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Vilkai avies kailyje 
Septyni titukai 
Pasipiktinimo banga 
•

Kai prisimeni Evangelijos
šakį “vilkai avies kailyje”, tuo
jau prieš akis stoja tie septyni 
JAV protestantiškųjų sektų 
dvasiškiai, klirie porą savaičių 
lankėsi Jugoslavijoje. Katalikų 
atstovai ten įsileisti nebuvo, o 
septyni pasirinktieji yra arba 
aiškūs katalikų priešai, arba 
net komunistinio fronto orga
nizacijų veikėjai. Raudonasis 
diktatorius žinojo ką darė juos 
kviesdamas.

Kaip visose bolševikų paverg
tose šalyse, taip ir Jugoslavi
joje, pirmoje eilėje persekioja
ma Kat. Bažnyčia. Palyginus su 
prieškariniais metais, dabar 
Jugoslavijoje beliko tik vienas 
penktadali* katalikų kunigų, 
kuriems savo pareigų ėjimas 
kas kartą vis siaurinamas. 
Daugiau kaip pusė visų katali
kų vienuolių suimta, nužudyta 
ar pasišalinę į laisvesnes šalis. 
Žymesnieji katalikų pasaulie
čiai vadai, daugiausia kroatai, 
sugrūsti į koncentracijos Lage
rius. Spaudoje ir mokyklose 
vedama antireliginė propagan
da bolševikų išbandytais bū
dais. Net vadovėliai sovietiški...

Bet štai, septynetas kryžiais 
pasipuošusių komunistinio fron
to amerikiečių nuvyksta į šalį, 
kurios nepažįsta ir kurios kal
bos nemoka, pora savaičių pasi
vaišina parinktuose viešbučiuo
se, pasikalba (gal būt po cock- 
tail party) su kruvinojo Tito a- 
gentais, pavarto jų pakištus 
“dokumentus” ir grįžę čia į vi
sus keturius vėjus skelbia ra
dę Jugoslavijoj “pilną religijos 
laisvę”. Kas dar šlykščiau, tai 
kad tie ponai lengva širdimi ap
spjaudo tokius taurius idėji
nius kankinius, kaip arkivysku
pą Stepinac, 
vikų budelių 
kvislingu ir 
Dar neseniai
ir sąžinės nepraradęs pasaulis 
piktinosi iš to vienpusiško “tei
singumo”, pagal kurį garbinga
sis Jugoslavijos katalikų galva 
buvo pasmerktas, bet Brookly- 
no pryčeriams negi tai svarbu. 
Kalėjimo sargų palydėti, jie 
tvirtina radę arkivyskupą kalė
jime visai laisvą!....

•
Su Amerikos korespondentais 

ir visokiais lankytojais Europo
je tikra bėda. Daugelis iš jų 
tikrovėje nesusivokdami, žmo
nių ir dalykų nepažindami pri
rašo tokių niekų. kuriuos 
skaityti ir juokinga ir pikta. 
Dar blogiau su tais, kurie vie
nais ar kitais sumetimais įsi
kinko bolševikinės propagandos 
pinklėse. O jei tokie prisiden
gia dvasiškių titulais ir pasi
puošia Kristaus kryžiais, tai 
koktesnės komedijos jau negali 
ir būti.

Septynių paraudonavusių “a- 
paštalų” įžūli prokomunistinė 
propaganda dar kartą patvirti
na, kad nuo tikrojo kamieno at
skilusios krikščionybės šakos 
džiūsta ir pūsta. Pravoslaviją 
pakinkius į bolševikiškojo im
perializmo tarnybą, dabar tą 
patį norima padaryti ir su pro
testantiškomis sektomis. Savu 
daiku raudonumu pagarsėjusį 
anglikoną Canterbury arkivys
kupą Johnston jo tautiečiai pa
sistengė iš pareigų atleisti.. Ką 
Amerikos sektos darys su kai 
kuriais savo “vilkais avies kai
lyje” tuo tarpu neaišku, bet ka
talikų ir visų padorių amerikie
čių sluoksniuose prieš juos ki
lusi pasipiktinimo banga yra jų 
žioplumo ar blogos valios pilnai 
nusipelnyta. C.

kurį jie-----bolše-
žodžiais — vadina 

liaudies priešu... 
visas protaujantis
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 
-----------------------------------------4
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Mirė Ignatavičius Sužeistas: 
Automobilio

Lynn, Mas». — šeštadie
nį, rugp. 23 d. Jonas Igna
tavičius, 66 m. amž., Lan- 
caster, N. H. ūkininkas, 
tapo automobilio sužeis
tas ant Broadv/ay, I.ynnJ 
Jis buvo nuvežtas į Lynn 
ligoninę. Bet iis ten pradė
jo skaudai vtis. Pašaukė 
policiją ir jis buvo nuvež
tas į policijos stotį. Polici
jos stotyje, kaip sako vir
šininkai, Ignatavičius ne
užsilaikęs gerai ir varto
jęs nešvarius žodžius. Po
licija kaltino jį už girtu
mą.

