius MarshaU’as 
bus Jung. Valstybių dele
gacijos pirmininkas. Kiti 
delegatai bus šie: Senato
rius Arthur H. Vanden- 
berg; Senatorius Tom Co- 
nnaly; Kongresmanas Sol 
Bloom; VVarren R. Austin, 
Jung. Valstybių atstovas 
Jung. Tautose, ir William 
D. Pawley, ambasadorius 
Brazilijai.

Taipgi bus daug patarė
jų įvairiuose dalykuose.

I

Italija Nuvertino Lirą 55%
Roma, rugp. 4 — Italijos 

valdžia nuvertino savo lirą 
55( . Taigi dabar dolerio

I Kaip žinoma, Jung. Vals- vertė yra nuo 225 iki 350 
tybės šaukia 11 tautų kon- lirų. Juodoje rinkoje dole- 
ferenciją rugpiūčio 19 d. rjo vertė vra apie 640 lirų, 
pradėti taikos sutarties Tokią pat vertę turi kitapradėti 1 
darbą. Ruošiant taikos su
tartį, visos tautos turi ly
gų balsą. Rusija priešina-

■onesijos;kariuomenę iki tos vietos,! JunJ>- Valstybių valsty-
• virši

ninkai praneša, kad jie iš- 
j sprendė atmesti Rusijos

paskleisti tarp
Olandija ir Yndonesijos'kariuomenę iki tos vietos,' Jung. Valstybių 

_ _ _ ______ į Romu- respublika viešai paskel-] kurioj buvo prieš karo departamento
mitetas, vienintelė jauni- nistas taipgi turi būti ka- bč, kad abi pusės sutinka pradžios, liepos 20 d. 
mui kaip jis turėtų veikti, riaujantis ateistas. Jis tu- nutraukti karą, kaip rei- 
Nurodymuose reikalauja, ri žinoti kaip vartoti gin- 
kad jaunimo grupės persi- klus ir būti patyrusiu ka- Saugumo Taryba, 
sunktų filosofija, “atme- ro mene. \
tančia visas sugestijas at- 7). Kur tik gali, kovok dar vis nesusitaria dėl gin-( ~ __ _

Batavia, Java rugp. 4 —Jandija atitrauktų 
ir inaonesijos; kariuomenę iki tos

užsienio valiuta. Pavyz
džiui anglų svaras (pini
gas) pakilo nuo 900 iki 
1,400 lirų.

I s:LZmoJTan‘bT TautS Braziliečiy Minios Padegė
j Nors karą nutraukė, bet' AutODUSUS parašyti taikos sutartį Ja-

i- dar vi« nesusitaria dėl rin.' 1 1ponijai.

eityj”. Jaunimas turi būti religinius elementus ir su- čų sprendimą Respublikos;  ̂Sao Paulo, Brazilija — 
mokslinamas, i_ ___v________ __ ~ ~
raštis, Leninizmo dvasio- rią gali jie padaryti į jūsų kad kelios
je ir supažindinamas su draugus. ' ~
materialistinėmis filosofi- 8). Tikras “bedievis” tu- Jung- Valstybės, 
jomis. ri būti taip pat geras poli- formaliai reikalauja,

Komsomol (komunistų cininkas. Yra tai kiekvie- J- 'n
jaunimo organiazcijos) no “bedievio” pareiga už- “prižiūrėtų karo nutrauki- 
veikiantis egzekutvvis ko- tikrinti valstybei saugu- mo išlaikymą . 
mitetaas, vienintelė jauni- mą. 
ipo organizacija, kuri turi) 9). Remk 
valdžios T 
tik ką išleido brošiūrą ra 
vardu 
mo Įsakymų”.

Štai tų įsakymų verti-ją tik galima škleisti po-
mas: į žemy j.

1) . Niekad neužmirškite,! 10). Jeigu neesi 
kad komunistų valstybės nes “bedievis”, 
aršiausiais priešais 
dvasiški ja.

2) .’Stengkis
draugus prie komunizmo surištas su komunizmu. ! 
ir atsimink, kad Stalinas J Abu idealai yra Sovietų 
kuris davė naują konstitu- jėgos pagrindas, 
ei ją Rusijos žmonėms, yra j Taigi komunistų vadai ir 
“bedievybės” galva ne tik jų spauda meluoja, saky- 
Sovietų Unijoj, bet ir visa-'dama, kad Rusijoje ar jos 
me pasaulyje. Į dominuojamuose kraš-

3) . Įtikink savo drau- tuose yra religijos laisvė.

apsupti 
spygliuoto- 

enkavedistais, 
ir dar vokiš- 

milicininkais.

ponijai.
■►J VL41 A MtlUl X d. XjK^ Ali A LA O UlUlllvll LUO AA OLA * *- t •* i® 1^1___ 1 _ A ••

sako laik- laikyk bet kokią įtaką, ku- valdžia pareiškė pageida-; Pakėlus kelionės mokestį Britanija IŠtraUKS Armiją
t tautos;autobusais, Braziliečių mi- 

tarpininkautų, o ne vieninios puolė autobusus ir 
Taipgi kaikuriuos padegė.Policija 
, kad puolėsi riaušininkus 

T. Saugumo Taryba malšinti.

Iš Indijos

GM Pakėlė Aptomobiliy 
Kainas

Detroit, Mich. — General 
Motors korporacija pakė
lė nuo 2 iki 6 nuošimčiu už 
Chevrolet, Pontiac. Olds- 
mobile, Buick ir Cadillac 
keleivinius automobilius ir 

r už Chevrolet sunkveži
mius.

C. E. Wilson, korporaci-
Riaušių metu 

Respubli- žmogus užmuštas 
kiečiai reikalauja, kad O-šiaušia 6 sužeisti.

“bedievišką”; ' Z- _________
leidimą veikti, veikimą pinigais, 1

l ypatingai reikalingi_________________
“Dešimt Komuniz-, propagandai užsienyj, nes _ Anglijos turėjo galią rekomenduo-

5^ valdžia pasiuntė kvieti- ti, ir sėkmingai rekomen- 
” , „ a, jung Valstybių, davo Karo Departamento!

. Prancūzijos ir Rusijos vai- aukštiems pareigūnams, 
įsitiki- džioms, kad suvažiuotų kad jie pavestų darbą 

kiuriu didžių jų užsienio Hughes. 
ministerių atstovai pa
ruošti darbotvarkę minis
terių suvažiavimui, kuris 
įvyks lapkričio mėnesį.

, Suvažiavusieji ministe- 
riai paruoš taikos sutartį 
Vokietijai.

kurie y- 4-ri DIDIEJI VĖL SUSIRINKS Į vietiniams.
>ika1incn J I Apskaiči

r........• vių Indijoj.

yra būti geras komunistas ir 
I ištikimas Sovietų pilietis, 

patraukti Ateizmas yra neatrišamai 
komunizmo surištas su

Rooseveltas Atvyko 
Liudyti

New Delbi, India — Bri 
nu- tų Armija, kuri buvo Indi

joj per daugiau kaip 3001 jos prezidentas, sako, kad 
vienas metų, pradės išsitraukti iš turėjo pakelti kainas, nes 
ir ma- to krašto rugpiūčio 17 d. kainos už medžiagą pakilo, 

ir užleis Indijos dominijos įr taipgi darbininkų algos. 
— Įvaldymą ir apsaugojimą Walter'P. Reuther, Uni

ted Automobile Workers 
Apskaičiuojama, kad — CIO prezidentas, smar- 

Anglija turi 150,000 karei- kiai kritikuoja GM korpo
racija už pakėlimą kainu, 
nes GM korooracijos ant
ras bertaininis raportas 
parodo, kad korporacija 
per pirmus šešius mėne- 

„ siu uždirbo 8147,622,000.
Jung. Valstybių valstybės Korporacija, jeigu ji no- 
sekretorius MarshaU’as ri išvengti infliacijos, tai 
dalyvaus Inter - American ji turėjo sumažinti kainas, 
konferencijoje, kuri įvyks sako Reuther.

Marshall'as Vadovaus J. V. 
Delegacijai Rio de Janeiro
Washington, D. C. —

Roosevelto "PaHnksmini- 
mui” Kleista $5083

AVashington, D. C., rugp.: 
4 — Elliot Roosevelt šian-j 
dien atvyko liudyti Senato 
Karo Investigacijos Komi
sijai. Kai spaudos kores
pondentai iškėlė jam įvai
rius klausimus, tai jis at-

Rusai Išlaisvina Tik Netinkamus 
Darbui Vokiečius

PRANCŪZIJOS DARBDAVIAI Washington, D. C. —Ho- sakė dabar neturįs ką sa-
TD T TNTTTf^C DACTD Ačf“ CT TTADTT ward Hughes publikacijos kyti. Jis į visus jų klausi- vaistypių muitare vaiazia tris sva 
IK UrNlJVJo lAjIKAjE oLJ 1 AK 1 £ vedėjas, John W. Meyer mus atsakysęs po liūdymo. sako, kad Rusija grąžina staigas,

iNori Pravesti Sociales Reformas 
Pagal Popiežių Enciklikas

Paryžius, rugp. 4 — Po 
dviejų savaičių derybų, 
Prancūzijos Darbo Konfe- 
daracija (CGT) ir Darb
davių Organizacija pasi
rašė sutartį, pagal kurią 
abi pusės turi pertvarkyti

Cjalgas ir kainas.

Berlynas, rugp. 4—Jung. militarė valdžia užgrobė 
ward Hughes publikacijos kyti. Jis į visus jų klausi- Valstybių militarė valdžia tris svarbias Austrijos į-

, būtent. Aeterna 
visus vokiečius karo kali- Schuhfabrik, Atzgersdor- 
nius .kurie yra tokioje blo- fe; Patria, kojinių dirbtu- 
goje fiziškoje padėtyje, vę, ir audenyčią. Šios dirb- 
kad jie nebetinka jokiam tuvės yra Kreditanstalt, 
darbui ir daugelis jų jau didžiausios Austrijos ban- 
niekad nebegalės dirbti.

.pareiškęs Senato Karo In- 
ivectigacijos komisijai 
kad prieš ir po i______
sutarties, dirbti lėktuvi
nius laivus, iis išleidęs vi
so $5083.79 Elliot Roose-

Britanija Reikalauja Ilges
nių Darbo Dieną

Darbdaviai ir darbinin
kai siekia pravesti sočia- velto, mirusio Prezidento tanijos 
les reformas pagal Popie-! sūnaus, 
žiaus Pijaus XI encikliką] Jis detaliai padavė kiek ir nizuoti darbininkai dirbtų 
“Quadragesimo Anno” ir už ką tiek pinigų išleido, ilgesnes darbo dienas ir 

John W. Meyer sutiko, pagelbėtų Didžiajai Britą-i 
iš ekonomi-!

I
I

Londonas, rugp. 3 —Bri- 
socialistinė vai-Į 

“palinksminimui”, džia reikalauja, kad orga-
“1
pagal Prancūzų Kardinolų
ir Arkivyskupų susirinki- kad tai buvo padaryta to- nijai išbrįsti 
mo nu tarimų 1945 m. dėl, kad Elliot Roosevelt nės krizės.

Rusi ja Užgrobė 3 
Austrijos Dirbtuves .

i

■kos, savastis.

' Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa-

Vienna, Austrija, rugp. 4.šauly lauk»a atbaigimo. 
— Praneša, kad Rusijos! -Joubert.

y
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Berlynas, Vokietija —ginklų gaminimas, kuris 
Jung. Valstybių militarėiyra Alijantų Kontrolės 
valdžia Vokietijoje suse-[ Tarybos <' 
kė, kad vokiečiai dvejose prasidėjo maždaug 1946 
Berlyno dirbtuvėse gami- metų pavasarį ir gal anks- 
no ginklus “svetimai vals- čiau.
tybei”. Sakoma, kad vokiečiai

Jų apakimas būtų tamsi 
gėdos dėmė ant demokra
tiško pasaulio sąžinės. Bet 
reikia tikėtis, nes Jau ma
tome, kaip Amerika imasi 
vadovauti Europą sujung
ti prieš Rytų pavojų.

Tas pačias mintis pakar- 
... tojęs prancūzų kalboje,

pakvietė į garbės prezidiu- 
mą visų trijų tautų atsto
ves: estę ponią Tali, latvę 
panelę Bertiną ir lietuvę 
panelę Dr. O. Mironaitę.Vokiečiai tuos ginklus su Jung. Valstybių milita- vi kalbo& Paį

gamino be Jung. Valstybių res valdžios žinia ganun- nelė Dr Mironaitę gražiai 
miį^arės valdžios leidimo, davo elektromeehaniškus nušvietj iietutės moters: 
Nęrs neįvardino ‘kas ta įrankius. ir tuo prisidengę vaidmoni 
“svetima valstybė’’; kuriai gamino slaptai ginklus. " *
tuos ginklus gamino, bet mo nutarimus 1945 m. 
visiems suprantama, kad 
Sovietų Rusijai.

Tos dvi dirbtuvės yra darius investigaciją ir ki
tai Askania Werke dalis, tose vokiečių * dirbtuvėse, 
kuri karo metu gaminda- gal būti susekta, kad taip 
vo vien tik ginklus. Kitos pat vokiečiai slaptai gami- 
tos dirbtuvės dalys yra na karo ginklus. 
Sovietų Rusijos zonoje. Iš ----------------
tų dviejų dirbtuvių paga
mintus ginklus siųsdavo į 
trečią dirbtuvę, kuri yra 
Berlyne — Sovietų Rusi
jos zonoje.

Kai Jung. Valstybių mi- 
litarė valdžia susekė gink
lų gaminimą tai nei vieno 
neareštavo, bet 5 vokiečių 
vyriausius tų dirbtuvių v’e kilo riaušės. Sužeidė 33 
viršininkus apstatė sargy- žydus, 
ba. Tose dvejose dirbtuvė- Riaušininkai išdaužė ne- 
se dirbo apie 1,000 asme- mažai ] 
nų. Britų militarius automo-

Vokiečiai liudija, kad bilius.

!

Religinio veikalo vaidintojai — Pirmą kartą, 
po 35 metų vokiečiai turėjo progą pamatyti dra
matizuotą Kristaus gyvenimo vaidinimą Froi- 
buige. Matome sceną — Jėzaus iškilmingą įėji
mą i Jeruzalę.

[lietuvių tremtinių
GYVENIMAS IR DARBAI

(Mūsų Vokietijos korespondento)

Muncheno Vyskupas 
Aplanke Lietuvių 

Tremtinių Stovyklų

mūsų, tautinėje- 
kovoje. Tai jos-vargo mo- 

T . kykloję išmokė savo vai-
Vienas Jung. V alstybių įus lietuviško rašto, jos. 

viršininkas sako, kad pa- knygas gabeno ia pPllsų. 
jos šiandien aktyviai pri
sideda prie partizanų ko
vos. neatbodamos kankini
mų ir mirtigs. Lietuvės iš-; 
eivijoje irgi neužmiršta 
senosios tėvynės. Jų veik
la ypač pasireiškia para-, 
ma pabėgėliams. Politinė
je veikloje moterys irgi] 
neatsilieka. Štai šiomis,

----- --  „.. diX ”g?/«;’gauna!^a^” 
žydus kuriuos nužudė Bri- F/ . ■‘■a.ryoos rreziuiumas noaičirina rtariatioaim^nlr^aniiiR ativcinimns ®

Sužeidė 33 Žydus Tel Aviv
Riaušėse

Jeruzalė, Palestina —
Rugpiūčio 1 d„ laidojant 5

Augsburgo lietuvių 
tremtinių gimnazija jau 
išleido antrąją abiturientų 
laidą. Šių metft laidoje 
Augsburgo lietuvių trem
tinių gimnaziją baigė 15 
abiturientų. Nepilnų dvie
jų metų bėgyje gimnazija 
išdavė brandos atestatus 
37 auklėtiniams, kurių 
dauguma jau studijuoja 
vokiečių universitetuose.

Augsburgo lietuvių trem
tinių nepailstamai gimna
zijai vadovauja prof. A. 
Vasiliauskas, vienas iš jos 
steigėjų.

Muncheno vyskupui lan
kant Muhldorfo vokiečių 
parapiją ten gyvenantieji* 
lietuviai tremtiniai papra-j 
šė sutikimo pasveikinti Jo1 
Ekscelenciją Ii fe t u v i ų j 
tremtinių vietos bendruo-j 
menės vardu. J. E. vysku-i 
pas J. Neuhausler ne tik: 
mielai priėmė lietuvių 
tremtinių delegatus, bet ir 

! pareiškė norą aplankyti 
! lietuvių stovyklą.

Vyskupui į lietuvių sto
vyklą atvykus, lietuviui 
atstovai garbingąjį svetį! 
gražiai pasveikino ir pa-! 
dėkojo Bavarijos Katali-;

Suvaržytas DP 
Judėjimas

Amerikiečių okupaciniai 
kų Bažnyčios vadovybei j or£a?ajnuo su_

už dvasinės paramos teiki-1 ^5^.susisiekimą su 
mą lietuviams l_ ......
niams. Ganytojui trumpai 
'buvo apibudinta Lietuvos; 
[istorija, lietuvių atsispyri-:

(Iš tremtinių laiškų BALKui) skaičius yra ribotas, nOrs)mas Pr^e^ rtįsU pr^v ošia i- 
Tremtinių sveikatos sto-'į jas žmonės labai nori pa-'^j ir v? iecilJ Pro

v«: Dėl maisto trukumo.ltekti. Kiti dirbantieji sto-L.en^ tremtinįų ir Lietu:

TREMTINIUOSE PLEČIASI 
LIGOS

i

išleido atsišaukimą į viso 5 
pasaulio moteris, kviesda
mos ir prašydamos jas per 
spaudą ir parlamentus 
kelti į aikštę mums pada- 

langu.^sudegino du Į skriaudą ir padėti at-!
® ® gauti laisvę.

Tada deklamuojasi visp- 
_[mis trijomis kalbomis pi-

BELGIJOS LIETUVIAI ŠVENTE nuoj'a “Lietuva brangi” 

SUSIKAUPIMO DIENĄ ! BALF’o įgaliotiniui kun.
—-------------------------  , J. Danauskui ir lietuvių

Atsiliepdami į Pabalti- štai didieji etapai tame ke-, kultūriniam komitetui už 
jos moterų Tarybos prezi- lyje. '
diumo atsišaukimą, Belgi-j T 
jos lietuviai, vadovaujami visi _
BALF’o įgaliotinio kun. J.[musų kraštai paliekami Sugiedoti jų himnai. 
Danausko ir lietuvių kul-:baisiausioje priespaudoje.' 
turinio komiteto pirminin-' Žinios, ateinančios iš Lie
ka p. J. Mališkos. birželio i tu vos, baisios: gyventojai 
15 d. surengė susikaupimo;išvežami, krašto ūkis nai- 
dienos iškilmes su pamal-'kinamas. Galiūnai, kurie 
domis ir iškilmingu posė- neužmiršta buvusių vokie- 
džiu.

Pamoksle kun. 
damavičius nurodė skau
dų mūsų ramios ir kury-;
bingos tautos likimą dėl Užbaigė Šaldytuvų Inžinie-

tai už pakorimą dviejų 
Britų karininkų, Tel Avi-

talpų, neaiškios padėties [menkesnius atlyginimus, 
ir screeningų, lietuvių! Tremtinių pageidavimai: 
tremtinių sveikatos būkle.a) „g, ir av.alyn?s.
Europoje vertinama ze-,Nors esame lš BALF’o ga- 
miau vidutines. Padidėjo! didelius rūbų 
žmonių i----------------
jautrumas, veik pas kiek
vieną didesniame ar ma
žesniame laipsnyje išsi
vystė mažakraujystė, dau
geliui nukrito svoris ir su
mažėjo organizmų atspa-

• v

kiekius, 
kad dau- 
tai yra 

apsi-

bet atsimenant,' 
geliui tremtinių, 
vienintelis būdas 
rengti, o be to, rūbai nuo
latos. susidėvi, todėl rūbų 
trūkumas tremtinių tarpe

Į SU 
^"”7-J kitomis zonomis. Įvažiuoti 

[j kitas zonas iki šiol buvo 
[reikalingi leidimai, ku
riais galėjo pasinaudoti ir 

• JDP. Dabar leidimai duo
dami tik vokiečiams. Tuo 
tarpu DP joki leidimai kol 
kas neduodami, šis suvar
žymas labai pažeidė DP 
kultūrinį gyvenimą.

Lietuvių Veterinarijos 
Gydytojų Suvažiavi

mas
Hannoveryje įvyko lie

tuvių tremtinių veterina- 
(rinarijos gydytojų metinis 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo didesnioji dalis Vo
kietijoj gyvenančių lietu
vių veterinarijos gydyto
jų. Lietuvių Tremtinių Ve
terinarijos Gydytojų Są- 

tąi P°ljunga aplinkiniais keliais 
'turi užmezgusi ryšį su ve
terinarijos komisija prie 
JTO.

Suvažiavime paaiškėjo, 
kad dalis lietuvių veteri- 

i narijos gydytojų Vokieti
joje dirba savo profesinį 
j darbą, gi kiti įvairiuose 
universitetuose gilina stu- 

Suteikęs pa- dijas. Šiais metais keturi 
v garbingasis veterinarijos gydytojai 

ir; svečias pareiškė norą pasi- apgynė doktaratus, aštuo-

t
J. E. Vyskupas J. Neu-: 

hausler savo žodyje pa-, 
reiškė, jog tremtiniai yra! 
labai artimi jo širdžiai.! 
“Aš labai atjaučiu jus, nes J 
esate nustoję savo tėvy-1 
nės, savo tėvų, artimųjų, 
viso turto, savo bažnyčių, 
kuriose priimdavote sa
kramentus, ir kapinių, ku
riose ilsisi jūsų artimieji,! 
tačiau jūs vieno dalyko ne-į 
[nustojote — tikėjimo. Jei-; 
igu jūs jį užlaikysite ir 
[ kantrūs būsite, 1 
trumpesnio ar ilgesnio lai- 

} ko jūs tikrai sugrįšite į sa- 
ivo laisvą tėvynę, pareiš
kė lietuviams J. E. vysku
pas J. Neuhausler.

