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Pratarties
Pastabos

Sovietų

Kas valdo Europą 
Mobilizuoja 
Tankai miškuose
•

Kas yra Vokietija
Sąjungai? — Ji yra tik tram- 
plynas į Vak. Europą, — atsa
kė Leninas. Jau šimtmečius vy
rauja įsitikinimas, jog kas val
do Vokietiją, valdo Europą. Bū
dama Europos vidury, didelė 
germaniškoji šalis visados* buvo 
pasaulinės politikos kryžkelė, 
karų židinys ir pajėgi tautinė 
galybė. Nėra ko stebėtis, kad 
naciams karą pralaimint, bolše
vikai būtinai norėjo pirmieji į- 
žengti į Berlyną ir pasigrobti 
kuo daugiausia vokiškų žemių. 
Jie tai padarė su anglosaksų su
tikimu Jr šiandien dar paslap
tyje laikoma, kas įsakė ameri
kiečių armijai neiti pirmajai į 
Reicho sostinę ir kokios politi
nės gudrybės privertė amerikie
čius pasitraukti iš kai kurių jau 
užimtų Vokietijos sričių. Ta
čiau bolševikai stengiasi Vokie
tijoje išnaudoti viską: fabrikus, 
kuriuos išvežė Sovietų gilumon; 
bet kokį turtą, kurį tik buvo ga
lima rasti ir pagrobti; žemę, 
kurią kolonizuoja maskoliais; 
gyventojus, kuriuos pavertė 
darbo vergais ir kareivius, ku
riuos vėl mobilizuoja. Tol. Ry
tuose ir Vid. Europoj bolševi
kai stiprinasi svarbiausiuose 
postuose: kai jie savo planams 
visai pajungs kiniečius ir vo
kiečius, jie tada tikrai galės pa
saulį užviešpatauti.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku. DARBININKAS
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Pavogė $300,000,000 Į 
Verta Amerikos Turtą

i

Manila, rugp. 7 — Phili- 
ppinų valdžios apsigynimo 
jėgos sumobilizavo 1,000 
vyrų, kad apsaugotų liku
sį $150,000,000 vertės A- 
merikos turtą, kuris už 
kiek laiko bus pervestas 
Philippinų Respublikai pa
gal atsistatymo įstatymą.

Philippinų valdžia šį žy
gį padarė po to, kada su
žinojo, kad per du metu iš
vogė ir sunaikino Ameri
kos atliekamą turtą vertės 
$300,000,000.

Rusijai Skirtas Prekes Gal 
Atiduos Graikijai
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VVashington, D. C., rūgo. 

7 — Kaip žinoma, Rusija 
pagal “lend - lease” dar ti
kėjosi gauti iš Amerikos 
prekių už $25,000,000. Bet 
dėl Rusijos veiksmų ryti
nėje Europoje Kongresas 
pasipriešino siuntimui 
daugiau prekių į Rusiją. I

Kadangi prekės yra at-: 
skirtos, tai jas kur nors 
turi išsiųsti. Taigi galimas 
dalykas, kad dauguma jų i 
gaus Graikija ir Turkija.! 
Kita dalis tų prekių bus[ 
parduota kaipo perviršis, j

Tel. SOUth Boston 2680

Amerikiečių - rasų pasikalbėjimo vieta Korėjoje — Čia matome puikų 
palocių Pyongyang, Korėjoje, kur amerikiečių ir rusų bendra komisija 
turėjo pasitarimus apie Korėjos valdžios sudarymą. Kaip kitur, taip ir čia 
su rusais negalėjo susitarti.

Bavarijos Socialistai 
Nepriėmė Komuristy 

Pagalbos

I

Rumunija Sulaužė Taikos Sutar 
tį Su Jung. Valstybėmis

į VVashington, D. C., rugp. tarptautinę agentūrą, kuri 
■7 — Jung. Valstybių vals- prižiūrėtų atominės ener- 
[tybės departamentas pa- gijos gamybą, bet ji nesu- 
, reiškė, kad Rumunijos tinka pavesti tarptauti- 
valdžia uždarė Ūkininkų niai agentūrai kontroliuo- 
partiją ir areštavo jos va- ti atominės energijos į- 
dą Julių Manių, kas prie- staigas visuose kraštuose, 
šinasi taikos sutarčiai su Be to, Rusija nesutinka 
Jung. Valstybėmis.

I
vas 
jMelboume įteikė Rumuni
jos valdžiai protestą.

Į Kaip žinoma, beveik vi-j 
jsų Balkanų valstybių vai-1 
džios yra Komunistų par- 

i ti jų įtakoje. Komunistų 
• partijos gauna ;

panaikinti veto teisę bau-
Jung. Valstybių atsto- džiant nusikaltusią vals- 

Rumunijai, Roy M. tybę.

Roosevelt Užginčija 
Meyer'io Pasakojimus

šį pavasarį rytinės Vokietijos 
(bolševikų užimtos) srityse bu
vo paskelbta mobilizacija ir vi
sų rūšių registracija. Karinėse 
komendantūrose 'turėjo regis
truotis visi buvę vokiečių ka
riuomenės karininkai ir karo 
valdininkai. Nesiregistruojan- 
tiems pagrasinta atimti leidi- ] 
mus gyventi toje pat provinci- ' 
joje ir neduoti maisto kortelių. ; 
Tiuringijoje buvo surašyti vy- ( 
rai nuo 14 iki 65 metų ir mote- < 
rys nuo 15 iki 60 metų. Sumo
bilizuoti tarnavę vokiečių oro ir , 
jūrų laivynuose. Dalis sumobili- ; 
zuotųjų esą paskirti paslaptin- ; 
gam tikslui į Stettiną ir Danzi- 
gą, kiti į uranijaus (reikalingo 
atominei bombai daryti) rūdos 
kasyklas. Tie, kurie nenori dirb
ti bolševikų karinei mašinai, 
greičiausiai pateko į Sibirą ar į 
dvyliką koncentracijos stovyk
lų, kurias papildomai ryt. Vo
kietijoj bolševikai įsteigė.

Prasiskverbusios naujienos iš 
anapus geležinės uždangos sa
ko, kad bolševikai labai sku
biai ruošiasi karui. Priešingai 
propagandinėms žinioms — esą 
Sovietai atšaukę didžiumą savo 
kariuomenės, Vokietijon šiuo 
metu siunčiamos vis naujos 
raudonosios armijos divizijos 
ir miškuose, sakoma, paslėpti 
gausūs tankų daliniai. Gyvento
jams į tuos miškus įeiti griež
čiausiai draudžiama. Pagaliau, 
bolševikams nėra nei reikalo su 
savo pasirengimais per daug 
slėptis, kai jie net Berlyne, a- 
merikiečių zonoje, galėjo sau 
gamintis įvairius karo pabūk
lus. Tie fabrikai prieš trejetą 
metų dirbo dar naciams...

Trukdydami taikos sutartį su 
Vokietija, sunkindami jos iš 
griuvėsių atstatymą ir išgelbėji
mą nuo bado, bolševikai viso
mis propagandos priemonėmis 
stengiasi vokiečius apglūšinti, 
kad už visą tai yra kalti ameri
kiečiai ir anglai. Vak. Sąjungi
ninkai taip įsipainiojo į klastin
gų bolševikų užtaisytas pinkles, 
kad istorijoj negirdėtu klaiku
mu vis labiau aiškėja II pasauli
nio karo rezultatas: defeat in 
victory. C.

Jung. Valstybės Pasiūlė
Indonesiįai Tarpininkystčs 

' Plang
Batavia, Java, rugp. 7— 

Amerikos konsulato virši
ninkas per radio pasiūlė 
Indonesijos valdžiai tarpi- 
ninkystės planą, būtent, 
deryboms Olandijai ir In- 
donesijai.

Olandija sutiko, kad 
Jung. Valstybės tarpinin
kautų, bet Inudonesija no
ri, kad tarptautinė komisi
ja tarpininkautų. Jung. 
Valstybių atstovas bandė 
asmeniai susisiekti su In
donesijos valdžia, bet ne
galėjo to padaryti. Taigi 
pasiūlymą perdavė radio 
bangomis, ir jis pasiekė to 
krašto valdžią.

Munich, Vokietija, rugp.
7 — Bavarijos Komunistų 
partija pasiūlė Social-De- 
mokratų 
bendrą frontą 
listų partijos vadas tą pa- tymus? būtent,

VVashington, D. C. — El- 
• partijos gauna įsakymus Roosevelt, mirusio
(iš Maskvos. Taigi tų vals- Prezidento sūnus, buvo at- 
tybių valdžios, kurios yra vykęs liudyti Senato ko- 
raudonųjų dominuojamos, ;mitetui, kuris tyrinėja 

atima visiems laisvę veik- ^uo^us lėktuvų užsaky
ti, kas priešinasi taikos mus- 
sutartims. i Hughes publikacijos a-

Jung. Valstybės, kaip gentas Meyer liudijo, kad 
.pasirodo, visus savo pro- vaišinęs Elliot Roose- 
| testus registruoja, nors ve^ kitus ir vaišėms 
jais kol kas neatsiekia tik- praleidęs virš $5,000. El- 
slo. ,Hot Roosevelt sakė, kad

___________ j jis dalyvavęs vaišėse ir pa- 
limn Vakhrlirr Hrnrfi—- silinksmini muose. ku- »®3IJiięS HCjiriiniO Į riuos ruošęs Meyer. bet 

į yra pats užmokė- 
Roosevelt buvo pasi- 

'skolinęs $1,000 iš Meyer.
Lake Success, N. Y., rug- Pasko1* ST^inęs su

i Atvyko ir Howard Hu-

Attlee Reikalauja Griežtos __ _ _ _ _
Programos Krizei Nugalėti “i* « s

Londonas, rugp. 7 — An- jie šitame sąskridyje gale-! 
glijos premieras Attlee, tų dalyvauti. Sąskrydžio!___... . , .. — y viza u i . -.v. -

_ partijai sudaryti reikalauja, kad parlamen- organizatoriai baltų skau-|P. . . 
tronu, -Bet soma- pravėštirffi&u- «— <■ at*

siūlymą atmetė.

Rusija Puola $ vedi jį

piūčio 7 — Jung. Valsty
bių atstovas Jung. Tautų
Atominės Energijos komi- ghes, kuris kaltina Sera- 

atst va° s^J°Je’ Frederick H. Os-1 torių Brewster, kad jis 
° kur* n* S;borne pareiškė, kad Rusi- būk bandęs priversti Pan- 

nosp- jQs pasiūiymai dėliai tarp-'American

ua įsta-Įtų įsileidimui j sąskridįj 
„ , “įšaldytų”| pritaria. *"

darbus, pailgintų darbo skautų biuro 
valandas, sumažintų gy-[john Monnet, kurs nese- 
venimo standardą, nes to niai lankė baltų skautus, 
reikalauja Anglijos gyvy-j pareiškė, kad sąskridyje 

Įgalės dalyvauti 200 baltų' 
Attlee atsišaukia į visus skautų. Bet girdėt, kad

[nenori įsileisti Prancūzi- 
jjos užsienių reikalų minis- 

10,000,000 ŽlMmigLikO i‘eri> Tikimasi, kad ben- 
Ranamiaic KMiaU dromis pastangomis šią PcfidnilalS RhhJOĮC į kliūtį pavyks nugalėti.

Nanking, Kinija, _^a^a-

liejo kanalas ir grioviai skautų.

Maskva, rugp. 7 — Rusi- biniai reikalai.
jos komunistų laikraštis
“Pravda” smarkiai puola padidinti produkciją eks--baltų skautų į Prancūziją 
Švediją už tai, kad ji glo- portui. 
boja 
valdžią.
Žukov sako,
tremtiniai yra šnipai prieš 
Sovietus ir jie esą ameri
kiečių palaikomi.

Estai gauną pašalpas iš
Amerikos per I

i — TWA susi- 
tautinės atomų kontrolės vienyti su Pan American 
agentūros veikimo “visiš-! Airways. Šen. Brewster 
kai nepriimtini”. Į (R. iš Maine) užginčija. A-

Rusija siūlo sudaryti bu liudija po priesaika.

Estijos tremtinių!
Rusų rašytojas 

, kad estų I

TRUMAN DALYVAUS RIO DE 
JANEIRO KONFERENCIJOJE

- Dėl didėlio lietaus išsi-'Pie 30 000 viso Pasaulio

o . •• tz »MosNorth Kiangsu provinci-jRaudonąjį Kryžių. Rusija joje 10 000 000 ž£oni H. 
visus kaltina, kurie tik ne-1/’
šoka pagal jos muzika. ko be namų.

5008 Lietuvių Didžio- 
joje Britanijoje

dė išlyginti kilusius nesu-

116,000 Darbininkų Be Darbo

Detroit, Mich., rugp. 7 —j šviesiau atrodo,

Lietuviai Skautai Ruo
šiasi Dalyvauti Tarp

tautiniame Skautų 
Sųskrvdvje

VVashington, D. C.
Prezidentas Truman yra sipratimus dėl Balkanų, 
pasiruošęs lėkti lėktuvu į Komisija turi paruošti 
Rio de Janeiro, Braziliją/ raportą iki pirmadienio ir 
dalyvauti 21-nos Amerikų ji įteikti J. T. Saugumo 

[Respublikų apsigynimo,Tarybai. Už Tarybos pa- 
i konferencijos užbaigoje. siūlymą balsavo 10, prieš 
1 Prezidentas Truman, pa- 0, Rusija nebalsavo.Manoma, kad iki liepos , iruman, pa- v, .KUdiMvu.

mėn. pradžios darbams į,buvęs t™. d,enas JJraz'11:' . .. T“-------
Didžiąją Britaniią jau bus ^.«r’s ‘ namus Mlssourl RuSljoS DantiStMB UŽdiaU-

• dė (važiuoti Į Ameriką
Šią savaitę Bostone 

(Mass.) vyksta 10-tas 
Tarptautinis Dan t i s t ų 
Kongresas. Jung. Valsty
bių valstybės departamen
tas pranešė Rusijos, Ispa
nijos,, Bulgarijos ir Alba
nijos valdžioms, kad jos 
nesiųstų savo dantistų į 
tą kongresą, nes jų daly- 

' vavimas priešintųsi šios 
tautų komisiją ir jai pave- valdžios užsienio politikai.partamentas pareiškė pro

testą Vengrijai dėl J. V. Į 
piliečių persekiojimo.

I

!nuvykę anie 5000 lietuviu. P**™’
įNuvykusiųjų šeimos iki i Amerikų Respublikų 

Šią vasarą Prancūzijoje, šiol dar nevežamos ir kol konferencija prasidės rug- 
i Paryžiaus apylinkėse, į- kas tebegyvena Vokietiio- piūčio 15 d. 
vyksta šeštasis tarptauti- je. Kiti užsirašiusieji į Di-!

• u • « • « Y • * 1Y • • * a. • • Y A. • Y •

I

Dėl karščio, stokos me- kai sužinota, kad United nįs skautų sąskridys. Lie-’džiaią Britaniją vykti lie-! Packvri Komkiia Ralkann 
džiagos ir streikų 116,000 Statės Rubber kompanijos tuviai, latviai ir estai de- tuviai vežami normalia' . . J* .. M
darbininkų yra be darbo ,7,500 darbininkų užbaigė da visas pastangas, kad tvarka, 
aiitnmnhiliii indiifitrivvi •strpikn strpikavn mm » ■ ■ —, —......automobilių industrijoj. I streiką. Jie streikavo nuo 

Streikas Murray korpo- liepos 24 d. Tačiau kol kas 
racijos privertė atleisti nesimato, kad Murray 
10,500 darbininkų iš kitų korporacijos 7,000 darbi- 
įstaigų, kurios gaudavo ninku užbaigtų streiką, 
automobilių dalis iš tos! ----------------

^bininRy’ U.luviil^ankdarM,
npturi dnrhn iki kito ant-l PaTOa®!®neturi darbo iki kito ant- į 
radienio, nes negali gauti
Murray - pagamintų auto-! Lietuvių stovykla Ans- 
mobiliams viršų (bodies). Įbache suruošė moterų 

Trijų dienų karštis, ku-rankdarbių parodėlę. Bu- 
ris siekė 96 laipsnius, taip! 
pat sutrukdė darbą. Tie
sioginiai ar netiesioginiai. 
36,160 darbininkų nedirba. 
Dėl Murray korporacijos 
darbininkų streiko ir Stu- 
debaker korporacija,' 
South Bend, Ind., daugiau; 
kaip 10,000 darbininkų [ 
pradėjo atleisti iš darbo!atsiliepė du
neribotam laikui. j spaudos korespondentai.

I

Klausimui Spręsti

RAUDONIEJI BUVO ARESTA-
VE AMERIKIETĮ VENGRIJOJE į‘° Saugumo Taryba pa-:

* * v skyrė specialę septynių
Budapeštas, Vengrija — 

Raudonųjų valdžios poli* 
cininkas areštavo Jung. 
Valstybių pilietį, Stephen 
Thuransky, Harv e s t e r 
kompanijos atstovą, neva 
už tai, kad jis būk keikęs 
ir šmeižęs Vengrijos rau
donųjų valdžią gatvėje.

Jung. Valstybių atstovy
bės pareigūnas išgelbėjo 
Thuransky, kai jis buvo 
išvestas į lauką po išklau
sinėjimo. Jis įtraukė Thu
ransky ir jo žmoną į savo

Lietuviu Radio Programa
vo išstatyta audinių, nėri
nių, išsiuvinėjimų, įvai
raus tipo lėlių ir kitokių 
dirbinių.

Parodėlę labai gausiai 
lankė ir ja gyvai domėjosi 
amerikiečių karinės val
džios atstovai. Parodėlę 
aplankė ir gražiai apie ją automobilį ir nuveik į at- 

Amerikos stovybę.

Jung. Valstybės Sutinka šeštadieni, 1:15-2:15 p m. 
Taitis Su AngR ja Dėl

Paskolos
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS. 

DARBININKAS RADIO

Amerikos valstybės de-

----------- šeštadienį, rugpiūčio 9 d., 1:15 vai. po pietų įvyks
Washington, D. C., rugp. Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos liau- 

7 — Anglijos valdžia nori dies dainos, muzika, pranešimai, sveikinimai plauks 
gauti iš Jung. Valstybių oro bangomis į Jūsų visų namus. Šioje programoje da- 
dar $3,750,000,000 pasko- lyvaus ir paskambins gražius muzikos kurinius, p. 
lą. Du Amerikos Kabineto Nancy Nemaksytė iš VV. Roxbury.
viršininkai pareiškė, kad Pasiklausykite gražios ir lietuviškos radio prog- 
Jung. Valstybės yra pasi- ramos.
ruošusios pradėti derybas I 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
su Anglija dėl paskolos. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORtvood 1449
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■VAIRIUS žinios
ATVYKO 18 LIETUVIŲ TREM-

TINIŲ IŠ EUROPOS 'taip elgsis ir toliau.
c I Taigi nedumkite pasau-

' . . liui akių, nes jūsų tas įsta-dziojo Universiteto Kaune tvmas tėra tik eksportinė 
profesorius, o vėliau pro- prekė ir daugiau niekas.
fesoriavo Vilniaus univer
sitete.

Aleksandra ir Juzefą 
Račkauskai išvyko į'Čika
gą pas vaikus: 6357 San 
Francisco Avė., Chicago, 
m.

Viktoras Savičius, J. A. 
laikinai apsi

stojo pas žinomą kurorti-

Vici.