Vėliau Ignatavičius su
sirgo tain, kad turėjo vež
ti į ligoninę. Nuvežtas ten, 
jis jau buvo miręs.

Joną Ignatavičių sužei
dė Petro J Rambio iš 
Lynn operuojamas auto
mobilis.

Revoliucija Ekuadore
Guayaų-uil, Ekuador 

Šiame krašte kilo revoliu
cija. Revoliucionieriai pri
vertė Dr. Jose M. Velasco 
Ibarra, prezidentą nuo 
1944, pasitraukti.

Apsigynimo ministeris, 
Pulk. Carlos Mancheno ta
po krašto valdovu. Prezi-
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Pašventino Paminklą Žuvusių
Lietuvių Karių Atminimui

J. E. vyskupas John 
Wright, D. D. pasakė la
bai turiningą pamokslą. į- 
vertindamas Šv. Petro lie
tuvių parapijos dvasiškius

prasidėjo vadus, ypač 
parapijos Virmauskį 

nuopelnus 
tautai, ir

kleb. kun. Pr. 
už didelius 
Bažnyčiai ir 
parapijiečius, 

dosniomis au-

Spamai virš Yokohama — Jung. Valstybių B-29 didysis lėktuvas le
kioja virš Yokohama uosto, kur karo metu buvo žiauriausias susirėmi
mas. Šis lėktuvas yra vienas iš daugelio, kurie lėkė be sustojimo iš Tokio 
Į New Yorką, minint oro jėgų sukaktį.

iBSESt; Atsistatydino Graikijos Valdžia
arra žmona, kuri yra Ar- - ' ' ■ * ■ ■ - - - —-
gentinos pilietė, tuojau 
nuėjo į prezidento palocių Šiomis 
su Argentinos 
rium, turi būti 
savo daiktus.

Ibarra tapo 
sukilimo metu, 
ko geg. 28, 1944.

Lake Success, N. Y. — 
dienomis Rusija 

ambasado- pasipriešino priėmimui I- 
susikrauti talijos ir Austrijos j Jung

tines Tautas, o Jung. Val- 
prezider.tu stybės pasipriešino priė- 
kuris įvy- mimui Vengrijos, Bulgari

jos ir Rumunijos.

SKERDYNES INDIJOJE

Athens, Graikija, rugp. 
25 —Premjeras Demetrios 
Maximos įteikė savo mi
nisterių kabineto atsista
tydinimą karaliui Povilui 
tuoj po trijų centristų par
tijos narių 
mo.

Užsienio 
teigia, kad 
nisterių kabineto atsista
tydinimo priežastis yra

atsistatydini-

Lahore, Pakistanas, rug- kad jis matęs apie 50 de- 
piūčio 25 — Indijoj sikhai gančių kaimų Jullundur a- 
pradėjo skerdynes prieš pylinkėje. 
mahometonus, degina jų 
namus, žudo žmones. Sik
hai būtinai nori apsivalyti 
nuo mahometonų Punjabo1 
srityj.

Šis sikhų sukilimas prieš 
mahometonus buvo suor
ganizuotas jų vyriausiųjų 
vadų. Kaikurie miestai, 
kaip tai Amritsar ir Jull- 
undefr liko be mahometo
nų. Tai tuose miestuose 
sikhai kiek aprimo.

Vienas lakūnas

Argentinos Analies Kaso
tos 6aisre Žuvo 15 

Darbininkų

Buenos Aires, rugp. 25— 
Neuąuen teritorijoj, Santa 
Auca - Mahuida srityj, an
glies kasykloj kilo gais- 

, ras. Penkiolika angliaka- 
jsių užmušta ir daug su

sako, I žeista.

Sekmadienį, rugpiūčio kun. J. Petrauskas, kleb. 
24 d., 3 vai. po pietų, Šv. kun. J. Švagždys.
Petro lietuvių parapijoje, 
So. Boston, Mass., įvyko 
nepaprastos iškilmės, bū
tent, antros tos parapijos 
mokyklos pašventinimas.