Toliau vyskupas prane- 
j šė, kad įsakęs Bavarijos

Ben-! b) Maisto dalykų ypač,katalikų kunigams gražiai

i mažėjo organizmų atspa- n§ra pašalintas> vis
rūmas pnes įgas. Epide- ĮaĮjaj pasigendame vyris-! 
mimų ligų, dėka pneziu- k rūbl) o trūksta
ros ir skiepijimų, nepasi-;ketai(Į pa)t^ ^„1, ir, 

je. ’ ' minėjimo surengimą pade- sPuas<j^i°'Vyri?k,J moteriškų ba-
Dabar. karui pasibaigusiojo estas p. Tali ir totviųi*”®"®"? rėk> už^' S' PradzloJe S^JO-i
si džiaugiasi laisve, o'vice-konsulas p. Raeenis. P™ /j”J° 

gyuycų įigo.uų vaiką gražiais naujais ba-:
atsinaujina. Taip pat pa- įU]ęaįs jej reikės dar žie-i 
gausėjo susirgimai skil- mavoti. vaikams avalynės 
vio žarnų ir kitomis vidų- jr vg| |abai truks

Uždarymo kalbą pasakė 
j * Šiomis *. _ _

dienomis iš Lietuvos atvy- drai imant tremtinių masė trūksta: taukų, rūkytų la-iir su užuojauta apseiti su*

LIETUVOJE LIKO TIK 
PUSĖ GYVENTOJŲ

Tremtinių darbas:

o ypač trūksta

Jei reikės dar žie-i
s . ” mavoti, vaikams avalynės

kęs vienas belgas papasa- Yra įjungta j darbą. Dau- žinių kondensuoto pieno!tremtiniais, 
koies anie baisia lietuviu guma vyrų dirba ameri-i Nestle , nes tai atstoja laiminimą, tadlos padAr Lietuj e We«ų įstaigose: sande- ir cukrų, o vaikams ir svečias parc 
belikę vos pusė gyventojų. Huose, prie transporto, džiovininkams — žuvies i klausyti lietuviškų dainų. 
Siaučia baisus teroras, žu- miškuose, sargybų ir dar- taukų. ................

čių satelitų ir jais rūpina-: 
Dr. Gai- si, turi atkreipti akis ir į 

mums daromą skriauda. -autos_ r
Siaučia baisus teroras, žu- , v
dymai ir išvežimai naikina bo kuopose ir kitur. Kita
lietuvius, 1

- palaužti jų pasipriešinimo
dvasios ir noro gyventi administracijos, maisto irĮer 
laisvais. Eina apie 10 slap-:rūbų sandėliuose, stovyk-[B. G. 
tų laikraščius. Slaptoji ar- policijoje, t 1 
mija visu smarkumu veda komandose ir kt. 
kovą prieš okupantus ir seka dirbantieji švietimo,! 
yoač prieš kolonizaciją, sporto, meno ir kitose kul-^oje gyvenančių 
Rusai kolonistai neišdrįs-sritys žurnalisti- tremtinių tanu 

lietuvių ūkiuose, nes panti- “ * «. Dirbantieji darbodovybei ir visiems duos- kilnojimą!, 
zanai tokius Įsibrovėlius ir sargybų kuopose yramiesiems HotoVUo, .
tuojau sulikviduoja. Visos geriausiai atlyginami; jie viams už; gausią Jr turtin-ponus, vadovėliais lietuvių 
li-tuviu viltvs USA ir An- Kauna dalį atlyginimo vo- g4 pagalbą ir reiškiu vilt},.tremtinių mokyklos nepa- 
iglija, visi laukia jų kaip kiškomis markėmis ir kad Jūsų parama toliau [kirto. Lietuvių tremtinių 
išvaduotojų i

• ■ * imos vergijos. • 1 - . . «-----
! Ta pačia proga, ponas J. dalykų nusipirkti ir gauna 
Mališka pasveikino lietu- pakankamą kiekį rūkalų, 
vius, atvykusius darbams kas čionykščiose sąlygose 

d-‘į Belgijos anglių kasyklas. y.ra la^i vertinga. Deja, 
Jų keletas buvo atvykę į šiose kuopose dirbančiųjų 
Briuselį ir dalyvavo šiame " 
minėjime. Iškilmingas po- . . , . , .
sėdis baigtas Tautos him- kurios prižadėjo
nu •' parašyti atati n k a m u s

Pastaba: - Minėtas Pa-!straipsnius kiekviena savo 
baltijos moterų atsišauki-! sPau<*°je. 
mas prancūzų kalba yra, Pas> J|,ozas Lepūnas, 
kun. J. Danausko rūpės-; f Z T“Z , .
čiu plačiai paskleistas po ** Ltetuyoje.Suscnidytų 
Belgiją. Tarp kitų, po ke
liasdešimt egz. buvo pa
siųsta belgių moterų libe-įleista 1942 m. Tai dokumentali- 
ralių pirmininkei, senato--nis bolševikų žvėriškumo įrody- 
rei poniai Georgette Cise-[mas. Kaina — 15c.

i

dviejų vilkų kaimynystės: 
išreiškė viltį, kad bandy
mų laikas baigsis, ir ver
gija augs, kaip žlugo dau
gelio ant vergijos pamatų 
kurtos galingos valstybės. 
0 dabartiniu laiku visiems’ 
reikalinga kantrybė ir iš-! 
tvermė, ypač broliams: 
kenčiantiems Sibiro ištrė
mime ir tiems, kurie su 
ginklu rankoje gina nely
gioje kovoje tėvų žemę. 
Buvo pasimelsta už nu
kankintuosius bei žuvu
sius.

VISIEMS LAISVĖ — 
MUMS VERGIJA

Minėjime dalyvavo 
prie programos prisidėjo 
Belgijoje gyveną latviai ir! 
estai. Posėdį atidarė ir 
jam pirmininkavo p. stud. 
J. Mališka. Pakvietęs su
sikaupimo minute pagerb
ti mirusius už mūsų tautų! 
laisvę, atidarymo kalboje 
nušvietė mūsų tautų per šį 
karą pereitą kančių kelią: 
1939 metų nacių - bolševi
kų susitarimas, karinės 
bazės, visiška okupacija,; 
“rinkimų” komedijos, ūki- riaušių sėkmių, 
nis kraštų alinimas ir iš
naudojimas, baisiosios 
1941 m. birželio mėn. de
portacijos dienos, vokie
čių okupacija ir vėl “išva-

I

c) Vaistų labai reikia se-Į 
bet*neįstengia dalis užimta stovyklų vi- kančių: Multi vitaminų, j

• • - • daus tvarkymo darbuose:iVitamin C, Insulinas, Li-[
extract — ampulėse, i 

Phos, Pyramidon, 
tų laikraščius. Slaptoji ar- policijoje, ugniagesių j Calcium — ampulėse (y- 
mija visu smarkumu veda komandose ir kt. Toliau patingai reikalinga).■ - - ............. Vardu

Vytautas Paulauskas
Pirmadienį, rugpiūčio 4 

“Darbininke” lankėsi inž. Vy
tautas Paulauskas, sūnus pla
čiai žinomų visuomenininkų ir 
biznierių, pp. Vlado ir Barbo
ros Paulauskų, gyv. Lowell. 
Mass. Išsikalbėjus, sužinojome, 
kad Vytautas Paulauskas šio
mis dienomis užbaigė šaldytuvų 
(refrigerator - cooling system) 

Chicagoje. 
linkime ge- 

i 
I

inžinierijos kursą 
Jaunam inžinieriui

Vytautas karo 
Merchant Marines.

Augsburgo Lietuvių 
Tremtinių Gimnazija 
Išleido Antrų Abitu

rientų laidų.

ni studentai gavo veteri
narijos gydytojo diplomus 
ir apie 10 veterinarijos 
studentų ruošiasi baigti 
studijas šį rudeni.

St. Devenis.

Lietuvių tremtinių 
amerikiečių zo-;kyklos nepailstamai 

lietuvių gia sunkiu tremties keliu 
nuošir- ir didina lietuviu kultūrini

mo- 
žen-

įvairūs skelbimai

ISO 1*1 S* VFO OI X V j llCLlltJd Į «

išvežtųjų koje, šalpos organizacijo- džiausią ačiū BALF’o Va- Jobyną. Nuolatiniai per-
__ i— rx- 1_____ Ji___________ 1__ i i »• I iim Q i ViSORiclUSi HC”

mesiems Amerikos lietu-jdatekliai, vargas su patai-
“ • o. . • _ _____ •_ __________ 2 1* £

iš neoakelia- skriPtais» už kuriuos kan- lengvins mūsų tautiečių mokykla pasiekia vis nau- * ___ __ i? _ •>_ n__ •__ • _ oimbtn Arklio -iii laimniimii

let. Tarptautinės katalikių

metu buvo 
Jis yra ap

važiavęs daug pasaulio kraštų. 
Jo tėvelis yra LDS Garbės ir
Centro valdybos narys ir nuo- moterų Sąjungos pirmi- 

duotojų” rusų grįžimas — širdus “Darbininko" rėmėjas. ninkei p-lei de Hemptinne

tinose gali reikalingiausių sunkią dalią.
P. MINKUNAS, 
BALF’o atstovas 

Vokietijoje. 
BALF Centras kiekvie

ną dieną gauna įvairiausių 
laiškų, prašymų. Ir pagal
bos prašo mūsų broliai, 
mūsų giminės, mūsų tėvai. 
Savo dovanomis mes sa
viškiams ilginame amžių 
ir duodame vilties gyven
ti. Visas dovanas tiek rū
bus, avalynę, medikamen
tus, knygas, mokykloms 
reikmenes ir pinigines do
vanas malonėkite siųsti 
adresu:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine. 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. Ev. 8-7871

ir socialisčių moterų pir-

s Kunigų
Parašė Juozas Prunskis. Iš-

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

S&. Boston 27, Massj

jų laimėjimų

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTTVIU 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visoktŲ reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
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

____________________________

Co operative Bank
430 BI0ADWAT • IOUTR BOSTON
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. Europos Likimas
Rašo A. J. Stanius į KUR PRIEŽASTYS? 

NEV YKUSIOS V ILTYS j Priežastis tęs b?’^'s 
_ ' nuaivvl imn InHoi oičia.Dveji metai su geru 

kauru, kai sustojo praga- .. 
riškieji karo veiksmai.1, 
Dveji metai — ilgokas lai
kas. Rodrs dnrnr )ra<g prflli- 
ma psdrrvti. Reikėtų tikė
tis, kad ka^o žaizdos jau 
būtų užgvd^tos, taika ir 
gerove grąžinta. Deja!

Rodos, daug ir dirbta. 
Buvo konferencijų,

i suvažiavimu. Diolomatai, 
1 rinktiniai ,ra’s*vh’” “sme-

Šv. Ignaco Loyolos šventės proga mūsų Vyskupi- genvs” i-;-Pi3 
jos organas “Pilot” primena, kad sukako 100 metų nuo įr traukimais skubėio į 
to laiko, kai Bostone įsikūrė Jėzuitų Ordinas. Jis čia sneciaUai išpuoštas sales 
tvirtai įsigyveno ir dirba labai gausų ir išganingą dar- “kurti” n esu ardomą pa- 
bą religijos ir apšvietos srity. Bostono Arkivyskupas šaulio tai’m. Ir nasavvta 
ir dvasiškija nuoširdžiai sveikina Jėzaus Draugiją su šimtai kalbm ir prirašyta 
ištisu šimtmečiu garbingos darbuotės jaunimo auklė- vežimai nrotokohi, ir iš- 
jimo srity. “Beveik visi mūsų kunigai — sako Pilot — ?erta tūkstančiai bonkų 
ir tūkstančiai pasauliečių buvo išmokslinti ir išauk- šampano ir vvno... išval- 
lėti arba Bostono Kolegijoj arba šv. Kryžiaus Kolegi- gyta statines kaviaro... 
joj Worcestery. Ištisos kartos dėkingų ir atsidavusių Nors dveji metai, kai nu-: 
abiturientų bei aliumnų šlovina ir garbavoja savo Al- tilo karo aidai, nors a^mo- 
ma Mater (gausiąją Motiną) už savo sėkmingą ir tvar- tų, bombų garsus i--------
kų gyvenimą; taip pat dėkos ir dėkoja už laimingą am
žinybę”.

Jėzuitų Ordinas buvo įsteigtas 1531 m. Šv. Ignaco no kraustytis iš Europos, simena. Sveiko proto žmo- 
Loyolos, buvusio kareivio, kurs besigydydamas iš žaiz
dų, pradėjo skaityti šventųjų gyvenimus. Šventųjų pa
vyzdžiai tiek paveikė Šv. Ignaco sielą, kad jis pats pa
siryžo jų pėdomis sekti. Išsižadėjęs pasaulio kautynių, 
ėmėsi dvasinių ginklų kovoti prieš išganymo priešus. 
Atsiskyręs nuo pasaulio per ištisus metus, atsidavė 
rimtiems apmąstymams, kurie lietė vien sielos išgany
mo reikalus. Tur būt gausių tuomet susilaukė Dievo 
malonių, kad paskui taip pasisakė: “jei visai nebūtų 
Šv. Rašto, tai aš vis vien esu pasiryžęs mirti už tikėji-11 — 
mą vien pasiremdamas tuo, ką man tada Dievas ap-; 
reiškė”. Tačiau Šv. Ignacas buvo ne vien kilnus mąsty-i 
to jas bei svajotojas, bet ir praktiškas žmogus. Jis su-Į 
prato, kad stojant į dvasinę kovą, greta pamaldumo J v7įT 
reikia ir mokslo. Be abejo, Dievas ir tai jam apreiškė,: 
nes jis įvertino mokslą ne dėl kokios tuščios garbės,1 
bet dėl tikro reikalo: norint sėkmingai skelbti Dievo siblaškę,

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................   $5.00
Vieną kart savaitėje metams ... $3.00
Užsieny metams ...................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
66 W«tt Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Jėzuitai

inusivvlimo la^ei aiš’”’: ii 
ikv*o, k°»n kuolas vidurv 

. Nė viena tauta, juo 
labiau Eurooa bendrai, ne-; 
stun tin,rp»*»oe va^o — <«^r- 
uin^o, tvirtavalio. a’švia- 
reono. nlanin^o. kurs im
tasi tiesios linijos. h”*is 
rūnint”si visos ž»^oniios 
Hbu. Eurona ta itin jau
čia. Drebėdama lank’a tn- 
vio vado, kain stebuklo iš 
dar’cra,’S. O in

Juo ilgiau jis už
degs, juo blogiau!

I 

Tik vienį finv. Ri’siios 
'*adai t”n aiškia liniia,! 
kurios laikosi griežčia”ciii 
tikslumu. Prie pasirinkto 
tikslo iv emnma gudn«i ir 
nlanin'mi Nieks nedrįstai 
knins kaišioti. Ir kaip iš
drįs!
! VADAI BE KAMŠČIŲ

J Europos tautos, laistos 
! Dakeitė ar pavergtos, dairosi į Ry- 

skambūs žodžiai, žiaurieji tus arba į Vakarus. Į ry- 
karo talkininkai: baimė, tus kreipiasi ir nusipurto, 
skurdas ir badas nė nema- Kreipiasi į vakarus ir nu-

Jie siaučia, blaškosi į vi- gus iš bolševikų nieko ge- 
sas puses. Niekas nė ne- ro laukti negali.
svajoja jų suvaldyti. Ir at-' Vakaruose yra dvi tau- 
eitis nė truputį neblaivėja. tos, kurios Europą galėtų; 
Kažkur dunda, lyg virš išgelbėti iš baimės ligos:! 
debesų, lyg požemy, šiur- Anglija ir Amerika.
pūs naujo karo aidai. Vie-| Anglija, deja, serga ta. 
ni kreipia į juos dėmesį, pačia liga, kaip ir kitos; 
kiti ne. Vieni sako:

• Linksminkimės!
kas trumpas. Tuoj bus ki

etas karas.
Kiti:

Neverta!

I
~ . - r . i Šv. Catherine Laboure, vienuolė vincentiete. kuri šventąja paskelbta šiemet

(Europos tautos. Neturi ti- 27 d. Čia dailininkas ją vaizduoja vizijos momente, kada (1830 m.) apsi-
T ai vadų. Churchill, ne- reiškė Dievo Motina ir prasidėjo maldingumas i Stebuklingąjį Medalikėlį. 
L,a1' pamainomos energijos va-,----------------------------------------------------------- -------

das, pasirodo, buvo trum-tiek raudoni, kad nori ir[tis — dairytis iš kur gre 
paregis — nepramatė atei- visus vadų darbus matyti šia pavojus. Jos puikiai ži

i nm Lr-1 Oi ________J___________ A j  1 — 1 I ! t i • i • ’

kad nori ir f tis — dairytis iš kur gre

žodį reikia būti ir uoliam ir tinkamai išmokslintam. Ir nusiminę 
jis pats, jau pilnai subrendęs vyras, nesidrovėjo eiti

GRA2I0S IR VERTINGOS 
KNYGOStieš ir padarė baisių klai- tik raudonus. Antra, labai no, kad niekas jų negins,!

Dabar, silpna Anglijos ekonomi- kaip niekas negynė Balti- 
- nė būklė žymiai mažina ki- jos valstybių, Lenkijos ir 
•i 4... vntis ir slopina kitų. Aišku, tų išsigandu-

jsių tautų atstovai konfe-
Antroji Europos išsigel-' renci jose turi daugiau ty- 

ar net pataikauti 
plėšriam gyvuliui, jei nori 
savo kailį išgelbėti. Štai 
kodėl ir Jungtinių Tautų 
(Unitcd Nations) organi- Parašė Vincas Nagomoskis. Iš- 
zacija tokia neveikli, beje- leista 1936 m., 170 pusi. Kai

na — 35c.

Nėra jokių jų SSSR naudai.
vilčių naujam gyvenimui. ! socialistiniai vaidžios va. -------- •’ -- - -

Ir taip vieni perdaug iš-,dai visą savo energiją turi!tų tautų viltis 1 
o kiti perdaug!išsunkti, itin užsienio poli-!pačios Anglijos baisa. 
— mažai kas tikos srityje, besigrumda-' 

žiūri į gyvenimą, mi su savo

Pramoninės Demokra 
tijos Pagrindai 

Parašė ir išleido Uosis.
Kaina — 50c.partijos” žmo- bėjimo viltis yra Amerika, i lėti, TT*i o t ailrloiiati T; T..blaiviai

Žmonijos viltys neišsipil- nėmis. Jie turi atsiklausti Ji Europoje nėra nublan
kusi, bet ir jos neryžtingu
mas pradeda daug ką 
stumti nepasitikėjimo 
kalnėn.

IŠSIGANDUSIOS 
AVYS

Kitos Europos tautos, 
kurios liko laisvos nuo bol
ševikų vergovės (o jų ne
daug!) yra persigandusios 
avys be piemens, be apsau
gos. Jų vienintelis rūpės-

mokyklon ir ten greta su vaikais mokais gramatikos dė baigia vi-'tų “rėmėjų” kiekviename
ir kitų pagrindimų mokslų. Tą mokslo ir griežtos sus nuodyti. 1 žingsnyje. O tie “rėmėjai”
drausmės principą jis įnešė į Jėzaus Draugijos konsti-į--------------------------------------------------------------------
tuciją ir įsteigė vieną iš mokyčiausių ir drausmingiau- pasižymi. Katalikai jais didžiuojasi, bet Bažnyčios 
šių vienuolijų Katalikų Bažnyčioje. i priešai jų labai neapkenčia ir visaip šmeižia. Negalė-

Jėzuitų ordinas skaičiumi savo narių viršyja visas darni jiems prikišti nemokšystės bei protinio atsiliki- 
kitas vienuolijas. Jų yra virš 20,000, išskirstytų po vi- mo, pereina į priešingą pusę ir prikaišioja jiems viso- 
są pasaulį. Savo sumaniu veiklumu, išmokslinimu, kias suktybes ir gudrias intrygas, tur būt dėlto, kad 
drausme ir ypatingu atsidavimu bei klusnumu Šv. Sos- Jėzuitai, turėdami daug gabių vyrų, mokėdavo ati- 
tui jie sudaro vieną stipriausių katalikybės tvirtovių, dengti pasaulio suktybes ir jas sėkmingai tramdydavo. 
Su jais skaitosi visas intelektualinis pasaulis. Negali Bedieviai negali pakęsti, kad Jėzuitai juos muša jų pa- 
nesiskaityti, nes visose mokslo šakose Jėzuitai ryškiai čių ginklu. K.

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija.

pa-

gė, visus klausimus stu
mianti tik tolyn ir tolyn. 
O jei ką ir bando nutarti, 
niekas tų nutarimų nevyk
do. Be autoriteto, be jė
gos ir su bolševikų “veto" 
stabdžiu.I

1 (Bus daugiau)

Pamaldų Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius. 1929 m. Kaina— 20c.
DARBININKAS

366 \V. Broaduay,
So. Boston 27, Mass.

PARTIZANAI
APYSAKA

Paraše

lenas Kmitas

14.

Dvi Drauges

— Viena ir ta pati prieš milijonus veidų?
— Taigi, taigi. Ir vis dar negali atspėti? 

Nugi — nosis!
— Iš tiesų... nosis! Cha! cha! cha! — juo

kėsi Aldona.
— Taigi matai. Ir tokio lengvo dalyko ne

galėjai atspėti. Dar viena mįslė: kas yra ga
le Kauno?

— Kauno gale? Kuriam gale?
— Kaunas turi tik vieną galą.
— Kaip tai vieną? Jis gali turėt nežinia 

kiek galų ,nes jis beveik apskritas. Bet, dalei- 
dus, kad jis pailgas, tai nežinia apie kurį ga
lą eina kalba.

— Ne. Kaunas turi tik vieną galą ir tam 
gale yra raidė “s”.

— Iš tiesų! Cha! cha! cha! Tetute šiandien 
geram ūpe. Net ir kitus moka prajuokinti.

— Pasijuokt sveika, Aldonyte. Kartais net 
pro ašaras reikia juoktis. Kitaip iš proto ga
lima išeiti.

— Iš tiesų, kokie baisūs laikai. Numirt, tai 
numirt, visiems tas pat skirta. Bet kai reikia 
tokias baisenybes gyvent, tai net pavydas 
ima, žiūrint į negyvėlių veidus.

— Na jau ir nušnekėjai. Pirmiau juokeisi, 
dabar jau apie mirtį. Nėra ko skubėti. Pabu
vosi užtektinai ir anam pasauly. Reikia ir čia 
dar kiek pagyventi. Esi jauna, sveika, gyve
nimas šypsosi...

— Šypsosi?!..
— Na, na, neaimanuok. Gyvenimas, žino

ma, kol kas neįmanomai blogas, bet juo jis 
blogesnis, juo daugiau vilties ir net tikreny
bės, kad jis turi pagerėti. Nepamiršk, kad ne 
mes vieni taip gyvenam. Ir kitos kur dar di
desnės tautos, šimtai milijonų žmonių, ver
gauja, skursta, dejuoja. Juk negalimas daik
tas, kad jie visados tai pakęstų. Kaip nors, 
kada nors, tie retežiai turės trūkti. Gal dar 
bus baisingų kovų, perversmų, bet pirmiau ar 
paskiau, turės ta klaiki padėtis pasikeisti. 
Juk yra Dievas danguje. Jis tars lemiantį žo
dį: gana! Taip, Aldonyte, mes dar sulauksim 
geresnių dienų. Ir aš, kad ir jau sentelėjus, 
tikiuosi jų susilaukti. O ką jau bekalbėti apie 
tave.