Anglijoje Plinta Riaušės 
Prieš Žydus

•>

Rugpiūčio 3 d. iš Vokie
tijos atplaukusiu SS Mari
ne Flasher laivu atvyko 18 
lietuvių, kurių tarpe 3 A- 
merikos piliečiai, o liku
sieji su imigracinėmis vi
zomis, kurių 8 pasinaudo
jo Lietuvos kvota ir 7 at
vyko be kvotos (non-quo- 
ta). Atvykusieji išsiskirs
tė pas gimines bei drau- V. pilietis, 
gus: ;

Stanislovas ir Jadvyga ninką Juozą Bačiūną, So- 
Bajorinai su dukra Aldo- dus, Mich., o vėliau vyks 
nair sūnum Liudu apsisto- pas motiną: 4511 S. Her- 
jo pas gimines: 159 Fiske mitage Avė., Chicago, III. 
St., Waterbury, Conn.

Kun.
Edmundas Trečiokas, J.

Stasys Būdavas, A .V. pilietis, apsistojo pas £ 
žurnalistas ir poetas, išvy-tetą S. Perry, 1703 N. Kim- 
ko Lietuvos Pranciškonų bąli Street, Chicago 47, III.

Seselės vienuolės (Kazi- 
mierietės) Skolastika Sta-

globon, Mount St. Francis, 
Greene, Me.

Dr. Kazimieras Pantie- nevičiūtė, Aleksandra Ge
nius su žmona Ona (J. A. novaitė Gustaitytė, Joan- 
V. pilietė), sūnumis Algi- na čtačkytė ir Salomėja 
mantų ir Mindaugu ir dūk- Zdanavičiūtė, pasisvečia- 
ra Birute, laikinai išvyko vusios pas seseles vienuo- 
į New Britain, Conn., o to- les Philadelphia, Pa., apy-, 
liau vyks pas Šv. Juozapo linkėję, vyksta į Čikagą. 
Parapijos Kleboną kun. P’. Atvykusius pasitiko 
Čėsną, 614 W. Mahanoy BALF Rūbų Sandėlio ve- 
Ave., Mahanoy City, Pa. dejas p. Valaitis su ponia 
Dr. Pautienius yra pasižy- ir Lietuvos Gen. Kons. At-

Londonas, rugp. 7 — Vi
suose Anglijos didesniuo
se miestuose plinta riau
šės prieš žydus. Žydų su
kilimai Palestinoje, ma
tyt, anglus išvarė iš kan
trybės.

Rugp. 6 d. įvyko šeši in
cidentai prieš žydus Liver- 
pol’yj. Policija areštavo 
vieną vyrą. Riaušininkai 
išdaužė kaikurių žydų 
krautuvių langus. Sukili
mai prieš žydus pasireiš-1 
kė Manchester’yj, Londo
ne, Birminghame, New- 
castle, ir kituose miestuo
se.

Užsieniečių Studentų 
Sąjunga

Amerikiečių karinei va
dovybei leidus, Heidelber- 

__ _ __ __ go universitete, kur studi- 
mėjęs gydytojas chirur- tache A. Simutis, kurie pa- juoja apie ^500 užsieniečių 
gas ir prieš Lietuvos oku- gelbėjo su formalumais, 
pači ją buvo Vytauto Di-1________________ L. G. K.

ĮSTATYMAS EKSPORTUI

studentų, įkurta užsienie
čių studentų sąjunga. Or
ganizacijos steigime ir jos 
darbuose reikšmingai da
lyvauja ir lietuviai stu
dentai. studijuoją Heidel
bergo universitete.Kas nėra pergyvenęs jie dabar pabrėžė pataisos 

Sovietų Rusijos režimo stovyklos (teisingiau — 
ant savo paties kailio, toks koncentraciniai lageriai) 
skaitydamas bolševikinę yra daug baisesnės už pa
spaudą bei klausydamas čią mirtį. Nepaslaptis, kadi 
jų (propagandos per radiją auka papuolusi į NKVD Prie aukotų daiktų prisegę 
arba jų agentus, dažnas nagus patiria kankintojų- savo pavardes, padėkojo

Per BALF Suartėjo
Daugeliui jų, kurie buvo

pagalvoja, kad jų santvar- sadistų tokius kankinimo Patys tremtiniai betarpiš
koje gyvenimas normalus, metodus, kad greičiau lau-.kai. Ir daug kur tuo keliu 

"............. ' užsimezgė net pažintys
Bet kam nors kiek yra te- kankinimo būdai tiek bai- tarP nepažįstamo tremti- 
kę susidurti su realiu bol- sūs ir nepakeliami, jog au- n^° ir tautiečio Amerikoje, 
ševikišku režimu, tokį jau ka nori greičiau mirti ir Į Prašome BALF’o vado- 
niekada neįtikinsi jokia užbaigti savo kančias. Be yybės nuo visų tremtinių 
bolševikiška propaganda, to jų “pataisos stovyklo- Įš VĮS4 jiems vadovaujan- 
nors ir saldžiausiai at- se” sąlygos ir režimas yra;čių įstaigų T* " 7_'
miešta. tiek “humaniškas”, * * J

. fiziniai tvirčiausiasGegužes menesy. Sovie- gus neiStVers 25

įmanomas ar net puikus, kia kulkos pakaušin, nes

Tragiškai užsibaigė piknikas — Knoxville, 
Tenn., Municipal Golf Course įvyko golf žaidi
mas. Užėjo audra ir žaibas nutrenkė jaunuolį 
sportininką, Bobby Grant, 18. Gaisrininkai ban
do jį atgaivinti .vartodami geležinius plaučius, 
□et veltui.

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
Kaip jau žinoma, spalių-Oct. 1 d., Bostone, J. E. 

arkivyskupo Richard J. 'Cushing, D. D. vadovybėje, 
prasidės Šv. Vardo draugijų seimas ir baigsis spalių 
5 d..

Šiame seime ruošiasi dalyvauti ir lietuvių parapijų 
Šv. Vardo draugijų atstovai.

Pažymėtina, kad šį seimą labai sumaniai rekla
muoja seimo publikacijos komisija. Štai nuo rugpiūčio 
3 dienos iš WNAC radio stoties, Boston, ir visų Naujo
sios Anglijos Yankee Network stočių kiekvieną sek- 
Imadienį nuo 2:15 iki 2:30 vai. po pietų kalba įžymūs 
'katalikai dvasiškiai. Kalbų temos iš Sv. Vardo litani
jos.

Sekmadienį, rugp. 3 d. įžanginę kalbą pasakė kun. 
Michael J. Ahern, S. J., Šv. Vardo Tautinio Seimo Ra
dio Komiteto pirmininkas ir įžymus radio kalbėtojas, 
(tema:

“JĖZUS, DORYBIŲ PAVYZDYS”. 
Sekmadienį, rugp. 10, Rt. Rev. Frederic J. Allchta, 

P. P., Boston Archdiocesan Director, tema — 
“JĖZUS, MŪSŲ KELIAS IR GYVENIMAS”. 

Sekmadienį, rugp. 17, Most Rev. John J. Wright, 
D. D., nesenai konsekruotas vyskupas - pagelbininkas 
iš Boston, tema —

“JĖZUS, PAVARGĖLIŲ TĖVAS”. 
Sekmadienį, rugp. 24, Rev. Daniel J. Donovan, 

Executive Secretary, Archdiocesan Union of Holy 
Name Societies ,tema —

“JĖZUS, TIKINČIŲJŲ BRANGENYBE”. 
Sekmadienį, rugp. 31, Mr. William Ė. Hale, Presi

dent of the Archdiocesan Union of Holy Name Socie
ties, tema —

“ŠV. VARDO DRAUGIJA IR TAUTOS GEROVE”. 
Rugsėjo mėnesio kalbėtojai bus paskelbti vėliau. 
Pasiklausykite šių taip įdomių ir svarbių kalbų 

sekmadieniais.

jaukią bažnytėlę mūsų j mūsų jaunimas daugiau- 
gražiomis galingomis gies- šia moka angliškai ir uo- 
mėmis. Po pamaldų nuo- liausiai mokosi, 
širdžiai pasikalbėjome.! Mūsų jaunimas ir Vokie- 
Tik gaila, kad nedaugelis.tijos D.P. stovyklose ir Čia 
mūsiškių moka angliškai.'Anglijoje visuomet buvo ir 

Tačiau stovykloje veikia tas gyvastingumo simbo- 
anglų kalbos kursas, turi- lis, kuris turėjo parodyti ir 
me nemažą įvairiomis kai- parodė svetimiesiems mū- 
bomis bibliotekų, kurią su- sų kultūros turtus. Mūsų , 

Vakarus, ieškodami naujo galėdamas mums padėti, au^ojo daugiausia anglai, jaunieji puikiai žino, kokią
gyvenimo ir kartu norėda- patarti. Jie supranta, ko- Taip pat veikia skaitykla, atsakomybę jie neša prieš

__ . nenorime grįžti j ^ur gauname naujausius mirštančius partizanus 
namo ir yra labai paten- ang^U laikraščius, lietuvių mūsų miškuose ir kenčian-

atvykome; laikraščius iš Vokietijos ir čius tremtinius Sibire. 
lU.S.A. lietuvių laikraš- Jaunatvė Lietuvon dar gy
čius, kurie deja, jau gero-, va, ji bus gyva ir bujos, 
kai susenę, o naujų visai augs ir Anglijos fabrikuo- 
nesimato. Bet gal tas vė- se bei laukuose, 
liau susitvarkys.

Mūsų sportininkai irgi 
nesnaudžia. Lietuviai yra 
šios stovyklos meisteriai 
stalo tenise ir jau du kar
tu sulošė Bevelrey miesto 
anglų rinktinę. Lietuvių 
pastangomis įrengta krep-{ 
šinio aikštė ir uoliai treni-- 
ruojamasi, nors Anglijoje 
ši sporto rūšis nepopuliari, 
bet jau pamažu plinta.

Daug gyvumo į kult, lie
tuvių gyvenimą įnešė čia 
patekusi Baltijos U-to stu
dentų grupelė ir Greveno 
gimnazijos bei Prekybos 
mokyklos mokiniai. Jie čia 
buvo tas jaunimėlis, kuris 
ir šokius ruošė, ir dainas 
dainavo, ir altorių gražiai 
kas sekmadienį puošia, ir 
bažnyčioje gražiai pagie
da, ir šv. Petro atlaidų ek
skursiją organizavo. O 
kartais, kuris ir pamokslą 
anglų kunigo į lietuvių 
kalbą išverčia, nes kaip tik

LIETUVIAI ANGLIJOJE

i

Daug tūkstančių pabal-,brangios. Bet už tat anglų 
tiečių jau yra įžengę į An-. tauta yra labai maloni ir 
gliją, tarp jų daug lietuvių kiekvienas kur nors sutik- 
pasistūmėjo dar toliau į tas anglas stengiasi kiek

į perduoti šil-' 
kad čiausią padėką. O ypač dė- 

žmo-įjojame BALF’ui, jo veik- 
„ — metus, liajam pirmininkui, vado-

tų Rusijos valdžia išleido kaip jie vieton mirties nu. vybei ir bendradarbiams, 
naują jstatymą, panaiki- t a_= skirt; bet ?ai; igtver- ° taip pat visoms kitoms nantį ligi šiol buvusią mir- tj neilgiau-25 mėnesius. {organizacijoms, be kurių| 

Išleisdami
įstatymą Antra, kam jiems reika- 
jų pilie- linga turėti mirties baus- 
bolševi- mės įstatymą oficialiai, 

kad mir- kad jų NKVD turi neribo-

ties bausmę, 
tokį humanišką 
dar pridūrė esą 
čiai tiek ištikimi 
kiniam režimui, 
ties bausmės naudojimas tą galią savo aukas Iikvi- 
visai nereikalingas.

Kokie jie neivūs ir šlykš- teko gyventi bolševikinėj i 
čiai veidmainingi. Šiuo sa- santvarkoj, kiekvienas ži-J 
vo eksportiniu įstatymu no, kad prie kiekvieno bol- 
tikisi sužavėti pasaulį e- ševikų kalėjimo, 
santį už geležinės 
gos, nes jų pačių šalyje tas 
įstatymas neturi jokios 
teigiamos reikšmės. Ko
dėl? Todėl, kad bolševiki-į 
nis kalėjimas, arba kaip*gentai gali be jokio triukš-

duoti be jokio teismo. Kam

be kurių 
darbo ir energijos toji pa
galba nebūtų buvus su
rinkta ir tremtinių pasie
kusi.

i
Tremtiniai Ištvermingai 
Dirba Ir Lietuvių Garbę 

Gina
o tokių 

uždan- kalėjimų yra tūkstančiai, 
yra tam tikri mirties kam
bariai, kuriuose tardomą
sias aukas, bolševikiški 
tardytojai arba NKVD a-

BALF METINIS SEIMAS
BALF Direktorių Tarybos nutarimu. Bendrojo A- 

merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
ker, New Yorke.

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas 
BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
pranešti BALF raštinėm 105 Grand St.. Brooklyn 11, 
N. Y.

Jūsų paramos dėka trem
tiniai, anksčiau laisvėje 
gyvenę ir laisvai sau duo
ną uždirbę, ir dabar sten
gias nenuleisti laisvo žmo
gaus galvos. Jie miškuose 
kerta malkas, dirba aero
dromų darbus, organizuo
ja amatus, steigia mokyk
las, chorus ir teatrus, nors 
pastariems laiko teturi tik 
grįžę iš darbo. Savo daino
mis jie stebina amerikie
čių, anglų, prancūzų ka
rius ar kitus lankytojus. 
Tremtinių jaunimas spor
to rungtynėse su amerikie
čių karių 
garbingai
prancūzų vardu 
prie Viduržemio 
laikė Vakarų 
(basketbolo) 
garbę. Jie davė žmogų, ku
ris Europos pianistų kon
kurse Šveicarijoje iš 120 
konkurentų atsistojo sep
tintoje vietoje...

komandomis 
varžosi. Jie 

žaisdami 
jūros at- 
Europos 

meisterio

Kun. Dr. J. B. Končius.
BALF Pirmininkas 

Nora Gudiene, 
BALF Sekretorė.

mi praplatinti savo tautos dėl mes 
vardą.

Atvykus į Angliją, pa- kinti, kad mes 
baltiečiai esti patalpinami dirbti į Angliją, 
į dideles pereinamąsias sto Dabar norėčiau konkre- 
vyklas, kurias išlaiko An- čiai parašyti apie Full Sut-' 
glijos Darbo Min. ir vad. ton stovyklą, kuri yra ne- 
National Service Hostels’ toli York miesto, Yorkshi- 
Corporation. Stovyklos re grafystėje, ir kurioje 
daugiausia yra Įrengtos aš gyvenu, 
buv. anglų aviatorių gyv.1 
barakuose, [ 
mų ir pan. Šitose pereina
mose stovyklose naujieji 
emigrantai yra registruo
jami policijoje, gauna ang-.apie 1,300 žmonių — lietu- 
liškus dokumentus, kupo- vių, estų, latvių ir ukrai- 
nus drabužiams pirkti ir p. niečių. Išvyko į darbus a- 
Taip pat yra registruoja- pie 600, ir laukiama daug 
mi Darbo Ministerijoje ir dar atvykstant.
gali maždaug pareikšti pa-' Lietuvių dabar yra apie 
geidavimą, kurioje srityje 200 žmonių, daugiausia 
pageidautų dirbti. Tačiau viengungių arba šeimas 
kol kas yra prieinamos tik palikusių vyrų. Išvyko į 
trys sritys: moterims ligo- darbus apie 150, daugiau- 
ninės ir, daugiausia, teks- šia moterų, ir apie 60 vyrų 
tilė, o vyrams — žemės ū---- į žemės ūkio darbus,
kis. Jeigu moterys imamos 
tekstilei, tada kartu pai- bamas kultūrinis darbas: 
mami ir jų vyrai bei kiti buvo suruošta 
šeimos nariai. Viengun- tautybių 
giams vyrams, atrodo, pri- kur lietuviai gražiai pasi- 
einama bus tik žemės ūkis, rodė savo tautiniais šo- 
nes į kitas sritis nenori į- kiais ir dainomis. Anglai 
sileisti anglų profesinės labai domis) mūsų taut. 
sąjungos (Trade Unions). drabužiais ir tautiniu me-

Tačiau ir pats vykimas į nu, tik gaila, kad nuolati- 
darbus eina gana lėtai — niai išvykimai į darbą ne
tik maždaug 30% atvyku- duoda nieko pastovesnio 
šiųjų yra aprūpinti darbu, suorganizuoti ir dargi kar- 
kiti dar vis laukia. Gyvena tais netikėtai išardo prog- 
daugiausia skardiniuose ramą, kuri vyksta papras- 
barakuose, po 12 žmonių tai šeštadieniais, 
viename, maistas — 4 kar
tus į dieną, geros sudėties 
ir gerai paruoštas, tačiau 
jo vis tiek nusimaitinu- 
siems buv. D.P. nepakan
ka — tenka prisipirkti, o 
ir prisipirkti sunku, nes 
čia neracionuota tik žuvis, 
o ypatingai sunku gauti 
duonos. Ir nedirbantiems 
sunku su pinigais, nes 
gaunama tik 5 šilingai 
($1) į savaitę. Ypatingai 
sunku rūkantiems, nes ci
garetės čia ypatingai

Tai irgi buv. anglų avia- 
prie aerodro- torių milžiniška stovykla, 

juodais geležinių barakų 
blokais išsimėčiusi po ža
lią kraštą. Dabar joje yra

“Darbininko” red. ir vi
sus skaitytojus sveikina
me iš Anglijos ir prašome 
nenutraukti ryšių su mu- 

! mis, nes mūsų kova ir dar
bas tas pat, tik sąlygos 

į kiek kitokios.
i Visų vardu
! Jūsų Antanas K-mas. 
i Full Sutton, 1947.7.3.

Žmogus, kuris nieko taip 
nemyli kaip patį save, nie
ko taip nebijo, kaip savęs.

Pasėsi

Kiek sąlygos leidžia, dir-

keli visų 
meno vakarai,

Kas sekmadienis turime 
kat. pamaldas, kurias lai
ko anglų kat. kunigas iš 
gretimo miestelio. Čia an
glų kat. labai maža, todėl 
jie buvo labai nustebinti ir 
patenkinti, kai didelis mū
sų būrys (apie 60 žm.) Šv. 
Petro šventėje pėsti aplan
kėme jų bažnytėlę Poklin- 
gton mieste, apie 7 km. 
nuo mūsų stovyklos. Mes 
atėjome po pietų į palaimi
nimą Šv. Sakramentu, ir 
pripildėme jų mažą, bet

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

KA DARYTI DRL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ĄRTHRITIS
Jeięu jfla kenčiate nuo NUGARO8 8KAU- 
DfiJIMO. RAUMENŲ GALIMO, SCIATI- KO8. 3TR1NV 3KAVSMV. MEUlULOl- 
JOS. SĄNARIU SUSTINGIMO. NEUM- 
TI8, PODAGROS ir tt.. PABANDYKITE 
RADĘ TABLETS geru pasekmių. Mes 

kių lHų jums. Nesiųskite pinigų, o tiktai 
savo vardi* ir adresų, tad rites jtnns ttrtj 
pasiųsime tabletčlių. Visi nurodymai ant 
pakelio. Nieko jums tlelMuoš. jei nepn- 
1 N0RTHWAY PMARMAfiAL CO.

439 North Straet 
ROCHE9TEM 5, NEW YORK 

DEPT. 23

norime. kad i
TA8LETS (BA1

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
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered aa aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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Domestic yearly ___________
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$5.00
$.3.00
$5.50
$3.50 j Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50
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Su Religija

I

JOiLitauA. NACIAI ATEIDAf.II
ŽUDĖ
lietuviai turėjo 
atsikvėpti, kai 

užėmė vokiečių

Kaip Jie Šaudė Kunigus
' __________ 3

I

nai: — raus iš bažnyčios! 
Mes jums nieko blogo ne
darysime !

Kunigai turėjo nusileis
ti ir sutiko išeiti. Jie ne
manė, kad kultūringi žmo
nės (“kultūros nešėjai”) 
galėtų taip niekšiškai me
luoti.