Ceremonijos 
procesija nuo
klebonijos, 50 VVest 6th 
St., B St. ir W. Fifth St. į 
bažnyčią. Procesijoje da- kurie savo 
lyvavo Stepono Dariaus komis, darbu ir maldomis 

■Amerikos Legiono posto įkūrė ir pastatė bažnyčią 
ir Moterų Auxiliary vai- ir mokyklas ir jas išlaiko, 
dybų nariai - atstovai su Jis stipriai pabrėžė, kad 
vėliavomis ir uniformuoti, lietuviai katalikai yra ne- 
parapijos mokyklos vai- turtingi, airiai, 
kučiai, Seserys vienuolės, kiti neturtingi, 
draugijų ir organizacijų laiko švietimo 
atstovai - vės, profesiona- kurios auklėja 
lai, dvasiškiai, dalyvau- tautai ištikimus piliečius, 
iant J. E. vyskupui John Katalikų mokyklose 
Wright, D. D., ėjo giedo- mokina dviejų dalyku, 
darni Visų Šventųjų litani
ją-

Procesijai ir visiems 
maldininkams suėjus į 
bažnyčią, užbaigė maldas. 
Po to ėjo į mokyklą. Baž
nyčios tarpduryje kleb. 
,kun. Pr. Virmauskas pa
sakė gausiai miniai gražų 
ir patriotinį pamokslą, pa
brėždamas, kad ši mokyk
la yra skirta atminimui 
žuvusių lietuvių karių iš 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos. Suėjus į mokyklą, ku
ri yra šalę bažnyčios, dva-

lenkai ir 
tet jie iš- 

’staigas,
Dievui ir

ne
sa

kė vyskupas \Vright, bū
tent, neapykantos ir nelo
jalumo. Kataliku, mokyk
lose mokina mylėti viem 
kitus, nežiūrint 1 
kybos ar rasės ; 
mo’4na būti 
Dievui ir tautai, 
taikos įstaigos, sakė vy 
kūpąs \Vright. Priminė 
Jugoslavijos tironą Tito ir 
jo pasekėjus, kurie tero- 
rizuoia ir įkalina Katali
kų Bažnyčios vadus, ir 
taipgi tuos aštuorfius pro
testantų ministerius. ku- 

skleidžia melagingą 
Mūsų žuvu

sieji kariai, kurių atmini
mui ši mokykla yra dedi
kuota, buvo lojalūs savo 
tautai, sakė vyskupas.

J. E. vyskupas John 
Wright suteikė keturiem 
asmenim Sutvirtinimo Sa
kramentą. Tuo ir užsibai- 

■ gė mokyklos šventinimo 
ras Kun. Vienybes ir LDS apeigos.

visos Centro pirmininkas, ir at-, .
parlamentari- kaĮ|jgjo lietuvių kalba Šimtai dalyvių, pasibai- 

“Garbinkime Dievą”; sub- gus šventinimo apeigoms, 
deakonu — kun. F. Norbu- ėjo pamatyti mokyklos vi- 
;tas dų. Džiaugiasi visi, kad

. dabar šv. Petro lietuvių 
Ceremonijų vedėjais bu- par ^urj gražiai įreng- 

vo klebonas kunigas ^as mokyklas, kuriose au- 
Pr. Virmauskis ir kun. Al. j--- - - — -
Abračinskas. Patarnavo pTevui 
klierikai — Kontautas ir 
Janiūnas. Chorui vadova
vo kun. A. Baltrušiūnas,! Garbė kleb. kun. Pr. 
Sesutei vargonininkei var- Virmauskiui, kuris dau-

mylėti
kokios ti- 
įie būtų: 
ištikimais 

Yra tai
S-

berališka ir platesnė val
džia galėtų geriau padary
ti. isiškijai ir chorui, ’j. E. ric skleidži

Tačiau techniškai Maxi-■ vyskupas John VVright. ProPagan a.
____  ...... . . , . . a, supu knriA!

observatoriai jag
Graikijos mi-

mos valdžia atsistatydino D. D., atgiedojus ir atkal- 
po to. kai Konstantinas bėjus maldas, pašventino 
Tsaldaris, premiero atsto- mokyklą. Po pašventinimo 
vas ir liaudies partijos va- procesija grįžo į bažnyčią, 

, atsisakė perorgani- kur J. E. vyskupas Wright 
suteikė palaiminimą Švč. 

. Sakramentu ir savo vys-
zuoti valdžią.

_ Karalius Povilas pasi-j Epišką palaiminimą. De-
ta, kad jis negalėjo suvie- šaukė Tsaldaris ir vėl jam akonu buvo kun P M. Ju 
nyti krašto ir užgniaužti pavedė sudaryti naują val- 
raudonųjų siautimo kal- džią, į kurią įeitų viepei 
nuošė. Spėjama, kad Jung. • aštuonios ] 
Valstybių misija ir amba- nės partijos. Tokia valdžia 
sada ir daugelis graikų va- būtų priimtina ir Jung.
dų mano, kad daugiau Ii- Valstybėms.