— Sulauksim, tetyte, sulauksim! — pabu
čiavo ją Aldona.

— Na, ir gerai. Viltis galinga dorybė. Ji 
duoda jėgų ir drąsos.

— Taip, taip, viltimi gyvensime.
Pasigirdo beldimas į duris.

— Kas čia būtų? — susirūpino Eugenija ir 
ėjo atidaryti. Įsileido — Čeveryką.

— Labas vakaras, pilietės.
— Labas vakaras, — atsakė nustebusi Eu

genija.

Ji manė, kad ateis Andriukas, arba tas 
įkyrus komisaras Pochotinas, o čia lietuvis. 
Klausiančiai į jį pažiūrėjo.

— Mano pavardė Čeverykas. Esu lietuvis, 
Lietuvos Tarybos pareigūnas.

— Komisaras?
— Taip, piliete. Tovarišč komisaras. Kito

kių pareigūnų Sovietų Sąjungoj nėra.
— Kuo galiu tamstai patarnauti?
— Kadangi pilietė neprašai mane sėsti, tai 

esu priverstas labai greitai savo reikalą at
likti. Ar tamsta nebūsi Eugenija Stuobriene, 
Andriaus Stuobrio žmona?

Tai buvo taip netikėta, kad Eugenija krūp
telėjo, tarsi kas būtų metęs sprogstamą gra
natą .Bet nuostabiai greit susivaldė.

— Kas aš būsiu, dar nežinau, bet oficijaliai 
vadinuosi Teofilė Gintalienė.

Reikia pripažinti, kad Čeverykas, tyčia, ar 
netyčia, padarė meisterišką detektyvo triką. 
Klausimą išsyk, tarsi iš pištalieto, iššovė, 
taip kad Eugenija, parodžius tiek susijaudi
nimo, nejučiomis save išdavė. Bet jos pasta
ba buvo tiek pašiepianti, kad Čeverykas bu
vo priverstas atsiliepti:

— Pavartojau žodį “būsi”, nes tai lietuvių 
kalbos ypatumas, kurį mūsų liaudis dažnai 
vartoja. Bet, kadangi tamsta apsimetei nesu
pratusi, tai visai aiškiai klausiu: ar esi An
driaus Stuobrio žmona?

— Aš jau atsakiau, kad oficijaliai vadinuo
si Teofilė Gintalienė.

— O kaip privačiai vadiniesi?
— Tamsta nori įsibrauti į mano privatų 

gyvenimą? Tai ir aš liaudies tarme atsaky
siu: ne šun dešra.

— Tamsta mėgsti liaudies komisarą už
gaulioti.

— Tamsta liaudies komisaras? Kokios 
liaudies — lietuvių?

— Žinoma, kad lietuvių.
— Tokių komisarų lietuvių liaudyje nėra. 

Čia tik Rusijos komisarai.
— Bet aš juk lietuvis.
— Tai dar blogiau. Tamsta pars davėHs.
— Pilietė skverbiesi į liaudies priešus!
— Nesiskverbiu, nes tamsta kaip tik esi 

liaudies priešas. O jūsų draugystėje būti ne
noriu.

— Dabar tai jau neabejoju, kad tamsta esi 
bandito Stuobrio žmona.

— O tamsta esi Lietuvos Judošius ir dar 
Iškąri jotas.

— Tamsta už tai užmokėsi.
— Kiek nori? Trisdešimt grašių? Aldonu- 

kc! Pasirausyk krepšely, gal tiek surasi.
Eugenijos kraujas užvirė. Ji nieko nebe- • 

paisė. Čaižė jį be pasigailėjimo. Bet ir Čeve
rykas nebuvo skolingas. Jis gimęs stačiokas. 
Smuklėje jautėsi kaip jūrininkas laive. Vy
ras ar moteris — jam vis viena. Koliotis pra
deda lietuviškai .bet užsigarduoja “trijų auk
štų” rusiškais keiksmažodžiais.

Ginčas ėjo smarkyn. Jau rodės prieis prie 
fizinio susirėmimo. Kibti buržuikai į plau
kus? Kodėl ne? Juk tai liaudies priešas. Vis 
dėlto laukė — tegu pradės. Eugenija muštis 
nepradėjo .bet žodžių nesigailėjo. Čeverykas 
nepasidavė, bet jautė, kad kovą pralaimės. 
Jo žodynas baigė išsisemti.

Aldona išsprogusiomis akimis į juos žiū
rėjo. Kas jai daryti? Kaip sustabdyti tą ne
malonų ginčą? Bet klausimas savaime išsi- ; 
rišo. Pasigirdo naujas į duris beldimas. Aldo
na bėgo atidaryt ir įsileido komisarą Pocho- 
tiną. ’



Antradienis. Rugpiučio 5. 194?

Pasaulio 
dvajAumai

«

PASKUTINES HITLERIO 
DIENOS

I

i

T kalingas derybas turįs 
vesti Goeringas. Bet ba
landžio 23 d. atėjus žiniai, 
kad pagal įpėdinystės į- 
statymą Goeringas norįs 
perimti vyriausybę, Hitle
rį ištiko pavojingas įtūži- 
ultimatumą. Speeras ba
landžio 23 d. aplankė jį 
paskutinį kartą, kai jau 
buvo gauta Goeringo tele
grama. Bormannas ko
mentavo ją kaip Goeringo 
ultimatumą, Speeras ba
landžio 24 d. anksti rytą 
paliko bunkerį, būdamas į- 
sitikinęs, kad galas jau

I

Evą Braun ketinant nusi
žudyti. Hitlerio sekretorė 
Gertrūda Junge papasako
jo. jog Hitleriui buvo pa
siūlyta kapituliuoti, kad 
Berlynas nebūtų naikina- 

imas. Kitą dieną rusai bu- 
įvo apsupę Berlyną. Apie 
balandžio 26—29 d. būvį 
yra lakūnės Hannos Reits- 
ches parodymas. Ji pareiš
kė, jog kas dėjosi bunke- 

! ryje. nebeturėjo nieko 
bendro su sveiku protu. 
Vokietijos ir Berlyno oku
pavimui rutuliuojantis, 
bunkeryje vėl vyravo nu
galėjimo viltis, kurią vie-

Tai tikra baidyklė — Šis žvėrelis turi dideles žalias akis, bet jis nėra 
didesnis už paprastą voveraitę. Jis maitinasi tik vabzdžiais. “Popeye”, 
moksliškai geriau žinomas kaipo Tarsier, yra atvežtas iš Philippinų į 
Bronx zoologinį muziejų, New York.

”k"ad Didžiųjų Valstybių Lenktyniavimas
kiai nebeturejo nieko ben-į 
dro su realiomis sąlygo-’ 
mis). Hitlerio sekretorė' 
priduria, kad Hannai Reit-I BBC

46

I

I
programa 
kalbomis,

< 
radio transliacijoms, 14'tik nepilnus 4% iš prog- 
mil. Britų tarybai, kuri 
paskirsto filmas ir knygas 
ir paremia propagandos 
institutus užsieniuose, ir 
apie 10 mil. užjūrio infor
macijos darbui su diplo
matinių atstovų tarpinin
kavimu,
r Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijos 1945 m. 
biudžete propagandos ir 
informacijos darbui buvo 
leista virš 460 mil. frankų, 
iš jų: 22 mil. frankų orga
nizacijų paramai užsieny
je, 20 mil. Prancūzijos da
lyvavimui tarptautinėse 
organizacijose finansuoti 
ir 10 mil. kultūriniams tik
slams užsienyje. Pr. m. 
biudžetas buvo jau padi
dintas iki 631 mil. frankų. 
Nors prancūzų radio tran
sliacijos užsieniui siekia

-I

Ech, Patranka
I _______________

Ech, patranka, patrankėlė; 
Kaip atrodai tu dailiai! 
Bet gi baimės kiek sukėlei. 
Kai mūšyje prabilai! 
Iš patrankos ilgastiebės 
Sužibėjo štai ugnis. 
Ir j toli šūvis žiebė — 
Gal kur priešą pamatys! 
Dunda žemė, dreba oras!.. 
Kaukia žaibo greitumu. 
Sviedinys, lyg koks motoras, 
Lygia pieva ar lauku. 
Ir sudūzgęs .sušvytavęs 
Krito mūsų sviedinys. 
Plyšo!.. Kurčiai sudejavo... 
Ir užbėrė žemėmis.
Bėga priešai išsigand 
Kiek galėdami g- 
Ir tiesiog į mišk
Gal čia bus, nors ...ek ramiau. 
Ech, patranka, patrankėlė. 
Mano draugė amžina! 
Kiek minčių tu man sukėlei. 
Kiek svajojau aš tada!
Jau praūžė baisios dienos 
Su granatų ugnimi. 
Bet jaučiuosi aš ne vienas 
Nes ir tu su manimi! 
Mano džiaugsmas nenutilo 
Veržiasi kas kart labiau! 
Ir tave karštai pamilęs. 
Aš čionai apdainavau!

F. Breimeris kų.

JI —

Macmillano leidykla 
Londone išleido H. R. Tre
vor - Roperio knygą, var
du “The lašt days of Hit- 
ler”. Joje pavaizduoti įvy
kiai reicho kanceliarijos 
bunkeryje per paskutinę 
1945 m. balandžio dekadą, 
remiantis įrodomąja me
džiaga. kurią autorius su
sirinko oficialiu pavedi
mu. Albertas Speeras, sa
vo laiku Niurnberge nu
teistas ginklavimo ir karo 
gamybos ministeris, sumi
nėjo eilę asmenų, iš kurių 
buvo gauta informacijų ir
net savo akimis mačiusių arti. Jis nugirdęs Hitlerį ir 
liudininkų pa r o d y m ų. 
Tarp jų buvo Bormanno 
sekretorė. Hitlerio sekre
torė. lakūnė Hanna Reit
sche, Heinzas Lorenzas iš 
DNB ir Hitlerio šoferis. 
Jų liudijimai buvo patik
rinti ir palyginti su ras
tais dokumentais. Aiškini
mas pavyko ligi smulkme
nų. Iš savo akimis mačiu
sių liudininkų pareiškimų 
pasidarė visiškai aišku, 
kad Hitleris buvo tvirtai 
pasiryžęs į pražūtį su savi
mi nutraukti Vokietiją. 
Jei jis negalėjo triumfuo
ti. Vokietija nebeturėjo
teisės egzistuoti. Speeras nas iš ten buvusių genero- 
nurodė. jog jis tą sprendi- lų apibūdina šiais žo- 
mą supratęs 1945 m. sau
sio mėnesį. Tuo metu jis 
pasakęs Hitleriui, kad ka
ras esąs pralaimėtas ir jog 
dabar esą svarbu kiek be
įmanant apsaugoti vokie
čių tautos egzistencijos 
pagrindą. Hitleris atsa
kęs: “Jei mes pralaimėjo
me karą, turime žlugti ir 
kaip tauta, dabar nebėra 
reikalo saugoti primity
viausių egzistencijos pa
grindų. Kurie pergyvens 
karą, tie bus menkaver
čiai”.

Balandžio 20 d. Hitleris 
nuvyko į reicho kancelia
rijos bunkeri, kuris buvo 
sudėtas iš dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje buvo 12 
mažesnių būstų Hitlerio 
štabui. Už jos buvo “fiure
rio bun kers”, turėjęs 18 
didesnių būstų, šeši iš jų 
buvo skirti Hitleriui ir E- 
vai Braun. kiti konferenci
joms. gydytojams, sek
liams. Bormannas, Goe- 
belsas ir kiti slypėjo ki
tuose bunkeriuose po rei
cho kanceliarija ir pašto 
ministerija, 
siūlė derėtis 
kais. Hitleris

Kiek kuri valstybe išlei- stuvą. 
schei ir Greimui palikus džia tarptautinei informa- duodama 
bunkerį, įvyko Hitlerio su-!ciJai ir propagandai, pagal:šiuo metu 9,5 vai. per die- 
tuoktuvės su Eva Braun ’JAV užsienio reikalų mi-iną skiriama Pietų Ameri-

džiais:
i* ----- - w —

buvo liepta atvykti pas Hitleris vėl kalbėjo apie’ 
Hitlerį. Pirmiausia pa- savižudybę. Jis 
skambinau telefonu i bun- hfmtp "kuriamo 
kerį. Kai po to įžengiau į diktavo savo 1 
jį. Hitleris i 
kalbėjo su Greimu 
galutinį nugalėjimą, 
sakė: “Nenustokite

balandžio 29 d. tarp 1 ir 3'Uisterijos surinktus duo-jkai. BBC informacijas 
•Balandžio 26 d. man vėl vap ryto. Netrukus po to menis apžvalgą pateikia' pertransliuoja 260 Pietų 

’’ • "—1 ---- ’ ,jo ayįeį‘New York Times”. Propa-'.Amerikos radio stočių. D.
užsidarė i £and°s srityje pirmą vietą į Britanija užjūrio informa- 
man pa-fuz*ma Sovietų S-ga, po jos; ei jai ir kultūriniam darbui 

testamentą,!se^a D .Britanija, JAV ir išleidusi 40 iki 50 mil. do- 
svaigulingai arba*tiesą*sakant, du tes-’PrancūziJa- Perill iš tos suraos 16 miL
ro’mii apie tamentus, vieną politinį ir! Sovietų S-ga 1944 m. ge-į 

,ls vieną asmeninį. Abu para-jgužės mėn. kas dieną tran-Į 
šiau su trimis nuorašais.” į sliuodavo daugiau kaip 90 

ties’_\lsRas ?erai ; Tat (šiuos dokumentus paskui valandų 37 kalbomis, pa-į 
girdėdamas buvau tiKras. rado sąjungininkai). Be naudojant 15 trumpų ban-i 

‘Kad arba visi bunkeryje e- to Hitleris įsakė išmesti iš!gų siųstuvus. Atsirandant! 
santieji buvo pamišę, arba partijos Goeringą ir Him-Įkitoms taikos meto propa-; 
as pa^ T.b?v’a? _ls^Įęs 1S mlerį. Visą kaltę dėl pra-!gandos galimybėms/radio’ 
proto Is lakūnes Hannos laimėjimo vertė ant gene-j transliacijos sumažintos i-! 
Reitsches parodymo ma-raĮjnįo štabo, nurodė~Vo-įki 42 valandų ir transliiio-1 
įtyti, kad Hitleris planavo 
4Berlyno išlaisvinimą. Jis 
davinėjo karinius įsaky
mus, dėstė žemėlapius ant 
stalo, laukė, kad išgelbės 
įWenko armija. Iš tikrųjų 

J tuo metu Wenko armijos 
į jau nebebuvo. 
! Paskutinis posūkis pasi- 
!reiškė, gavus žinią, kad 
;Himmleris pasisiūlė vaka- 
irų sąjungininkams kapi
tuliuoti. Hanna Reitsche 
įsako, kad šią žinią gavus,įvo labai keista”, 

• Hitleris blaškėsi kaip pa-, 
Speeras pa- siutęs. Jis liepė Luftwaf- 
su priešinin- fei vykdyti paskutinį ant- 
atmetė; jei puolį į rusų pozicijas Ber- 

r lobas griūvąs, visas rei- lyne ir pasirūpinti suimti

I

ralinio štabo, nurodė Vo-įki 42 valandų, ir transliuo- 
kietijos tikslą ir toliau e-įjama tik 30 kalbų. Tuoj 
sant laimėti erdves rytuo-itarpu siųstuvų skaičiusį 
se. Sekretorė sako: “Hitle-!padidėjęs iki 18. Jie per-! 
ris davė mums, sekreto-įduoda atskiras programas; 
rems, nuodų ampules. Jis'šiaurės Amerikai, Pietų į 
apgailestavo, kad negalįs į Amerikai. Artimiesiems ir 
mums suteikti 
atsisveikinimo
Jam taip kalbant keliuose :gų 
bunkerio būstuose 
šokama. Šokėjai nenorėjo! išplatina beveik 
sustoti, Hitleriui liepus! kraštuose, 
mažiau triukšmauti. “Bu-

* ; .rkAxi^jL irkdi, jn.i ciiiiieoįviiio 11

geresnių Tolimiesiems Rytams, In-’ 
dovanų”. į di jai ir visai Europai. Ru- 

j “kultūrinę programą” 
buvo • draugingos organiza ei jos 

visuose 
į

Anglijos vyriausybei pri-' 
sako se- klausanti radio bendrovė

‘British Broadcasting Cor-kretorė Junge. 
Balandžio 30 d. po pietų Į poration’ pr. m. rugpiučio

Hitleris ir Eva Braun su- ’ " " ‘
ruošė atsisveikinimą. Da- 

i lyvavo Goebelsas, Borma
nnas ir keturios sekreto
rės. “Hitleris ir Eva Braun 
pakratė mums visiems 
rankas ir nuėjo į savo būs
tą. Veikiai išgirdome šū- 

kickvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". vį- Ro valandėlės drįs^me 
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po įeiti. Hitleris ir Eva Braun’__ t----
$1.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. klaksojo ant sofos, kuri , ninkai bu 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. buvo aptiškusi kraujais”, prisaikdinti

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į! Hitlerio 
konvertą kuponą su'SS.OO. ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie-į 
tuvišką Žodyną.

įsigyk Angliškai-Lfetuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
ne, jis yra geras kalbos mokj£ojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: I

šoferis papildo 
“Balandžio 30 d., 

apie pusiaudie-

366 W. Broaduay,

Siuomi siunčiame S 
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

- - vaizdą:
Užsakymus siųskite: jmaždauą
DARRTNINZA^ n*’ *sakė man i reicho kan’.. celiarrjos sodą atgabentiSo. boston 2Ą Mass. J °_ _ _ _ _  _ _ 200 litrų benzino. Man pa-

ir prašome atsiųsti mums Anglis- vy^O sumedžioti 100 litrų.
Atidarė Hitlerio bunkerio 
būstą: Hitleris buvo nusi
šovęs per burną, o Eva 
Braun nusinuodijusi. Hit
lerio lavoną įsiautėme į

mėn. transliavo daugiau! 
kaip 616 valandų per sa-! 
vaitę, panaudojant 31 šių-, 

drobulę ir išnešėme į sodą, 
o paskum, ir Evos Braun 
lavoną. Suguldėme juos 
greta. Išpylėme benziną 
primirkytomis drobulėmis 

ir padegėme. Visi liudi- 
........ .. ~j.vo griežčiausiai 

nė puse lūpų 
neprasitarti”.

“Daily Telegraph” vyku
siai pastebėjo, kad šie ‘fiu
reriai’. netekę dvasinių ir 
medžiaginių saitų su oru-į 
ju pasauliu gyveno savo! 

, sukurtame kvailių rojuje, j 
Trevor - Roperis sako, kad 
jie kaip prakeikti vaiduok-' 
liai dar ketino užsikabinti! 
už kokių nors galybės pa-į 
mišėliškų vaidinių.

ramos.
JAV‘ naujiesiems biudže

to metams buvo pareika
lauta padidinta suma — 
31,4 mil. dolerių, tuo tar
pu, kai šių metų biudžete 
skirta tik 19,3 mil. dolerių. 
Ta pati komisija, kuri nu
tarė pasiūlyti senatui nu
braukti minėtus 31,4 mil. 
dolerių, 40% apkarpė 5,8 
mil. dolerių poziciją stu
dentų, profesorių ir tech
nikų pasikeitimui su Loty
nų Amerikos valstybėmis, 
kurioms, pagal daugelio 
JAV politikų nuomonę, tu
rėtų būti skiriamas pa
grindinis rūpestis. Iš šių 
metų nepilnų 20 mil., dau
giau kaip pusė buvo nu
matyta “Amerikos “ 
sas” — trumpų 
transliacijoms 67 valsty
bėms ,nuo vasario 17 d., į- 
skaitant ir Sovietų S-gą. 
“Amerikos Balso” trans
liacijas davė 36 siųstuvai 
25 kalbomis, ir jų progra
ma siekė 394 vai. per sa
vaitę ; sovietų atitinkamų 
transliacijų ilgis— 295 va
landos. Naujojame biudže
te buvo numatyta suma 
naujoms transliacijoms 
turkų, graikų ir arabų 
kalba, bendrai 317,000 do
lerių. Sovietų S-goje JAV 
platina spalvuotą — ilius
truotą žurnalą rusų kalba 
“Amerika”, kurio 50,000 
egz. parduoda po 10 rubl. 
už vieną egz., bet 10,000 
egz. išdalina nemokamai. 
Kaip atsakymą į tai ame
rikiečiai pr. metais gavo 
85,000 laiškų, bet šių metų 
pirmame ketvirtyje gauta 
40,000 laiškų. OIC darbo 
programoje dar yra ame
rikiečių filmų rodymas 10- 
čiai mil. žiūrovų kas mėn., 
70 amerikiečių bibliotekų 
Išlaikymas 44 valstybėse 

j ir kt. Tai suteikia darbo 
JAV ir 61 užsienio valsty
bėje iš viso 2,860 darbinin-

Bal- 
bangų

SUTINKITE

JŪSŲ FORDO DYLERIS SUTAUPYS JUMS

LAIKA, RŪPEST! ir PINIGŲ

Jūs jausitės extra gerai. ka’da ii-? 

vasarą vairuosite Fordą kaip nau

ją. Tiktai Tikras Fordo Aptarna

vimas gali sutaupyti Jums pinigu 

ir rūpesčių.

1. Fordo Išlavinti Mechanikai

2. Dirbtuves Uzgirtos Metodos

3. Specialūs Fordo įrankiai

4. Tikros Fordo Dalys
4

Ateikite Dabar,

ir leiskite...
IŠVALYTI IR

SUDERINTI

SPARK PLUGS

/

patikrinti 
DISTRIBUTORI

SUDERINTI
CARBURETORJ

ISLUBRIKUOTI
CHASSIS SUDERINTI BRAKES

GREITAS APTARNAVIMAS™, LENGVI ISSIMOKfiJIMAI 
Pamatykite Savo Dn į Fordo Dylerį

V



Antradienis, Rugpiučio 5, 1947

Kas Dabar Darosi Jugoslavijoje
— Kaikurios bažnyčios paverstos javų sande

liais. — Slaptosios policijos agentai seka pa
mokslus. — Apie Jobų ir dvi vėliavas. — Motinų 
procesijos gruziną j mokyklas komunistų iš-; 
mestus kryžius. — Parapijų chorams nevalia 
giedoti už bažnyčios ribų. — “Mesk abitų, ar 
keliauk į Sibiru". — Komunistai “linčiuoja" ju< 
goslavus.