Vos tiktai kunigus išsi
vedė į šventorių, liepė eiti 
į dešinę pusę, prie pat 
rinės tvorelės, ir liepė 
kasti duobes.

suprato, 
sušaudyti,

negalėjo

širdies pasimelsti.
! Atšventė šventę,

, meldė.
Tačiau vokiečiai nerimo.

Ėjo iš namų į namus, kra
tė kiekvieną kampą, neuž- 

. miršo r.ė nuošaliausios 
vietos.

Vakare abu kunigai nu
tarė ansinakvoti bažnyčio
je. Galvojo, kad bus ra
miau nuo kulkų, o ir karei- juos nori

pasi-
z

Rodos, 
laisviau 
Lietuvą
kariuomenė.

Taip galvojo ir senelis 
A lytaus dekanas
Paulavičius su jaunu,

Vit kun. 
tik

mu- 
išsi-

vo-
Kunigai

nieko

o’Zktas'-s sekmadienis po Sekminių (Rugp. 19 d.) 
EVANGELIJA: Morkaus 1, 31-37

Anuo metu: Jėzus, palikęs Tiro sritis, jis per Sidoną atėjo prieš metus baigiusiu Šė
pas GaLlie’os jūrą, eidamas Dekapolio krašto viduriu. Ten atvedė minariją vikaru, 
pas jį kurčią r.ebylį ir prašė jį padėti ant jo ranką. Paėmęs jį ša- Pirmąją karo dieną
lin nuo minios, jis įdėjo savo pirštus į jo ausis, prisilietė su savo kiečiai jau užėmė j” pačių viai gal nedrįs peržengti prieš jėgą 
seilėmis jo liežuvio, pažvelgė į dangų .atsiduso ir jam tarė: Effe- sunaikintą Alytų. Žmonės švento slenksčio. padaryti,
ta, tai yra. atsiverk. Jo ausys tuojau atsivėrė, jo liežuvio ryšys lindo iš slėptuvių, rinkosi Kur tau! Patį vidurnak- Kai duobutės 
atsirišo, ii jis kalbėjo, kaip reikia. Tuomet jis jiems liepė niekam iš apylinkės sodžių, bėgo tį atėjo keli išsigerę esma- kastos maždaug 
to nesakyti. Juo gi labiau jis jiems liepdavo, juo labiau jie skelbė P’elbeti paskutinį savo tur-

Karo metu bedieviška Maskvos propaganda tiek ir juo labiau stebėjosi, sakydami: Jis visa gerai padarė, jis daro, tą. 
atslūgo, kad pradėta kalbėti apie religijos laisvę Sovie- kad kurtiniai girdi ir kad nebyliai kalbo. • Šv. Jono išvakarėse kun.

' * Paulavičius džiaugėsi suLEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečianis i ga VQ vikaru.
_ , . (1 Kor. la, 1-10) — Dabar pagėręs la’kai.
Erotai, as primenu jums, broliai, Evangeliją, kūną jums Nereikės bijoti tikėjimo 

persekiojimo, galėsime iš

kad 
bet

buvo iš- 
iki keliu, 

šūviai, 
kunigus ap- žybtelėjo ugnys, ir du kan

kiniai sugriuvo vietoje.
Jaunutis vikaras dar 

sužeistas slinkti 
link. Ranka 

spausdamas žaizdą, čiurk-

nai, išvertė duris ir parei- staiga subildėjo 
kalavo abu ] 
klausinėjimui.

— Jūs galite mus ir čia 
apklausinėti! — lyg kažin mėgino 
ką blogo nujausdami, aiš- klebonijos 
kino kunigai.
— Ne, — spyrėsi esma- šlėmis bėgant kraujui, ro- 

pomis atslinko iki bažny
čios vidurio. Čia jį paste
bėjo esmanas ir priėjęs šū
viu į galvą pribaigė.

Norėta kunigus iškilmin
gai palaidoti. Tačiau mies
to karinis komendantas, 
visai neapgailestaudamas 
įvykio, teleido kaimyninės 
parapijos kunigui su duob
kasiu atlikti laidojimo ce
remonijas. Nei vienas ki
tas žmogus neturėjo teisės 
šventoriuje pasirodyti. 
Pats kunigas turėjo kasti 
duobę, ją pašlakstyti, nu
leisti karstus ir palaidoti!

Jau tada alytiškiai kal
bėjo:
— Ne, Dievas neleis, kad 

KADA ATSIVERIA DURYS? vokiečiai laimėtų karą! .
Jei šeimininko ranka užtrenkia namų duris iš vidaus, tai yra Jų mintys išsipildė: UŽ 

kita ranka, kuri atidaro jas iš oro. Kai užeina audra, lenkianti ir trejų metų tais pačiais ke- 
nevienų namų liais bėgo pakrikę vokiečių

5. Rūpinkis ko daugiausiai plėsti Žmonių tarpe be- vis išėjo ieškoti atvirų durų nežinia kur... duris. Tada dreba sienos, virpa langai ir veltui spirtųsi gyvento- daliniai ir daug jų ŽUVO
dievišką spaudą. 1 Yra namų, kur gyvena mirusios sielos. Ir tai nėra vaiduoklių jai bandydami savo pečiais iš naujo užtrenkti duris. nuo bolševikų kulkos.

6. Geras jauhas komunistas turi būt taip pat ir namai, kurių tamsoje renkasi šmėklos. Tos mirusios sielos yra Kiekvienam žmogui tenka pergyventi sielos audrų. Yra va- Šiandien tas pats. Vys-
kovojantis bedievis, jis turi žinot, kaip vartoti ginklus Žmonės kaip ir visi kiti, tik jų namų durys visuomet uždaros. Jų landų, kada skausmas užgriūva krūtinę kaip debesis. Tada links- kupai — A. Matulionis iš- 
ir privalo būt išsilavinęs kautynėse. namai nėra jaukus šeimos židinys, kur šilta ir savam ir svetimam, ta ir kiečiausias užsispyrimas, tada susimąsto ir stipriausi pro- vežtas i Sibirą: Borisevi-

7. Kur tik gali, kovok prieš religinius elementus Jie primena daugiau sandėlį, kur sukrauta kandžių sukapoti dra- tai. Kai žymusis filosofijos vyras Šopenhaueris tapo ligos par- čius ir Ramanauskas buvo 
ir kiek įmanydamas tramdyk jų įtaką į tavo draugus, bužiai, apipelėję batai ir aprūdiję gelžgaliai. Ten niekad neįeina blokštas ir į jo sielos duris beldėsi mirtis, iš jo lūpų pasigirdo kankinti Vilniuje. Kunigai

8. Tikras bedievis turi būti geras policininkas, saulė, ten visuomet uždari langai ir užtrenktos durys. Uždaruos dejavimas: “O. Dieve. Dieve!” Prie jo stovįs gydytojas paklausė: sėdi kalėjimuose
— Ar jūsų filosofijoj yra Dievas? vargsta tremtyje.
— Ak, — prabilo išminčius. — kentėjime permaža mano be- čios apdėtos 

dievės filosofijos.
Bepigu kurti savo išmintį lengvomis dienomis ir gyventi už 

uždarų durų. Tačiau tų dienų išmintis staiga nublunka užklupta 
audroj. Tada aiškiai pamato žmogus, kad visa gudrioji išmintis 
tebuvo tik paprastas kortų namelis. Reikia betgi anos šopenkau- kankiniu kraujo kyla nau- 
er’io drąsos prisipažinti. Žmogui, kuris ištisą gyvenimą saugojo jj apaštalai ir tikėjimo iš- 
savo sielos užtrenktas duris, kad neįslinktų Kristus, nėra lengva pažinė jai. Jų maldos, jų 
staiga muštis į krūtinę ir sakyti “mano kaltybė". Nelengva kristi kančios ir ašaros kada 
iš sosto be jokių iškilmių tam. kuris visą gyvenimą iškilmingame nors pramuš dangų, ir į- 
soste praleido, nes tada belieka prisipažinti: “Laikiau save išdi- vyks mūsų senolių tvirti- 
džiu karalium ir vis dėlto buvau menkas ir aklas svajotojas. Da- nimas: 
bar netenku senojo savęs, nebeturiu nieko, bet Dievas viską duos. — SuluŠ ir jų, bedievių. 
Numetu visas senąsias mintis kaip beverčius skudurus!” (Van galvbė! 
der Meer). G..

tų Rusijoj. Ką gi: cerkvės atidarytos, žmonės masėmis 
jas lanko, leista viešos pamaldos daryti, kad pasisektų 
karas laimėti, bedieviškoji spauda ir priešreliginės ei
senos nutrūko, net pamėginta įkinkyti pravoslaviją į skelbiau, kurią jūs ir priėmėte, kurioje ir stovite, kuria ir būsite 
komunistinius ratus — žodžiu, sudaryta įspūdžio, kad išganyti, jei ją laikote taip, kaip jums skelbiau, nebent jūs būtu-
atgimsta pravoslaviška nacijonalistinė Rusija. Tačiau mėte veltui įtikiję. Nes aš jums padaviau visų pirma, ką ir ėmiau, ■ 
tie visi pasikeitimo reiškiniai buvo tik laikinio pabū- kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip sako Raštai, kad bu-' 
džio. Karui pasibaigus ir pavojui praslinkus, Maskvos Palaidotas ir kad prisikėlė treciąją dieną, kaip sako Raštai; 
valdovai vėl įtempė komunistinės kontrolės vadžias ir 
pažingsniui vėl įstūmė rusų tautą į vergijos varžtus. 
Prieš religinis vajus atgijo ir visu smarkumu varomas 
pirmyn. Visa tai rūpestingai slepiama, bet net pro gele
žinę uždangą daug žinių prasisunkia.

Šveicarijos žiuių agentūra KIPA praneša,
Maskvoj išeinąs laikraštis “Bolševik” paskelbia Rusi- buvo manyje bergždžia.

PRIE UŽDARŲ DURŲ
KUR SAULE NEPASIEKIA

Ties uždarom durim beldžiasi žmogus. Sušilęs, sukaitęs, ap

kad pasirodė Kefui ir po to vienuolikai. Paskui jis pasirodė dau
giau kaip penkiems šimtams brolių vienu kartu, kurių daugelis 
tebėra gyvi iki dabar, o kai kurie užmigo. Paskiau jis pasirodė 
Jokūbui, paskui visiems apaštalams. Visų paskiausia jis pasirodė 
man. lyg nelaiku gimusiam. Nes aš esu mažiausis tarp apaštalų,1 
kurs neesu vertas vadintis apaštalu, nes aš esu persekiojęs Dievo 

kad Bažnyčią. Bet Dievo malone aš esu tai .kas esu, ir jo malonė ne-

jos jaunimui “Dešimtį Komunizmo įsakymų”, kurie ši
taip skamba:

1. “Niekad nepamiršk, kad dvasiškija yra didžiau
sias komunistinės valstybės priešas.

2. Mėgink patraukt savo draugus į komunizmą ir dulkėjęs, matyt, pavargęs. Keliauta, jo atrodo, iš toli. Gaivinan-
atsimink, kad Stalinas, kurs davė naują konstituciją čio vandens gurkšnis būtų jam taip mielas. Sekantieji namai gal 
visiems Rusijos žmonėms, yra bedievių galva ne tik dar toli.
Sovietų Sąjungoj, bet ir visame pasauly. — Ko gi tamsta čia ieškai? — pravėręs duris klausia šeimi-

3. Įtikink savo draugus, kad vengtų santykiavimo ninkas. 
su dvasiškija.

4. Saugokis šnipų ir pranešk savo viršininkams
apie sabotažą. J

Aš esu Kelias

— Norėčiau atsigerti ir truputį pasistiprinti.
— Mano namai ne restoranas!
Durys užsitrenkė (matyt ,ne lietuvio būta!). Nusivylęs kelei- laužianti pakelės medžius, su trenksmu atidaro 

duris. Tada dreba sienos, virpa langai ir veltui spirtųsi gyvento- daliniai ir daug

Kiekvieno bedievio pareiga — daboti savo valstybes namuos niūru, uždaroj sieloj tamsu. Ten. kur atsiveria durys, 
saugumą. veržiasi saulė, kur atsidaro sielos, nyksta vidaus tamsa.

9. Paremk bedievių judėjimą pinigais, kas ypač Kad atsivertų sielos, reikia Kristaus rankos, reikia, kad ji 
reikalinga mūsų propagandai užsieniuose, nes esamose paliestų žmogų. Tam betgi reikia ateiti pas Kristų. Gali būti už- 
aplinkybėse ji tegali būti varoma pogrindiniu būdu. kimštos ausys, aptemę akys, sustingę sąnariai, jei tik gyvas yra 

10. Jei neesi įsitikinęs bedievis, tu negali būti geras troškimas atsidaryti Kristui, nelieka žmogus nei kurčias, nei ak- 
komunistas, nė ištikimas Sovietų pilietis. Bedievybė las. nei sustingęs. Jei kuris atėjęs pas Kristų ir nepatiria fizinio 
neatjungiamai susijus su komunizmu. Ir viena ir kita stebuklo, jis patiria daug daugiau: jo ligos ir kentėjimai pagyja 
Sudaro Sovietų galybės pagrindą”. dieviškoj prasmėj. Jo sielas lieka atvira tai Saulei, kuri įeina vi-

Tie bedievybės įsakymai paaiškinimų nebereika- sur, jei neužtrenktos yra durys.
Matyti saulę ir nuo jos nusigręžti šešėlin, reiškia eit gyvent

arba
Bažny- 

mokesčiais. 
Tikintieji persekiojami.

Teisinga yra sena lietu
vių patarlė: “Dievas kant
rus, bet nemaršus!” Iš

lingi. Bet jie nebe nauji. Tai tik pakartojimas ir kiek 
smulkmeniškesnis išdėstymas pagrindinio bolševikų su mirusioms sielom, reiškia turėti akis ir nematyti, 
šūkio: “Religija tai žmonijos svaigalas, reikia jį likvi
duoti”. Tuo būdu patys bolševikai paneigia skystą ir 
kvailai melagingą Stalino bernų propagandą, kad ko- kotės aiškiai matą, taigi jums yra nuodėmė manęs nematyti, 
munizmas gali sugyventi su religija. KJUon. IX. 13, 41).

— Argi mes esam akli, — rūsčiai klausė Jėzų parisiejai.
— Jei jūs būtumėt akli, nebūtų jums nuodėmė; bet jūs sa-

Jonas Gailius

PARTIZANAI
APYSAKA

Paraše

fonas Smitas

15.

Bulius ir Nulius
Pochotinas, pakėlęs skruostus, pažvelgė į 

besibarančius.
— Kas čia vyksta?
Tik dabar Eugenija pastebėjo įėjusį sve

čią. Pirmą kartą nudžiugo dėl komisaro atsi
lankymo. Kaip tik laiku išvadavo.

— Šits individas... — jos kalba užsikirto.
— Matau, jis tamstai malonumo nesutei

kia, — pastebėjo Pochotinas.
Jis griežtai atsikreipęs į Čeveryką, bet, 

pamatęs komisaro drabužius, susivaldė.
— Aš tamstą lyg kur esu matęs. Ko tams

ta nori?
Čeverykas jautėsi užgautas. Nė tovariščiu 

nevadina. Gi abudu komisarai, vadinasi, ly
gūs. Reikia pasistatyti, parodyt savo nepri
klausomybę. Tad, neskubėdamas atsakyti,

gana stačiai į Pochotiną pažvelgė, vien aki
mis pareikšdamas: o kas tau galvoj?

Nesulaukdamas atsakymo, Pochotinas 
kreipėsi į Eugeniją:

— Ko jis čia atėjo?
Eugenija, visuomet šneki ir savim pasiti

kinti, dabar visai sumišo ir pažvelgė į Aldo
ną, lyg laukdama patarties.

— Jisai... — čia jos kalba vėl užsikirto.
— A! Suprantu. Šis individas susidomėjęs 

tamstos giminaite, — su pikta pašaipa tarė 
Pachotinas. — Neatrodo perdaug kultūrin
gas, bet skonį vis dėlto turi. Kokiu reikalu 
čia užklydai? — Jau visai stačiokiškai krei
pėsi į Čeveryką.

Pochotinas pradėjo širsti, nes manė, kad 
Čeverykas meilės reikalais čia atsilankė. Gi 
Čeverykas niršo, kad jis čia ne tik nepagerb
tas, bet ir nemandagiai priimtas. Jis išdi
džiai atsakė:

— Tai mano dalykas, kokiu reikalu čia at
ėjau.

— Aha! Tamstos dalykas. O ar žinai, to- 
varišč, kad Sovietų Sąjungoj savo dalykų nė
ra? Čia viskas valstybei priklauso.

— Kaip tai? — išpūtė akis Čeverykas. — 
Aš negaliu turėt savo privatinių reikalų ? Aš 
žinau, kad drabužiai ne mano, pinigai ne ma
no, valia ne mano. Bet galiu turėt savo pa
slapčių, norų, ar kaip ten. Valstybė juk min
čių nekontroliuoja.

Dėl tų žodžių Pochotinas dar daugiau įnir
šo. “Paslapčių, minčių, norų... Ką jis čia ple

pa? Norų dėl Aldonos? Na, palauk ,aš tuos 
norus iš tavęs išvarysiu”, — pasiryžo įtūžęs 
Pochotinas.

— Ar žinai, tėvyti, ką tu pasakei? Paslap
čių... Už tą vieną žodį aš galiu tave areštuoti. 
Kokios paslaptys tavo galvoj išsiperėjo? Pa
neigti Sovietų valdžią? Sukelti kontrrevoliu- 
ciją? Už tokias paslaptis prie sienos statoma!

— Na, jau, na, — nusijuokė Čeverykas. — 
Kontrrevoliucija — cha! cha! cha! Aš toks 
pat komisaras, kaip ir tamsta. Dar daugiau 
Sovietams pasitarnavęs. Tamsta čia atvykai 
siunčiamas, o aš Lietuvoje dirvą revoliucijai 
paruošiau. Kontrrevoliucija! Ha! ha! Kad 
griebė, tai griebė.

— Juokais tovarišč neišsisuksi. Revoliuci
ją galėjai paruošti, bet ją beruošdamas, ne
žinojai, ką darai. Manei, nuvertęs senąją val
džią, pats į sostą įsilipsiąs? Ne, balandų k. 
Valdžią paruošei mums, ne sau.

— Čia Tarybų Lietuva ir aš jos komisaras,
— šaltai pareiškė Čeverykas.

— Ta, ta, ta, kur nuvažiavo. Jei būtum tik
ras komisaras ir nors žiupsnelį proto turė
tum, tai žinotum, kad Lietuvos nebėra, nes 
dabar čia sugrįžo tikroji šio krašto savininkė
— Sovietų Rusija. Ir jei tave vadinama ko
misaru, tai tik dėl formos. Tikrenybėj tai esi 
nulius.

— O tamsta bulius! — jau piktai riktelėjo 
Čeverykas.

— Bulius? — Kodėl ne. Bulius tai pajėga, o 
nulius niekis. Pastatome ilgą eilę nulių, jie

nieko nereiškia. Prieky pastatome tik vienu- 
kę, ir jau turime keletą milijonų. Taip ir čia. 
Kiek Lietuvoje lietuvių komisarų? Ant pirš
tų suskaičiuotume. Mizerna skaitlinė, sarma
ta žmogui pasakyti. Ir — daug, ar mažai, jie 
visi nuliai. Arba, kad ir mudu. Aš vienas, tu 
visai ne kitas, tik grynas nulius — tuštuma. 
Bet aš atsistosiu prieky, ir bus dešimt. Tai 
štai kokios tamstos teisės. Su manim — šis 
tas, be manęs — nieko. Supranti?