I

AUSTRIJOJ RUSAI SUĖMĖ 
KELETĄ LIETUIVŲ

I

TIKIMASI ATGAUTI JŪRINĮ 
LIETUVOS LAIVĄ “VENTĄ”

l

Flensburgo (britų zono- pakėlimas už automobilius 
je) jūrininkų mokykla 
sėkmingai jau išleido jūri
ninkų laidą. Dabar susidu
riama su !
sunkumais. Neturint savo,™™ «.
laivų, o eiti į svetimųjų' medžiagą ir darbą.

klojami mūsų mažutėliai, 
i ir tautai ištikimi 

piliečiai.
Garbė

Ligi šiol Austrijoje kiek
vienos okupacinės zonos 
karinės vadovybės išduo
dami rusvos spalvos DP 
kelionės leidimai galioda
vo visose keturiose zono
se. Nuo birželio mėn. pa
baigos rusų karinė kon- ____
trolė pradėjo griežčiau ti-žeidimo vakariniai sąjun- kaį fr dabar baigusieji saulinis karas gali prasi- 
krinti visus traukinius, ei- gininkai pareiškė protes- kursantai, kurie tuo būdu dėti bile momente. Jis pa

ir sunkvežimius įsigalioja 
tuojau.

Kainos pakeliamos nuo gonais pritariant. Procesi- giausia sielojosi mokyklų 
stažo atlikimoj$20 iki 97 dolerių dėl to, joj ir santktuarijoj daly- įkūrimu ir įrengimu, Pre- 

----- ( kad esą pakilo kainos už Vavo dar šie dvasiškiai: latui Dr. K. Urbonavičiui
Prelatas Dr. K. Urbonavi- ir jų pagelbininkams kuni- 

laivyną yra visais atžvil-j Bet kada bus galas? Kai- čius, kleb. kun. P. Juškai- gams ir bendrai visiems 
giais nepatogu ir neprak-nos kyla už gaminius ir tis, kun. J. Borevičius, S. parapijiečiams, visiems 
tiška. Dabar vakarų Vo-'produktus, tai negalima j.t kun. Dr. J. B. Končius, švietimo įstaigų rėmė- 
kietijos vandenyse plau-; norėti, kad darbininkai kun. S. Saulenas, kun. J. jams. Lai Dievas laimina 

„x 4. x. i ~ p geksha. jų darbą!
imtųjų DP tarpe esą lietu
vių, latvių ir estų, bet tik-kįoja buvęs Lietuvos lai-dirbtų už tas pačias algas, Daunis, 
resnis skaičius nenurodo- vas “Venta“. Jau susirišta kada jie turi daug daugiau --------
mas. Kalbama, kad dalis su atatinkamomis įstaigo- išleisti pragyvenimui, 
suimtųjų lietuvių, latvių ir mis ir tikimasi šį laivą at- 
estų jau išvežta į Rytus, gi gauti. Jis plaukios po ang-

vas

New York — Amerikos 
vengrai išvežti į Vengriją. vėliava ^ir jo personaTą Legiono vadas, seimo išva- 

Dėl kelionės leidimų pa- sudarys lietuviai jūrinin- j karėse, pareiškė, kad pa-

JUNG. VALSTYBES KALTINA 
BALKANŲ REŽIMUS

I
I

VV’ashington, D. C., rugp.
24 — Jung. Valstybės kal
tina Albanijos, Bulgarijos 
ir Jugoslavijos valdžias 
už nedraugiškus ir kurs
tančius veiksmus prieš 
Graikiją, ir tvirtina, kad 

Jis taip gi pasiūlė, kad tik tarptautinė akcija gali 
Jung. Valstybės pasiųstų atstatyti taiką tame kraš-

apie kritišką padėtį užgy- 
rimas.

nančius iš Vienos į britų,'tą. Rusijos kontrolė dabar turės progos praktiškai taria tuojau sušaukti Kon- 
amerikiečių ar prancūzų.vėl sušvelnėjusi, bet suim- savo žinias papildyti. gresą specialiai sesijai 
zonas, atrodo, ieškodami, tieji nebepaleidžiami. __________ ! priverstino militario lavi- Rusai Tebelaiko Austrus 

Karo Keliniusvengrų dabartinių pabėgė
lių. Užtikę DP, kurių leidi
mai duoti ne Rusijos zono
je, juos pradėjo sulaikyti.
Apie 200 taip keliavusių mis dienomis mirė J. V.| Detroit, Mich., rugp. 25 savo kariuomenę į Graiki- te.
DP buvo sulaikyti ir uždą- buvęs Senatorius Theodo- — Henry Ford 2-ras, Ford ją, jeigu tai yra būtina iš- Šis valdžios kaltinimas Rusija vis dar