5

“Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

i

Gražios Ir Vertingos Knygos
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Lekcijos ir Evangelijos, 
įskaitomos visų metų Viešpaties 
įdienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va
lantiejus, 1946 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
i bet ypatingai reikalinga dvasi- 

, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
•atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišta. Kai
na $3.00.

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyveniniai

Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai 
tais vardų. Argi 
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kjtais globė
jais? Ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija < žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00. •

Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde 

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
J. C. “Darbininko“ leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko. kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Kristaus Sekimas
! Parašė Tomas Kempietis. Iš 

> vertė O. La- 
------------- „ _ - , . J-J ą- . 1 ą K- (Labdara), banauskaitė. Išleido kun. Pr. M.

(Ii nustoti vietos tas, su ku- tamento Jobą, kurs nelai- likų atimcos, šuva s y m- ĮUrėj0 kasdieną pakelti'kuri karo metu išgel įjėjo Juras, 1945 m. 424 pusi.
’ . -1 • -Ail-l_______________ _______X______ _________.1_________ __ 4-^0 u ori icnd/Jinic caimnc J ir | kaip Jau keli šimtai metų, kai pa- 

4,000 serbų kūdikių ir dau- našiausia į N. Testamentą kny-

— ■ ■
prieš tokią barbarybę. Ta-j 
čiau šmeižtais norima už-;

TITO KALBA 
STUDENTAMS

Jugoslavijos kaimynė y- mušti pasitikėjimą jais, 
ra Italija. Ten yra katali
kybės centras, taigi tenai 
greičiau patenka ir mums 
rūpimos žinios apie Padėtį' 
diktatoriaus Tito valdo- y ų oaznycių, 
mame krašte.

Rimtas
“j--- ----

išsamų straipsnį, kuriame

SUNKUMAI SU 
PAMALDOMIS

Vietomis jau yra užda- 
ypač Dal

matijos pusėje, kur yra 
ibažnyčių paverstos grūdų

Naujas Testamentas ininkams’ 
Vertė arkivyskupas Juozapas ' 
Skvireckas. Išleido kun. P. M.
Juras, 1945 m.

Ši pati svarbiausia pasaulio 
knyga, vadovų vadovas, sielos 
šviesa ir paguoda, raktas vi
siems gyvenimo klausimams iš
spręsti turėtų rasti garbingą 
vietą kiekvienoje lietuvių šei- 
moje. Teisybė, kartais pasitaiko 

į mūsų katalikų namuose Vokie
tijoj išleista protestantiškoji 

Į “Biblija’’, bet jos negalima mai
šyti su tikruoju Šv. Raštu, koks

c- i. n’ti'r sandėliais. Bosnijoje kai-
Civdta Cattolica Įdėjo kurios bažnyčiosJ įko

_ - , , - - T ' klebonų, o naujai atvyks-
rašoma kad nors Jugosla- tantiems dvasininkams 
vijoje daug ka bama apie neleidžiama pamaidų iai. 
laisvę, bet praktikoje ne- k ti Hercegovinoje dau- 
turima laisves ne taip pa- ljg katalikų išvežta į ki.

tas apylinkes, kur nėra 
katalikų bažnyčių, o jų 
kunigams uždrausta su i 
žmonėmis važiuoti. Dau-į _______ j___ ____ (___
gelyje vietų, ypač Kroati-, trukdyti. Daugelis religi- katekizmo pam o k o m s ra komunistų organizaci- gįa mįnimas Naujasis Tes- 

j-------------- j------------ t_-_i„. nįų procesijų uždrausta,! (pav., Bosnijos ir Herco-jos, kurios visokiais bū- tamentas. Jo labai graži lietu-
ypač maldingų kelionių į govinos žemėse). Nuo se- dais stengiasi “perauklė-;vįškoji kalba ir puiki popiera 
šventas vietas, kaip į tau- niau Jugoslavijoje tikybos ti” savo draugus. Apstu irLnygą daro dar patrauklesnę, 
tos pamėgtąją Marijos buvo mokoma mokyklose, prievartos veiksnių. Taip,(Popieros apdarais S2.00; audek- 
šventovę Bistricoje.

OZNA AGENTAI
Paprastai slaptosios po- 

licijos — r 
lanko te* kokius ti.kinči1-| pratybos ar

grindiniuose < 
kaip sąžinės, religijos rei
kalai. Patsai Tito savo 
kalbose nekartą atakuoja 
dvasininkus, tautos pa
mėgtas šventoves Žagre- j^į/d^įdis  ̂dvasininkų 
be kalbėdamas į studentus nužudyta, ištremta, kali- 
pabreze, kad Jugoslavijos nama įr pamaldų nebebū- 
vynausybes nusistatymas na slaptoji policija seka, 

religijos atžvilgiu yra tok
sai, kokį turėjo komuniz
mo tėvai: Marksas, Engel
sas ir Leninas. Jugoslavi
jos sąstatan įeinančios 
Kroatų respublikos prezi
dentas Dr. V. Bakaric sau
sio 29 d. išspausdino laiš-

I

nužudyta, ištremta, kali-

ir daugelis valdžios tar
nautojų turi pagrindo bi
jotis net bažnyčią lankyti. 
Prieglaudų ir kaikurių 
mokyklų vaik u č i a m s 
draudžiama lankyti baž-

Tiys ant stogo— šįmet potvyniai padarė labai daug nuostolių. Čia 
matome apsemtą namelį Dos Moines, Ia. ir ant jo stogo šunuką, vyrą ir 
(dešinėje prie pat kamino) vištą. Jie laukia pagalbos.

į Dabar tas sunkėja. Tiky-, Zagrebe komjaunuoliai 
i bos pamokos paliktos po mirtinai primušė vieną 
kitų pamokų, o tada daž- moksleivį, kurs ryžtingai 

A7Va t • na* daromos politinės kon- lankė bažnyčią, apšaukė jį
^erenc^os’ gimnastikos klerikalu - fašistu. Net

savanoriški” maži vaikai mokomi prieš-Į

lo stipriais apdarais kaina — 
$3.00.

Didysis Ramybės 
Šaltinis .

Puiki maldaknyge. Surinko ir
nyčią. Tas palieča daug susibūrimus, apeigas darbai. Kartais komunistų tikybinių dainų. Daugelis į išleido fcun. P. M. Juras. 787 psl. 

__  -.......... ® stebi ir seka, ypač pamok-' •__u______________ i __ „__ x____
ką svarbiausiame Zagrebo bino vj’sas katalikų moky. 
dienraštyje Vjesmk , kur kl prįegiaudas, 
duodama r""—
dvasiški ja laikoma vals- visame krašte organizuo- 
tybės priešais, tarnaujam jamį “savanoriški” dar- 
čiais svetimiems kraš- t,ai jęur tokių darbų nėra, 
tams- jaunuoliai verčiami sek-

RAUDONŲJŲ ĮKVĖP- ; madieniais lankyti susi- 
TIEJI ŠUKIAI I rinkimus, kino teatrus ir 

Jugoslavijoj gausiai pla-/' 
tinami prieš - katalikiški: 
atsišaukimai, ant sienų —• 
prieštikybiniai šūkiai, nistų asmenys duoda su- 
kaip: prasti kariuomenės, polici-
— Šalin kunigai - f ašis- jos pareigūnams ir ki

tai!
— Mirtis 

Stepinac!
Vietomis, Rusijos pavyz-rio vaikais atliekamos 

džiu, organizu o j a m o s “prietaringos krikšto apei- 
prieštikybinės demons- gos”. Jugoslavijoje yra 
tracijos. Jose turi daly- privalomos civilinės jung-

įstaigų, nes Tito suvalsty- j 01 ir a’ yPac primokyti vaikai bando katalikų moksleivių, dėl! Naujai suredaguotos maldos,
u:— sius. Būna atsitikimų, kep.į triukšmą ir visai su- komjaunuolių skundų, iš-!švari kalba, gražūs paveikslai,

kad koksai aktyvistas kiįudyti tikybos pamoką; mesti iš mokyklų. Tos 
... ’ rodo priešreligmės kampanijos
jimais —- pertraukia kum- nepasjtenkinimą vaikams, pasėka — jaučiamas ir 
go pamokslą. Daugelis ku- ^urįe Įanko katekizmą, dorovinis moksleivijos su- 
mgų buvo tardyti dėl Pą-į Qįmnazįjų moksleiviams menkėjimas,
mokslų ir griežtai bausme- pirmose dviejose klasė
mis pngrąsyti, jeigu jie ge dar šiaip taip pasilieka’ 
nesiliautų pamokslavę a- aukštesnėse — ne-
pie ateizmą, apie civilinę bgra Zagrebo diecezijoje, bėra — .. 
moterystę ir t. p. Visi Dja- kur oįrma buvo 20 kunigų spaustuvės: 
kovo diecezijos kunigai tikvįos mokytojų, 
buvo pakviesti pas proku- leidi tįk 5
rorą, kurs perspėjo juos,, 
ko negalima minėti pa
moksluose. Tarp tų už-

(tiems valdininkams, kad draustųjų dalykų — neva- 
arkivyskupui yra įtartinu ar gal net ga- lia kalbėti apie senojo tęs- kyklos, kolegijos iš kata-

našiai-
suprasti, kad tynUs. Sekmadienio rytais sav° sauksmats, pasitycio- kartais mokytojai

t.
APIE VEDYBAS '

Vadovaujantieji komu-

MOKYKLOS
Visos Jugoslavijos

SPAUDA
Visoj Jugoslavijoje ne- 

l nė vienos katalikų 
: visos konfis- 

dabar kuotos, gi valstybinėse 
spaustuvėse negali spaus
dinti jokios religinės kny
gos: nei maldaknygės, nei 

! katekizmo, nei Šv. Rašto. 
’. mo‘ Dar buvo likę trys katali

kų laikraščiai,

brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Ramybės šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at-

NET PRIEŠ MIRTĮ NE
PRISIŠAUKIA DVASI

NĖS PAGALBOS

bet ir jieįkų “Caritas”

šviečia mums šim- 
neidomu eusi-

Garsioji Zagrebo katali- prancūzų kalbos

rado tos. Kad išdildžius šeimos negjrdėtus sunkumus. Jų gyvastis nemažiau 
atsidavime religinę jtaką, vaikai mo- skfįtvs _ užpi|domos di. 

Du Zagrebo komi juoktis is prietarų deIe dalimi ‘ra]dinės pro. 
domininkonai ir pranešti apie tuos tėvus,'pagandos priver3tinai^a.

kurie įmokomi šaukti į-savo santuoką pašventin-jo apie dvi vėliavas: Kris-praktikų. Komunistai da-; ■>jęatabkų draugijos_ ne-
vairius netinkamus šūkius davo atlikdami bažnyčio- * 1 ~ 1-ioV.t.c.-

praeinant pro vyskupo na- je. Dabar daromas spau- 
mus, arba sutikus kunigą dimas, kad to nebūtų.
šaukti “popovi, lopovi” Ligoninėse kunigai tega- 
(kunigai — niekšai). Kar- Ii tik tuos aplankyti, ku
tais kunigams atsisako- rie kviečiasi. Tačiau tokie 
ma teikti normalus patar- kvietimai išjuokiami, ap- 
navimas restoranuose ar sunkinami ir dėlto dauge- 
viešbučiuose. Spaudoje lis ligonių miršta be religi- 
(laikraščiai, knygos) nuo- nių patarnavimų. Ypač 
lat vyksta atakos ant ka- bloga padėtis su karo ligo- 
talikų ir, jau nacių išban- ninėmis (Jugoslavija ka
dy tu keliu, skelbiami įvai- ro kapelionų neturi) ir 
rūs “moraliniai” ir pan. mirti pasmerktais karo 
nusikaltimai, nepaliekant belaisviais, 
galimybės apkaltintiems Susidaro 
nei spaudoje atsikirsti, nei su teikimu 
teisme ieškoti teisybės. j sakramento,

mėse, sunkumuose 
suraminimą 
Dievo valiai.
diecezijos

vauti net mokyklų vaikai, tuvės, bet katalikai vėliau buvo areštuoti kam kalbė- kurie verčia prie religinių £ . d-J

taus, prie kurios rinksis ro visas pastangas pakirs-, , vejktj JoWo
pne ti nemokslišką knkscio-susirjnkin('»‘'nevajia d 

blogieji, mską aukojimą . 'ti be leidimo. Parapijų
^ams tevalia giedoti tik penktąjį įsakymą — nezu- apie 300 katalikų auklėji- ba£nyčjose 

dyk — nekartą įžiūrima mo įstaigų: nuo vaikų dar-( y 
“opozicinė” kritika.

Kadangi dėl tų persekio- klų, kur iš viso mokinosi
jimų ir areštų j——------
kunigų trūkumas, tai vys-į

gerieji ir — šėtono, 
kurios bursis
Taipgi pamoksluose apie

ovzi ui) nuuin.41^ uau- •

gelio žydų, uždaryta, pa- ga laikomas tylaus vienuolio 
našiai kaip ir kitos tos rū- parašytas KEISTAIS 8EK1- 
šies katalikų < 
jos visame krašte. Valsty- vadovo savo minčių 
bes perimtos įstaigos virs- sa70 kilnumu, :

organizaci- BAS. Gal būt nėra jam lygaus 
” į svarumu,

, žmogaus sielos 
ta antireliginės propagan- pažinimu, tiso pasaulio žino- 
dos centrais, ten globoja- mesnėse kalbose jis skaitomas, 
miesiems darosi nebeįma- apmąstomas ir platinamas. Šia 
noma lankyti bažnyčią, knVga domisi kartais net neti- 

sakramentais. kintieji. Ji bet kam bus geriau-

sunkumų net 
sutvirtinimo 

___ ______________ _________ , nes kai vys- 
Masinio dvasininkų žu-į kūpąs išvyksta lankyti pa- 

dymo nedrįstama daryti, rapijų, komunistai orga- 
nes tas sukeltų viso pa- nizuoja savas demonstra- 
saulio viešąją opiniją cijas, stengdamiesi su-

11Darbininko" Metinis
KONCERTAS

Spalių-October 19 d., 4 vai. pp., Patrick

r v l- ■ Tuogi tarpu komunistų naudotis sakramentais, kintieji. Ji bet kam bus genau-
ze.iUji i aukštesnių mo y- organįzacįjos turi negipdė-iJie auklėjami revoliucinė- sia dovana, ° ligoniams ir gyve- 

je dvasioje. Vaikai Žagre-nimo prislėgtiesiems tikras pa- 
bo “Caritas” našlaityno, guodos ir stiprybės šaltinis, 
kurį seniau vedė seserys. Kaina — §2.00.

Katalikai neturi laisvės įmokomi šaukti piktžo- 
.... įnė labdarybės veikloje: džiavimus ir įžeidžiančius 

ouvo motu i- nuQ jų atimtos ir vaikų ir posakius palangėse koply- 
senelių prieglaudos. Atim- čios, kur seserys meldžia- 
ta apie 100 tokių įstaigų si.
nuo katalikų, daugelis jų. Bažnyčia negalėjo teikti 
uždaryta ir nelaimingieji'jokios pagalbos jugoslavų 
likę be globos. < kunigams ir pasaulie-

Seniau ligoninėse, sana- čiams, pasmerktiems ‘liau- 
torijose seserys vienuolės dies teismų’. Kalėjime 
globojo apie 400,000 ligo- jiems tik slaptais keliais, 
nių, paliegėlių. Daugumoj 
tai vis buvo seserų sukur
tos įstaigos, jų nuosavybė. 
Dabar iš didelės dalies tų 
įstaigų seserys pašalintos. 
Tito vyriausybė neturi 
tiek personalo joms pa
keisti, tai kaikurioms se
serims grąsoma: jeigu jos 
nemes abitų, neatsižadės, 
savo.įžadų, bus išvežtos į; 
Sibirą. Jorps draudžiama 
teikti mažiausią religinį 
patarnavimą pacientams. 
Yra nemažai seserų užda
rytų kalėjimuose.

jaučiamas apie 40,000 jaunuolių.
Įdomu, kad net didžio- 

kupai pataria kunigams siese šventėse, kaip Vely- 
pamokslus skaityti iš koše, Belgrado, Suboticos 
rankraščio ar iš vadovėlio, moksleiviai 
kad išvengtų iškreiptų ap- zuoti viešiesiems darbams, 
kaltinimų.

Banja Luką diecezijoje tė, bet daug kur motinų ir 
iš 26 kunigų beliko 7. Ti-!vaikų procesijos grąžino 
kintieji, matydami, kaip juos į pirmykštę vietą, 
be pagrindo kunigus areš
tuoja, kad neliktų vietos 
jokioms priekabėms, pra-l 
šė, kad nebebūtų pamoks-’ 
lai sakomi nes išvežus pa- KIokytojai, net ir nerau- 
skutimus kunigus Jie nei|doniej. turi sekti partijos 
Mišių neturėsią. Jie kalbc-lbnįjg Ankstybesnieji va- 
Jo: __ x _ - . x. idovėliai — panaikinti,- Jus neturite rūpintis;vartojama naujij daugely- 
(tokiuose pavojuose) mu-;je atvej vertimai iš rusų 
sų religiniu mokymu; da- kalbos XaU! istorijos va. 
bar, kai esame persekioja-; dovėliai> moko. kad Kris_ 

tus tai tik mitas (pasakų 
asmuo), kad Bažnyčia yra 
žmonių prispaudėją ir pro
greso kliūtis ir t. t., žo-

Kryžius iš mokyklų išme-

VADOVĖLIAI PER
TEMPTI ANT MARSO 

KURPALIO

I

I

Gavin 
School Auditorijoje, So. Boston, Mass., yra ruošiamas 
laikraščio “Darbininko” metinis koncertas, kurio di
desnę programos dalį sutiko išpildyti viena geriausių 
Kauno Operos artisčių, A. BIČIUTĖ - TREČIOKIENĖ. 
Taigi, prašome draugijų ir klubų tą dieną nieko ne
rengti, bet ruoštis į “Darbininko” koncertą.

A. PELDŽIUS, “Darbininko” adm.

mi, mes suprantame tikė
jimo brangumą.

MOKSLEIVIU TIKYBI
NIS AUKLĖJIMAS

Didžiojoje Jugoslavijos džiu — viskas pertempta 
dalyje yra uždrausta vai- pagal 
kus sušaukti į bažnyčią Į Kiekvienoje mokykloje y-

Markso kurpalį.

LABDARA

kaip pirmųjų amžių perse
kiojimo metu, teikiamai 
dvasinė pagalba. Net priešj 
mirtį tokie kaliniai negali 
prisišaukti ‘ dvasinės pa
galbos.

Krašte vyksta komunis
tų organizuojami “įnciai’, 
kur be teismo žudoma ne
palankių nusistatymų 
žmonės. “Išlaisvinimo”
dieną taip buvo išžudyta 
tūkstančiai.

Tito ištikimai eina kru
vinuoju Stalino keliu. '

Dr. J. Prunskis.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K, Gečys, 

1946 m. 575 pusi
Stambus veikalas iš šešių ita

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje. Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do- 
kum-.ntai anie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir iabai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

Piloto Duktė
Penkių veiksmų drama. Išlei

do Kun. P. M. Jurąs, 1943 m. 
Kaina — 35c. /

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadtvay, 
So. Boston 272 Mass.
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PENNA LIETUVIŲ DIENA 
BALF NAUDAI

PARBIK :XKAS
CLEVELAND, 0H!0

Liepos 13 d. įvyko šv. Jurgio 
lietuvių par. piknikas. Dalyvavo 
labai daug žmonių ir visi links
mai praleido laiką. Pikniko ren
gimo komisija labai nuoširdžiai 
darbavosi. Kleb. kun. V. G. Vil- 
kutaitis nuoširdžiai dėkoja ko
misijai. darbininkams ir visiems 
dalyviams.

Liepos 20 d. Lietuvių Kultū
rinio Darželio skyrius bendrai 

LAKE1V00D PARK, tarp BALF vajaus eigą Pennsylva- su kitomis tautinėmis grupėmis 
Tamaųua ir Mahanoy City. Pa. nia. visų lietuvių ir BALF dar- minėjo darželių įkūrimo sukak- 
rugpiūčio 15 d. įvyksta jau 33- buotojų pareiga iš visų jėgų pa- tį parada. Lietuviai gražiai pa
čia Lietuvių Diena. Lietuvių gelbėti rengėjams didžiulę ir sirodė tautiniais šokiais. Taipgi 
Dienose žmonių privažiuoja tradicijinę lietuvių šventę vi- 
tarp 10.000 ir 15.000 iš įvairių sais atžvilgiais padaryti sėk- 
Amerikos dalių, šių metų Lietu- minga, 
vių Dienos pelnas bus skiria
mas BALF.

2 vai. p. p. įvyks prakalbos. 
Kalbės lietuvių ir anglų kalbo
mis BALF pirmininkas kun. Dr. 
Juozas B. Končius. Kalbėtojas 
paaiškins lietuvių tremtinių gy
venimą Vokietijoj.

Dainų programą išpildys L. 
Šorio vadovaujamas Šv. Vin
cento lietuvių parapijos iš Gi- 
rardville. Pa. choras.

8 vai. vakare bus šokiai, gro
jant Jolly Jack Robel orkestrui. 
Parke visą dieną su dėžutėmis 
vaikščios aukų rinkėjai BAL- 
F-ui. Lietuvių Dienos p>elr.as 
taip pat skiriamas BALF nau
dai. Kadangi Lietuvių Dienos 
pelnas ir aukos žymiai pakels

lietuviai turėjo skanių lietuviš
kų valgių — pyragų, pyragė
lių. l imiininkaujant p. Paulai 
Glugodienei ir gelbstint K. Vil
kienei. p. Česnienei. p. Urbšai- 
tei. p. Višniauskaitei. A. Domi- 
naičiui ir Vilciuckui, darželių 
pirm. Jonui Bruzauskui. kurie 
ir kurios labai puikiai prirengė 
stalus, prikepė įvairių pyragų ir 
visus tuos skanumynus pardavė 
gausiai publikai.

Lietuviai labai gerai pasirodė 
kitataučių tarj>e.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos

Rengimo Komisijos garbūs 
pirmininku yra kun. P. Čėsna. 
Mahanoy City. Pa. Lietuvių pa
rapijos klebonas; pirmininku y- 
ra kun. K. Batutis. Tamaąua 
Lietuvių Parapijos klebonas: 
vice pirmininkas kun. K. Ra
kauskas. sekretorium kun. Lau- 
makis. St. Clair. Pa. Lietuvių 
parapijos klebonas; iždininkas 
kun. J. Gaudir.skas. Spaudos 
komisija: kun. B. Šimkus — „ . x x v .
anglų kalba Dieną skelbti, kun. BALE skyrius pasiuntė į Cen-! 
P. Mockus. Coaldale Pa. Lietu- tro sandėlį 3146 svarus drabu-!..