Į tuos užgauliojimus Čeverykas nieko ne
atsakė, tik negarsiai dantimis sugriežė. Net 
tokio nepasitenkinimo neišdrįso garsiai pa
reikšti, nes gerai gi žinojo, kad rusas tiesą 
pasakė. Pikta, pašėlusiai pikta, kad teko iš
girsti karčią teisybę, bet — nieko nepadarysi, 
prieš faktą neatsispirsi.

— Tai ką, tovarišč? — to’iau tyčiojosi Po
chotinas. — Matai, ir tovariščiu tave vadi
nu, kai supratai, kad esi nulius. Paimtas su 
manim, esi tovarišč, be manęs — tuščias nu
lius. Na, kaipo tovarišč .pasakyk, kokia ta ta
vo paslaptis?

Čeverykas niūriai tylėjo. Jis nenorėjo Po- 
chotinui prisipažinti, kad atėjo Eugeniją šni
pinėti. Tai būtų visai negražu, ypač Eugeni
jai girdint. Pagaliau, jis turėjo savo sumeti
mų Pochotinui to nesakyti. Kas bus, kas ne
bus, jis tylės. Ir Pochotinas, pamatęs, kad 
ponios žiūri į jį dėkingomis akimis, o iš su
naikinto Čeveryko negailestingai šaiposi, at
slūgo savo įnirtime ir, numojęs ranka, pašie
piančiai tarė: (Bus daugiau)



Fenktadienis. Rugpiūčio 8, 194?

Europos Ūkimas
Rašo A. J. Stanius

5. PAGRINDINĖ 
KLAIDA

Pačioje karo 
buvo padaryta 
klaida, kuri i_. 
kliudo bet kokią pažangą 
taikos linkme ir kuri pri
ves prie dar liūdnesnių da
lykų. Štai toji klaida: Va
karų valstybių vadai, su
sidūrę su bolševikais netu
rėjo nė mažiausio pažini
mo dabartinių “rusų” psi
chologijos. Vakarų valsty
bių vadai ir politikai yra 
išmokslinti ir išauklėti vy- 7. KUR TIKROJI KRIZĖ? 
rai. Jie laikosi mandagu-, Valstybių galvos šaukia, 
mo ir teisėtumo taisyklių, spauda pritaria, neišmanė- 
Tuo tarpu rusai yra tik liai patvirtina, esą, trūku- 
pramokslinti ir visai neiš- mas maisto, trūkumas 
auklėti. Kiekvienas sveiko darbo ir darbininkų. Todėl 
proto gi žmogus žino, koks negalima taip greit page- 
vra begalinis skirtumas rinti žmonijos būvį, 
tarp prasilavinimo ir išsi
auklėjimo! Taigi, kai išau
klėti pradėjo kalbėtis su 
neišauklėtais i 
milžiniškas nesusikalbėji
mas. SSSR vadai žino tik 
šias priemones: smurtą, gaus sieloje. Žmogus, o sy- 
prievartą ir klastą. Be ka- kiu didesnė žmonijos da- 
zokiškos nagaikos jie ne lis, bankrutavo dvasiniai, 
šiandien nemoka apsieiti. Nebesusigaudo, kur teisy- 
Tos taktikos jie laikosi vi- bė. Nebemato, kur tikroji 
sose konferencijose. Vaka- gyvenimo vertybė. Žmo- 
rų diplomatai ir politikai gus tapo niekas, o žemės 
užmiršta .kad tokiam žvė- turtai viskas. Kad toji še
riui, kaip neišauklėtam, mės medžiaga baigia savo 
tik su nagaika ištreniruo- sunkumu triuškinti pačią 
tam bolševikui švelnių žo- žmoniją, tai to niekas nei- 
džių ir mandagumo taisy- ma galvon. Žmonijos ryšys 
kliu visai neužtenka: jį te- — artimo meilė— išbrauk- 
galima suvaldyti ir įtikin- ta iš gyvenimo. Žmogus 

.ti jėga ir griežtumu. Ne- žmogui, teisingiau išsi- 
nuostabu. kad rusai jau reiškiant brolis broliui yra 
leidžia anekdotų knygas ir nepažįstami. Nereikia to 
juokiasi pilvus susiėmę iš taikyti atskirų tautų žmo- 
Amerikos ir Anglijos dele- nėms. Pavyzdžiu imkime 
gatų, kai jie nusigąsta vie- save — lietuvius su lietu- 
no rusų “veto” ir skirstosi viais. Vieni gyvename pra- 
mėčiodami rankomis ir ne- bangoj, o kiti ne iš savo 
bežinodami, kas daryti, kaltės badauja. Kiek daug 
(Dabar jau pradeda šiek yra tokių, 
tiek spirtis. Red.).

’ bombomis ir sutriuškinta 
i tankais.

pradžioje , To kavoje per porą po- 
. milžiniška karl.n*V. met.ų .Francuos 
šiandien itin ?razloJ! “?tme Pankusdavė 50.000 prostitučių — 

ligi šiol negirdėtą rekordą. 
Anglijos sostinė Londonas 
prisiperėjo tiek plėšikų, 
kad žmogui nesaugu gat
vėj nė dienos metu. Rusi
jos sostinę Maskvą užplū
do tiek daug ubagų, kad 
neįmanoma eiti šalygat- 
viu.

Tikrumoj maisto yra, 
bet trūksta teisingo jo pa- 

ir pasirodė skirstymo. P»rbo ir darbi- 
nmkų netrūksta.

Tikroji krizė yra žmo-

I

i

DARBININKAS

Štai 1909 metų automobilis. Vairuotojas turi labai mažai vargo jį 
pradėti. Pradėjęs, jį veš į Chicagos Mokslininkų muziejų, o ne į vartotų 
automobilių kiemą.

1rak, a v - -.J *■ • '***!

Mes tikime j teisybės atgimimą,

J LAISVOSIOS LIETUVOS 
ATSTATYMĄ

(Tremtinio laiškas iš Vakarų Vokietijos)
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gresia gyvybei pavojus,! Bolševikų Roiuie 
bet ir tos baimes nėra, nes,----------------- * J J
žinau, jei atsigulsiu savo! 
kambaryje, tai ir atsikel- L 
siu ten pat. Kultūriniu at- Sovietų Rusijon kaipo ko- 
ž v ilgiu šiandien mano gy- respondentas Amerikos ū- 
venimas taip pat prasmin- kininkų laikraščio, kuris 
gesnis. Per spaudą, meni- visuomet buvo Stalinui pa- 
nius parengimus, mokyk- iankus. Šis koresponden
tas ir susirinkimus jaučiu, tas parašė įdomią knygą

Vienas amerikietis, John 
. Strohm, buvo pasiųstas

gesnis. j
nius parengimus, mokyk- iankus"

kad gyvenu ne vienas, bet ^usVtelFtheTmth”'”(Tik 
tautos bendruomenėje. pasakyti teisybę), kuri pa- 

Nežiūrint to, mano nuo- duoda svarbių žinių apie 
taika šiandien blogesnė, gyvenimą komunistų roju- 
ikaip prieš 2^2 metų. Jei je>
tada kiekviena praleista Sovietų Rusijos pinigas 

i diena mane artino į Nepri- yra rublis ,kuris beveik jo- 
klausomą Lietuvą, tai da- kios vertės neturi užsieny, 
bar istorijos ratas ties ma- bet pačioje Rusijoje už 
nim tarsi sustojo vietoje, vieną dolerį duoda 5 rub- 
Tada aš greičiau savo iįus> o svečiams diploma- 

! trokštamo tikslo tikėjausi tams duoda už vieną dolerį
sulaukti, negu dabar. O net 12 rublių. Kaipo geram 
tas tikėjimas man davė Rusijos draugui bolševikų 
viską, davė jėgų, pasiryži-; valdininkai leido ameri- 
mo, ištvermės ir norą gy- kiečiui John Strohm pasi- 
venti. Šiandien aš nieko naudoti diplomatišku rub- 
daugiau netrokštu, kaip naus kursu..
tik vilties, tos netolimos 

lapio. Ir tik po Pirmojo vilties kibirkštėlės... 
Pasaulinio Karo atgijo ne-' Ir tikrai, daugelis iš mū- Maskvos reikėjo 
priklausoma valstybė, ku-'sų nieko taip netrokšta, sumokėti $281. 
ri Antrojo Pasaulinio Ka-.^aip to tautiečio pasiilgtos Atskridus Maskvon rei- 
ro metu vėl buvo panaikin-į vilties kibirkštėlės. Ar ji, kėjo tuojau pataisyti nu- 
ta. į ta viltis šiandien tremti- dėvėtus amerikoniškus

Argi ne tuo pačiu ritmu niams mažiau šviečia, kaip $6.00 vertės pusbačius. Už 
lietuvių tautos istorija ji spindėjo prieš 2y2 metų, pataisymą pareikalavo net 

Po kiekvieno belaukiant Sąjungininkų $7.60.
'jos žydėjimo, ateina kriti- pergalės? _ t Apsistojus viešbuty Sa-

Ar apsirikom mūsų by- voy, skirtame užsienie-

Už 1000 mylių kelionę 
lėktuvu nuo Berlyno iki 

> rusams

{kartojasi.
Šio karo pasėkoje lietu-(istorijoje: išlikti, arba bū-- T . x.

vių tautai tenka, gal būt.lti sunaikintai, kad nebeis-mo laikotarpis. Ir pnesm- 
sunkiausias bandymas jos įaustų daugiau jos nepri-

------ “Įklausomo gyvenimo prisi-*
ima, kai vynučiu apsisvai-i kėlimo rytas.
ginę konferencijų kalbėto-' Kaip iš “anapus geleži- 
jai kalba apie “naujus lai- nės uždangos” ?—” ne tlk mUS moko’
kus”, kada klestės “amži- kusios žinios rodo, 
na” f.................................
karų. Karai buvo ir bus! mL__  ‘
Kiekvienas iš jų baisesnis, kinamas’: smurto priemo-i
Busimasis karas, anksčiaulnėm, trėmimais į Sibirą, a-' ,pa.u«,...e uuv av.n
ar vėliau, visiškai pakeis reštais ir kalinimais, lie- Didžioji lietuvių tautos 1940 įr 4944 metais, šian- ----- ----------------------------
Europos ir pasaulio veidą, tuviai savo gimtoje žemė-dalis nepalaužiamai tiki į dįen jį jaučia visas pašau-durno. Už tat mums reikia 

abartine ku turą ir ei- je smarkiai retinami. Ko-nepriklausomybės atgavi-iįs įr stoja su juo atviron kantrybės, geležinės kan- 
viliazcija, kuri galutinėj kia lietuvių tautos dalis mą, nuo pat jos netekimo, kovon. trybės, kaip niekad. Juk

mv X «.«/ ,* J y *J-V\.XX VUXXXV K.X4KJXXzXXX V

gai, po kiekvieno puolimo, los supratime? O gal mū- čiams, ponas Strohm įsigi- 
lietuvių tauta vėl keliasi SŲ reikalai pakrypo blogo- jo kuponus dėl valgių, ku

rie kainavo nuo $1.20 iki 
Bet be kuponų už

- r , -laisvam, nepriklausomam J°n pusėn. ____
gyvenimui. Taigi, istorija Mūsų reikalai pakrypo $1.60. 

bet ir Seroj°j pusėn ta prasme, pietus arba vakarienę rei-• VXJ* XXXL4m XXXvzXl\z^ XX *—» <z «z X X ’ CX>X KyCX » ctllvtl XVzXX^

mus pasie- duoda rįmto pagrindo pa- kad ką mes apie komuniz- kia sumokėti net $30. •do. Lietu- • T mo iinninm l UA-ll rr„:___ *. _ ___ ;taika kada “nphphiKi” 11 - ' <■ 1 sitikėti Lietuvos ateitimi, žinojom 1J40-41 metama, kada nebebus .voje likęs musų tautos ka- • prisikėlimu. .............................
;mienas yra masiniai nai-, a Tn Pradeda suprasti ir įver- arba vakarienės, reikalau-

' ^PASITIKĖJIMO* tintL Tą Pavo^’ kur* mes ja nes tam tikslui ku- 
ivf. i pajutome nuo komunizmo ponų nėra. V. Kaunietis.

i Taip pat jeigu nori kitą 
tais, dabar tą patį pasaulis asmenį pasikviesti pietų

kurie iš šian 
dien gyvena ir tunka iš 
centų tų vargšų, kurie se
niau mokesčių formoje dė-Į 
jo centą prie cento, šluos
tydami vargo ir sunkaus 
darbo prakaitą, kad tie pe- 

jniukšliai dar šiandien lė- 
„ .. bautų ir lauktų dar dienos.Rusuos norus, ka(J sugrfžę krauju

mis ir kaimiečių kančio-! 
mis persunkton tėvynėn 

(vėl užimtų minkštas mi
nisterijų kėdes.

Savanaudiškumas 
tautos kapinynas.
8. NEAPYKANTA DIDĖ

JA — KARAS ARTĖJA
Netvarka negali tęstis 

amžinai. Bet kokia netvar- 
t.oliau. nes maisto pertek-'ka baigiasi, dažniausiai, 
liūs plaukia ten. kur pilnos i skaudžiomis nelaimėmis, 
kišenės aukso, o ne ten,:Gyvenimo nelygumas, sto
ki ir teisybė reikalauja.'ka gerų vadų, medžiaginės
Vieni, maisto neturėdami, Į neteisybės spaudimas di- 
didina džiovininkų ir inva-'dina ne meilę, 
Jidų eiles, 1 
pasakiškus turtus, i 
line tvarka — pasenęs da
lykas. Teisybė — užmušta

6. POKARINIAI 
VAISIAI

Taigi, nesant vadų, 
sant pajėgios rankos 
valdyti grobuoniškos vais
tu bes —~ 
trūkstant tolregio proto 
Europa per dvejetą metų 
ne tik neatsigauna, bet 
diena iš dienos grimsta di
desnėn aetvarkon (išsky
rus Daniją. Olandiją ir 
Belgiją).

Išlindo žmonės iš pože
mių. nes nėra namų, kur 
jie galėtų padoriai įsikur
ti. Badaujantieji badauja

ne- 
su-

v •

sąskaitoj privedė prie di-.bolševikų okupacijos prie- Bet kaip tautos, taip ir at-Į Tačiau, gal būt, tik vie- lietuvių tautos mirtinas 
zo dziausl°. dor°vmJ° suptivi-,spaudoj šiandien yra jau skiro žmogaus gyvenimas na kur dažnas apsirikome, priešas (komunizmas) yra 
ig mo, savimeiles įsbujojimo,žuvusi ir kokia dar žus vyksta kilimo ir kritimo tai pergreitose viltyse, ku- sutelkęs prieš mus nepa- 
n- zmo&aus . aJmes paneigi-,Golgotos kelyje į laisvę, ženkle. _ Iriomis matavome savo at- prastas priemones: pinigi-
iš!mo’ bus visiškai nušluota galima tik spėlioti. Tačiau! Smurtui ir apgaulei apė- eįtį. q tai jau yra blogybė, nes ir idėjines, matomas ir... ,$<»*****« oyvuuu. omui ii <*pg<*uici o-pc- eių (j tai jau yra blogybe, nes ir idėjinės, matomas ir

į nuo Europos paviršiaus. yra aišku, kad fizinis ir mus Lietuvą pirmojoj bol- nes jį neša apsivylimą, ar-nematomas, žodžiu ir 
: Ateina senosios Graiki-,ta;p negausios lietuvių ševikų okupacijoj, kad do pUsiausvirą ir palaužia veiksmu.
~S’ ;s"gautos sunaikinimas bus žiauriausiu būdu buvo at-tikėjimą ateitimi. Iš ant- O kuo gi mes, tremtiniai,

plėšta lietuvių tautos da- ros pUSės mūsų kantrybę kovojame? Meniniais pa
mažina dar ir tas, kad rengimais, koncertais, an- 
kiekviena užtęsta diena sambliais, veržimosi į 

brolių eiles mokslą (2,500 tremtinių 
studentų), spauda ir var- 

Tuo tarpu niekas negali go mokykla. O tai yra bai- 
numatyti lietuvių tautos šiauši priešui ginklai, nes 
— Lietuvoje ir čia, trem- jie nenugalimi.
tyje — kančių galo, nei di- Jon. Ant.

mo dienos. Baltoji rasė iš- nepaprastai skaudus, 
sigimė dvasiniai ir fiziniai, j__ 
ateina laikas užleisti vietą f jusią lietuvių tautą? Ne je _
kitoms tautoms. į imigracija, ne iš Azijos at- vilties kibirkštėlė — 1941 retina mūsų

Q tik m. birželio 22 d., kai viešai Lietuvoje.

!L.................................
Kuo papildysime išretė- lis ištrėmimui į Sibirą, to- 

‘ t neviltyje blykstelėjo
I

yra

o vajui iriTi?npA įvežtais kolonistais, <AALJALlKUrA 'likusia, dvasiniai ir fizi-pasauliui buvo paskelbta
Nėra jokios abejonės, niai sveika lietuvių tautos Nepriklausomos - Lietuvos 

kad būsimame kare bus dalimi turėsime išlyginti Valstybės atstatymas. De- 
naudojami naujausi ato-įtuos nepaprastai 
miniai ginklai. . __ _ _ _ _ _
tarptautinės sutartys ir, __ ___ -------- --------- ------ r
kontrolės čia negelbės, mūsų, tremtinių, buities į ti, tik kiek kitoj formoj. Ir 
Komunizmas yra mokslas Nepriklausomos Lietuvos šios antrosios — vokiečių 
ir organizacija be sąžinės ateitį, kiekvienam iš mūsų— okupacijos metais su- 
be gailesčio ir be atsako- tenka turėti optimizmo, dėjome nemaža aukų, ne- 

į mybės. Jie tuos ginklus ne maža vilčių ir kantry- palaužiamai tikėdami Va- 
į naudos, o jų naudojimas bės. O šias mūsų viltis gai-karų Sąjungininkų perga- 
- reiškia beveik visišką vina didinga lietuvių tau- le ir teisybės atstatymu, 
žmonių sunaikinimą. tos praeitis. Jos istorijos Mes, tremtiniai, dar gerai

Be abejo, komunistai ne- lapuose yra daug atžymė- prisimename tuos laikus,

skau- ja, džiaugsmas truko neil- 
Jokios džius Lietuvai nuostolius, gai, nes lietuvių tautos 

Žvelgiant iš šių dienų kančių metai buvo pratęs-

Be abejo, komunistai ne- lapuose yra daug atžymė- prisimename tuos laikus, 
laimės. Jų laukia toks pats tinų lietuvių tautos kilimo kai nepaisydami pavojų ir 

..................... “*,dina ne meilę, bet neapy- likimas, kokio susilaukė laikotarpių ir garbingų į-sunkumų, veržėmės vis 
kiti krauna sau kantą, kuri tiesioginiai ve-, Vokietijos rudieji vilkai, vykių. Bet istorijos eigo-tolyn į Vakarus, nes tik- 

. Morą- da prie karo — brolis prieš Bet kol jų galas ateis, jie je lietuvių tautai teko per- tai tenai matėme tiesos ir 
■ brolį, tautą prieš tautą. idaug daug nelaimių už- gyventi taip pat tamsių, laisvės atgimimą.