Mirė Santūrius Bilbo
Fordas Pakėlė Automobilių įimo įstatymo pravedi-

„ , mui.
Kainas Vienna, Austrija — Aus

trijos valdžia pranešė sa- 
»vo nusvilusiai tautai, kad 

-----  -------- ----- --------------- ,------i<rT, -------------------- __ —--------- —......... — negrąžina 
ryti lageriuose Wiener1ras Bilbo, 69 metų am- Motor kompanijos prezi-įvengti invazijos į tą kraš- yra tai aiškus Jung. Tautų austrų karo kalinių. Prie- 
Neustadt apylinkėse. Su- žiaus.--------------------------|dentas, pranešė, kad kainų'tą.------------------------------‘komisijos dviejų raportų žastis “nežinoma”.

Nevv Orleaną, La. — šio-;



Antradienis. Rugpiūčio 26, 1947 . DARBININKAS

ĮVAIRIOS žiniosc

ATVYKO 30 LIETUVIŲ
TREMTINIU

Gaminamas Politinių 
Kalinių Ženklelis

i

I

Rugpiūčio 20 d. iš Vokie- Lincoln Street, Waukegan. 
t i jos atplaukusiu 
PYLE laivu atvyko 30 lie
tuvių - tremtinių.
tarpe 5 JAV piliečiai, o ki- liete, laikinai apsistojo:
ti kaipo imigrantai. Atvy- 422 Monahan St.. Brook- 
kusieji pasiskirstė pas gi- lyn, N. Y.
minės bei draugus:

ERNIE Illinois.
Leonardas Žitkevičius,

kurių su žmona Zenona. JAV pi-

Danielius ir Zinaida Ma
če nai laikinai apsistojo 
Ne\v Yorke. International 
Rescue and Relief Commi-

Jonas Krutulis, mano ap- 
Vvtautas ir Anelė Apei- sigvventi New Yorko apy- 

kiai su dukrele Raimonda linkėję, 
apsistojo: 7139 So. Rock- 
well Street, Chicago. III.

Amelia. Marija ir Jonas 
Bortkevičiai apsistojo: —
520 VV. 153 Street. New tt^e globoje. 
York. N. Y. Anastazija

Jonas Jacinevičius su JAV pilietė, 
dukra apsistojo: 
Ogden Avė., 
Illinois.

Kazys ir Liudvika Jasė- dukrelėm Gene ir Regina, 
nai su dukrele Nijole prieš JAV pilietės, apsistojo pas 
išvykdami iš New Yorko brolį p. Rupslaukį: 1274 
apylinkės svečiavosi pas p. Ridgo Avė.. Pittsbu.rgh 12. 
Olišauskienę. 6315 MiddleįPa.
Village. N. Y., o ilgesniam 
laikui tikisi apsistoti pas' 
gimines: 15423 \Vincen-; 
nes Ra.. Harvey, Illinois. I

Mauriiius ir Marija Mi
kutavičiai su sūnum Jur
giu apsistojo: 35 Mulberry 
Street. Hartford, Conn.

Viktoras ir Elzbieta 
Timčikai su dukra Regina 
mano apsigyventi New 
Yorko apylinkėse.

Steponas Žilys apsigyve
no pas pažįstamus: 818i

Pauliškiem?,
apsistojo pas 

1869 W. gimines: R. D. 2, Amster- 
Chicago 12, dam. N. Y.

Elena Rimkevičiene su

Lietuviai politiniai kali
niai. kentėję nacių stovyk
lose i? išlikę gyvi, savo 
kančių atminimui įamžinti 
nutarė pagaminti lietuvių 
pelitinių kalinių ženklelį. 
Ženklelis bus raudonos 
spalvos, trikampės formos 
ir viduryje turės raidę L.

Lietuvių Politinių Kali
nių Centro Valdyba krei
pėsi i amerikiečių karinę 
vadovybę, kad ji leistų o- 
fieialiai veikti Lietuvių* 
Politinių Kalinių organi-J 
zacijai. Ti imasi, kad kliu- • 
ėių nebus daroma.

JAV Nepriklausomy
bės Šventės Minėjimas 

Hanau Stovykloje

I

Taipgi atvyko trys lietu
viai našlaičiai: Vytautas 
Dambrauskas 16 metų. 
Vytautas Dukauskas, 14 
m., ir Danutė Žvirblytė, 17 
metų.