Į

Šis 4 metų amžiaus vaikutis, Gregory Thor- 
sen lavinasi vilyčia pataikyti į taikinį, kad ge
riau galėtų pasirodyti Chicagos parodoje.

R
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi Asmenys:
DANILIAUSKIEKfi Gry-! DAUKSYT8 - Simkaitč, Mag- 

baitė. Magdalena, gyv. Vander- dalena’ , g?'e-
grift. Pa, kil iš Plokščiu vai, nusi Liet“v0*! vai, Ma-
šakių ap. žeikių ap., vėliau Bostone, įste-

____ ____ __ ___________ __ kėjusi.
ter designs of their more po- DEGLIN - Patiegaitė, Marija, 
werful neighbour ha ve been gyv. Chicagoje. 
carried out. The three nations 
on the eastern shore of Baltic
Sea
iron
this
the

icruelties to which

I

and children 
now live in 
scathered in 
Westem Eu-

Nauji Maisto Pakeliai 
| Europį

CARE skj’rius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

vių parapijos klebonas — lietu- žiu lietuviams tremtiniams, 
vių kalba pramogą skelbti. j Rugpiūčio“—d.' veteranai da-

Būtų gera, kad lietuviai ir iš lyvaus kartu su kitais skyriais 
tolimų kolonijų Lietuvių Dieno- sporto žaidime miesto stadiu- 
je dalyvautų. Pamatytų, kaip me. Pradžia 8 vai. Lietuviai ve- 
Pennsylvanijos lietuviai anglia- teranai įsigykite bilietus pas sa- 
kasių rajono. Amerikos lietuvių vo skyriaus narius, 
sodybų gyventojai linksminasi. Šv. Jurgio parapijos ir “Lie- 
kartu paremtų BALF organiza-tuvių Žinių” koncertas įvyks kių metų sukakties proga The Honorable 
ei ją. kuri stengiasi išgelbėti lie- rugsėjo 22 d., parapijos audito- ALT Vykdomasis Komite- Harry S. Truman 
tuviams tremtiniams gyvybes ir rijoje. Koncerto žvaigždė bus iš tas pasiuntė Prezidentui The President of the United

Pittsburgh'o ir taipgi keli kiti. Trumanui laišką. Tokio Statės 
Clevelan- pat turinio laišką pasiun- The White House 

Koresp. tė ir Valstybės Sekreto- Washington 25, D. C.
--------- iriui, gen. Marshall’ui, ir 

kopijos buvo pasiųstos ki
etiems įžymiems vkldžick 
■ pareigūnams.
I 
i 
I 
I 
I I

duoti jiems vilties gyventi.
Rugpjūčio - August 15, visi į Dalyvaus ir vietiniai 

Lakeuood parką! diečiai.

4.
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PICKWICK
ALE that is ALE

TRADL mauk KkGIS’r REO

Dabar galima gauti parankiuose

NEGRĄŽINAMUOSE BUTELIUOSE
NEREIKIA DI OTI DEPOZITO U Z NEGRĄŽINAMUS BUTELIUS

Jūsų Packagc Stori Dylcris taipgi turi PICKVVICK Panašiuose

GRĄŽINAMUOSE BUTELIUOSE ir BLEKINĖSE
BREWED BY HAMENBEFFEI t CO , Ine., Boston, Man., BREWE*S SINCE 1B70

ALT Laiškas Prezidentui

Lietuvos pripažinimo 25-' July 25, 1947

Dear Mr. President:

valdžios On the 28-th of this month, 
it will be exactly 25 years since 

| Štai ALT laiškas Prezi-the Government of the United 
dentui: Statės has granted de jure re

cognition to the Baltic Repu
blics — Lithuania, Latvia and 
Estonia, as self - governing and 
sovereign statės. It was very 
signifieant event in the general 
progress after the First World 
War, toward the demoeratiza- 
tion of the world, based upon 
the application of the principle 
of national self - determination 
to nations which succeeded in 
regaining freedom from foreign 
rule.

The practical results of the 
establishmer.t of independent 
Baltic Republics were most gra- 
tifying to the wellfare of their 
populations as 
interests of the 
Within a short 
they attained 
standards of life than they ūse 
to enjoy under Russian domina- 
tion. They developed to a re- 
markable degree their national 
cultures and created a network 
of modern schools and institu- 
tions of higher learning for 
their people. They become res- 
pected members of the commu- 
nity of free peoples by joining 
The League of Nations and by 
their peaceful relations with 
their neighbors.

I The Government of the Uni- 
Ona Pazniokaitė. ted statės took official , notice

NORVOOD, MASS.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ALRK Fe
deracijos 10 skyriui už suruoši
mą netikėto vakarėlio pagerbti 
mane varduvių proga ir už ma
no darbą Federacijoje ir kitose 
draugijose. Ypatingai dėkoju 
šeimininkėms: pp. U. Navickie
nei. A. Smilgienei, P. Naujo- 
kaitienei. R. Kamilienei ir I.

i Tvaskienei.
Dėkoju Dvasios vadui, kleb. 

kun. F. Norbutui, Federacijos 
j pirmininkui ir to vakaro prog
ramos vedėjui p. A. F. Knei- 
žiui ir bendrai visiems ir visoms 
už sveikinimus ir linkėjimus, ir 
taipgi stambią dovaną, kurią 
man įteikė p. Ieva Tvaskienė 
Federacijos skyriaus ir visų da
lyvių vardu.

Dėkoju pp. Kungytei, V. Nau
jokaitei ir J. Adomonytei, pp. 
muzikam V. Sereikai ir P. Klo
niui ir jų akompanistei Jonei 
Vasiliūnaitei už gražias dainas.

Nesijaučiu, kad esu verta to
kio pagerbimo, ir visuomet pa- 

Įsilieku Norvvoodiečiams dėkin- 
iga ir skolinga. Lai Dievas vi
siems ir visoms atlygina.

!

DILBIENfi - Peldžytė, Urtė, 
gyv. Collinsville.

DOMARK - Danilavičiūtė, 
Stefanija, gyvenusi Chicago, 
III., 134 E. 105th Street.

DOMARKAITE - Bladzienė, iš 
Plungės vai., Telšių ap., gyv. 
Chicagoje.

DRAUGELIS, Vincas, iš Ma
rijampolės, brolis Kazio.

DUBAKIENE, Leokadija, iš 
Rimšės parap., Braslavo vai., 
Zarasų - Vilniaus ap.

DUNGVESKAITIS, iš Luokės 
vai., Telšių ap.

ENDZIULIENE - Brundzaitė, 
iš Vilkaviškio ap., ir vyras gyv. 
rodos Bostone ar Brooklyne.

FABEJAUSKIENE, ar Fabe- 
dianskienė - Skabeikaitė, Alek
sandra, iš Tirkšlių vai. Mažei
kių ap., gyv. Philadelphijoje.

GAIKŠTAS, Mykolas, iš Šiau
lių apskr.

! GALBUOGYTE - Marinienė, 
Monika, iš Raseinių ap., gyv. ro
dos Waterbury.

GALINYTE - Puš, Augustė.
GAVĖNAS - Bublaitytė, E- 

niušė, gyv. Brooklyne, Grand 
Street.

GERULAITIS (Geroll), Wil- 
liam, iš Kaupiškio vai., Vilka
viškio ap., gyv. Brooklyn, N. Y., 
281 Stagg St.

j GERYBIENE - Pociūtė, Ieva, 
iš Tryškių, ir dukterys Aleksan-

have been put under the 
heel of Moscow, and up to 
date they are suffering all 
humiliation, hardships and 

that totali-
tarian tyranny subjects the 
peoples in its power. Many of 
the citizens of the Baltic Statės 
have been killed or tortured to 
death by their Soviet masters; 
many have been deported to 
the interior of Soviet Union and 
perished in concentration 
camps; over two hundred thou- 
sand men, women 
of those countries 
DP camps or are 
various parts of
rope, because to return to their 
homelands under present condi- 
tions would mean to them cer- 
tain death at the hands of So
viet executioners. ;

This is the end situation con- 
fronting us on the 25-th anni- 
versary of the recognition of 
independence of Lithuania, Lat- 
via and Estonia by the Govern
ment of United Statės. It is 
deeply disappointing to see all 
this happen, notwithstanding 
the Atlantic Charter, the joint 
Declaration of Allied Nations 
in Washington and the Charter 
of the United-Nations.

Štili we refuse to believe that dra 'Juzeja ir gyv
this is the end of all the hopes ĮOne 
that the Great Powers, by their 
solemn declarations during the 
war, have aroused in the hearts 
of the tortured people of those 
countries. We are sure that the 
Government of the United 
Statės, which has steadfastly 
held for years to its decision of 
not approving the illegal annex- 
ation of the Baltic Republics by 
Soviet Union, will not change 
its attitude būt, on the count- 
rary, will ūse its tremendous 
power and influence in the 
world to re-establish their free- 
dom.

We are fully conscious of the 
great difficulties that have to 
be overcome before this can be 
achieved. And yet, on the occa- 
sion of this signifieant anni- 

the Lithuanian A- 
representing 

hundreds of thousands of loyal 
American citizens of Lithua
nian descent, deem it proper 
to express our desire that the 
United Statės take some posi- 
tive steps to show its undimi- 
nished concem for the fate of 
the Baltic Statės. To counter- 
act the persistent Soviet propa
ganda with its unfounded 
claims regarding those Statės, 
we consider it absolutely neces- 
sary for the Government of this 
country once more to declare- 
publicly that it stands firmly 
for the re-establishment of in
dependence of Lithuania, Lat- 
via and Estonia.

By this simple 
for justice and 
decency, at this 
would win undying gratitude 
of the oppressed small nations, 
and would at the šame time,' 
greatly strengthen the forces 
of humanity which at present 
are desperately struggling for i 
freedom and ideals of civiliza- 
tion throughout the world.

Respectfully yours, 
EXECUTIVE BOARD OF THE

LITHUANIAN AMERICAN 
COUNCIL

Leonard Simutis, President 
Dr. Pius Grigaitis, Secretary 
Michac! Valdyta, Treasurer

well as to the versary we, 
world at large. merican Council, 
period of time 
much higher

of this progresą when in a well 
known declaration by the Statė 

KLAIDOS ATITAISYMAS Department, on July 23-rd, 
Šv. Pranciškaus Seserų Vie- 1940, it condemned Soviet Rus- 

nuolyno Rėmėjų Seimas įvyks sia’s aggressive acts against 
ne jienktadienį. rugp. 29 d. kaip the political independence and 
buvo pranešta laiškuose, bet territorial integrity of Lithua- 
sekmadienį. rugp. 31 d. nia, Lątvia and Estonia. It sta-

Labai atsiprašome jei norin- ted: *
tiems seime dalyvauti, per šią ”From the day when peoples 
klaidą susidarė kokių nors ne- of these Republics first gained 
patogumų. Kaip kasmet, taip ir their independence and demo- 
šiemet, seselės nuoširdžiai kvie- eratie form of government, the 
čia savo rėmėjus, draugus, prie- people of the United Statės 
telius ir draugijų atstovus skai- have watched the admirable 
tlingai atvykti į šį seimą, kuris progress in self - government 
bus atžymėtas ypatingomis ju- with deep and sympathetic in- 
biliejinėmis iškilmėmis.

šv. Pranciškaus Seserys.!

PITTSBURGH, PA.

i terest”.
Būt, unfortunately, the sinis-

manifestation 
international' 
moment, it I

GICEVIČIUS, iš Vištyčio, 
Vilkaviškio ap., gyv. Čikagoje.

GINTAUTAITES, Bronė ir 
Stasė, ir brolis Gintautas, gyv. 
Chicagoje.

GIRDVAINIS, Antanas, gi
męs Mažeikių ap., gyvenęs Pa
pilės vai., Šiaulių ap., gyv. Bos
tone ar New Yorke.

GLAMBA, kil. iš Gudelių, 
Mariampolės ap., netoli Skriau
džių, gyv. gal New Yorke ar 
Chicagoje.

GLIAUDELIS, Matas, gyv. 
Čikagoje, kilęs iš Anykščių v., 
Utenos ap.

GOLDUPAS, Antanas ir Juo
zas, ir Jomantų km., Švėkšnos 
v., Tauragės ap.

GRAJAUSKAS, Juozas, iš 
Paplinkšės km., Sedos vai., Ma
žeikių ap., gyv. Čikagoje.

GRIGAITYTfi, Ona, iš Jur
barko vai., Raseinių apskr.

GRIGAS, Pranas, iš Viekšnių 
vai., Mažeikių ap.

GRIGUTIS, Antanas ,iš Alsė
džių vai., Telšių ap.

GRIGUTIS, Benediktas, sū
nus Juozo, gimęs Amerikoje, tė
vai kilę iš Alsėdžių vai., Telšių 
apskr.

GRINEVIČIUS, Antanas ir 
Juozas, iš Keturvalakių vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. New Yor
ke.

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

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

(bus daugiau)

A Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.
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^T\ITTCC ką”- Pereitą savaitę užprenu-
X meravo metams “Darbininką”

— ■ - sekanti:
Mrs. J. Yankauskienė iš East 

Millinocket, Maine, Stasys Mo- 
nas iš Dayton, Ohio, Zigmas 
Karalius iš Waterbury, Conn. ir 
“Darbininko” presmanas F. Si
manavičius.

Būtų gera, kad ir daugiau at
sirastų tokių geraširdžių žmo
nių, kurie atjaustų vargstan
čius mūsų brolius ir 
tremtyje.

Rugp. 3 d., tapo pakrikštytas 
Robertas. Jono ir Irenos Patu- 
konių, gyv. 3 Beliflower St.. 
Dorchester, Mass.

Tą dieną apsivedė Edvardas 
Nikštėnas su Lilijana Akstinai- 
te. gyv. 33 Story St.

Bronislava Šidlauskaitė 
kėjo už Vilimo Mazzes,
1825 Dorchester Avė., Dorches
ter. Mass.

ište-
gyv-

Lietuviams Tremtiniams 
Užprenumeravo 

“Darbininką” >

Kaip žinome, lietuviai tremti
niai yra be galo išsiilgę lietuviš
kų knygų ir laikraščių. Dideks 
tremtinių skaičius kreipias. ; 
“Darbininko” administ ra c. ,ą
prašydami siuntinėti jiema .a.z- 
raštį Administracija visų prašy
mų patenkinti neišsigain Ta.g. 
atsirado geraširdžių žmonių 
kurie ištiesė pagalbos ranką, 
užsakydami jiems "Dayb.n.r»-

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. SeynMur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos“ 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i

Tel. TROrbridge 6330

J.Repshi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

United Lithuanian ReBef Fund of America, 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:

Tremtinių Padėka BALF 
Aukojantiems

Refreshing New-Type Cake for Hot Days

cake cveryonc vvill g<> for. Per: . t 
v.lu n you entertain for ynu can 
niakeit liours ahead. Bestiro t.
this won<icrful Spry <>ne-i>owl cake 
reciiv ik>w. lt's a winner!

Per BALF organizaciją 
pasiekia tremtinius dova
nos iš Amerikos, kur gera
širdžiai žmonės nepažįsta
mam tremtiniui duoda 
sunkiai uždirbtus dolerius, 
drabužius, apavą. Jau ke
liasdešimt vagonų, atėju
sių Įvairiais keliais, praė
jo pro tremtinių organiza
cijų sandėlius su BALF’o 
gėrybėm: maistu, drabu
žiais, avalyne, vaistais, 
medicinos instrumentais, 
knygom, rašmenim ir net 
vaikų žaislais. BALF’o su
rinktoji auka siekia 2 mil. 
dol. sumą, kuri tūkstan
čiams tremtinių padėjo iš
vengti bado, ligos ir nevil
ties. Ji padėjo išlaikyti ir 
garbingoj eilėje lietuviu 
vardą.

Ar mes galime jiems at
sidėkoti? Aukojo National 
\Var Fund. Amerikos Ka
talikų Episkopatas, jų šal
pos organizacijos, senato
riai ir gubernatoriai, ban
kininkai. biznieriai, direk
toriai, ypač eiliniai darbi
ninkai. Už visas aukas, 
daiktais ar pinigais, trem
tiniai liks jiems visada dė
kingi.

jI

į Chillieote. Rev. George
Schore $2.00.

Cincinnati, Sis. Cecilia $50.00; 
Charles Bartlett $2.00.

Dayton. Fed. of Lith. Socie- 
ties $100.00.

Columbus, A. Birskis $5.00; 
Mrs. L. Lazauskas $5.00; Mrs. 
L. Lazauskas $5.00.

Lorain. Mr. & Mrs. A. Nava- 
linsky $5.00.

! New Mitford. J. Šliaža $10.00.
NEW YORK OREGON

Easthamton. L. L, J. Doba — Oregon City , M. Waitkewicz 
$10.00. $5.00: Mrs.

Fort Eduard, Wm. J. Busila $1-00.
$10.00.

Greenport, L. L, Peter Valiu-
lis — $10.00.

Great Neck, L. I., BALF nr.
20 — $143.62: BALF nr. 20 —
$5.00.

Binghamton, M. Paplauskas1
$25.00.

Hagaman,
Mitchel Field, L. I., Major W. Mrs- John Shiner $2.00:

A. Rotkis — $5.00.
St. Albans, Rev. J. B. Judge neHy $3.00.

_  $5.00. Conshohocken, A. Grayaus- 
Rochester, American Legion ^as $3.00.

Gudinąs Post Moterų skyrius— Carsapolis, A. Wasel $10.00.
$208.55; St. Francis of Assisi Donorą, Rev. V. Sadauskas 
Church $2.00; Blessed Sącra- $25.00. 
mento Church — $10.00.

Scbenectady. F. Hicks— 2.00.
Vrica, BALF nr. 104—$10.00; $183.50.

BALF nr. 104 $201.70; A.
Krance vičius $1.00; P. Šaulienė kauskas $1.00.
$1.00.

New York C.
Ass’n — $10.00; S. Mary Šalo- ko ' aukW $141.00;
me $6.00; Vyt. 'Stašinskas — Wm. J. Magei $30.00. 
$5.00: BALF nr. 100 $30.00;
Rev. John E. Bvme $25.00.

Bronx Lith. Societies $48.75:
Maspeth —

Belecko filmose 
surinkta $36.00: 
kp. $25.00; J 
$10.00:

Brooklyn —
East New Yorke
mų per BALF r.r 
Leonas Šerkšnys

Kazys Rimdeika, Valerija Brookhn. Mrs.
Rimdeikienė ir Rozalija Liuko- $2.00: Mr. & Mrs 

Anthony Pocius 
Shislosky from l. 
$5.00; Mrs. Vorer.-.k* \ s ?

Lankėsi

seseris

“Dar-Pereitą savaitę lankėsi 
bininke" artistas Rapolas Juš
ka. kuris po penkių savaičių a- 
tostogų sugrįžo 
ną. Visur gerai,

r.

ClayviUe, John Husiza $5.00.
Ann SaMe Foras, Rev. Ralph 

A. Hoffman $2.00.
Dobbs Ferry, Mrs. U. Baikow- 

ski — $10.00.
Delmar, Rev. B. Motekaitis— 

$25.00.
Delanson,

$5.00.
E. White 

nulevich —
Elmira, M. Mizeris — $3.00.

M. Stankevičius —

Plains. Mrs. M. Sy- 
$3.00.

į mielą Bosto-į 
bet namie ge-

-į.'.kės. Ona Norbutienė iš
'".f'.r-: Crxm_ Atsilankymo' 

knygų.
M Galinienė, pa-

\,stk dŽL.a-g2jn'j. kad turėjo 
- - ūr., V.zv.-ri marčią

savo .■ja" laike atos-
V>gų atvyko J Vaangteso.

j

Gerbiamieji.
Nuoširdžiai prašau 

padėti man susirast; broų 
nislovą Žutautą, kuris anks
čiau ilgą laiką gyveno Bostone, 
dirbo popieros fabrike bosu 
Jo amžius yra apie 60 metų. A- 
merikoje gyvena apie 40 metų. 
Aš esu Bronius Žutautas, sū
nus Kieto .gimęs 1910 m. Jotei- 
kių km. Atsakymą prašau siųs
ti man šiuo adresu: A. šoše. 
7132 S. Rockwell. Chicago 29, 
III.

I

Tamstą

(jierduoti Br. Žutautui).

PAIEŠKOMI
I^eo nardas Pesliakas, 

1910 m., išvykęs į Sao 
Brazilijoje.

gim.
Paulo,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI ’P“

A, J. NAMAKSY
RE AL ĖST ATE & 

INSURANCE 
409 W. Broaduay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W 

•»»»•»» f „„t*,, „iiiuuumttiHtiHmiitiiHi fli

vičiūtė, kilę iš Šeduvos, gyv. 
Philadelphijoje, Pa.

Sofija, Aleksandra ir Juzefą 
Gerykaitės, gyv. So. Boston. 
Mass.

i Jų ieško giminės iš Europos. 
t Atsiliepti tokiu adresu: Mr. A.
Norvaiša, 50 W. 6st St., So. 
Boston, Mass.

g Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Maso.
Tel. ŠOU 9772

!

Užsisakykite Toniko Pas Mos
Pristatom geriausį tonikų 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. ( 

Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tei. Dedham 1304.R

*

I 
!

!

PEN’NSYLVAMA
Columbia, Columbia Co. — 

$25.00.
Chester, Aušros Vartų par.— 

$120.00; Vytauto Ben. Club — 
$100.00; T. Krulskiene $2.00.

Clairton, Mrs. Beten
Stan Jedes $1.00; Mrs.

A. Sagaitis $25.00. nas SI 00; Steve Buches

$201.70;

i

$1.00: 
Saciū-
$2.00;'
A. Ju- 

dauskas $5.00; Rev. J. A. Con-

I
I

Dtiryea, J. Arbačauskas $2.00.,
E. Vandergrift, Liet. par. —į

East Creek No. 2. M. Petu-

Easton, Mrs. A. Skirutis —
Enterprize 81.00; Šv. Mykolo par. iš Belec- 

Rev.

Piltečių < 
Mec

P. Aucus’.'.-as $2 V

he
Y

EdwardsviUe, John Tantelis— 
$5.00.

Erie, C. H. Zilch — $10.00.
Esport. Anton 
GMfatin. Ant.