Saldus ir piktas juokas,trauks. įjos didybės kritimo dienų.’
į tai irves qt»o1aii!

kodėlirę j_
nededa pastangų sukultu-[pajūryje, lietuviai ilgai ra- tys atgauti laisvę savo tė

Įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

iĮ
Du metai praėjo nuo 

Transjordanijos arabų Jau žiloje senovėje, įsikū-lauktosios karo pabaigos. į
įvadas, paklaustas, kodėl rę gintariniame Baltijos Tačiau greitos mūsų vii-

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, rinti savo kraštą, atsakė: miai sau gyveno, kol pra- vy žemėje pasikeitė ilgu
t > <_• Tcroc L’o'noc molrt’TAioc iv* ctitathig notoroiuc o* ' x , 9 v « • •dedant vienuoliktuoju laukimu ir prieš akis vis 

šimtmečiu, juos iš visų pu- labiau iškylančia emigra-j
n . jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". Į paliksime Arabijos ir Af- _ _ (
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po rikos tyrumas. Mes kelsi-šių priešai ėmė pulti. Tuo- cija. Mūsų norus ir troški-j 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. mės į turtinguosius ir der- met jau lietuvių gyvena- mus bederinant su dabar-

— O kam? Netrukus mes

Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. j lingUOSlUS Europos lau-
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į kus.

k'-nvcrtą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuviską Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

36G \v. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

'B.- -------------------

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

k

— Kada?
— Kada baltoji rasė su- 

>naikins pati save!
i Visai neabejotina, kad 
ant Europos didingų, bet 
gėdingų griuvėsių iškils 
naujos tautos, kurios bū
damos sveikos ir energin
gos, priėmusios krikščio
nybę, kurs naujus laikus.

(Bus daugiau)

moji žemė pasidarė tar- tinę tikrove, kiekvienas iš 
tum priešų gyvybine erd- mūsų turime nepamiršti 
ve, jų “įtakų sfera”. Bet bendrųjų tautos reikalų ir Į 
gi mūšy protėviai prie- atskirai kiekvienas likti 
šams davė tinkamą atsa-i tautai ir sau nepalūžę. 
kymą, ilgiems laikams jų Tūlas tautietis Vakarui 
grėsmę prašalindami. Po Vokietijoj savo nuotaikų į 
didingo klestėjimo Algir- pasikeitimus dabar taip 
do, Kęstučio, Vytauto Di-atvaizduoja.
džiojo laikais, Lietuvos — Šiandien nepalygina- 
valstybė vėl ėmė smukti, mai geriau gyvenu, kaip, 
kol 1795 metais buvo iš- pavyzdžiui, prieš 2% me- 
braukta iš Europos žemė- tų. Dabar, kad ne tik ne-

Šis 5 metų vaikutis, Ed. Gunther, Forth 
Worth, Texas, savo tėvų ūkyje prižiūri “hams- 
ter’ius (graužikų giminės žvėrelius). Jis pasiė
męs vieną žvėrelį maitina jį. Tie žvėreliai labai 
naudingi laboratorijos darbui.



Penktadienis, Rugpiūčio 8, 1947

Aš Gyvenau 14 Mėnesių 
Su Stalino Sūnumi

J

— Kaip laša Džugašvilis pateko nacių nelais
vėn. — Jo pirmoji diena lagery. — Nemoka sve
timos kalbos. — Notarėje prisirišimo prie savo 
tėvo. — Nenorėjo gyventi su socialisto Blumo 
sūnum. — Jaša nemėgsta žydų ir nepalankiai 
atsiliepia apie dabartine Stalino žmonų. — So
cialistų vado sūnus liko kataliku. — Ir Jaša už 
likvidavimų inteligentų, kurie neprisitaikys 
prie raudonosios diktatūros. — Kg jis mano a- 
pie vokiečius, britus, amerikiečius. — lašų iš
laisvino amerikiečiai.

5

Į LENKAI JI GLOBOJA
Tuo metu Sikorskis buvo

iLAGERIS YPATIN
GIEMS BELAISVIAMS
šio karo metu Stalino sudarę* sutartį su Rusija, 

vyriausia sūnus Jaša buvo Lenkai, užmiršdami bolše- 
patekęs į vokiečių nelais- vik4 padarytą žaizdą, iš 
vę. Vienas lenkų karinin- užnugario puolant Lenki- 
kas su juo gyveno toj pa- J4, kai ši kovojo su vokie- 
čioj stovykloj nuo 1942 Stalino sūnui sten-
vasario mėn. iki 1943 m. Sėsi būti palankūs. Jie pa- 
balandžio 23 d. Tai buvosil)sdavo savo tą dieną bu- 
Oflag XC, Brandenburge,įdintį vyrą pagelbėti Jašai, 
keletas mylių nuo Liube
ko. Šiame lageryje buvo 
laikomi visi karininkai, 
kurie labiau galėtų verž
tis pabėgti. Čia taipgi bu
vo politiniu atžvilgiu svar
besni belaisviai ir aukštie
ji karininkai, kuriuos ne
laisvėje išsaugoti vokie- ...
čiai buvo ypatingai susirū-l‘>niua pmmnj „ f per 
prnę.

1942 m. ten buvo apie £auąav°
1.500 belaisvių, jų tarpe 
belgų armijos vadas su vi
su štabu, daug lenkų auk
štųjų karininkų, prancūzų 
premjero Blumo sūnus ka
pitonas Robertas Blum ir 
eilė kitų įžymybių.

ATGABENA JAŠĄ
Vieną 1942 m. vasario 

dieną slapta čionai atga
beno ir paimtą nelaisvėn 
Stalino sūnų Jašą.

Leiskime toliau pasakoti 
tam lenkų karininkui, 
kurs savo įspūdžius- nese
niai aprašė žurnale ‘Revue 
Generale Belge’:
— Mokėdamas rusiškai, 

aš rytą vienas iš pirmųjų 
įėjau į Džugašvilio (tikro
ji Stalino pavardė) sūnaus 
kambarį. Jisai sėdėjo ant 
paprastos, iš lentų sukal
tos lovos. Atsikėlė, pa
spaudė man ranką. Tai bu
vo jaunas, kokių 30 metų 
vyras, vidutinio ūgio, ge
ros išvaizdos. Kepurės ji
sai neturėjo, o jo — artile
rijos leitenanto uniforma 
buvo suplyšusi. Ir batai 
buvo apirę. Kelnės mėly
nos su raudonais lampa
sais, gerokai purvinos.

Nelaisvėn jisai pateko 
paliai Vitebską. Tada ko- ja tas lenkų karininkas, 
mandavo motorizuotąjį 
batalijoną. Pačiu sunkiau-

• v

Gražios Ir Vertingos Knygos .
Darbininkas” Tamstai? 

siūlo pasirinkti šių gerų! 
knygų ir knygelių:

Didysis Ramybės 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Antis džiaugiasi savo astuoniais ančiukais Boston’s Public Garden, 
Bostone. Visi žino, kad antis negali suskaityti. Bet ji vistiek bando su
skaityti savo vaikučius.

į jam nunešdavo švarių bai
gtinių, o taipgi odinę kepu
rę, kurią jie patys pasiuvo 
(buvo žiema, be kepurės— 

i šalta).
Lagerio maistas buvo 

J netinkamas ir nepakanka
mas. Jaša prisipažino alk
stąs. Lenkai gaudavo siun-

Ramybes Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

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

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai Kama—$2.75.

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

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

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams. nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu- 

stipriai įrišta. Kai-

i

II

I
— Aš vadinuos Džugaš- pratau esąs patekęs į ne- — Vakariečiai yra supu

vę... Tik mes išgelbėsime 
pasaulį.. Gera valia, ar per 

, pasaulis turės 
mumis pasekti.

Jis galvojo, kad kol tau
tos nėra “pribrendusios” 

“lai-

I

vili. Stalinas yra mano tė- laisvę...” 
vo kovos vardas. Man jis 
nepriklauso”.

Belaisvių stovykloje bu- Blumo sūnų, vokiečiai su- 
vo kalbama, kad santykiai manė patalpinti į vieną 
tarp Jašos ir Stalino visa-kambarį su Stalino sūnum.

BLUMO SŪNŪS
Kai j lagerį atgabeno P”™.3/A.

VUl M V10CL ACUllUClAl OU oiaa-iiaui.; * • a • i •

da buvo įtempti, kad tėvas Jaša griežtai užprotesta-Pr1*, 1 °-i_-n Zm° +mušė savo sūnų, vadino jį vo. Draugams atrU, kadi”* ’ reikfia Pnevarta! 
kvailiu ir žemino savųjų jis nenori draugėje gyven-!įJsovietųSąiungos^asti- 
tarpe. Tačiau Jaša belais- ti su socialisto sūnumi, f . .
viams ani. tai naainaaakn. hat >tan įeinančių respublikų,Raud. Krryžių. Jaša ne-

» nieko. Lenkų 
•kuopa, kuri ėmėsi jį globo
ti, pasirūpino, kad iš Len
kijos jam siųstų po du 
siuntinius kas mėnuo.

UŽSIDARĘS
Nors Jaša tokiu būdu 

susidraugavęs su lenkais, riaus mokslus. Jaunystėje kaikurių išsireiškimų apie 
bet jis pasiliko užsidaręs, jo pažiūros nelabai tesu- trečiąją savo tėvo žmoną, 
daugiau mėgo 1 
nes nuo jaunatvės buvo į- 
pratęs nepasitikėti žmonė
mis. Jis nebuvo šnekus, 
kalbėjo iš reto, lyg apsi- 
svarstydamas, ką sako. 
Vengė kalbėti apie ‘savo 
motiną, jaunystę, apie sa
vo privatų gyvenimą.

Jaša yra pirmosios Sta
lino žmonos, georgietės 
Soanidzo pirmasis sūnus. 
Jo motina mirė 1917 m. 
nuo plaučių uždegimo. Kai 
Jokūbas ,kurs rusiškai va
dinamas Jaša, atėjo į šį 
pasaulį, Stalinas buvo Si
biro ištrėmime. Taip Jašos 
motina ir mirė Stalino su
grįžusio nepamačiusi. Net 
ir Stalinui pasiekus val
džią Jaša augo būdamas a- 
tokiau nuo jo.

SANTYKIAI TARP JA- 
ŠOS IR STALINO BUVĘ 

ĮTEMPTI
— Aš jaučiau, — pasako-

viams apie tai nesipasako- bet tikrumoje — nenorė
jo. Ištisus mėnesius su Ja- damas su nieku artimai 
ša bendraujant buvo gali-bendrauti Jaša nenorėjo, 
ma įsitikinti, kad jis nėra kad iš viso kas nors su juo 
kvailys, priešingai, jis bu-1 gyventų, 
vo inteligentiškas, išsila-; Jaša tikrai neturėjo- 
vinęs, gyvos orientacijos.1 daug simpatijų žydams.! 
Jis buvo baigęs “žirne-Tą draugai paštete jo iš jo

11 ’ iceiv»oMirimu onin Ų S P Ų P
'Staliną.

vienumą, tapusios su Stalino ir buvo jauną seserį Lazaro Kaga-', ty.ėjo._Nie kalbėjo.
- - žinių, kad Ježovas (GPU tovičiaus, susisiekimo koA?*1 nePrasltare ne zo-

viršininkas) “ —---- o..----------------- azio.
kaip buvusį įveltą į “pasi-’ Kai dėl Blumo 
kėsinimą prieš Stalino as-( Roberto Blumo, 
menį”.
KAIP NACIAI SKELBĖ 
“PASIKALBĖJIMUS” 
SU STALINO SCNUM

tvarką ir visą sistemą.
Lenkų karininkas bandė 

keletą kartų nukreipti kal- 
bą į didžiuosius “valymo” 

i procesus, apie Tuchačevs- 
•kį ir jo pasmerkimą mirti, 
apie varžybas tarp įvairių

kiečiams atakuojant, — 
vėl klausė belaisviai Jašos.
— Mes nebuvome pasi

ruošę. Mūsų ginkiavimasis 
nebuvo pakankamas, o 
taipgi ir kaikurie vadai ne
buvo reikiamoj aukštu
moj.

Ir jis priminė Timošen-'si. Knyga 
kos traukimąsi iki Stalių- na $3.00. 
grado, jo pakeitimą. Ko- 
nievu, kurs, pasinaudoda
mas italų divizijų silpnu
mu suorganizavo ataką ir 
apsupo von Paulus arini-, 
ją- ♦
— Be to, — tęsė

Jaša, — mums buvo padė
tos minos viduje. Pas mus 
buvo išdavikų. Vokiečių į- 
sakymams paklusni penk
toji kolona veikė pačioje 
sovietų armijoje.

Jaša buvo aštrus ang
lams. Jis pasakė, kad jų 
vadas Montgomery yra 
puikus karys, bet:
— Anglai kariaus iki pa

skutinio prancūzų, lenkų 
ar kanadiečių kar io. Toks 
jų įprotis.

Apie amerikiečius Jaša

Ištisu Meili Svertųjų 
Gyvenimai

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

Tai trumpi, kiinūs pasiskai-
t ,Įį^(U tymai kiekvienai dienai. Tikrų 

didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai 
tais vardų. Argi neįdomu susi- 

' pažinti su 
bendravardžiais ir kitais globė-

I

šviečia rntimg šim-

&

drauge buvęs nelaisvėje su 
Stalino sūnumi, — kad Ja- 

siu kovos metu jisai ban-'ša neturėjo tokio nuošir- 
dė įvykdyti 
veržimą, bet 
supė.

Jis buvo 
kad lageryje 
tiems belaisviams jį ap
lankyti. Tik jis nemokėjo 
jokios svetimos kalbos, iš

Ijį areštavęs misaro Sovietų Sąjungoje, 
sūnaus, 

yra žino- 
atsivertė. . !

į
I

; ma, kad jisai 
i Kasdieną jisai

JAŠA... UŽ NEPALAN
KIŲ INTELIGENTŲ 

LIKVIDAVIMĄ

šventaisiais mūsų

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. 
I. 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-

... j o ve

iT_ - . ej0 . P_n.ei Vieną dieną lenkų kari-:pas«iu<i
i Komunijos, ilgai meldėsi, nįnkas paklausė Stalino čiau laimėti : kt i z. ra ra n iirvls.s Irll _

— Jie perdaug užimti To
limaisiais Rytais... Jų ga- 
dybė yra jų aprūpinimo.
(ginklų kiekybėje... Aš ne- kėjimo klausimuose mokslinin- 
neigiu vertės jų pagalbos, kas vysk. Būdys rašo anie tai 

i suteiktos Sovietams. Ta nepaprastai įdomiai ir aiškiai, 
agalba padėjo karą grei- Kiekvienas šią knygą perskai- 

Tai ir viskas.‘tęs Dus 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 
prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras. 1945 m. 424 pusi.

Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 
parašytas KRISTAUS SEKI- 

pranešti MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
naujieną: “Džugašvilis iš- vadovo savo minčių svarumu, 
vyko!.. Jį išsivedė...” savo kilnumu, žmogaus sielos

Virtuvėje dirbąs berniu- pažinimu. Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas, 
apmąstomas ir platinamas. Šia 
knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau- 
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 

valanf ' - Kaina — $2.00.
1 Katalikiškoji Lietuva 

SV-, Paraše kun. Dr. K. Gečys, 
Katyne.’

balau-1
• • ’ 1• 1

Aš ne-

; būdamas uoliu kataliku. 
' Vokiečiai nusileido Ja-

Vieną dieną Jaša pasipa-šos protestams:—~ __ ______ -i- _.
vokiečiai jį stengėsi 
tikslams panaudoti:
— Savo spaudoje jie pa

skelbė būk tai pasikalbė
jimą su manimi, įdėjo ma
no paveikslą ir mano var
du prirašė visokių paikys
čių, kad Rusijai kvailystė, 
būtų betęsti karą kad vis-^|augja- mes kalbėdavo-simpatijų, —pratarė Ja
kas žuvo, belieka tik pasi-jm-s apje karinius įvykius. šžR — Vakarų elitas (inte- 
duoti... r

- v i čių komunikatų, į____— Niekada aJ nesu sakęs'* kasdien <akalJ sunkusi
nieko panašaus. Viena,lkiaici Ts 
kad aš taip nemanau, o an-L . 
tra — niekada tokios niek-Į . . 
šybės neį vykdyčiau, Vaii 
X° -įprasti. Be to, lageryje būrėjau 1 tą atsiliepti, Dėt Q net glapti radijo

(Panašios taktikos na.'Priimtuvai- Ja°s buvo įsi-
• P* įtaisę prancūzai, parodyda-neP^rLusku- 

Kernus neMdarvtus Par^jim«s- Aš tuojau per- 
tortūiZds išaat-'duodavau Jašai Pa8autastorturomis ,jega isgau brįtų žįnįas JĮg ti_

Su vokiečiais Jaša buvo'“)0, ^3'’ ,%■ 
kietas. Jis jautė, kad vo- J ų sąJU"F1"1"l'al. 'į 
. ............ ~ . tai, amerikiečiai) įam bu-kieciai ji stropiai saugo ir ’ '
savo naujiesiems t___
gams - lenkams — prasita
rė:

— Juokinga... Jie bijosi, 
kad manęs neišvaduotų. 
Tai nelengva, ir Rusija y- 
ra toli... Jei aš ir ištruk
čiau, nežinau, kas su ma
nimi atsitiktų. Rusų armi
joje nepriimta, kad kari
ninkas, gyvas ir.su gink
lu rankoje, leistųsi paima
mas į nelaisvę... Bet mes 
buvom apsupti ir nebeturė
jome šaudmenų. Mane su
laikė pirma, negu aš su-

sūnų: Jų armija neturi karinių
— Pasakyk man atvirai, i tradicijų.

Jaša nemėgo Churchiilio, 
nori ap-;vadindamas reakcionie

riumi, bet. neslėpė savo 
simpatijų tam uolumui, su 
ku riuo Church i ii is pa k ė 1 ė 
atsparos dvasią savo šaly
je.

Vieną dieną Jaša pasipa- šos protestams: Bliumui Daug kartų man kalbėjaiJ 
šakojo belaisviams, kaip pastate naują patalpą prie ka(j komunizmas i 
vnlriAnai n «tpn<rpsi savo to paties barako Nr. 1, an-Lmįį pasaulį. Tokiu atveju,i 

trni sarvvhns busti nes nu- i__  •___ i -x..

daus prisirišimo prie Sta
lino, kaip sūnus prie tėvo. 
Jis Staliną laikė politiniu Į 
vadu, absoliučiu viešpačiu, 
kurio įsakymų reikia klau
syti, ir viskas.

Kartą vienas iš jo naujų
jų draugų kreipėsi į jį, pa

skyrus keletą žodžių vo-'vadindamas Stalinu. Jaša 
kiškai. teatsiliepė:

drąsų prasi- 
vokiečiai ap-

patenkintas, 
leidžiama ki-

Darbininko" Metinis 
KONCERTAS

SpaliŲ-October 19 d., 4 vai. pp., Patrick 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. DICIUTfi - TREČIOKIENE. 
Taigi, prašome draugijų ir klflbų tą dieną nieko ne
rengti, bet ruoštis i “Darbininko” koncertą.

A. PELD21US, “Darbininko” adm.

troj sargybos būstines pu- koks gi bus likimas kitų 
šalių inteligentų? Kaip 

SLAPTIEJI RADIJO įjuos įjungsite į naująjį 
PRIIMTUVAI LAGERY i sovietų pasaulį, kurį jūs 
— Aš Jašą lankiau kas norite sukurti?

dieną, — rašo minėtasai — Atsakysiu, 
lenkų karininkas. Dau-įdamas savo 
giausiai mes kalbėdavo- simpatijų, — pratarė Ja-

nepaisy- 
asmenišku

Žinių gaudavome iš vokie- ligentija) yra perdaug su- 
perduo- brendusi, perdaug persi-

'__ 1__ i kapitalistinėmis
Ibiais. Iš neatsargių prasi-ir reakcinėmis tradicijo- 

i ar iš nepasakytų mis, kad galėtų pasikeisti, 
. . sakinių mes žinodavome.mus suprasti. Tie, iš jūsų 
Naijkaip tos informacijos su-į kurie turės pakankamo

ti mūsų komunistiškas tie
sas, tie galės įsijungti i 
mūsų pasaulį. Kiti gi, bus 
išskirti (suprask — sunai
kinti. J. P.), arba patvar
kyti taip, kad negalėtų 
kenkti (ištremti, įkalinti. 
Šiuo punktu Jašos pažiū
ros sutampa su kruvina jo 
tėvo Stalino praktika. J. 
P.).