Be giminių ir pažįstamų 
atvykusius pasitiko Lie- 

Gen. Konsulato at- 
A. Simutis ir nuo

Amer. Lietuviu

Hanau stovykloje buvo 
iškilmingai paminėta lie
pos ketvirtoji — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ne
priklausomybės diena. 
Liepos 4 d.. 9 vai. rytą prie 
visų DP lietuvių gyvena
mu namu buvo iškeltos

I REMKIME SAVAS ĮSTAIGAS
(P-lės Julės Jakavonytės bėjo atlikti tokius didžius 

kalba, pasakyta Darbininkų jaunimo auklėjimo dar- 
Radio programoje iš WESX bus. 
stoties, Salėm, šeštadienį, 
rugpjūčio 23 d. š. m.)

)ikietuoja s8vo dukters nan - - Iš
kaba, kurią neša Ernest Whittle, pasako vi jo 
pikietavimo priežastį. Jis pikietuoja savo duk
ters, gyv. Detroit, Mich., namą. Tėvas, kuris ser
ga ir negali dirbti, pavedė savo gyvenimo sutau
pąs dukteriai globoti. Dabar ji atsisako jam grą
žinti. Duktė sako, kad ji apmoka jo gydytojo bi- 
las ir siū’ė jam savaitines sumas.

JUNG. VALST. IŠKĖLĖ RBEKA 
LAVIMĄ DĖL PETKOVO

Washington, D. C. 'Pirmadienio rytą

Pranas Hellvig parodė, 
i kiek daug vienas tik žmo- 
Igus gali padaryti, jei jis 

Vestfalijoje — Vokieti- aiškiai užsibriežia sau 
joje neperseniai mirė ne- tikslą ir, Dievui gelbstint, 
turtingas žmogus, Pranas to tikslo neatvangiai sie- 
Hellvig. Paėjo jis iš gau- kia. Ir lietuvybės ir religi- 
sios 13 vaikų šeimynos, jos pozicijos lietuvių išei- 
Dešimties metų berniukas vijoje labai reikalingos 
jau turėjo pradėti uždar- Prano Hellvigo typo žmo- 
biauti. Paaugęs, gavo kon- nių. Vargiai mes atlaikysi- 
duktoriaus darbą gatve- me tas pozicijas, nekal- 
kariuose. Pranas Hellvig bant apie pažangą jose, jei 
mėgdavo skaityti. Sykį mūsų lietuviai pasaulie- 
pateko į jo rankas knyga čiai nebus aktyvesni, 
apie Joną Bosko — didį darbštesni ir agresyvesni; 
jaunimo mylėtoją. Toji jei visa našta bus palikta 
knyga taip į jį paveikė, ant pečių tik dvasiškių, 
kad jis pasiryžo kiek tik kol didžiuma pasaulionių 
išgali sekti šv. Jono Bos- labai klaidingai tebema- 
ką savo gyvenimu. Jis su- nys, kad tikybos, na, iš 
rasdavo beturčių vaikų ir dalies ir lietuvybės klausi- 
savomis lėšomis iš savo mas, tai tik dvasiškių biz- 
menko uždarbio leisdavo nis.
juos į mokslą. Kada jam; Belaukdami tų laikų, ka- 
lėšų pritrukdavo, jis eida- da visi lietuviai, ar bent 
vo ieškoti geros širdies didi jų didžiuma, čia išei- 
žmonių, kurie jam pagel- vijoje supras ir pajus, kad 
betų jo surastiems jauni- jie lietuviai, kad lietuvy- 
kaičiams užsimokėti už bės ir religijos pozicijų 
mokslą. Gana dažnus užsi- stiprinimas lietuvių tarpe 
Vilimai ir įvairios sunkė- yra šventa kiekvieno lie- 
nybės neatgresė Prano tuvio pareiga, tuo tarpu 
Hellvigo nuo prakilnaus nors medžiaginiai remki- 
užsimojimo. Pagal i a u s me tas įstaigas, kurių tik- 
Pranas sutvėrė draugiją, slas yra stiprinti ir reli- 
kurios tikslas buvo leisti gingumą ir lietuviškumą 
beturčius, gabesnius vai- lietuvių tarpe. Šiuo mo
kus į mokslą. Taip jis dir- mentu turiu čia omenyje 
bo per keturiosdešimt pen- Jėzaus Nukryžiuoto Sese- 
kius metus. Mirdamas jis rų Kongregaciją. Tos kon- 
paliko 60 kunigų, kurie jo-‘gregacijos seserims vie- 
kiu būdu nebūtų buvę ku- nuolika lietuvių parapijų 
nigais, jei ne Pranas Hell- 
vigas. Paliko 25 vienuo
lius broliukus dirbančius 
įvairiuose vienuolynuose;
— 28 klierikus, besimoki
nančius keliose seminari
jose, ir virš tūkstančio na
rių jo įkurtoje mokslus ei-l 
nančio beturčių jaunimo1 
šelpti draugijoje. Didis! 
skaitlius kunigų, vienuo
lių ir kitų mokslus baigu
sių žmonių stovėjo prie jo 
kapo, lyg prie kapo savo 
tėvo. Pranas, būdamas‘pa
prastas darbininkas, kaip 
ir tūkstančiai kitų, suge-