S’.O-.Y
RAskton. Mrs

V. “S. S x;:.'.:sx.is
Horie^lead. '. Katilius $1'0 00
ImKSJcm ne. M H.iley

S'u .Y

Kloba $5.00.
Kazlauskas

įtartkus Si »Y;
$5 00

ĮI
i

Tl'.is luscious Pineapple Refrisierator 
Cake is niade v.ith soft. delicate cake 
layer* and spread vith tangv pine
apple filling and >w<i-tcn<sl whipĮ»ed 
creaiii. Tastes niarveious? The one

Pineapple Refrigerator Cake
2 eups sifted cake flour

11 , eups sugar
31 . teaspoons baking powder 

tartrate poveder, 5 teaspoons'!
1 teaspoon salt

SIFT flour. sv
Spry an<1 lcrnou t .’ 1 
strokes 2 įmauti- i>\ 
or beater . . . AI>1> <•;
BAKEin ’ \vo-. į ; š\ ss'J-inchSprycoatedpare m ;:»i«1<-rateo\ < i Utlu® 1' 
25-30 inintit, - . . . Chill layers and split in balt. Spre:.d Pineapple Eiliniu 
and swe-,'tene<! w hipjied creaiu* lx'tween layers aini cov<t t op w it h vliipped 
cream. Store in refrigerator several hours Ik'fore serving. Serve in eltces.

*Wliip 1 eup heavy cream and sveeten it tvith 1 ( eup sugar.

Pineapple Filling. Mix s4 eup sugar,21 2 tablopoons eornstareh. 
teaspoon salt in doublo Itoilcr. Add 1 4 eup lenion juice, grat< <l rind of 1 
Iemon and niix vvell. Add .'Jeggyolks, beaten sliglitly. 1 2 eupeantu-d pine
apple juice, and 2 tablespoons bulter; blend. l*t.ice over boiling vvater and 
eook uutil sincuth aud t luck- stirriug cviistaiitly (about 15 minutes). Cool.

1 - eup Spry
1 teaspoon grated iemon rind

7 s eup canned pincapple juicc
1 teaspoon vanilla
3 egg whites, unbeaten

:ir. b .king pow<l< r. nn<i salt iato miving i« v. I. . . I >It< U' a 
. . A I >i> pincapple j'iice aivi vnnilla :.!.<! lx-at 

r on n.ivr at 1<>w S, rajs- iu.ui ami ..
g vsaites and l>eat UtKi.-irok -' minutes on mi\< r . 

arf s\ sx2-inch Spryci •abslparb ui nioderateoc ei 
. Chill layers and split in balt. Spre

Kulpmont, Lith. Cit. Club — MI. tarmei, Mrs. A. Dilginąs 
$50.00. $3.00; J. Janulevičius $10.00;I

Kingsion, Belecko filmose au- K. Vasiliauskas $5.00. 
kos $25.00 (Į>er šv. Marijos Middlrport, E. Petkus $10.00. 
par.). Olyniphant, Mrs. VVilkutis

Minersville, Mrs. A. Paulos- $5-00.
ky — $5.00; Mrs. A. Bružienė I^ane, Sis. of Bon.
$1.00; M. Bagdonas $1.00; F. cours $5.00.
Aukštikalnis $10.00. Į Ph<*onixville, Rev. Paul

Miners MilK, Belecko filmose Lynch $5.00.
surinktos aukos par. salėj — Philadelphia, Alliance of 
$10.50.

Meilia. Jonas Banys $5.00.
Mahanoy City. iš Belecko

mų ivr šv. Juozap* par.
KAI.F $102.20

\<ni>t<mn. A Masėnas
S1()()(). .1 .lasas $5.00.

Draugijų Valdybų Adresai

fii-

įr

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA blaiviam vy

rui geras kambarys lietuvių šei- 
pnoje. Pageidaujama, kad žie
mos laike būtų apšildytas. Tu
riu gerą ir švarų darbą. Jei kas 
turite kambarį, prašomi- pra
nešti: Mr. J. L., 45 St. Stephen 

■St.. Boston. Mass. (5)
i
i ---- -------------------------------------------------------------------------------

:?n.wV.- i'.- 

■•$». $4-3 X
ssMnnkr SRtl 
E
Jor.a tis 
£5 -.Y -

š.-.s; ,-•> 
.■•SS

$2.00; Mrs A I^r^t $? ■>.' K 
Vaitkevičienė $5 (Y V.rs. t :■ 
toria Šlikas $5.00; M Ss.~.'.:-,s 
tė $5.00: Ona Sl.mv.er.c $$ Y 
BALF nr. 131 $3305 V. Po
ciūtė $5.00; 
nė $2.00; J. Lukoševičius ? 
Mrs. F. Armon $5<Y; N 
Campgn Comm. $50.00: N 
Campagn Comm. $1-10 00; 
Kazlauskienė $5.00; Z. F. <.'losc 
$2.00; Rev. W. J. Cullen $5 00. 
J. Digrius $2.00; Mrs. A. Rarb- 
šis $6.00; N. Y. Campaign (’oni- 
mittee $38.73; 
Brooks $2.00;
$1.00; Mrs. C. Ragauskas $10.

Ozone Park, 
Stakėnas $2.00.

Port Chester, Mrs. Valerija 
Budries $5.00.

OHIO
Akroft, BALF nr. 34 $38.00; 

Mrs. E. Pulkus $5.00; Liet. Soc. 
20 kp. $15.25.

Cleveland, Liet. Moterų Kl. 
$25.00; Martin Matejūnas $10.; 
J. Cestinik $5.00; Mrs. Albina 
Melinis $5.00; Geo. Vanagas 
$5.00; BALF nr. 55 $10.50; A. 
Kučinskienė $10.00; Mrs. E. 
Dumchus $1.00; F. Jusis $10.; 
Liet. Moterų Rat. 
BALF nr. 38 $905.17; 
Angelaitis $10.00; M. 
kienč $2.00; J. Sadauskas $5.; 
L. Misienė $2; Mrs. A. Bakaitis 
$10; J. Montvila $10; Mrs. M. 
VViesher $5.00; R. K. Liet. Mot. 
36 kuopa $214.37.

Adele K.-»j.'.š-.:sk.e 
?lV?

Y.
Y
A

Mrs.
Ona lA'igienė

i. VOS ?ckTl RU DR-JOS 
£kCAA MOTINOS SVC.
k.-} y.'% * Vsrk.-Mcnė.

S.- t-.’ston. Mass 
.v. ■.

G Gallit'iniend. 
Scs. l'.'ston. Mass.

H sškiend.
S.' H.xstnn. Mass. 
R i'-.inionč.

x ,:rv. Mass. 
:S«4-W 

t'.s. ahūtd.
S.' Boston. Mass 

K:
Sc

So Bosi

ŠJ|.’ S. Si

-.. -Vi 
S S!

.Ars 
tt: K. S!

y -a.-.%
f? .- s; k

Si
-4 •-

K'“.A
i: s.-.-. -^v s:
no U s:

l'rn-.ųj-.ia s-.-.v.
Mitradiea;

vakare. Parapv 
Sewnth St . S,-

Visata drauiphvi rr-.k.lais krcipkitčs 
pas prettUmlu rašt .i-.inkc.

rj-.t.-.-.L-a

ssauskaa. 
Boston. Mass. 
tukštikalnyie, 

n. Mass. 
omus laiko kas

mėnesio. 7:30 vai.I 
.m aalėje. 492 E. ■ 

B.-ston. Mass

SV JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

K \ DARYTI DRLSK.AI SMV 
REUMATIZMO

ARTIIRITIS
Jaugti jūs nu«» NUGAROS SK Al
DĖJIMO. RAUMENŲ GF.IJMo SULYTI 

STRRNV SKAl-SMU. NKURALGI 
SĄNARH SUSTINGIMO NEURT 

TLS. PODAGROS ir f U. PABANDYKITE 
p/j.jRADE TABLETS d«'l ;;'-rij krniij VT»-

’ Dorini'-. k i<i jūn pamėginturnėte RAOE 
KIEKI) j<»- 

|RI«J .»’-3ių.-’Rii» piDlglJ. <» tlkt.'<l
.savo vardų ir ;<<lr<*w>. t.ni m«’N jum* tuoj 
paMiųNirn** fal»l*'tėhtj Vinį nurodymai ant 
p;ik«*liv. Nt« ko jum.* n«’RSuos. j. i n» pT 
tiks.

NORTHVVAY PHARMACAL CO.
439 North Street 

ROCHLSTER 5. NEW YORK 
PEPT 2X

1 22

J.
I 

JI i K' lS- Jos
I J....?-; 

tholic Women $100.00; The E-1
piphany Rectory $5.00; J. Rtik- 
ša $5.00; Valeri ja Sabaliauskai
tė $1.00; Ch. P. Baltrukonis 
$5.00; L. Ginkevičius $10.00; 
Joseph V. Jakštys $5.00; F. H.
Sirutis $2.00; O. Jankauskienė; 
$5.00; Mrs. M. Venk finas $5.00; 
J. B. Scckus — $15.00.

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

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

Prot. Ra.4t. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

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

Iždininkas Stasys K. Griganavil'ius,
I 699 E. Seventh St.. S? Boston, Mass. 

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

I 
. i

Pitt.sburgii, Mrs. Ruth Shcrr-Į 
bauin $1.00; Mrs. C. Zamulevic! 
$5.00; Mrs. A. Stanevich $5.00;
Dominik Stanelis $10.00; Mrs.

■S. Shapkus $1 00; SLA 40 kp.—I 
'$5.00; BALF Vajaus Komite-, 
tas $800.00; Mrs. Catherinej 
Dongweck $1.00.

Luzerm* ir l.ackawanna
jaus K<»m. $1.500.00.

St. Clair, šv. Kazimiero 
iš Belecko filmų — $60.00.

M. Kirtiklicnė

Va
i

par.

I

So. Boston FumitureCo.
Matrasal naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

380', j Wewt Broadvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

I 492 E. 7th St.. So. Boston. Maso._ I______________________________________

L I. — Mrs. A.

$15.00; 
Mrs. M. 
Al išaus*

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

BOR1S BEVERAGE CO.
i J. ARI^AUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
i 220 ESL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Ma^s.

1
!

Virpša $1.00.!
Mrs. K. Melus-1

5.00; Mrs. M. Zigmund

S. Barase vič ius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja. 
Turi Notaro Teise

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Bo»tC:i 2590

i! 
i! 
<! 
i! 
i!
H 
i! 
H

S-ltzcn City, 
$1.00.

Srninton, A.
Shcnandnah, 

ky
$5.00; P. Miekaitis $2.00; A.• 1 Ringis

Silver Creek, O. Jucifinienė- 
$1.00.

Simpson, Mrs. C. Maldavičius 
$2.00.

Tamaąua, šv. Petro ir Povilo 
par. iš Belecko filmų $87.50.

Hilkes Barre, švč. Trejybės 
par. iš Belecko filmų $62.10; 
Mrs. M. Navitskv $5.00; Mrs. A. 
Rcnišauskas $2.00; Mrs. E. 
Juozaitis $2.00; J. G, Saulis 
$5.00.

Tarentum, Rev. A. Kapitan— 
$20.00.

(Bus daugiau)

$1.00.
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

I

I

!
- !

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į? ’
*1

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukėms, Savininkas.

258 Vest Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

TAIP TAT IEŠKOMI

.i

Petras. Ignacas, Aleksandras 
Kruopai ir Elzbieta Nevinskie- 
nč Kruopaitę, kilę iš Kėdainių 
apskr. Jų ieško Rozalija Kva- 
sienė (16) Kassel - Oberzweh- 
ren, Trumans Str. 21, Germany. 
USA Zene.

C A S FE R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotoj.is 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dicn^ ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir nsktj. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY Pt’BLIC 
Tai. ŠOU Boston 0815 

•OU Boston 2808

»
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G1RAE17 LZETinTO; 
jroxoNrjosE *.į

PENNA LIETUV IŲ DIENA 
BALF NAUDAI

CLEVELAMD. GHIO i
Liepos 13 d. įvyko šv. Jurgio! 

lietuvių par. piknikas. Dalyvavo1 
labai daug žmonių ir visi links-1 
mai praleido laiką. Pikniko ren-i 
gimo komisija labai nuoširdžiai’ 
darbavosi. Kleb. kun. V. G. Vil- 
kutaitis nuoširdžiai dėkoja ko
misijai. darbininkams ir visiems 
dalyviams.

Liepos 20 d. Lietuvių Kultū
rinio Darželio skyrius bendrai 

LAKE5V00D P ARK. tarp BALF vajaus eigą Pennsylva- su kitomis tautinėmis grupėmis 
Tamaąua ir Mahanoy City. Pa. nia. visų lietuvių ir BALF dar- minėjo darželių įkūrimo sukak- 
rugpiūčio 15 d. įvyksta jau 33- buotojų pareiga iš visų jėgų pa- tį parada. Lietuviai gražiai pa- 

didžiulę ir sirodė tautiniais šokiais. Taipgi 
šventę vi- lietuviai turėjo skanių lietuviš

kų valgių — pyragų, 
lių. 1 imiininkau jaut 
Glugodienei ir gelbst 
kienei, p. Česnienei,

i

čia Lietuvių Diena. 
Dienose žmonių 
tarp 10.000 ir 15.000 iš įvairių 
Amerikos dalių, šių metų Lietu- minga, 
vių Dienos pelnas bus skiria
mas BALF.

2 vai. p. p. įvyks prakalbos. 
Kalbės lietuvių ir anglų kalbo
mis BALF pirmininkas kun. Dr. 
Juozas B. Končius. Kalbėtojas 
paaiškins lietuvių tremtinių gy
venimą Vokietijoj.

Dainų programą išpildys L. 
Šorio vadovaujamas Šv. Vin
cento lietuvių parapijos iš Gi- 
rardville. Pa. choras.

8 vai. vakare bus šokiai, gro
jant Jolly Jack Robel orkestrui. 
Parke visą dieną su dėžutėmis 
vaikščios aukų rinkėjai BAL- 
F-ui. Lietuvių Dienos pelnas 
taip pat skiriamas BALF nau
dai. Kadangi Lietuvių Dienos 
pelnas ir aukos žymiai pakels

Lietuvių gelbėti rengėjams 
privažiuoja tradicijinę lietuvių 

sais atžvilgiais padaryti sėk-

Nauji Maisto Pakeliai 
I Europį

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

pyragu- 
p. Paulai 

int K. Vil- 
p. Urbšai- 

tei. p. Višniauskaitei, A. Domi- 
naičiui ir Vilciuckui, darželių 
pirm. Jonui Bruzauskui, kurie 
ir kurios labai puikiai prirengė 
stalus, prikepė įvairių pyragų ir 
visus tuos skanumynus pardavė 
gausiai publikai.

Lietuviai labai gerai pasirodė 
kitataučių tarpe.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
anglų kalba Dieną skelbti, kun. BALF skyrius pasiuntė į Cen- 
P. Mockus. Coaldale. Pa. Lietu- tro sandėlį 3146 svarus drabu- 
vių parapijos klebonas — lietu- žiu lietuviams tremtiniams.
vių kalba pramogą skelbti. j Rugpiūčio n veteranai da- 

Būtų gera, kad lietuviai ir iš lyvaus kartu su kitais skyriais 
tolimų kolonijų Lietuvių Dieno- sporto žaidime miesto stadiu- 
je dalyvautų. Pamatytų, kaip me. Pradžia 8 vai. Lietuviai ve- 
Pennsylvanijos lietuviai anglia- teranai įsigykite bilietus pas sa- 
kasių rajono. Amerikos lietuvių vo skyriaus narius.
sodybų gyventojai linksminasi, Šv. Jurgio parapijos ir “Lie- 
kartu paremtų BALF organiza- tuvių Žinių” koncertas įvyks 

;Ciją. kuri stengiasi išgelbėti lie- rugsėjo 22 d., parapijos audito- 
: tuviams tremtiniams gyvybes ir rijoje. Koncerto žvaigždė bus iš 
duoti jiems vilties gyventi. Pittsburgh'o ir taipgi keli kiti, 

j Rugpiūčio - Augusi 15, visi į Dalyvaus ir vietiniai Clevelan- 
iLakeivood parką! diečiai. Koresp.

Rengimo Komisijos garbės 
pirmininku yra kun. P. Čėsna. 
Mahanoy City. Pa. Lietuvių pa
rapijos klebonas: pirmininku y- 
ra kun. K. Batutis. Tamaąua 
Lietuvių Parapijos klebonas: 
vice pirmininkas kun. K. Ra
kauskas. sekretorium kun. Lau- 
makis, St. Clair. Pa. Lietuvių 
parapijos klebonas: iždininkas 
kun. J. Gaudinskas. Spaudos 
komisija: kun. B. Šimkus —

i

4.

s 
f

1
I i

i

i. • ..
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Jūsų parankumui

PICKWICK
ALE that is ALE

TRADL RtoaMM

Dabar galima gauti parankiuose

NEGRAŽINAMUOSE BUTELIUOSE
NEREIKIA DUOTI DEPOZITO UŽ NEGRAŽINAMUS BUTELIUS

Jūsų Packagc Stori* Dyleris taipgi turi PICKWICK Panašiuose

GRĄŽINAMUOSE EUTELPJOSE ir BLŽKINŽSE
BREWED BY HAFFINREFFER l CO, Ine., Boston, Mat*., BREWERS SINCE IRTO

i

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

DANILIAUSKIENE Ory-' OAUKSYTE - Suntautė, Mag- 
baitė, Magdalena, gyv. Vander- f“*. ^nkoje gyve.
grift, Pa.. kil iš Plokšiių vai., L‘etuv0*: Yl“k,'į v»>-
6 ,. žeikių ap., vėliau Bostone, įste-oaKių ap. .____ ______________________  kejusi.
ter designs of their more po-! DEGLIN - Patiegaitė, Marija, 
werful neighbour have been gyv. Chicagoje. 
carried out. The three nations 
on the eastern shore of Baltic 
Sea have been put under the 
iron heel of Moscow, and up to 
this date they are suffering all 
the humiliation, hardships and 
cruelties to which that totali- 
tarian tyranny subjects the 
peoples in its power. Many of 
the citizens of the Baltic Statės 
have been killed or tortured to 
death by their Soviet masters; 
many have been deported to 
the interior of Soviet Union and 
perished in concentration 
camps; over two hundred thou- 
sand men, women and children 
of those countries now live in 
DP camps or are scathered in 
various paris of Western Eu- 
rope, because to return to their 
homelands under present condi- 
tions would mean to them cer- 
tain death at the hands of So
viet executioners. ;

This is the end situation con- 
fronting us on the 25-th anni- 
versary of the recognition of 
independence of Lithuania, Lat
via and Estonia by the Govem
ment of United Statės. It is 
deeply disappointing to see all 
this happen, notwithstanding 
the Atlantic Charter, the joint 
Declaration of Allied Nations 
in Washington and the Charter 
of the United-Nations.

Štili we refuse to believe that dra 'Juzefa ir Zozija', 
this is the end of all the hopes ĮOne 
that the Great Powers, by their 
solemn declarations during the 

Štai ALT laiškas Prezi- t^ie Govemment of the United war, have aroused in the hearts 
Statės has granted de jure re- of the tortured people of those 
cognition to the Baltic Repu
blics — Lithuania, Latvia and 
Estonia, as self - goveming and 
sovereign statės. It was very 
significant event in the general 
progress after the First World 
War, toward the demoeratiza- 
tion of the world, based upon 
the application of the principle 
of national self - determination 
to nations which succeeded in 
regaining freedom from foreign 
rule.

The practical results of the 
establishmer.t of independent 
Baltic Republics were most gra- 
tifying to the wellfare of their 
populations as 
interests of the 
Within a short 
they attained 
standards of life than they ūse 
to enjoy under Russian domina- 
tion. They developed to a re- 
markable degree their national 
cultures and created a network 
of modem schools and institu- 
tions of higher leaming for 
their people. They become res- 
pected members of the commu- 
nity of free peoples by joining 
The League of Nations and by 
their peaceful relations with 
their neighbors.

I The Govemment of the Uni- 
Ona Pazniokaitč. ted statės took official . notice

Šis 4 metų amžiaus vaikutis, Gregory Thor- 
sen lavinasi vilyčia pataikyti į taikinį, kad ge
riau galėti] pasirodyti Chicagos parodoje.

ALT Laiškas Prezidentui

i

July 25, 1947Lietuvos pripažinimo 25-' 
kių metų sukakties proga The Honorable 
ALT Vykdomasis Komite- Harry S. Truman 
tas pasiuntė Prezidentui The President of the United 
Trumanui laišką. Tokio Statės 
pat turinio laišką pasiun- The White House 

• tė ir Valstybės Sekreto- Washington 25, D. C. 
riui, gen. Marshall’ui, ir 
kopijos buvo pasiųstos ki
tiems įžymiems valdžios On the 28*th of this 

■ pareigūnams. it will be exactly 25 years since

I
DearMr. President:

month,

dentui:
I

NORVOOD, MASS 
PADĖKA

Fe-Nuoširdžiai dėkoju ALRK 
deracijos 10 skyriui už suruoši
mą netikėto vakarėlio pagerbti 
mane varduvių proga ir už ma
no darbą Federacijoje ir kitose 
draugijose. Ypatingai dėkoju 
šeimininkėms: pp. U. Navickie
nei. A. Smilgienei, P. Naujo- 
kaitienei. R. Kamilienei ir I.

i Tvaskienei.
Dėkoju Dvasios Vadui, kleb. 

į kun. F. Norbutui, Federacijos 
' pirmininkui ir to vakaro prog
ramos vedėjui p. A. F. Knei
žiui ir bendrai visiems ir visoms 
už sveikinimus ir linkėjimus, ir 
taipgi stambią dovaną, kurią 
man įteikė p. Ieva Tvaskienė 
Federacijos skyriaus ir visų da
lyvių vardu.

Dėkoju pp. Kungytei, V. Nau
jokaitei ir J. Adomonytei, pp. 
muzikam V. Sereikai ir P. Klo
niui ir jų akompanistei Jonei 
Vasiliūnaitei už gražias dainas.

Nesijaučiu, kad esu verta to
kio pagerbimo, ir visuomet pa
silieku Nonvoodiečiams dėkin
ga ir skolinga. Lai Dievas vi
siems ir visoms atlygina.

i

well as to the 
world at large. 
period of time 
much higher

of this progress when in a well 
known declaration by the Statė 
Department, on July 23-rd, 
1940, it condemned Soviet Rus-

PIUSBURGH, PA.
KLAIDOS ATITAISYMAS
Šv. Pranciškaus Seserų Vie

nuolyno Rėmėjų Seimas įvyks sia’s aggressive acts against
ne penktadienį, rugp. 29 d. kaip the political independence and 

' buvo pranešta laiškuose, bet territorial integrity of Lithua- 
sekmadienį. rugp. 31 d. nia, Latvia and Estonia. It sta-

Labai atsiprašome jei norin- ted:
tiems seime dalyvauti, per šią ”From the day when peoples 
klaidą susidarė kokių nors ne- of these Republics first gained 
patogumų. Kaip kasmet, taip ir their independence and demo- 
šiemet, seselės nuoširdžiai kvie- cratic form of govemment, the 
čia savo rėmėjus, draugus, prie- people of the United Statės 
telius ir draugijų atstovus skai- have watched the admirable 
tlingai atvykti į šį seimą, kuris progress in self - govemment 
bus atžymėtas ypatingomis ju- with deep and sympathetic in- 
biliejinėmis iškilmėmis. terest”.