Kitą dieną lenkų kari
ninkai paklausė jo nuomo
nės, kokia būsianti Lenki
ja po sovietiškos pergalės: 
— Lenkija išliks, — pa

sakė Jaša, 
raudona.

Lenki] karininkai nebu
vo komunistai ir tie žo
džiai jiems buvo skaudūs.

KODRL SOVIETAI 
TRAUKĖSI IDAI 

METAIS
— Kodėl Sovietų armija 

taip traukėsi 1941 m. vo-

f ivo tik antraeilės svarbos 
’ veiksnys. Jis kalbėjo:

— Rusija išgelbės Angli- 
iją ir Prancūziją... Mes ga
lime trauktis, bet plotai 
ateina mums į pagalbą. A- 
įteis diena, kai pradėsime 
įžygiuoti, ir Vokietija bus 
nušluota...
IR JAŠA UŽ KOMUNIZ

MO BRUKIMĄ PER 
PRIEVARTĄ

Jo kalboje apie vakarų 
valstybes atsispinddėjo 
sovietų propagandos at
garsiai:

JAŠĄ XA( IAI IŠGABE
NO J PIETUS

— Vieną rytą, išaušus, 
atskubėjo pas mus vienas 
dežūruojautis

lenkų 
man pasa- 

etu vo
gi ikėlė

kas, — rašo to’iau
karininkas, 

ikė, kad nakties met 
i kiečių karininkai 
Jašą ir jam tedavė tik pus
valandį laiko pasiruošti iš- 

į vykimui.
Vienuoliktą 

gėrio garsiakalbis 
še, anie atrastuosius 
kų kari ei ■ • k i į (slapta 
šaudytų) kapus 
Tai buvo 1943 m. balau-Į 
džio 23 d. Kadangi barake 
No. 1 buvo daug lenkų ka-:

savo tulži p>;Į] rištines Rusijos okupacijos lai- 
bandyti išlieti a?". So i etų, 
karininko, nes bolševikai(vos 
buvo kaltinami 1 nkų ka-< 
rimukus išžudę. Nuo to;vių 
laiko tan j lageryje Jašosį 
nematė. Tik 
aikštėn, 1- 
gabentas 
Tirolio 
Blumo 
daug kitų įžymybių išlais
vino amori

Į

bet ji bus

’ 1946 m. 575 pusi 
Stambus veikalas iš šešių da- 
; Anrašoma knKŠčionybės 

;ke’iai i Lietuvą, reformacijos 
rininku, vokiečiai bijo p >, 'S-ajuciis Lietuvoje, Lietuva ča
krų! lenkai .

rigon
vėliau

ad jis buvo nu- 
į pietus ir ten, 

kalnuose, Jašą, 
sūnų Robertą ir

kaiš, Šventoji Lietuva, Lietu- 
trispaJvei plevėsuojant 

(1918 - 1940), Nebaigta lietu- 
tantos Golgota (1940 - 

1016). Pridėta labai svarbūs 6o- 
išvi’o kumentai apie bolševikų žiauru

mus Lietuvoje.
ga
na

ikiečių armija. Į
I)r. J. Prauskis.*

Knyga naudin- 
ir labai gražiai atrodo. Kai- 
— $4.00.
Užsakymus siųskite;

DARBININKAS
366 W. Broadtvav,

So. Boston 27.

ir.su


Sukėlė Suvirs $10,000
Y., lietuvių Janies E. Kearney.
— tik apie miteto narių tarpe 
Rochesterio Syracuse vyskupas 
veiklos že- Foery. Rochesterio 

turėjo vieną Samuel B. Dicker.

B

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

BALF Vajus Rochester, N. Y 
Pravestas Didžiausiu Pasisekimu

Rochester. N. 
skaičius ne didelis 
300 šeimų. Bet 
vardas lietuviškos 
mėlapyje visada
garbingiausių vietų.

BALF vadovybei 
lietuvių šalpos vajų, 
rio lietuviai patys paskyrė sau P. B. Duffy.
kvotą. Jie nelaukė jokių kvotų Heumann. adv. 

iš centro.

Garbės Ko- 
buvo J. E. 
VValter A.

mayoras 
kongresma-

nas Kenneth B. Keating. teisė- 
paskelbus jas Henry D. Shedd. prelatas 
Rocheste- \Vm. F. Bergan. teisėjas James 

bankininkas Sol.
Norman O- 

nurodymo iš centro. Lietuvių Brien. Dr. Alb. Magnus. Dr. B. 
šalpos darbo prieteliai susirin- S. Platt ir kiti. Iš viso garbės 
ko ir nutarė sukelti Rochestery komitete buvo 42 asmens. 
10.000 dolerių lietuviams trem- ~ , . . . ,, V Darbo komitetas aukoms po
tiniams sušelpti. namus rinkti buvo padalintas į

Specialiame BALF rėmėjų moterų ir vyru skyrius, kurie 
susirinkime išrinkta Vajaus Ko- turėjo po šešias kuopas. Kuopo- 
miteto tokia vadovybė: pirm, se buvo po 10 darbininkų. Mo- 
Izabėlė Rovaitė; 
kun. Pranas Valukas; 
Petras Norkeliūnas: 
skyriaus pirm. Ona 
vyrų skyriaus pirm. 
Stugis: skelbimosi — 
Kondrotaitė. planavimo — Jo- vadovavo Alb. Stugis. o kuopų 
nas Zelnis. specialaus komiteto kapitonais buvo Ant. Palilionis. 
•— Jonas Valeska: sekr. — Alb. P. Norkeliūnas. Jonas Zelnis. 
Apanavičius. Vajaus vedėju bu- Petras Berens. Silvestras Butri- 
vo pakviestas Martin Q. Moli, mas ir Vincas Apton. 
dirbąs Rochesterio vyskupijos 
labdaros centre. — birželio 9 — 19 d. Buvo pa-

Komiteto pirm. Izabelės Ro- ruošti trumpi prašymo laiškai, 
vaitės rūpesčiu. Vajaus Garbės kurių išsiuntinėta apie 5.000. 
Komitetan pakviesti įžymūs as- Savaitė prieš vajaus atidarymą 
mens. Garbės pirmininku sutiko vietos laikraščiai kasdien rašė 
būti J. E. Rochesterio vyskupas apie būsimą vajų, dėjo komite- ėjo po privačius namus ir įstai- je Rochesterio 

gas. Kas antra dįena 
buvo susirinkimai, 
pranešinėti apie pasiektus lai
mėjimus. Kadangi svarbiąją 
dieną (vieša rinkliava) baisiai

įsva4 d. pp. KMS ir LDS piknikas pavyko.'tas. Norintieji dalyvauti 
Šereikai, ■ Liks nemažai pelno. Vietinė ko- žiavime į jūrą, įsigykite bilie- 
’ ’ ’ ’ nuoširdžiai dėkoja vi- tus pas p. A. Stankūną.

I Pirmadienį, rugp.
Vadas ir Marijona
gyv. Tremont St., išvyko daly-'misija 
vauti savo tetos šermenyse ir siems dalyviams, ypač New Ha- 
laidotuvėse į Northampton, ven’iečiams ir Manchester’ie- 
Mass.

I -------
I Šiomis dienomis grįžo 

čiams, kurie taip gausiai atvy-'mus iš Cape Cod p-lė H. Zavec- 
ko pilnais autobusais. Dėkoja- kaitė. Ji praleido Cape Cod savo 
me visiems ir visoms, kurie dar- laiką atostogaudama ir besidar- 

Antradienį, rugp. 5 d. staiga ‘ bavosi tame piknike.
mirė Edvardas Warabow, laido-1 
tuvių direktorius per 26 metus, i 
kuris turėjo laidotuvių įstaigą!
1156 Washington St., Norwoo- Z. Makauskienei ir jos jaunu- šv. Vardo draugijos intencija, 
de, ir 24 Field St., Brockton, čiui sūneliui, mirus jų mylimam Nariai bendrai maršuoja iš- 
Mass. Penktadienio vakare bus vyrui ir tėveliui, a. a. Edvardui klausyti šv. mišių ir priimti šv. 
atvežtas iš Brocktono ir pašar- Makauskui.
votas Warabow įstaigoje, 1156
Washington St. Laidojamas (mirė trumpai sirgęs,
šeštadienį, rugp. 9 d., 2 vai. po 35 metų amžiaus, 
pietų, Highland kapuose, Nor- metus gyveno 17. „ 
woode.

Velionis paliko dideliame nu- mus narys ir Šv. Vardo draugi- 
jos veiklus pirmininkas.

Tebūnie Dievo pasigailėjimas 
jo vėlei, o jo šeimai palaima. '.

B. M. 1F

Mirė Laidotuvių Direktorius
buodama.

į na-

Sekmadienį, rugp. 10 d., 8:30 
į Reiškiame gilią užuojautą p. vai. šv. mišios atnašaujamos

Užuojauta

A. a. Edvardas Makauskas 
, būdamas 
Tik šešius

New
Jis buvo šv. Cecilijos choro įžy- J.

Komuniją.

Mūsų parapijos vikaras kun. 
J. Daunis praleidžia dviejų sa- 

Britaine. vaičių atotsogas. Linkime kun. 
Dauniui ramaus poilsio. A.D.

liūdime žmoną p. Oną Warabow 
Rochesterio BALF Vajaus Komiteto Valdyba: sėdi (iš kai- įr 

rėš) — garbės pirmininkas kleb. kun. Jonas M. Bakšys, pirmi
ninkė Izabelė Rovaitė. vice pirm. kun. Pianas Valukas; stovi: 
Ona Šukienė — moterų skyriaus pirmininkė ir Al. Stugis — vy
rų skyriaus pirmininkas.

šeimą.

GREENE, MAINE

PADĖKA

pareiški-
Radio stotys kas- 

praneši-

vadovybė: pirm, se buvo po 10 darbininkų, 
vice-pirm. — terų skyriui vadovavo Ona Šu- 

ižd. — kienė. o kuopų kapitonais buvo 
moterų Amilija Kazlauskas. Josephine 

Šukienė; Berens. Ona Mockevičius. Nan- 
Albertas cy Bardzevičius. Genė Dominas 
- Elena ir Teresa Stukas. Vyrų skyriui

to narių paveikslus, 
mus ir pan. 
dien turėjo trumpus 
mus. Vajus oficialiai atidarytas
birželio 9 d. masiniu susirinki
mu Šv. Jurgio lietuvių par. sa
lėje. kur atidarymo kalbą 
kė J. E. vysk. James E.
nev.

Svečiais kalbėtojais

i
pasa- 
Kear-

i

i 
buvo

BALF pirm. kun. Dr. J. B. Kon
čius. Dr. Pranas Padalskis. gar
bės komiteto narys Wm. T. No- 
lan ir Juozas B. Laučka. Prog
ramai vadovavo komiteto pirm. 
Izabelė Rovaitė ir vice pirm, 
kun. Pr. Valukas. Be jų. kalbė
jo kun. J. Bakšys ir vajaus ve- 

Vajui buvo paskirta 10 dienų dė>s M' MoIL Salė buvo Pd‘j 
na žmonių. Didesnę dalį susi
rinkusių sudarė jaunimas. Čia 
nerinkta aukų, o tik tinkamai 
pasiruošta didžiajam darbui.

Komiteto nariai per 10 dienų

LIETUVIŲ DIENA
Jau penktadienio vakare pra

dėjo rinktis svečiai, šeštadienį 
visais keliais traukė į Lietuvių 
Dieną, net orlaiviais skrido. Su
važiavo šimtai iš įvairių lietuvių 
kolonijų, taipgi ir iš Kanados. 
Didelėje Šv. Baltramiejaus sa
lėje netilpo žmones. 8 vai. vak. 
prasidėjo iškilminga vakarienė. 
Ponia M. Vameckienė atidarė, 
pakviesdama tėv.

i Liaubą vadovauti 
Tėv. Provincijolas
Vaškys sukalbėjo maldą. Kun. 
Vaitekūnas iš Providence tarė 
nuoširdų žodį. Garsi solistė, pa
nelė M. Pranckutė padainavo 
solo. Kalvelis padeklamavo. 
Bostono orchestras, vadovau
jant poniai Ivaškieniai, palinks
mino visus gryna lietuviška 

I muzika, seniai begirdėta. Gera
darės Lewistono moterys įteikė 
didelę dovaną primicijantui tėv.
I_ ... . .

CAMBRIDGE, MASS.
piknike, East

komisijai pp. 
Bačinskui, A.

Juvenalį 
programai.

Justinas

Izabelė Kovaitė,
BALF Vajaus Rochesterio Ko
miteto pirmininkė, darbšti vi
suomenininke. kurios vadovybė- Pranciškui Giedgaudui. Šią va-

Neperstojan- 
Panelės Drau-

August 1-st
SALE

Platus Pasirinkimas
Pereitą savaitę I. J. FOX didžiausia mote

rišku kailinių firma, Amerikoje pradėjo taip 
vadinamą AUGUST lst SALE — DIDELĮ 
KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpardavi
me yra didžiausias kailinių pasirinkimas: čia 
rasite visokio dydžio — saizo ir įvairiausių 
kainų.

Nors dar žiema ir toli, bet reikia prie jos 
rengtis — kailinius įsigyti iš kalno. Dabar, 
vasaros laiku perkant galima daug pigiau nu
pirkti ir gauti geresnį pasirinkimą negu žie
mą, kada visos urmu perka.

Mūsų krautuvėje galima kailinius įsigyti 
labai prieinamomis sąlygomis su mažu įmokė- 
jimu, o likusį balansą galima mokėti taip, kaip 
patinka — daugiau ar mažiau į mėnesį.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te, kad Jums patarnautų šios krautuvės lietu
vis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Jis padės Jums 
kailinius prisimieruoti ir pritaikins paagl jūsų 
figūrą. Todėl, kviečiame visos Naujosios Ang
lijos ponias ir paneles pas mus atsilankyti ir 
pamatyti mūsų milžinišką kailinių 
mą. Lauksime Jusi

pasirinki-

❖ 
❖ 
❖ 
❖

lijo. tad vajų teko pratęsti. Ta-

❖
❖ 
* t 
T T t ❖ 
* ❖ 
❖ 
t t 
t 
t 
T

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
visoms už nuoširdų koopera- 

vimą liepos 27 d. Darbininkų 
Radio Valandos 
Dedham, Mass. 

! Ačiū autobusų
Sekmadienį, rugpiūčio 3 d., N. A. Daukantui,

P. par. bažnyčioje apsivedė pa- Stankūnui ir P. Radaičiui; kleb. 
nelė T. Mockevičiūtė, p.p. J. kun. Pr. J. Juškaičiui už para- 
Mockevičių dukrelė, gyv. prie ginimą vykti piknikan; p. Pr. 
Union gatvės, su p. R. Dirsa iš Vaitkui, laidotuvių direktoriui, 
South Bostono. už kėdžių paskolinimą. Taipgi

Jauniesiems liudijo p. J. ačiū dalyviams už autobusų pri-
Whitkens ir p-lė L. Mikalaus- pildymą taip, kad ne tik apsi- 
kaitė. Vestuvių bankietas įvyko mokėjimas už autobusus, bet ir 
Columbus svetainėje. Jaunieji už tikietėlius užsimokėjo $12.- 
išvyko į N. Hampshire praleisti 50.
“medaus mėnesį”. Linkime jau- Visuomet remkime tuos, kurie 
navedžiams laimingo vedybinio darbuojasi su mumis, o ne Lie- 
gyvenimo. tuvos ir lietuvybės priešus. A-

_________ čiū visiems ir visoms.
p. T. Banienė šiuo tarpu pra-1 B. Jakutis,

leidžia trijų savaičių atostogas.' Transportacijos Komisijos
p.p. Banių sūnus, praleidęs ato-! pirmininkas,
stogas pas tėvelius, išvyko į 
Marianapolį rengtis mokslo me
tams. i

I—
Šiomis dienomis p. J. Pieški- 

nis praleidžia dviejų savaičių 
atostogas. Atostogauti pasirin
ko L St. maudynes.

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo. i
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

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

lietuviai nepa-

lietuviai, lietu- karienę surengė 
vakarais viams tremtiniams šelpti sukėlė čios Pagalbos Šv. 
kuriuose per S10.000. ,gija-

Visi Lewistono
prastu aktyvumu, ir uolumu 
prisidėjo prie parengimo, pri
glaudė visus atvykusius, duoda
mi nakvynę.

Sekmadienį, 11 vai. Mount 
St. Francis, Greene, po atviru 
dangumi tėv. P. Giedgaudas, O. 
F. M. atnašavo šv. Mišias. Gie-

i
Sekmadienį, rugpiūčio 10 d., 8 

čiau tai neatbaidė nei vajaus vaj rvtą Šv. Vardo draugijos 
komiteto valdybos, nei narių. Komunijos diena. 
Visi stengėsi pasiekti užsibrėž- _________
taji tikslą — surinkti 10.000 
dolerių. Ir tai atlikta: P- Ona Pazniokaitė. gyv. Hea-

ton Avė., ir pp. Šivinskų šeima dojo vienuolyno choras. Pamok- 
išvyko praleist; atostogas į pa- sją pasakė kun. Vaitekūnas, 

komitetas suruošė jūr-Į. Taipgi atostogauja 
pradėtas auto- geja Rukštelytė, gyv.

nuo lietuvių 
lietus grėsė ir 
prakiuro, bet 
Susirinko gau-

Jau kelinta savaitė kaip sun
kiai serga p. Baigienė. Ji gydy
tojo priežiūroje, sveiksta na
muose. Linkime greitai pasveik
ti. į

_______ i
Šiomis dienomis grįžo iš ligo

ninės p. E. Vitkauskienė, kuri 
jau trečia savaitė* kaip serga. 
Linkime greitai pasveikti.

»
W. J. Chisholm

GRABORIUS
“Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmithSt,
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Mažajam trūkumui papildyti 
liepos 6 d. komitetas suruošė 
pikniką, kuris 
mobilių paradu 
bažnyčios. Nors 
vakare debesys 
piknikas įvyko, 
sus BALF rėmėjų būrys ir lai
mėta reikalinga suma, 
jaus užbaigimo žodžius 
pirm. Izabelė Rovaitė. 
Norkeliūnas ir BALF

♦ vedėias J. B. Laučka.
t

bininkams pagerbti. J4 uaIUui uauarumu 
įvertinti, liepos 20 d. par. salėje ney Island. 
buvo surengtos vaišės' Jų

T 
T t 
Y 
T 
T

suprato vajaus darbininkų sun- 
kų darbą ir jų pasiaukojimą. ,

JL Rochesterio lietuviai savo da-'
Pagal jų skaičių, A

BALF vajuje Rochesterio mies
to lietuviai užėmė pirmą vietą. 
Tai visiems pavyzdys kitų mies
tų BALF skyriams ir lietuvių 
šalpos darbo prieteliams!

p. An-
Austin linksmai praleisti dieną.

, Kalbas pasakė kun. Balkūnas 
ir tėv. Bernardinas Grauslys.

Po Mišių visi nuėjo į mišką

Liepos 29 d. muzikos Povilas Bostono šokėjai nustebino visus 
Klonis, kuris pavadavo muziką' 
Vadą Sereiką, išvykusį į Colo- 
rado pas savo sūnų, grįžo atgal 
į New Yorką. Jis tikrai buvo pas Tėvus Pranciškonus įžymus 
patenkintas Norwoodiečiais. Iš rašytojas kun. Stasys Būdavas, 
New Yorko muzikas Povilas’tik atvykęs iš Vokietijos. 
Klonis sveikina Norwoodiečius

BALF vajaus Rochestery dar- ir rašo, kad daugiausia laiko 
jų darbui dabartiniu metu praleidžiąs Co-

tautiškais šokiais.