■ 1 1 ' ■ 1 1*

Rusai Išlaisvino 3 Amerikos 
Karius Korėjoje

buvo 
adv.lietuvių tautinės vėliavos, Jung. Valstybės tiesiogi-| nuvykęs kartu su 

o kryžiaus_  . ____
didžioji stovyklos vėliava, t ir pareiškė protestą prieš iriinistraciją įduoti papil- 
20 vai. toje pačioje aikštė- Bulgarijos valdžią dėl nu-'dytus pasiūlymus už Pas- 
je susirinko visos lietuvis- teisimo mirties bausme samaųuoddy, Maine, kai- 
kos organizacijos, visuo- Nikolo Petkovo, anti - ko- mėlį, sutrumpintai vadina- 

4 menė, kur buvo užkurtas' munistinės opozicijos va- ma “Quoddy”.
.\tautinis aukuras. Komite-fdo. ; Kun. Dr. J. B. Končius
' to pirm. Survila pasakė a-i J. V. Valstybės Departa-'rūpinasi perimti tą kaime- 
? titinkamą kalbą. Vėliavą ’mentas Rusijos komisijo-lį ir į jį perkelti Baltijos 

TTrT'T’AHT' TDCMTTVTT 7 įnuleidus, šventes minė ji- į nieriaus pareiškimu, kad Universitetą.
Llb 1 1 1 LLNlljJ mas buvo tęsiamas arini- Petkovo nuteisimas esąs Į tą universitetą turėtų

fV\7FN7TMAę T D HADRAT-!os sa^e’ Prof. S. Sužie- Bulgarijos vidaus reįka-. pirmenybę mūsų krašto 
vJ I v ti > JJVlr\D IK. U/AKD/Al delis skaitė išsamią pa-las nepatenkintas, nes pa-'veteranai ir taipgi būtų

skaitą apie Ameriką, A- gal sutartis Bulgarijos vai atvežti ir priimti Baltijos 
merikos lietuvius ir jų džia negali persekioti ir;Universiteto studentai ir 
darbus Lietuvos nepri-, bausti opozicijos vadų profesoriai, 
klausomybei atstatyti. Mi-iyien už tai, kad jie yra o-j Antradienį, rugp. 26 d.

> baigtas lietuviš- pozicijoje prieš komunis-kun. Dr. J. B. Končius iš- 
kos dainos ir muzikos kon-įtus. 
certu.

i
I
j
I
tu vos
tache
Bendr.
Fondo Ona Valaitienė, ku- 

■rie padėjo su formalumais.
L. G. K.

ikštėje iškilo niai susisiekė su Maskva Shallna į War Assets Ad-

teisimo mirties bausme samaųuoddy, Maine, kai- 
visuo-;Nikolo Petkovo, anti - ko- mėlį, sutrumpintai vadina-

I

Nacių Kalėjimuose ir 
Koncentracijos Stovy

klose Kentėjo Apie 
30,090 Lietuvių

jsiu laiku šią urną mano- 
rr.a persiusti i JAV, kad *• *■ 
inukankintų tautiečių pele-' 
irai būtų ter išsaugo'i iki nejimas 
■galės būti perkelti i laisvą

J

Surinktomis apytikrė-; Flossėnburgo stovykloje 
mis žiniomis, nacines Vo- naciai nukanzino 2480 lie- 
kieti jos kalėjimuose ir tuviu, 
koncentracijos stovyklose 
kentėjo apie 30,000 lietu-' 
vių. Lietuviai buvo kalina
mi šešiolikoje kacetų, try
likoje priverčiamųjų dar
bų stovyklų ir 74 sunkiųjų 
darbų kalėjimuose, 
giausia lietuvių žuvo 
senburge.