šv. Pranciškaus Seserys.’ Būt, unfortunately, the sinis-

DILBIENfi - Peldžytė, Urtė, 
gyv. Collinsville.

DOMARK - Danilavičiūtė, 
Stefanija, gyvenusi Chicago, 
III., 134 E. 105th Street.

DOMARKAITE - Bladzienė, iš 
Plungės vai., Telšių ap., gyv. 
Chicagoje.

DRAUGELIS, Vincas, iš Ma
rijampolės, brolis Kazio.

DUBAKIENfi, Leokadija, iš 
Rimšės parap., Braslavo vai., 
Zarasų - Vilniaus ap.

DUNGVESKAITIS, iš Luokės 
vai., Telšių ap.

ENDZIULIENfi - Brundzaitė, 
iš Vilkaviškio ap., ir vyras gyv. 
rodos Bostone ar Brooklyne.

FABEJAUSKIENfi, ar Fabe- 
dianskienė - Skabeikaitė, Alek
sandra, iš Tirkšlių vai. Mažei
kių ap., gyv. Philadelphijoje.

GAIKŠTAS, Mykolas, iš Šiau
lių apskr.

' GALBUOGYTE - Marinienė, 
Monika, iš Raseinių ap., gyv. ro
dos Waterbury.

GALINYTfi - Puš, Augustė.
GAVĖNAS - Bublaitytė, E- 

niušė, gyv. Brooklyne, Grand 
Street.

GERULAITIS (Geroll), Wil- 
liam, iš Kaupiškio vai., Vilka
viškio ap., gyv. Brooklyn, N. Y., 

1 281 Stagg St.
j GERYBIENfi - Pociūtė, Ieva, 
iš Tryškių, ir dukterys Aleksan-

countries. We are sure that the 
Govemment of the United 
Statės, which has steadfastly 
held for years to its decision of 
not approving the illegal annex- 
ation of the Baltic Republics by 
Soviet Union, will not change 
its attitude būt, on the count- 
rary, will ūse its tremendous 
power and influence in the 
world to re-establish their free
dom.

We are fully conscious of the 
great difficulties that have to 
be overcome before this can be 
achieved. And yet, on the occa- 
sion of this significant anni- 
versary we, the Lithuanian A- 
merican Council, representing 
hundreds of thousands of loyal 
American citizens of Lithua
nian descent, deem it proper 
to express our desire that the 
United Statės take some posi- 
tive steps to show its undimi- 
nished concern for the fate of 
the Baltic Statės. To counter- 
act the persistent Soviet propa
ganda with its unfounded 
claims regarding those Statės, 
we consider it absolutely neces- 
sary for the Government of this 
country once more to declare- 
publicly that it stands firmly 
for the re-establishment of in- 
dependence of Lithuania, Lat
via and Estonia.

By this simple 
for justice and 
decency, at this
would win undying gratitude 
of the oppressed small nations 
and would at the šame time, 
greatly strengthen the forces 
of humanity which at present 
are desperately struggling fori 
freedom and ideals of civiliza- 
tion throughout the world.

Respectfully yours, 
EXECUTIVE BOARD OF THE

LITHUANIAN AMERICAN 
COUNCIL

Leonard Simutis, President 
Dr. Pius Grigaitis, Secretary 
Michael Vaidyla, Treasurer

manifestation 
international 
moment, it

I 
II II
I
i i
i

GICEVIČIUS, iš Vištyčio, 
Vilkaviškio ap., gyv. Čikagoje.

GINT AUT AITE S, Bronė ir 
Stasė, ir brolis Gintautas, gyv. 
Chicagoje.

GIRDVAINIS, Antanas, gi
męs Mažeikių ap., gyvenęs Pa
pilės vai., Šiaulių ap., gyv. Bos
tone ar New Yorke.

GLAMBA, kil. iš Gudelių, 
Mariampolės ap., netoli Skriau
džių, gyv. gal New Yorke ar 
Chicagoje.

GLIAUDELIS, Matas, gyv. 
Čikagoje, kilęs iš Anykščių v., 
Utenos ap.

GOLDUPAS, Antanas ir Juo
zas, ir Jomantų km., Švėkšnos 
v., Tauragės ap.

GRAJAUSKAS, Juozas, iš 
Paplinkšės km., Sedos vai., Ma
žeikių ap., gyv. Čikagoje.

GRIGAITYTfi, Ona, iš Jur
barko vai., Raseinių apskr.

GRIGAS, Pranas, iš Viekšnių 
vai., Mažeikių ap.

GRIGUTIS, Antanas ,iš Alsė
džių vai., Telšių ap.

GRIGUTIS, Benediktas, sū
nus Juozo, gimęs Amerikoje, tė
vai kilę iš Alsėdžių vai., Telšių 
apskr.

GRINEVIČIUS, Antanas ir 
Juozas, iš Keturvalakių vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. New Yor
ke.

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

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

(bus daugiau)

A. Gumauskas
Generalis Kontraktortas

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.
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vįętįnęsžinios
United Lithuanian ReKef Fund of America, Ine.

105 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
'JP T NTI T T* C C ką”. Pereitą savaitę užprenu- 

ADO meravo metams “Darbininką”
- — sekanti:

Rugp. 3 d„ tapo pakrikštytas Mrs. J. Yankauskienė iš East 
Robertas. Jono ir Irenos Patu- MiUinocket, Maine, Stasys Mo
komų, gyv. 3 Bellflower St., nas įš Dayton, Ohio, Zigmas 
Dorchester, Mass. Karalius iš Waterbury, Conn. ir

“Darbininko” presmanas F. Si
manavičius.

Būtų gera, kad ir daugiau at
sirastų tokių geraširdžių žmo
nių, kurie atjaustų vargstan-

gyv- čius mūsų brolius ir

Lietuviams tremtiniams šelpti gautos BALF Centre 
nuo 1947 m. kovo 26 iki birželio 30, aukos, 

pagal valstijas:

Tą dieną apsivedė Edvardas 
Nikštėnas su Lilijana Akstinai- 
te, gyv. 33 Story St.

Bronislava Šidlauskaitė 
kėjo už Vilimo Mazzes,
1825 Dorchester Avė., Dorches- tremtyje.’ 
ter, Mass. ■ _

ište-
seseris

Lietuviams Tremtiniams 
Užprenumeravo 

“Darbininką” >

Lankėsi
ii 
i 
i

Pereitą savaitę lankėsi “Dar
bininke” artistas Rapolas Juš- 

Kaip žinome, lietuviai tremti- ka- kuris po penkių savaičių a- 
niai yra be galo išsiilgę lietuviš
kų knygų ir laikraščių. Didelis 
tremtinių skaičius kreipiasi į 
"Darbininko” administraciją, 
prašydami siuntinėti jiems laik
raštį Administracija visų prašy
mų patenkinti neišsigali. Taigi, 
atsirado geraširdžių žmonių, 
kurie ištiesė pagalbos ranką, 
užsakydami jiems “Darbinin-

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seynieur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repšius, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

| A, J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 

Į SO. BOSTON, MASS.
Į Office Tel. So. Boston 0948

s

Res. 37 Oriole Street
Wcat Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

0......................................... ....... «

Chillicote, Rev. George F. 
Schore $2.00.

Cincinnati, Sis. Cecilia .$50.00; 
Charles Bartlett $2.00.

Dayton, Fed. of Lith. Socie-

Refreshing New-Type Cake for Hot Days

This luscious Pineapple Refrigerator 
Cake is madc v.ith soft. delicate cake 
layers and spread with tangy pine
apple filling and sweetened whipped 
cream. Tastes marveious! The onc

cake everyone will go for. Pcrfect 
v.hen you entertain for von can 
inakeit hoursaliead. Bcsure toclio 
this won<lerful Spry one-bowl cake 
recine now. It’s a svinner!

Pineapple Refrigerator Cake
’/s cup Spry

1 teaspoon grated lemon rind 
% cup canned pineapple juice

1 teaspoon vanilla
3 egg whites, unbeaten

... DROPin 
and beat 200

Tremtiniy Padėka BALF 
Aukojantiems

Per BALF organizaciją 
pasiekia tremtinius dova
nos iš Amerikos, kur gera
širdžiai žmonės nepažįsta
mam tremtiniui duoda 
sunkiai uždirbtus dolerius, 
drabužius, apavą. Jau ke
liasdešimt vagonų, atėju
sių įvairiais keliais, praė
jo pro tremtinių organiza
cijų sandėlius su BALF’o 
gėrybėm: maistu, drabu
žiais, avalyne, vaistais, 
medicinos instrumentais, 
knygom, rašmenim ir net 
vaikų žaislais. BALF’o su
rinktoji auka siekia 2 mil. 
dol. sumą, kuri tūkstan
čiams tremtiniy padėjo iš
vengti bado, ligos ir nevil
ties. Ji padėjo išlaikyti ir 
garbingoj eilėje lietuvių 
vardą.

Ar mes galime jiems at- 
I sidėkoti? Aukojo National 
’ War Fund, Amerikos Ka- 
1 talikų Episkopatas, jų šal
pos organizacijos, senato- 

' riai ir gubernatoriai, ban
kininkai, biznieriai, direk

toriai, ypač eiliniai darbi- 
ninkai. Už visas aukas, 
daiktais ar pinigais, trem
tiniai liks jiems visada dė- 
; kingi.

Clayville, John Husiza $5.00.
Ann Salde Foras, Rev. Ralph

A. Hoffman $2.00.
Dobbs Ferry, Mrs. U. Baikow-

ski — $10.00.
Delmar, Rev. B. Motekaitis—Į ties $100.00.

$25.00. Columbus, A. Birskis $5.00;
Delanson, M. Stankevičius —Mrs. L. Lazauskas $5.00; Mrs. 

L. Lazauskas $5.00.
Lorain, Mr. & Mrs. A. Nava- 

į linsky $5.00.
New Milford, J. Šliaža $10.00.

OREGON
Oregon City, M. Waitkewicz 

$5.00; Mrs. Louise Stanevich 
$1.00.

PENNSYLVAN1A
Columbia, Columbia Co. — 

$25.00.
Chester, Aušros Vartų par.— 

$120.00; Vytauto Ben. Club — 
$100.00; T. Krulskiene $2.00.

Clairton, Mrs. Beten — $1.00;. 
Stan Jedes $1.00; Mrs. Saciū-

I i

$5.00.
E. White Plains, Mrs. M. Sy-į 

nulevich — $3.00.
Elmira, M. Mizeris — $3.00.

NEW YORK
Easthamton, L. I., J. Doba —

$10.00.
Fort Edward, Wm. J. Busila

$10.00.
Greenport, L. L, Peter Valiu

lis — $10.00.
Great Neck, L. I., BALF nr.

20 — $143.62; BALF nr. 20 —
$5.00.

Binghamton, M. Paplauskas
$25.00.

Hagaman, A. Sagaitis $25.00. nas S100; Steve Buches $2.00;
Mitchel Field, L. I., Major W. Mrs- John Shiner $2.00; A. Ju-

A. Rotkis — $5.00. dauskas $5.00; Rev. J. A. Con-
St. Albans, Rev. J. B. Judge nellY $3.00.

_ $5.00. ' Conshohocken, A. Grayaus-
Rochester, American Legion ^as $3.00.

Gudinąs Post Moterų skyrius— Carsapolis, A. Wasel $10.00.
$108.55; St. Francis of Assisi
Church $2.00; Blessed Sącra- $25.00.
mento Church — $10.00.

Schenectady, F. Hicks— 2.00.1
Utica, BALF nr. 104—$10.00; $183.50.

BALF nr. 104 $201.70; A.; East Creek No- 2- M- Petu*
Krancevičius $1.00; P. Šaulienė kauskas $1.00.
$1.00.

New
Ass’n
me $6.00; Vyt. ' Stašinskas
$5.00; BALF nr. :
Rev. John E. Byme $25.00.

į mielą Bosto- 
bet namie ge-

tostogų sugrįžo 
ną. Visur 
riausia.

Lankėsi
Hartford, 
proga pasipirko knygų.

Lankėsi p. M. Galinienė, pa
reiškė džiaugsmo, kad turėjo 
svečią - sūnų Viktorą ir marčią 
savo namuose, kurie laike atos
togų atvyko iš Vašingtono.

gerai,

Norbutienė išOna
Conn. Atsilankymo

Laiškas “Darb. 
Redakcijai

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai prašau Tamstų 

padėti man susirasti brolį Sta
nislovą Žutautą, kuris anks
čiau ilgą laiką gyveno Bostone, 
dirbo popieros fabrike “bosu”. 
Jo amžius yra apie 60 metų. A- 
merikoje gyvena apie 40 metų. 
Aš esu Bronius Žutautas, sū
nus Kieto ,gimęs 1910 m. Jotei- 
kių km. Atsakymą prašau siųs
ti man šiuo adresu: 
7132 S. Rockwell, Chicago 
UI.

I

A. Šose,
29,

(perduoti Br. Žutautui).

PAIEŠKOM1
Leonardas Pesliakas,

Donorą, Rev. V. Sadauskas—

i 
i1
l

I
I

Duryea, J. Arbačauskas $2.00..
E Vandergrift, Liet. par. —j

; Easton, Mrs. A. Skirutis —
York C. Enterprize $1-00; Šv. Mykolo par. iš Belec- 

— $10.00; S. Mary Salo- ko filmW - aukU $141.00; Rev.
- ■ . _ Wm. J. Magei $30.00.

100 $30 00 - Edvardsville, John Tamelis— 
______ ’.js.oo.

Bronx Lith. Societies $48.75,4 C. H. Zilch — $10.00.
Ezport, Anton Kloba $5.00.
Gallatin, Ant. Kazlauskas —

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA blaiviam

' rui geras kambarys lietuvių 
i moję. Pageidaujama, kad 
'mos laike būtų apšildytas.
riu gerą ir švarų darbą. Jei 
turite kambarį, prašome
nešti: Mr. J. L., 45 St. Stephen
St., Boston. Mass. (5)

vy- 
šei- 
žie- 
Tu- 
kas 

pra-

2 eups sifted cake flour
1 % eups sugar 
3*/2 teaspoons baking powder 

i tartrate powder, 5 teaspoons) 
1 teaspoon salt

SIFT flour. stmar. bakimi potvdcr. an<i salt into inixing l>owl
Spry and lemon ri:i<l . . . ADD pineapple juice and vanilla 
strokes (2minutei bv hand oron mixer at low speed). S<-rapelxnviandsp<x>n 
or beater . . . ADD egg v. bites and beat 200 .strokes (2 minutes on mixer .
B A KE in t w< > >q’iare s x 8 x 2-inch Sprycoated pans in modcrateoven (360^ F.) 
25-30 minutes . . . Chi'l layers and split in half. Spread Pineapple Filling 
and swcetenod \vhipj>ed cream* between layers and cover top with Yliipped 
cream. Store in refrigerator Severui hours before serving. Serve in slices.

*Wliip 1 cup heavy cream and sweeten it with Jį cup sugar.
Pineapple Filling. Mix cup sugar,2* j tablespoons comstarch, J4 

teaspoon salt in dotiblo boiler. Add CUP lemon juice, grated rind of 1 
lemon and niix veli. Add 3 egg volks, beaten slightly, Ja cup canned pine
apple juice, and 2 tablesjxx>ns butter; blend. l*tace over boiling water and 
cook uuttl stuevth aud tliick, stirrūig cvhstaatly (about 15 minutes). Cool.

f
Kulpmont, Lith. Cit. Club — Mt. CarmeL, Mrs. A. Duginas 

$50.00. $3.00; J. Janulevičius $10.00;
Kingsion, Belecko filmose au- K. Vasiliauskas $5.00.

kos $25.00 (per Šv. Marijos Middleport, E. Petkus $10.00. 
par.). j Olymphant, Mrs. VVilkutis —

Minersville, Mrs. A. Paulos- S5.00.
ky — $5.00; Mrs. A. Bružienė Oafc Sis. of Bon.
$1.00; M. Bagdonas $1.00; F. cours $5.00.
Aukštikalnis $10.00. i Pheonhcvilk, Rev. Paul

Miners Mills, Belecko filmose Lynch $5.00. 
surinktos aukos par. salėj — 
$40.50.

Media, Jonas Banys $5.00.
Mahanoy City, iš Belecko fil- ša. $5.00; Valerija Sabaliauskai- 

*r tė $1.00; Ch. P. Baltrukonis — 
$5.00; L. Ginkevičius $10.00; ‘ i>ept. X 
Joseph V. Jakštys $5.00; F. H.| 

.Sirutis $2.00; O. Jankauskienė; 
$5.00; Mrs. M. Venkūnas $5.00;| 
J. B. Seckus — $15.00.

I i
Pittsburgh, Mrs. Ruth Sherr-

baum $1.00; Mrs. C. Zamulevic’ 
:$5.00; Mrs. A. Stanevich $5.00;
Dominik Stanelis $10.00; Mrs. 
S. Shapkus $1.00; SLA 40 kp.— j

i $5.00; BALF Vajaus Komite-i 
i tas $800.00; Mrs. Catherine 
Dongweck $1.00.

Ltizerne ir I>ackawanna
jaus Kom. $1,500.00.

St. Clair, Šv. Kazimiero 
iš Belecko filmų — $60.00.

Seltzen City,
$1.00.

Scranton, A.
Shenandoah,

ky — 5.00; Mrs. M. Zigmund —! 
$5.00; P. Mickaitis — $2.00; A. į 
Ruzgis — $1.00.

Silver Creek, O. Juciūnienė—1
$1.00.

Simpson, Mrs. U. Maldavičius;
$2.00.

Tamaųua, šv. Petro ir Povilo 
par. iš Belecko filmų $87.50.

Wilkes Barre, Švč. Trejybės 
par. iš Belecko filmų $62.10; 
Mrs. M. Navitskv $5.00; Mrs. A. 
Benišauskas $2.00; Mrs. E.

! Juozaitis $2.00; J. G. Saulis —
' $5.00.

Tarentum, Rev. A. Kapitan—
$20.00.

(Bus daugiau)

Se-

i
i

K> DARYTI DfcL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
J J“igu jūs kenčiat“ nuo NUGAROS SKAU-

4 nC’JTTMn RATTVFA’r Cftl.TMA SCTATI- 

Jl I
DfcJIMO, P.AUMENU GREIMO. SCIATI- 

IKOS. STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGI
JOS. SĄNARIU SUSTINGIMO. NEt’RI- 
TIS. PODAGROS n- tt.. PABANDYKITE 
RADĘ TABLETS d*"I pasekmių. Mes
norime, kad jūs pamėgintumėte RADĘ 
TABLETS (BANDOMĄJĮ KIEKI) b- jo
kių b'šų jums. Nosiųskit*> pinigų, o tiktai 
savo vardą ir adresą, tad mes jums tuoj 
pasiųsime tablet^Iių. Visi nurodymai ant 
pakelio. Nieko jums nelėšuos, jei nepa
tiks.

NORTHVVAY PHARMACAL CO.
439 North Street 

ROCHESTER 5. NEW YORK

1-22

OriFllA. «J5zO.ltF,

Maspeth —
Belecko filmose Piliečių klube: 
surinkta $36.00; Mot. S-gos 30 $10.00.
kp. $25.00; J. Terebeiza ' —' Hazleton, Mrs. Bartkus $1.00; 
$10.00; P. Augustinas $2.00; ^rs. B. Žukauskas $5.00. _ 

Brooklyn —
East New Yorke iš Belecko fil
mų per BALF nr. 131— $43.20; 
Leonas Šerkšnys surinko $60.

Valerija Brooklyn, Mrs. P. Rimkūnas
$2.00; Mr. & Mrs. Jonaitis $10.;
Anthony Pocius $5.00; John 
Shislosky from Little Sisters 
$5.00; Mrs. Veronika Vaičiūnas 
$2.00; Mrs. A. Lang $2.00; K. 
Vaitkevičienė $5.00; Mrs. Vic- 
toria Šlikas $5.00; M. Sadony- 
tė $5.00; Ona Slamienė $3.00; 
BALF nr. 131 $33.05; M. Palu- 
ciūtė $5.00; Adelė Kazlauskie
nė $2.00; J. Lukoševičius 2.00; 
Mrs. F. Armon $5.00; N. Y. 
Campgn Comm. $50.00; N. Y. 
Campagn Comm. $140.00; A.į 
Kazlauskienė $5.00; Z. F. Close 
$2.00; Rev. W. J. Cullen $5.00; _ __
J. Digrius $2.00; Mrs. A. Barb- Visais draugijos reikalais kreipkitės 

v v P“ protokolu raštininke.

gim.
Homestead, L. Katilius $20.00.
Landsdowne, E. M. Halev — 

$10.00.

mų per šv. Juozapo par. 
BALF $102.20.

Novistoun, A. Masėnas — 
$10.00; J. Jasas $5.00.

Į
Phiiadelphia, Alliance of 

tholic Women $100.00; The E- 
piphany Rectory $5.00; J. Ruk-

Ca-

I
4 I1

1910 m., išvykęs į Sao Paulo, 
Brazilijoje.

I Aleksandra Moris - Pesliakai- 
j tė, gyv. New Yorke.

Kazys Rimdeika,
Rimdeikienė ir Rozalija Liuko- 
vičiūtė, kilę iš Šeduvos, gyv. 
Philadelphijoje, Pa.

Sofija, Aleksandra ir Juzefą 
Gėry kaitės, gyv. So. Boston, 
Mass.

| Jų ieško giminės iš Europos. 
' Atsiliepti tokiu adresu: Mr. A.
Norvaiša, 50 W. 6st St., So. 
Boston, Mass.

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

Užsisakykite Tonika Pas Mos
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. ( 

Kainos prieinamos.
!

i
I

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Isiington, Mase.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

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

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

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, į 110 H St, So. Boston. Mass. 

j Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradienj mėnesio, 7:30 va), 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

šis $6.00; N. Y. Campaign Com- 
mittee $38.73;
Brooks $2.00;
$1.00; Mrs. C. Ragauskas $10.

Ozone Park,
Stakėnas $2.00.

Port Chester, Mrs. Valerija 
Budries $5.00.

OHIO
Akroū, BALF nr. 34 $38.00; 

Mrs. E. Putkus $5.00; Liet. Soc. 
20 kp. $15.25.