Čia va- 
pasakė 
ižd. P. 
reikalų

Pirmadienio rytą atvažiavo

Šiomis dienomis atsirado nau
jas lietuvis biznierius, p. J. Lu
košiūnas, kuris atidarė automo
biliams taisyti garažą, p. Luko
šiūno garažas randasi 13 Mon- 
tague St., anapus Centras Sq. 
p. Lukošiūnas taiso visų išdir- 
byščių automobilius, 
esant, kreipkitės pas p. 
šiūną.

i

Reikalui 
J. Luko-

kleboną,

*- 4
i

NEW BRITAIN, CONN.

su- —, . . , Rugpiūčio 1 d. grizo is atosto-manvtoias daugiausia buvo ' ,. ' „ , _ x . gų p. Kazvs \ įesula su seimą.Juozas Braknis. fotografas.

Viešas Pranešimas ir
Kvietimas

Vietinis Amerikos Lietuvių

Pas mūsų parapijos 
kun. Pr. J. Juškaitį, trejetą sa
vaičių svečiavosi kun. Dr. K. 
Gečys.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

dUUZ.d.o L)I d. 111 . 1 UI'aido. . __ »

Vaišių išlaidas padengė J. Bra- J1S Praleldo atostogas Vermont Tarybos skyrius ruošia linksmą 
knis. J. Mocejūnas.

Tai daugiausia aukoję lietu
viai šalpos vajuje; jie geriausiai

ir New Jersey valstybėse, p. pikniką sekmadienį, rugpiūčio 
Kazys Viesulą yra Samovar 17 d., po pietų, Scheutzen par- 
Restaurant vedėjas. Atostogau- j ke, Barnsdale. Pelnas skiria- 
damas. žvejojęs ir už didžiau- mas ALT reikalams, kuri rūpi- 
sią žuvį laimėjęs prizą.

Rug. 24 d. įvyks Šv. Vardo 
draugijos išvažiavimas į jūrą. 
Išvažiavimas bus linksmas, nes!i 
susidarys ir žuvavimo kontes-

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

T lj atliko.

❖
f
X

275 Main St., Webster, Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
M orcester, Mass.

411 WASH!NGTON STREET.
BOSTON, MASS.

i Sekmadienį, rugpiūčio 10 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 2 vai. po pietų pri
ims Moterystės Sakramentą p. 
Juozas Tvaska, nuoširdžios vei
kėjos. p. Ievos Tvaskienės sū
nus. su p. Birute Neviackaite, 
gyv. Cedar St.

Vestuvių
Runneburg svetainėje,

savo uždirb- 
visai tuščiai

naši Lietuvos išlaisvinimu.
Brangūs broliai ir sesutės, lie

tuviai !
Mes tiek daug išeikvojame 

laiko ir išleidžiame 
tus centus kartais
atostogaudami ar besilinksmin
dami. Taigi rugpiūčio 17 d. at* 
vykime į pikniką pasilinksmin
ti ir savo centais paremkime 

bankietas įvyks kovą dėl Lietuvos nepriklauso- 
„ J > Wilson mybės ir laisvės. Lietuva pa-

St. i vergta ir sukaustyta geležiniais
Linkime jaunavedžiams malo-’retežiais. Jos priešas kūju ir 

maus vedybinio gyvenimo' /piautuvu žudo nekaltus mūsų 
------------ - (tautiečius. Pagelbėkime jiems 

p. Valentinas Balutis, polici- išsilaisvinti.
ninkas. su šeima ir taipgi pp. 
Glebauskų ir červokų šeimos a- 
tostogauja Saco, Me.

Liepos 27 d. trijų organizaci
jų apskričių — ALRKS, ALR-

PASKUTINES 2 DIENOS
Pradžia 2:00 P.M. Double Užsidaro 1:40 P.M.

Lenktynės Užsidaro — šeštadienį ,Aug. 9 
Kitos Naujos Anglijos Klasiškos Lenktynės

The Mayflower Stakes
$25,000 Sudėta

Lenktyniuos Dveigiai, sešius Furlongs 
EI—B. & M. ir Bušai tiesiai į lenktynes 

Daug dykai vietos parkinimui.



fonktadieniB, Rugpjūčio 4, 1947 DARBININKAS
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VIETINĖS ŽINIOS
a

Trečiadienį, rugpiūčio 6 d. at
ryk© į Bostoną svarbiais reika
lai kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Centro pirmininkas. 
Lauktai "Darbininke”, ir turė-

DAKTARAI
♦

Lietuvių Tremtinių Padėka

TeL 8OU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvay
8o. Boston, Mass. 

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

jo pasikalbėjimą su BALF di-: 
rektoriais, gyv. So. Bostone.

Ketvirtadienio rytą, rugp. 7 
d., kun. Dr. Končius, adv. A. O. 
Shallna, adv’ F. J. Bagočius, p. 
M. Michelsonienė ir A. F. Knei
žys buvo nuvykę į War Assets 
Administracijos ofisą ir kalbė
josi su viršininkais kaip ir ko
kiu būdu būtų galima įsigyti 
Quoddy kaimelį, Maine valsty
bėje, ir į tą kaimelį perkelti 
Baltijos Universitetą iš Ham
burgo, Vokietijos.

Pereitos savaitės pabaigoje 
kun. Dr. J. B. Končius buvo nu
vykęs į Maine valstybę ir ap
žiūrėjo Quoddy kaimelį. Lankė
si pas Gubernatorių Horace Hil- 
dreth ir su juo turėjo pasikal
bėjimą universiteto perkėlimo 
reikalu. Gub. Hildreth labai ma
loniai priėmė kun. Dr. Končių 
ir labai palankiai atsiliepė apie 
sumanymą perkelti Baltijos uni
versitetą.

į

Šiomis dienomis p. Veronika 
Šimkienė, Massachusetts vals
tybės policijos Kapitono žmona, 
gavo iš Vokietijos, Jung. Vals
tybių zonos padėkos laišką.

p. V. Šimkienė labai daug pati 
aukoja lietuviams tremtiniams 
ir kitus ragina aukoti, kad iš
gelbėti jų gyvybes.

Štai ką rašo lietuvių tremti
nių stovyklos kapelionas:

III Missio Pontif iria' 
Capelhnus Campi Pro IJtuanis 

In Germanis

didelis džiaugsmas mažie-į 
ir motinoms parama, nes 
ištrėmime ir nedatekliuje.

i

pelioną Jenkų aukas — 
žiais mažiesiems Hanau 
čiams, kurių vien tik darželyje' 
r lopšelyje yra arti dviejų šim-l 

tų-
Tai

siems
esant
kiekviena, nors ir mažiausia do
vanėlė, yra didelis ramstis šei
moms, o ypatingai daugiauvai- 
kėms ir našlėms.

Lai gerasis Dievas, Jums, ma- kas atrodė 
loni Ponia, ir visoms

drabu- 
vaiku-

A. A. Pranas Bridickas
Penktadienio vakarą, rugpiū

čio 1 d., senukas Pranas Bridic- 
linksmas ir geroj 

kitoms, sveikatoj, kuomet nuėjo pailsė-
Hanau, 1947. VII. 19. prie šalpos prisidėjusioms. Po- y. Tačiau nakties metu, kuomet

f kitas Ivoškų žentas Jonas Tilė- 
Inis su savo žmona Marijona.

Visi atsilankantieji šv. Alfon
so bažnyčion negali užtektinai 
atsigerėti atnaujintu bažnyčios 
bokštu ir visu bažnyčios prieša
kiu. Pradėta dažyti bažnyčios 
šonas, Park Avė. Turime viltį, 
kad klebonija ir vienuolynas 
bus atnaujinti iš lauko pirm 
garbės sąrašo šventimo dienos.

Nors kun. Atkočius gyveno 
mūsų tarpe,

Nuoširdžiai Dėkojame Ra* 
dio Vi I

I I b'

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
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. Repshi^ M. D.
(KKPSYS)

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 ESTATEA 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Rozbury, Mass. 
Tai. Parkway 12SS-W

priėmė įnešimą paaukoti $100. j Hk vieną mėnesį 
mūsų parapijos karių Garbės tačiau jaunimas jį tiek pamylo, 
Sąrašo lentai. Nuo kun. dr.ikad beveik su ašaromis jį išlei- 
Mendelio pasiuntimo atsišauki-:do “ Baltimorės. Mums būtinai 
mo į parapijiečius jau virs $500 
priduota aukų. Visi užgiria kun. 
dr. Mendelio užmanymą. Vi
siems patinka Sąrašo lenta ir 
visi susidomėję laukia pašventi
mo dienos, sekmadienio, rugsė
jo 28 d. Tomas Marcinkevičius, 
karininkas Antanas

reikalingas jaunas kunigėlis 
kun. Atkočiaus gabumų, kad 
mūsų jaunimą sutraukti į krū
vą.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
išvyko atostogoms pirmadienį, 
rugpiūčio 4 d. Grįš rugsėjo 1 d. 
Girdėjau, kaip paprastai, kun. 

raštininkė p-lė Lilė Valčečkaitė dr- Mendelis poilsį jungs su dar- 
t iškilmėms. bu- Atostogų metu jis sutvar- 

Teko nugirsti, kad virš 30 įžy- kVs P^nus ateinančiam veikimo 
mių asmenų jau pakviesta tos;sezonU1’ 
lienos apeigoms. Dauguma ka
rių dalyvaus dienos

nioms, atlygina šimteriopai, o sūnaus Vinco žmona, pas ku- 
.mes, savo maldose nuolat Jus, i-iUQS jis gyveno per daugelį 

_ gertąsias Ponias, prisimename metų jėjo į jo kambarį,
“ P™*"'“' Die- senelį negyvą - užšalusį. Pa-

Duosnioji Ponia, Šimkiene,
Širdingai dėkoju savo ir visos' . . „ .

tt r . o,. i> gertąsias Ponias,Hanau Lietuvių Stovyklos var- . . . rado

vas, Jūsų labdaros dorybę įpin- laidotas iš šv. Alfonso bažny- 
, rugpiūčio 5 d.

• Kun. Antanas Dubinskas atna-
i Tai linki, Jums visoms Ge- šaVO §v mišias. Kazimieras Ka-

Metropolitan District Komisijos tų’ kaipo gėlę gerų dartH* vai' čios antradienį,
__ U, ir p. Vytautui Končiui, 

- - .... . | -----------------------------------— ,
ILlIlVO IX X d” | v V 0*.

įvertinančias į ra<^ar®ms’ Hanau Lietuvių Sto- chanauskas rūpinosi laidotuvių 
___ J___L____ vykios Kapelionas ir Stovyklos ĮVarka Suaukota daug dvasinių 

p. Sabaitienei iš Hyde mažieJL
<

Liepos 27 d., įvykęs Darbi
ninko Radio Valandos piknikas, 
Keistučio parke, East Dedham, 
pavyko. Reiškiame nuoširdžią 
padėką dalyviams, kurie taip 
gausiai suvažiavo iš visos Nau
josios Anglijos. Dėkojame pik
niko biznio vedėjams — pp. K.

nariui,
už pasakytas patriotines ir ra-i 
dio programos į 
kalbas. Beje, dėkojame ir mo
čiutei, i 
Park už gražias daineles.

Nėra galimybės visų įvardin
ti, kurie darbu, aukomis ir da
lyvavimu taip gausiai prisidėjo, 
kad piknikas pavyktų ir kad ra
dio programai būtų užtikrintas 
gyvavimas. Vienu žodžiu nuo
širdžiai dėkojame visiems ir vi
soms.

Antanas F. Kneižys, 
Lietuvių Darbininkų Radio 

Programos vedėjas.

daro planus dienos

Miliauskas,

Važiuojam!

gėlių, užprašytų šv. mišių už se
nuko Bridicko vėlę. Tik du me- 
tai atgal mirė jo žmona. Mirtis 

Vokietijoje Kapelionas, juos vėl sujungė. Lai abu ilsisi
Viešpaties ramybėje!

I
I
I
i
i

Kun. Aloyzas Klimas,
Hanau Lietuvių Stovyklos

Paieško

Mūsų parapijietė, Florencija 
parodoje. Petrikaitė gaus baltą velioną šv. 

Viskas atrodo labai šviesiai. Tai; Kazimiero Seserų koplyčioje 
Chocagoje, rugpiūčio 15 d. Gir
dėjau, jos mamytė ponia Petri- 
kienė važiuoja į savo dukrelės 
vienuolės įvilktuves. Sveikina
me.

Jaunimo Klubo dramos grupė 
susiorganizavo ir šį rudenį ma- 

pirmininkas Albertas no vieną kitą perstatymą su
rengti parapijos salėje. Lauk
sim.

Feliksas Juškevičius randasi 
Sinai ligoninėje. Nugabentas be 
žado, tuoj įdėtas į oksigeno pa
dangtę. šiek tiek geresnis.

Marijonai Leikiūtei VVemer 
padaryta operacija Mercy ligo
ninėje. Ligonė grįžo namo.

Kazimieras Rašlevičius vis 
dar pavojingai serga namie*. 
Kunigas atlanko su Sakramen
tais kas mėnesį. Raslevičių sū
nus Edvardas žuvo Vokietijoj.

bus atmintina diena.
Sveikiname Alliertą 

Juškevičių
Vienas iš darbščiausių jauno

sios kartos alfonsiečių, be abe
jo yra mūsų parapijos Jaunimo 
Klubo 
Juškevičius. Jo kuklumas ir nu
sižeminimas neleidžia jam gar
sinti savo nuopelnų klūbui ir 
parapijai.

Štai kuomet naujai įsikūręs 
mėnraštis THE ALPHONSIAN 
manė žlugti ir nebuvo tinkamo 
asmens, kurs imtų ant savęs 
redaktoriaus naštą, Albertas 
parodė savo didelį pasišventimą 
pasiūlydamas save tam svar
biam darbui. Nėra abejonės, j 
kad Juškevičius ras sau tinka
mų padėjėjų ir kad tas naujas 

’ mūsų kolonijos laikraštis išaugs 
i į labai svarbų mūsų bendro gy-

Sveikiname Kun. Antaną 
Mažukną

Kadangi kun. Valentinas At- 
rengiasi važiuoti Ro- 

_ . _ . i savo
zas ar Jurgis (vardo tikrai ne- mokslą šv. Rašte, tad jo rūpes- 
atsimena. tingas viršininkas kun. Dr. Jo-

Atsišaukite adresu: Magdaie- nas Jančius atsiuntė alfonsie- 
na Paulauskienė, 25 Ę. Chest- čiams gerai pažįstamą kun. Ma- 
nut St., Brockton 37. Mass. - _ _ -

Antanas Arimas paieško dė
dės (motinos brolio į, gyvenu
sio kaž kur apie Brockton, kočius
Mass. Jo pavardė Tumas Juo- mon, kad galėtų gilinti

Važiuojam visi į Lietuvos Vy-j
rijoną, Antaną Mažukną. Gar
susis Tėvų Marijonų misijonie-

Urbonui, J. Jonaičiui, p. Br. Cu-čių Naujosios Anglijos apskri-j Visas aukas tiek pinigines jaus, kun. Antanas pirmą kartą' 
nienei, V. Kohanskui, Jr. ir jų ties PIKNIKĄ, kuris įvyks sek-'tiek daiktais malonėkite siųsti į atvyko mūsų parapijon, kuo- 
pagelbininkams - pagelbinin- madienį, rugpiūčio 17, Romuvos;BALF Centrą. Jų tremtiniai met kun. dr. Mendelis, palauž- 
kėms, kurie ir kurios labai sun- parke, Montello, Mass. Tame.laukia. Adresuokit: tos sveikatos dėliai. turėjo va-
kiai dirbo, tad patenkinti šuva-piknike bus programa, kuri nu-Į United Lithuanian Relief Fund [žinoti į Floridą. Kun. Mažuknai
žiavusius dalyvius. Dėkojame mato pagerbti a. a. AL. BLO- 
autobusų tvarkytojams — pp. ŽĮ, lietuvių Sporto žvaigždę, žu- 
Ievai Tvaskienei, Jurgiui Ver-ivusį II Pasauliniame Kare. Pa- 
siackui, Gasperui Pazniokui ir'matysite ir bėgimo kontestą. 
kitiems iš Norwood ; pp. Vincui į Prasidės 3 vai. Laimėjusieji 
Valatkai ir Povilui Vedlugai iš įgaus Al Bložio taurę ir meda- 
So. Boston, ir pp. B. Jakučiui,: liūs.
A. Daukantui, Bačinskui, A. j Į šį pikniką kviečiami visi iš 
Stankūnui ir P. Radaičiui iš, visur. Ateikite, atvažiuokite ir 
Cambridge. į kitus atsivežkite, pakvėpuoti i

Pikniko programa, kiek teko tyru oru; susitiksite senus pa- 
sužinoti, tikrai visiems patiko? žystamus ir padarysite pažin- 
Už tai priklauso didžiausias kre-ftis su naujais.
ditas muzikui Jonui Tamulio-' Bus puiki orkestrą, kuri gros 
niui ir jo orkestrai, p. 
Skirkevičienei iš Nashua;
zikam
wood,
York, 
Jiems 
mulioniui nuoširdžiai dėkojame. 
Dėkojame kalbėtojams — adv. 
A. O. Shallnai, Lietuvos Garbės 
konsului; adv. Juozui Cūniui, 
Suffolk County prokuroro asi
stentui; adv. Jonui Grigalui,

of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

pavadavo mūsų kunigus perei
tais metais liepos mėn. Jam 
kaip parapijos, taip novenos 
darbai yra gerai žinomi. Jisai

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

darbo nebijo ir tie darbai jam venimo ryšį, kuriame mūsų jau-į
puikiai sekasi.
grįžusį mūsų 
taną Mažukną. Jis pasiliks Bal- 
timorėje per visą rugpiūčio m.

Graži Jaunimo Klubo Auka
Klūbiečiai savo mėnesiniame 

susirinkime laikytam penkta
dienį rugpiūčio 1 d. vienbalsiai

Tad sveikiname 
tarpan kun. An-

noji karta dalius mintimis ir šių 
kritiškų laikų pažiūromis.

Sveikiname Albertą Juškevi
čių. Linkime
jams geriausio pasisekimo.

jam ir jo padėjė-

R. KVASIENE, gyvenanti 
Vokietijoje paieško savo gimi
nių gyvenančių Amerikoje A- 
leksandro, Petro ir Ignaco 
Kruopų - Kropų ir taipgi Elž
bietos Nevinskienės. Prašome 
atsišaukti į “Darbininko” Ad
ministraciją.

ką
So. Boston Fumiture Co.

Matrasal naujai perdirbami.

Kaino3 pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

Onai lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Skanūs valgiai ir sotūs 
gėrimai. Jaunimas jus vaišins 
ir priims kaip tikrus svečius ir 
viešnias.

Važiuodami imkite Route 28 
iki Montello, Mass. Ten rasite 
ženklus, rodančius į parką.

Nuoširdžiai visus kviečia 
Bušai išeis nuo "Darbininko”, 

kampas E ir Broadwav — 12:00 
ir 1:00 vai. po pietų.

Rengėjai.

mu- 
Nor- 
New

Vaciui Sereikai iš 
ir Povilui Kloniui iš 

už dainas ir muziką, 
visiems, ypač Jonui Ta-

Geriausias Pasirinkimas Lankėsi
I

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. Bos ton. Mass.
Tel. ŠOU 9772

UžrisakyHte Tonika Pas Mas 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton AvoM Islington, Mass.

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

MMMfai

Draugijų Valdybų Adresai

Trečiadienį, rugp. 6 d. lankėsi 
“Darbininke” pp. Vytautas Ma
žeika, inž. Antano Mažeikos 
brolis, ir Simonas Aleliunas iš 
Pittsburgh, Pa., lydimi stud. 
Br. Budreikaitės.

pp. Vytautas Mažeika ir Si
monas Aleliūnas iš Bostono iš
vyko į Greene, Maine, pamatyti 
Tėvų Pranciškonų vienuolyną.

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 SL, So. Boston. Mass.
Prot Rašt — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th SL, So. Boston. Mass.
Finansų Rašt. — B. Cūnlenė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — 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.

Antanas Kuršvietis — 
Ona Valatkaitė

Kun. Antanas Dubinskas, 
tik parvykęs iš atostogų, sek-!
madienį, rugpiūčio 3 d. turėjo Į 
labai malonią priedermę laimin-| 
ti moterystės ryšį, kurį sudarė! 
Antanas Kuršvietis su p-le Onai 
Valatkaite. Šliūbas įvyko prieš 
mišias 8:30 vai. ryte. Liudyto
jais buvo jaunosios brolis ir 
jaunikio sesuo. Šliūbo metu 
kun. Dubinskui pagelbėjo abu 
mūsų kunigai broliai, Liudvi
kas ir Jonas Mendeliai. Per mi
šias, kurios buvo atnašaujamos 
jaunavedžių intencija, pasimai
nydami gražiai giedojo giesmi
ninkės ir mūsų vaikučiai. Iil- 
giausių metų ponam Kuršvie- 
čiam. Lai Dievas suteikia jiems 
savo gausiausias malones.

380’/o West Broadway, 
TeL ŠOU 2758

GRASOMAI

i

i
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Gražus Būrys Svečių 
Dalyvavo Vestuvėse

Rugp. 3, įvyko jungtuvės 
Edvardo Nikštėno iš Amster
dam, New York, ir p-lės Lillian 
Akstinaitės iš So. Bostono. Po 
jungtuvių šv. Petro lietuvių 

:par. bažnyčioje, daugybė svečių 
'susirinko į Lietuvių svetainę 
'šauniai puotai. Svečiai ir vieš
nios linksmai praleido laiką. 
Jaunas Nikštėnas studijupja in
žinieriaus mokslą Northeastem 
universitete. Jaunavedžiai yra
išvykę atostogoms į Atlantic ' 
City, N. J. Sugrįžę, mano apsi- j

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ;
■

I
I

gyventi Bostone. Linkime jau
navedžiams laimingo vedybinio 
gyvenimo. Amsie.

S. Barasevičitts ir Sūnus
MOTERIS PAGEEBININKB 

Lietuvių Graboriua-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Soste* 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
83S Dorchester Ava.
TeL COLumbia 2537

Nuotrupos
Zakristijonas Antanas Ivoš- 

ka jau namie. Operacija gražiai 
nusisekė ir Antanas išbuvo tik 
savaitę laiko West Baltimore , 
General ligoninėje. Grįžo šešta-1 
dienį. rugpiūčio 2 d.

Sekmadienį, . rugpiūčio 3 d. 
buvo mūsų parapijos globėjo, 
šv. Alfonso atlaidai. Dėka Sesu
čių Kazimieriečių rūpesniui, di
dysis altorius buvo meningai 
išpuoštas gladijotais.

Teko sužinoti, kad Tėvų Ma
rijonų rinkliava pereitą savaitę 
davė $1,700.72. Nors laikai pa
kitėjo, tačiau geraširdžiai šv. 
Alfonso maldininkai tiek pat 
suaukavo Tėvų Marijonų semi
narijos reikalams, kaip ir perei
tais metais. ,- , . ♦

Martynas Stravinskas ir šei
ma, gyvenę pas uošvius Ivoškus 
per ketverius metus, šią savaitę 
rengiasi persikelti į savo namus 
S. Calhoun St. Su jais gyvens ir

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
i

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

į 
a

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletakai 
Oratoriai ir Baisa m uoto jai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia termonlms Dykai. 

NOTART PVBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



ęJLiteratura
D. Mickaite-Mitkiene.

Tėviška ir Motina

Tėviškės vieškeliais

Tokia maža aš palikau savo tėvynę — 
Panevėžyje. Ukmergėj, Kaune
Savo mažais žingsneliais pėdsakus išmyniau 
Ir niekas neišdildys jų. jau ne.
Aš niekad neužmiršiu Girstupio pakrantės: 
Pavasarį ten skindavau purienas...
Prabėgo kūdikystės ten lyg šventė. 
Džiaugsmu žydėjo visos dienos.
Dainom ir pasakom, brangi mamyte 
Tėvynės meilę man širdin įliejai...
Ir šiandien ji man lyg saulutė švyti — 
Jos neužtemdys jokie tremties vėjai!
Kai aš matau, kai tu liūdi .motute. 
Ir vis kasdien žiūri į tolį nykų — 
Sakai man: ten, kur liko tavoji sesutė. 
Tenai tada širdis manoji liko.
Ir aš menu — buvo paskutinį kartą — 
Pro ūžesį, pro minas ir pro tankus 
Mus išnešei šiapus tėvynės vartų — 
Broliuką mažą ir mane ant rankų...
Man tavo vardas vaivorykštėm tviska, 
Ir tavo skausmo ašara tokia miela... 
Už ją. už nemigo naktis, už viską 
Myliu tave visa širdim, visa siela!
Aš nežinau kokian pasvietin dar nuklysiu: 
Visi keliai mūs nūn tokie neaiškūs...
Tačiau tikiu — ir vėl tėvynėn grįšiu.
Kai Šv. Jurgis devyngalvį slibiną sutraiškins.
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J Nauja Antano Vaičiulaičio Knyga

Saulėleidyj
Lyg saloje slaptingoje, kurios pasiekti 
Negali niekas, liko mano grožio turtas.
Ir klystančioj širdyj jo atspindys belieka. 
Visų pavojų, negandų kelyj atkurtas.
Į tylųjį saulėleidį žvelgiu nekartą. 
Ir kuriasi man ilgesys neišsakytas.
Kad saulė jau nusinešė man visą dieną. 
Kad blanksta jau šviesa ir taip toli dar rytas.
Tada menu Rūpintojėlį pakelėje, 
Belaukiantį keleivių su malda parpulti. 
Kad jis išjaustų visą jo nedalią, kančią.
Užgulusią jo širdį, tylią ir nekaltą.
Tada menu aš svirtį girgždančią ir kluoną, 
Kurių pasauly gal tu niekad neužtiksi.
Ir garsas tėviškės kaip muzika man aidi, 
Kai laikrodžiais keistaisiais valandos čia tiksi.
Tada menu aš savo brangiąją motutę, 
Prie tos svirties, ir prie šaltinio, ir prie naščių, 
Kaip ten praskrieja rūpestingas josios žvilgsnis. 
Manęs ieškąs už tų akiračių bekraščių.
Žinau, kas vakaras išvargusiu jos veidu 
Dėl manojo likimo ašarą jai rieda.
Ir spindi joj tarytumei perle gražiausiam 
Tas mano vargas nebeįgalimas, kietas.
Ir saulė leidžias ,ir a šeinu į naktį 
Su ilgesiu, su nerimu neišsakytu. 
Ir spindi jis tamsoi kaip Šv. Jono raktas, 
Kuriuo aš savo tėviškę tikiuosi atrakinti.

, A. Tyruolis.

Vokietijoje, Austrijoje. Italijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje, Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs
ta. vargsta per 75,000 lietuvių tremtinių. Jie yra praė
jusio karo aukos. J’e yra komunizmo ir nugalėto na
cizmo kankiniai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo 
artimųjų, savo pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka
ni, visų niekinami.

Skirkite savo aukas BALF per savo skyrius ar į- 
staigas arba siųskite tiesiog:

l’nited Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Dabar ne viena kuri paski
ra tauta, bet visa žmonija 

įSSS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMSSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSJ stovi ant bedugnės krašto.
Dėl to dabar kiekvieno 
jaučiančio ir galvojančio 
žmogaus visa valia ir visos

I LDS SEIMAS
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- 
į bininko” rėmėjas, kun. Jonas V’aitekūnas su savo

i* kiek galima daugiau atstovų ir svečių, 
į KUN. P. M. JURAS,
■į LDS Centro Pirmininkas.
t

K
t darbuotojais — LDS 11 kp. nariais deda visas pa

stangas, kad šis LDS seimas būtų įspūdingas ir 
vaisingas.

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

LDS apskričiai ir kuopos raginamos atsiųsti

Lietuvoje rašytojas savo visada gali pagauti, bet Patogumo dėliai ir vėl 
kūrybiniu užsispyrimu su- rašytojo pirma sąlyga yra Lietuvių Rašytojų Tremti- 
sirado skaitytoją ir net pinti fabulą, padaryti ją nių Draugijos valdyba iš- 
pagarbą pačiai knygai. Čia sudėtingesnę. Tatai ryšku rinkta iš prancūzų zonoje 
reikia viskas pradėti iš net jo kalbos žodingume, gyvenančių rašytojų —

Neseniai Lietuvių Kultu- tautas, be to, jie gi jautė naujo, o sąlygos yra šim- Gražių žodžių per tiršta. Stasio Santvaro, Bernar- 
ros Instituto pastangomis ir žinojo, kad juos ir jų teriopai sunkesnės. Pati Gi tobulo rašto paslaptis do Brazdžionio, Henriko 
išėjo iš spaudos Antano tautas palietusi tironija sunkiausia ir nedėkingiau- glūdi ne paskiruose žo- Radausko, Pulgio Andriu- 
Vaičiulaičio trumpų paša- pasibaigs su pačiu tironu, šia sąlyga yra ta, kad čia džiuose, bet sakiny — sin- šio ir kitų, 
kojimų knyga, pavadinta dėl to jie galėjo susikaupti rašytojas turi nusileisti į taksėj. 
“Kur Bakūžė Samanota”, ir kurti. Dabar lietuviui skaitytojo lygį, o tai reiš- Ant. Vaičiulaičio “

Knygos autorius Ameri- rašytojui pasirinkimo nė- kia, kad jis visu šimtu me- Bakūžė Samanota” yra di- no Amerikoje ir 
,kos lietuvių skaitančiajai ra: jis turi kovot dėl savo tų turi atžengti atgal. delis indėlis mūsų literatu- kraštuose 
j visuomenei vra labai gerai tautos ir visos žmonijos li-‘ “Kur Bakūžė Samanota” ron. Knyga labai vertinga 
[žinomas. Tuo labiau jo kimo. Tai šiandie lietuviui padarytu garbę bet kuriai ir verta didelio skaitytojų; 
i vardas turėtų būti žino- rašytojui galvoti vien tautai. Tuo labiau ją ture- susidomėjimo. Kam rūpi j 
mas “Darbininko” skaity- apie aukštąjį meną, jam 
tojams, nes jis yra vedęs vienam, užmiršus tautos ir, 
kurį laiką šio laikraščio Ii- visos žmonijos nelaimę,' 
teratūros skyrių. tarnauti, būtų mirtina

Lietuvoje jis buvo pasi- nuodėmė. Jis būtų panašus 
šventęs beveik išimtinai į tą žmogų, kuris matyda-! 
grožinei literatūrai ir pe- mas bedegantį savo ne
ri jodinėje spaudoje skel- baigtą statyti namą, ne-! 
bė tik savo apsakymėlius pultų jo ginti nuo ugnies,1; 
bei naujai pasirodančių bet eitų piaustyti kraigo' 
knygų recenzijas, o čia at- žirgelių ir marginti langi-' 
vykęs daugiau palinko į nių. Kur dėsi visa tai, jei! 
laikraštinį darbą: Ameri- pats namas sudegs... 
koje jis rašo gal net dau- Tai galima tvirtinti, kadi 
giau nei Lietuvoje, bet di- Antanas Vaičiulaitis pade-j 
dėlė dalis to jo darbo telpa jo ant tautos aukuro visa, 
laikraščiuose net be jo ką turėjo, net ir paskutinį 
vardo. Dėl to ir nenuosta- savo turtą — talentą. Ir 
bu. kad Lietuvoje per šen- te skaitytojas nemano, 
jtynerius metus jis parašė kad rašytojas nežino, kadi 
net septynias knygas, o niekas jo ateityje už tai, 
čia, per tiek nat laiko, tik nepateisins, kad užskaitys tų pamilti ir pamėgti jo Y -- — ------- l
vieną. Lietuvį rašytoją ši ir vertins tik tai, ką pali- paties tautiečiai, nes retas svtoias Vydūnas, kurs ra-Į 
nelaimė visai atitraukė ko. Bet ir rašytojas yra ir kas, kaip jis, su tokia pa- rytoju suvaziavima gra-j 
nuo tiesioginio jo našauki- pilietis ir žmogus: jis ne- garba ir meile nusilenkia žiais žodžiais Dasveikino ir j 
mo darbo ir privertė paim- gali eiti nei prieš piliečio, ties mūsų skaudžiai švie- skaitė paskaita. Suvažia-j ___________
ti laikraštininko ir kovoto- nei prieš žmogaus sąžinę, šia buitimi. Visa knyga yime taip pat dalvvavo ra-; v 
jo plunksną. Jis negali savo pirmosios dvelkia gimtąja žeme. švtojas kun. M. Vaitkus ir; M

Labai dažnai lietuviui ir pagrindinės pareigos Stačiai nuostabu, 1__
rašytojui tūlas primena, neatlikti, dėl to jis atsisa-jis, būdamas tokios aukš-tos rašytoji,
kad tautos nelaimės pa- ko visko, net tiesioginio tos kultūros, taip sugeba Suvažiavimo metu buvo
skatina rašytojus sukurti savo pašaukimo, kuriam giliai pažvelgti pilkų ir suruoštas lietuvių litera-
didelius ir amžinus daly- skiria tik tas jėgas ir tas vargo žmonių buitin. Jis tūros vakaras,
kus. Kaip pavyzdžius duo- valandas, kurias jis gali, yra nepaprastai aštraus buvo skaitomi visu 
da visą eilę tremtyje ilgą kaip atliekamas, iš savęs pastabumo ir 
amžiaus dalį praleidusių išspausti, 
rašytojų. Iš tikro, toks O- 
vidijus arba Viktoras Hu- 
go yra parašę tremtyje 

i daug vertingų veikalų. 
Bet vargu ar toks galvoji
mas turi rimto pagrindo.

Dabartinė žmonijos ne- sąlygomis sukūrė. ]
laimė negalima lyginti su vis rašytojas visada buvo ir jo vaizdelius galima pri- 
bet kuria anksčiau buvu- išmuštas iš vėžių, lietuviš- skaityti prie tikrai tobulų 
siąja. Dabar ne viena kuri ka knyga visada buvo tik novelės (short story) pa- 
tauta ar jų grupė yra pa- drovi kampininkė, tai ką vyzdžių, 
niekinta ,bet pats žmogus, bekalbėti apie šią dieną, o Šioje knygoje, be nove- 

ypač čia, kur aukštesnės lių, yra dar ir keliolika pa- 
kultūros skaitytojo kaip ir sakų. Vienos jų yra para- 
nėra. Gi tie, kur supranta, šytos liaudies pasakų dva- 
kas yra knyga ir ją perka, šioje ir stiliuje, o kitos, 
skaito svetima kalba, kuri kaip sakysime “Popie- 
iam gimtąją kalbą pakei- žiaus Paukštė”, niekuo 

'nuo kitų novelių nesiski- 
Tačiau, nežiūrint sunkių ria. Vietomis pasakose au- 

— pačiu žmogaus sąlygų, nežiūrint, kad dar torius pasiekia iki šiol ne
likimu. Tiesa, mes, lietu-ir šiaip bendras mūsų kny-sutikto i—
viai, esame netarpiškai pa- gos lygis, anot prof. My- Tokia pasaka apie 
statyti prieš ne mums vie- kolaičio - Putino, yra dar kareivį Aleksandrą” yra; 
niems, bet visai žmonijai žemesnis negu didelių ir tikras tos rūšies kūrinėlių 
gręsiantį siaubą, tai gin- senų kultūrų tautose, bet perlas. Neikiek nemen- 
dami patys save, giname paskiri mūsų literatūros kesnės vertės jo pasakosj 
patį žmogų, giname jo ele-Į veikalai jau dažnai pasie- iš gyvulių ir žvėrelių gyve- 
mentariausius kūno ir kia europinį, tai yra, uni- nimo. 
dvasios reikalus. versalinį lygį ir tokios Gal tik vieno tektų pasi-.

Taip, buvo tremtyje Ovi- knygos, kaip Ant. Vaičių-gęsti. Autorius gana daž- kviečia visus lietuvius dalyvauti ir aplankyti Motiniš-
dijus, buvo ir Hugo, bet to laičio novelės dažnai pra- nai aukoja fabulą vaizdui, ką Namą ir Seneliams naujai įtaisytą Prieglaudą. Savo
meto nelaimės lietė pavie- neša ne vieną plačiai Eu-! Aišku, jis turi savo tikslų, atsilankymui paremsite Seselių vykdomus darbus ir
nius žmones ir pavienes ropoję skaitomą knygą, kuriuos skaitytojas gal ne prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.

į

Rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis

I g

Gauta daug sveikinimų. 
Kur Suvažiavimą raštu sveiki- 

kituose 
gyvenantieji 

lietuviai rašytojai.

pažinti savo gimtinės bui
tis, kas trokšta kažko mie-! 
lo ir gražaus, būtinai ture-' 
tų paimti šią knygą į ran-į 
kas: iš jos kvėpėte kvepia:

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

mūsų tėvynė Lietuva.
i
i Lietuvių Rąžyto jų 

Tremtinių Draugijos 
Suvažiavimas

• _

Pramoninės Demokro

Parašė ir išleido Uosis.
Kaina — 50c.

Liepos 11-12 dienomis 
Augsburge įvyko Lietuvių' 
Rašytojų Tremtinių Drau
gijos metinis suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyva
vo beveik visi Vokietijoje' 
gyveną lietuviai rašytojai) 
tremtiniai. Suvažiavime 
matėsi iš anglų zonos at
vykęs žilagalvis senelis ra-

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas Nagornoskis. Iš
kleista 1936 m., 170 pusi. Kai- 
[ na — 35c.

Pamaldų Vadovėlis
Sudarė ir išleido kun. J. Kon

cevičius, 1929 m. Kaina— 20c.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

I

kad v^sa kitų senesnės kar-i Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingo jo Aušros Vartų 

kuriame paveikslo istoriia ir keletas Ma- 
amžių rijos giesmių. Kaina — 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadwav, 

So. Boston 27, Mass.

nuostabiai lietuviu rašvtoiu kūriniai,
gilaus jausmo rašytojas, pradedant Mažvydo katė

jo mėgiamiausi rašto da- kizmu-________________Geresniais laikais Vai
čiulaitis būtų nepalygina- lykai yra trumpi pasakoji
mai daugiau nuveikęs, dėl mai bei vaizdeliai. Auto- 
to ypatingai reikia džiaug- rius labai gyvai ir vaiz- 
tis ir vertinti tai, ką jis džiai pasakoja ir geba la- 
tokiomis nepalankiomis bai gražiai fabulą supinti. 

Lietu- Tai yra tikri rašto perlai,

Senelių Prieglaudos Šventinimas
Ir Naujos Anglijos Lietuviu

IŠVAŽIAVIMAS ’
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme

/ įstangos yra įtemptos iritė. 
J sukauptos ties tuo vienu ; r
< dalyku — pačiu žmogaus sąlI meistrišk u mo. 

“Seną-■*

Thatcher Street, Brockton, Mass.

Labor Day-
Rugsėjo - Sept. 1 d., 1947

DIENOS PROGRAMA:
10:30 vai. Iškilmingos Šv. Mišios atvirame ore. 
12:00 vai. Svečių priėmimas — pietus.
4:00 vai. Senelių Prieglaudos šventinimas, 

Palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu 
ir kalba: J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselės ir Rėmėjų Kuopos