Cleveland, Liet. Moterų Kl. 
$25.00; Martin Matėjūnas $10.; ; 
J. Cestinik $5.00; Mrs. Albina1, 
Metinis $5.00; Geo. Vanagas — j 
$5.00; BALF nr. 55 $40.50; A. 
Kučinskienė $10.00; Mrs. E. 
Dumchus $1.00; F. Jusis $10.; 
Liet. Moterų Rat. $15.00; 
BALF nr. 38 $905.17; Mrs. M. 
Angelaitis $10.00; M. Ališaus
kienė $2.00; J. Sadauskas $5.; 
L. Misienė $2; Mrs. A. Bakaitis 
$10; J. Montvila $10; Mrs. M. 
Wiesher $5.00; R. K. Liet. Mot. 
36 kuopa $214.37.

Mrs. Anna 
Ona Leigienė —j

L. I. — Mrs. A.

»V. JONO EV. BL. PAšALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

So. Boston Fumiture Co.
Matrosai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

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

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

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

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

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

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

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

i
i

Va-

M. Kirtiklienė—;

Virpša — $1.00.! 
Mrs. K. Melus-;

380',2 Mest Broadvay,
TeL ŠOU 2758

GRABORIAl

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ! 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ■ 
ir piknikam* Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: ■

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tet ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

I

d
’l

__________

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukėms, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

T/UP PAT IEŠKOMI

Petras, Ignacas, Aleksandras 
Kruopai ir Elzbieta Nevinskie- 
nė Kruopaitę, kilę iš Kėdainių 
apskr. Jų ieško Rozalija Kva- 
sienė (16) Kassel - Oberzweh- 
ren, Trumans Str. 21, Germany. 
USA Zone.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masa. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių. Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dien$ Ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

•OU Boston 2609
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Vokiečių Reparacijos Ir 
Tremtai

P.ašo
Kun. Dr. J. B. Končius

Jungtinių Valstybių. Di
džiosios Britanijos, Pran
cūzijos. Čekoslovakijos ir 
Jugoslavijos vyriausybių 
atstovai, pasitardami su 
Tarpvalstybiniu komitetu 
Tremtinių Reikalams. In- 
tergovernmental Comm. 
on Refugees susitarė 
Vokietijos mokamų 
jantams reparacijų teikti 
finansinę pagalbą ir nere
patrijuojantiesiems trem
tiniams. ši sutartis pasi
rašyta Paryžiuje 1946 m. 
sausio 14 d. Pagal šią su
tarti, nepiniginis ; 
kurį rado Alijantų kari
nės jėgos (Vokietijoje) ir 
kitos priedinės sumos, ne-į 
viršijančios 25 milijonų 
dolerių, turi būti paskir
tos iš turtų esančių kitose 
valstybėse tų žmonių, ku
rie nuo nacių žuvo ir kurie 
nepaliko įpėdinių. Tai reiš
kia turtas: šeimų ar at
skirų asmenų iš Vokieti
jos. Austrijos ar Rytų Eu
ropos kraštų, 
pavyzdžiui, 
Prancūzijos, 
panijos ar 
bankuose, 
nacių karo 
jų giminių, 
pinigai tiek 
pagalbos

fondai nebus naudojami' 
pavieniai žmones gelbėti,! 
bet, atstatyt išvietintuo- \ 
sius asmenis.

1946 m. birželio 14 d. tų j 
pačių valstybių atstovai, 
(Jungtinių Valstybių. Di-i 
džiosios Britanijos, Pran
cūzijos. Čekoslovakijos ir 
Jugoslavijos) pasitarda- 
mi su Intergovernmental

tt Comm. on Refugees, pasi
rašė galutiną sutartį Pa-, 
vyžiuje, ir priėmė- planą 
atstatyt ir apgyvendinti i 
nerepatrijuojamąsias vo-( 
kiečių aukas. Pagal galu- gaiįmaį greičiausiai likvi-

RDARRIaINKAS
T-

Nepriklausomos Lietuvos kaimas ka, dar nebuvo karo sunaikintas ir atėjūnų apiplė. tas.
t

tinąją sutartį, pasirašytą duotas> aukščiausiai gali- 
auksas aukščiau minėtųjų valsty-!ma verte> j ...............

’ bių atstovų Paryžiaus - ~
Konferencijoje 1946 m.

‘birželio 15 d. .*
fas taip skamba:

tinais turi būti suvartoja-, 
mi ne pagelbėti atskirus 
nukentėjusiuosius žmo
nes, bet atstatyt ir apgy
vendinti galimuosius žmo- _ _ _

i nes. ir išlaidos atstatymui turės prisilaikyti 
, privalo būti pripažintos 

kuris'biivo kai? būtinos paruošti pla-
’inui apgyventi. Kadangi vi

sos prieinamos statistikos 
rodo, nė kiek neabejoja
mai, kad dauguma asmenų 
galinčių pasinaudoti teisė- 

numatytomis VIII

ką išdalins In- 
tergovernmental Comm. 
on Refugees. šios sumos 

j eis žydų 
tremtiniams ir 95 procen-

Jonas Gailius i LINKSMAI
A paragra- jqo proCentų

• V '' *

Turtai patampą naudo- tai iš “be įpėdinio fondo”.
— I —  * l—a. •  ______— 2. — **

Šveicarijos.
Švedijos, Is- 

kitų valstybių 
žmonėms nuo 

žuvus, nesant 
pareina, 1

Intergo vernmental 
Comm. on Refugees direk
torius turi būti atsakin
gas penkioms valdžioms.

i su
tarties, kurios turinys yra 
Prancūzų vyriausybės 
persiunčiamas jam visų 
signatarų vardu. Ši galu
tinė sutartis buvo pasira
šyta 1946 m. birželio 14 d. 
Paryžiuje. Jungtinių A- 
merikos Valstybių vardu 
pasirašė Elli Ginzberg, Če
koslovakijos vardu — D. 

; Klvana. Prancūzijos var
du — Philippe Perier, Di
džiosios Britanijos ir 
Šiaurinės Afrikos vardu— 
Douglas Mackillop, ir Ju- 

galbai, turi gauti vaikai, goslavijos— M. D. Jaksic. 
^Tinkantieji pagalbai, nuoi Gaiuvuius msuuncijus, 
nacių nukentėję žydai, y-(atstatyti ir apgyvendin- o 4- 4- 4 i«-» i » amam m « a ma a

Reklamos Lenktynės

Linkolno gatvėj New Yorke

mio; Lukerio, Berkelio ir Pamo.
Savaime aišku, kad tos krau

tuvės aštriai lenktyniauja. Anie 
penki ponai visomis priemonė
mis stengias atitraukti nuo kits 
kito pirkėjus.

Kokiu būdu geriausiai ati
traukti? Gi reklama — pasigy
rimu.

.—tiek n?*s'. . ... .kitoks turtas skyriuje, yra žydai, vist 
reikalingiems !Hrtai- lssk>'™s kas Paste’ 

tremtiniams, kurie negali i ^!a ParaKrafę B. yra P&--
būti į jų buvusius namus sk^j atstatyti ir apgy- 
repatrijuoiami. Ir ne vien1 v.endintl ,ta }eise, fakn‘ 
tremtiniafpasinaudos šiai?ems Pasinaudotl z<dams’ 
pagalba, bet ja pasinaudos pirmenybę,pa-
ir jų giminės bei jų išlai-"" 
komieji. I

Pagal šią sutartį, finan-ra? arba tremtiniai iš Vo-jti nerepatrijuojamiems 
sinę pagalbą turi teisę, kietįjos ir Austrijos, kurie tremtiniams. nukentėju- 
gauti. sekanti tremtiniai ir norj emigruoti, arba žydai siems nuo Vokiečių karo 
iš v ietintieji asmenys: j iš Vokiečių pirmiau oku-. veiksmų, duotos Intergo-

Pirmoj eilėj, tremtiniai puotų kraštų, kuriems te-, vernmental Committee on 
iš Vokietijos ir Austrijos, ko kentėti nacių koncen- i Refugees 1947 m. sausio 1 
kurie negali grįžt į savoį tracijos stovyklose arba i d. Šiose smulkmeniškose 
namus ir kurie buvo nacių koncentracijos stovyklose instrukcijose * pasakyta, 
persekiojami.

Antroj eilėj, vokiečiai ir valdžių", 
austrai, 
valstybėse 
kurie dėl 
priežasčių, 
valstybes gyventi.

Trečioj eilėj, asmenų, 
kurių valstybės buvo Vo
kietijos okupuotos, kurie 
negali būti repatrijuoti ar
ba nėra padėty būti per 
tam tikrą laiką grąžinti į 
savo buvusias valstybes.

Visos sumos iš nepinigi
nio aukso Vokietijoj ir iš 
turtų kitose valstybėse 
(nedaugiau $25.000.000) 
pavesta administruoti į- 
staigai vardu Intergovern- 
mental Committee on Re
fugees. Ši įstaiga turi tei
sę išdalint šiuos fondus 
per atatinkamas ir pripa- žydams tremtiniams.
- A ... . . Visas piniginis auksas

gelbstin- rastas Alijantų kariuome- 
Šie nių Vokietijoj, turėtų būti

Pradėjo Smisas. Jis viršuj sa
vo krautuvės pakabindino šio
kią iškabą:

I ”Smiso skrybėlių krautuvė 
yra geriausioji visokie Ne v/ 

f Yorke”.
i

j Džemis perskaitė. Įsiuto. Pa- 
pakabindino viršuj 

klebonas savo krautuvės tokią iškabą: 
............  Balčius, 

ar 1 jaunas Stirnių klebonas 
į kun. Jonas Daugėla, pagy
venęs Kuršėnų klebonas 
kan. Vaclovas Dambraus
kas, Merkinės dekanas, 
kun. Andrius Juknevičius 
ir visa eilė kitų.

Kun. A. Juknevičius su
mišimo metu viešėjo Kai- 
šedoryse. Jausdamas pa
vojų, su jaunu vikaru pri
siglaudė slėptuvėje. Bet ir 
čia juos pastebėjo budri

įsteigtose vokiečių įtakoj kad apgyvendinti vienam 
suaugusiam žmogui lei- 

Intergo ve r n m e n t a 1 džiama išleisti SI,000, o 
12 m. am- 

Pareiškiami

nors jie ir tose
gyventų, bet Comm. on Refugees admi- į vaikams — iki 

pateisinamų nistracijai darbui įvykdyti žiaus $2,500. 
išvyks į kitas

Lietuvių tauta — giliai sulaukia, lietuviai iš visos 
tikinti. Nuo pat senųjų lai- širdies meldžiasi, nes Die-1 
kų lietuvė motina, verpda- vas yra jų prieglauda ir 
ma linus ar vilną, mokė stiprybė. į
savo vaikus ne tik skaity- Mūsų jauni vyrai beveik' 
ti, bet ir kaip reikiant mel- pėsčiomis išvaikščiojo vi- 
stis. Nenuostabu dėl to, są Europą. Matė jie Čens- 
kad sunkiausiu metu, ka- takavos maldininkus, ma-i
da iš niekur pagalbos ne- tė Italijos katakombas su yra penkios skrybėlių krautu-

■ ■ — - ■ i jų vadovais, aplankė Nor-.vės. Jos yra ponų Smiso, Dže- 
stovyklas. Jų tarpe suti-.vegiją, Čekoslovakija. Jv-I - " ~.......... tYorke”.
kau vyrų, moterų, jauni- gosią vi ją, Daniją, stebėjo kunigą, be pasigailėjimo i 
kaičių, mergaičių ir kuni- Vokietiją, — bet niekur šaudė.
gų. Atradau ir patyriau,1 nematė taip rimtai ir gi- Nuo jų kulkos žuvo ener-; galvojęs, 
kad jų pergyventos kan- liai susimąsčiusių maldi- gingas Pusnės 
čios ir nuostoliai, padaryti ninku kaip Šiluvoje, 
vokiečių, yra ne mažesni Kalvarijoje, Pažaislyje 
už žydų. 1946 m. sausio 14 Petrašiūnuose, 
ir birželio 14 d.d. pasira-‘ 
šyta Paryžiuje Alijantų’ 
sutartis, yra neteisinga, i 
nerepatrijuojamiems ne
1946 ml*birželio uT“pT ™iasi madoje ir tikėjime, 
ryžiaus sutartis sako:

Galutinos instrukcijos,! “Kadangi visi esamieji 
statistikos daviniai, nea
bejojamai, rašo, kad dide
lė didžiuma galinčių pasi
naudoti teise asmenų... y- 
ra žydai.” Klausiu. Kas 
tuos statistikos 
surinko? Kiek 
ma, ne žydai 
niekad nebuvo 
kiek ir kokio jie turto nu
stojo nacių ągresijos metu 
ir kokia tų nuostolių ver
tė? Tiesa, žydų tremtiniai 
ir pabėgėliai labai gerai

Ž.jkun. Valentinas
i

OKUPANTAMS TAI 
NEPATIKO

Matydami, kad lietuviai 
žydų kUmfe”Tremtiniams!

r 
okupantai visą neapykan- 

.. tą parodė katalikų tikėji
mo ir kunigų atžvilgiu. 

Bolševikai ne tik sekė 
tuos, kurie lankė bažny
čias, bet baugino kunigus, 
vertė pasirašyti įvairius 
išdavikiškus raštelius, pa
galiau, juos suiminėjo ir 
žudė.

Neatsiliko nuo jų ir vo
kiški naciai.

Nors jie skelbė kovoją
prieš komunizmą, bet ka- ^ų lietus. Laimei, Dievas didesnio!... Tris dienas, t. 
talikų tikėjimą jau iš ank-į saugOjo jaunąjį kunigėlį, naktis laužė sau galvą Pamas. 
sto pasmerkė kaip nepa- įr įįs laimingai pabėgo. ,XT— 
geidaujamą dalyką. Visą j Kun. A. Juknevičius bu- _____
laiką sekė ^kunigus,rinko, vo nugabentas toliau ir ne- dęs reikiamą žodį! 
apie juos žinias, užsiraši-: gailestingai sušaudytas. _
nėjo pamokslus. _

Šiandien Lietuvoje vėl jimo kankinys, nes Kaiše- viršuj Pamo 
tas pats: T 1 *
suimti, daugelis kunigų i niekeno nebuvo pažįsta- 
kalinama ar kankinama ’ 
mirties stovyklose, tikin
tieji persekiojami. Komu
nistai savo įžūlumu taip 
toli nueina, kad įvairiais 
gąsdinimais verčia jaunu
čius klierikus jiems talki
ninkauti prieštikybinėje 
kovoje.

x .. . A i Visa Lietuva pasidarė
" S!:• didžiuliu Kalvarijos kai-

” nu. Ant to kalno — šimtai, 
tūkstančiai kryžių, ant ku
rių miršta amžinosios Tie-

davinius 
man žino- 
tremtiniai 
apklausti,

jau 
dar

kad dabar jo 
pranešti 
nebuvo

dar drąsiau:

ne- 
pa-

Pa-

“Džemio skrybėlių krautuvė 
yra geriausioji visoj Amerikoj”.

Po dviejų dienų viršuj Luke- 
rio krautuvės jau kabojo ši iš
kaba:

“Lukerio skrybėlių krautuvė 
yra geriausioji visoje žemėje”.

Lukeris manė, 
iškabos niekas 
begali. Bet jis 
žinęs Berkelio.

Šis užsimojo
dirbdino milžinišką iškabą, žyd- 

komunistų akis: tučtuojau rą. su žvaigždėmis, su kometo- 
! suėmė ir vedėsi į mišką, mis ir paukščių keliu. Sidabri- 
! Kunigai suprato mirties ®ėmis raidėmis joj buvo para- 
pavojų ir beeidami davė syta:
vienas antram išrišimą. j “Berkelio skrybėlių krautuvė 

Kai nuėjo geroką kelio yra geriausioji visoje visatoje”, 
i galą, vikaras staiga metė-; Ką turėjo dabar beveikti Pa- 
Įsi į krūmus. Pasipylė kul- mas? Juk už visatą nebėr nieko 
kų lietus. Laimei, Dievas didesnio!... Tris dienas, tris

Nevalgė, negėrė...
Ketvirtą rytą jau turėjo atra- 

Ponai Smi- 
sas. Džemis, Lukeris ir Berke- 

Taigi, jis žuvo kain tikė- Hs tiesiog pažaliavo, kitą rytą 
_____  _ » krautuvės radę 

trys vyskupai. jorySe buvo tik svečias, šiokią štai iškabą:
, “O Pamo skrybėlių krautuvė 

mas ir nusikalsti negalėjo, yra geriausioji visoj Linkolno 
(Bus daugiau) gatvėj”.

yra numatyta nepiniginio šie tremtiniams reikalavi- organizuoti. Jie turi dide- 
aukso sumų 10 procentų.

Visiems kitiems nerepa- pasas, vizos ir kiti doku- kalams, savo veikimui, ir 
trijuoj a m i e m s tremti-! mentai, bagažo perveži- jie lengvai gali pareikšti 
niams ir išvietintiems as-'mas, smulkios išlaidos ke- savo nuostolius ir reikala- 
menims jų atstatymo irjlionei, nuvykus kelioms 
aPgyvendinimo reikalams dienoms pragyvenimo iš- 
tėra paskirta tik 5 pro- laidos ir tolimesnė kelionė.1 

be įpėdinio fon- Apgyvendinimo išlaidos a- 
pima kalbos ir verslo mo
kymąsi, net ir trumpalai
kes paskolas, gydytojams . * . „
ir dantistams išlaidas, už- esančių UNRRA agentų 
pirkimui baldų, įrankių persekiojami. Atkreipiu

(Jungtinių Valstybių Vy- 
Nerepatrijuojamieji ne riausybės dėmesį į reika- 

žydai tremtiniai i 
tintieji asmenys šiuo laiku Intergovernmental Comm. 
gyveną Vokietijoj ir Aus- on Refugees sumų, iš Vo- 
trijoj, sudaro apie 80 pro- kieti jos ne piniginių ir be 
centų, apie 18 procentų y- įpėdinių fondų užsieny, “** -gnažkiėVaf ™ sos išpažinėjai.

mai: kelionėms išlaidos, les pinigų sumas savo rei-

centus iš “
do”. kaip jis vadinamas 
Paryžiaus 1946 m. birželio 
14 d. sutarty paragrafe B. 
Ši suma siekia $1,250,000. 
Pagal sutartį, ne žydai 
tremtiniai negaus nieko iš bei įrengimų. 
Vokiečių ‘nepiniginio auk
so’, kadangi ši suma, kol 
kas nežinoma, bus skirta

vimus. Toks nusistatymas 
yra neteisingas 
nuošimčių
juo jamiesiems nežydams 
tremtiniams, kurie yra už
miršti ir neteisėtai komu
nistų propagandos įtakoj

80-čiai 
nerepatri-

Senelių Prieglaudos Šventinimas
*

Ir Naujos Anglijos Lietuvių

IŠVAŽIAVIMAS
žintas viešąsias ir priva
čias tremtinius 
čias organizacijas.

t LDS SEIMAS

iI
Rugsėjo 21 d. ir 22 dienomis š. m., Šv. Kazi

miero lietuvių parapijoje, Providence, R. I., įvyks 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) seimas. Di
dis organizacijos ir jos leidžiamo laikraščio “Dar
bininko” rėmėjas, kun. Jonas Vaitekūnas su savo 
darbuotojais — LDS 11 kp. nariais deda visas pa
stangas, kad šis LDS seimas būtų* įspūdingas ir 
vaisingas.

I

ra žydų. Ne žydai tremti- paskirstymą — tremti
niai, kaip ir žydai, yra na- niams gelbėti.
ciškosios Vokietijos agre- Mes, lenkų, lietuvių, lat- 
sijos aukos; jie nustojo vi- vių, estų ir ukrainiečių kil- . • 1 • • V • ___ ” _ • 1 • I • • < •

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme
Thatcher Street, Brockton, Mass.

Be tradicinio darbininkiškų klausimų svars- $ 
tymo, įdomių paskaitų ir kalbų, manome dar su- $ 
laukti įžymių svečių iš Europos. £

LDS apskričiai ir kuopos raginamos atsiųsti /
J kiek galima daugiau atstovų ir svečių. 

KUN. P. M. JURAS, 
t LDS Centro Pirmininkas.I

KOMUNISTAI BĖGDA
MI ŠAUDĖ

Pirmosios okupacijos 
sų savo turtų, kurie iš jų mės amerikiečiai kariavo- metais komunistai savo 
atimti ar karo veiksmų me šiame baisiame antra- šėtoniškus planus norėjo 
sunaikinti. me pasauliniame kare už palaipsniui vykdyti. Pra-

Aš asmeniškai kalbėjau- teisingumo principus: de- džioje jie nevaržė bažny- 
si su tūkstančiais tremti- mokratiją ir visų paverg- čių, tik neleido mokyklose 
nių savo kelionėse belan- tųjų tautų laisvę, neatsi- kalbėti maldų ir tikybos 
kydamas išvietintųjų as- žvelgdami jų religijos bei dėstyti. Kunigai, nors ir 
menų stovyklas Vokieti- kilmės. Mūsų nusistaty- buvo pamažu suiminėjami 
joje 1946 m. Kalbėjausi su mas yra: visi turi būti ly- ir NKVD gąsdinami, iki 
lietuviais, latviais, estais, giai pripažinti, visiems galo drąsiai skelbė Dievo 
lenkais ir ukrainiečiais tremtiniams’ privalo būti žodį.
tremtiniais, ir patyriau, duodama lygi pagalbos' Staiga 1941 m. birželio 
kad jie neteko viso__ u_______  __  savo dalis — visiems nukentė- 22 d. iškilo karas.
turto, visų savo taupme- jusiems nuo nacių agresi- Komunistai, kaip ama- 
nų. Dauguma jų buvo vo- jos, neatsižvelgiant, ar jie ras, pasileido bėgti su “ne- 
kiečių prievarta išsiųsti protestantai, žydai, katali-Į pavejama armija”. Bebėg- 
darbams į koncentracijos kai, ar visai netikinti. darni, kur tik užtiko kokį

Labor Day -
Rugsėjo - Sept. 1 d., 1947

DIENOS PROGRAMA:
10:30 vai. Iškilmingos Šv. Mišios atvirame ore. 
12:00 vai. Svečių priėmimas — pietūs.

4:Q0 vai. Senelių Prieglaudos šventinimas, 
Palaiminimas švenčiausiu Sakramentu 
ir kalba: J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselės ir Rėmėjų Kuojos 
kviečia visus lietuvius dalyvauti ir aplankyti Motiniš
ką Namą ir Seneliams naujai įtaisytą Prieglaudą. Savo 
atsilankymui paremsite Seselių vykdomus darbus ir 
prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.

t