Dau-
Flos-

Flossenburge Nukan
kintų Politinių Kalinių 

Urna Bus Perkelta 
J JAV

I

I

Scranton, Pa. — Dr. Vikr 
toras Kovelevsky, gyve
nąs Scranton. Pa. Lietuvių 
Našlaičių Fordui prie 
BALF Įstaigos, p?” Msgr. 
J. V. Miliauską it'ikč čeki 
$750.09 Sėtuvių Našlaičių 
reikalams, kuri Msgr. Mi
liauskas prisiuntė i BALF 
Centrą, 105 Grand

, N. Y. Aukas 
Į BALF 

Centrą, lietuviams tremti- 
• našlaičiams gel-

105
Kaip brangi mūsų tau- Brooklyn 11 

tos politinių kalinių - kan- ir toliau siuskite 
kiniu relikvjįg Flossen-

* 7 I r 7

burgu žuvusių oolitinių niams ir 
kalinių pelenų urna, pava-bėti. 
sarį buvo įteikta Lietuvių“: Aukodami 
Politinių Kalinių Sąjun- mokate Incomc 
gos atstovams, kur ji da-Įkose pažymėkit 
bar ir randasi. Artimiau-'tą sumą atskaitys.

Tremtinių Stovyklų 
Administravimų Per 

duos Patiems . 
Tremtiniams

vyko į New Hampshire 
Valstybės Departamen-; valstybę tuo reikalu pasi- 

tas reikalauja, kad Rusi-'matyti su viršininku, 
įjos valdžia įsikištų ir su- ---------------
iiaikyt-ų Bulgarijos vai-Į Rusai Karščiuojasi Dėl 
į dzios netinkamus žygius 
prieš opozicijos vadus. Irano

pavedė savo vaikučius au
klėti. Be to Pennsylvani- 
joje jos turi seneliams 
prieglaudą ir tokią pat 
prieglaudą baigia statyti 
Brocktone. Tų seserų gra
žų darbą paremti Bostono 
Vyskupijos lietuvių para
pijų veikėjai rengia rug
sėjo pirmą dieną metinį 
‘Labor Day”. Šia proga 
tat gražiai prašau visų 
Naujosios Anglijos lietu
vių pirmadienį —rugsėjo 
1 dieną atvykti Brockto- 
nan. Tat iki malonaus pa
simatymo Brocktone.

Tam reikalui jau kuris 
laikas veikia Neustadte 
(prie Hanoverio) UNRRA 
kursai, kurie jau yra išlei
dę kelias laidas prityrusių 
stovyklų administravimo 
darbe žmonių. Dabar čia 
vyksta kursai stovyklų 
komendantams. Šis išmo-J 
kytas personalas kaip tik-į 
tai ir turės perimti trem- 

.’ ’’ tinių stovyklų administra
vimą.

i

BALF, kai, 
Tax, blan-^ 
— valdžia

Lietuviai Tremiami 
į Rytprūsius

I

Kun. Dr. Končius "Ouoddy" 
Kaimelio Reffcahi Bostone
Šeštadienį, rugp. 23 d. 

atvyko į Bostoną kun. Dr. 
J. B. Končius, BALF Cen
tro pirmininkas. Tą dieną 
lankėsi pas kleb. kun. P. 
Virmauskį, “Darbininke” 
ir pas adv. A. O. Shallną, 
Lietuvos Garbės konsulą. 
Po pietų pasakė trumpą 
kalbą Darbininkų Radio 
programoje.

Maskva — Rusijos val
džios laikraštis “Pravda” 
pareiškė, kad Irano val
džia žaidžia su pavojumi, 
bandydama nutraukti su 
Rusija žibalo sutartį.

Rusijai ne tiek žibalo 
sutartis apeina, kaip ji 
nori tą kraštą užleisti ‘ge
ležine uždanga’, kaip kad 
ji yra padariusi su kitais 
kraštais. Rusija veda ner
vų karą. Jos tikslas pri
versti mažuosius kraštus 
pasiduoti į jos vergiją.

DAR VIENAS “GELEŽINES 
UŽDANGOS” KRAŠTAS

Nedavė Jokių Priežasčių Dėl 
Jų Areštavimo

Seoul, Korėja, rugp. 25 
— Rusijos pareigūnai Ko
rėjoje išlaisvino tris Ame
rikos karius, kuriuos jie 
buvo areštavę rugp. 12 d.

Rusai nedavė jokių prie- 
žaščių dėl ko jie tuos ka
rius areštavo ir taip ilgai 
laikė.

Dėl sausros gali netekti 
ketvirtadalio Vokietijos 
derliaus ir Prancūzijoj ga
li pritrūkti pašaro gyvu
liams.

Kaip telegramų agentū
ra DPD iš Berlyno prane
ša, Sachacenko rusų civi
linės valdžios Rytprūsiuo- 

Įse viršininkas, padarė pra- 
jnešimą, iš kurio matyti, 

BAU Dir^ktorii; Tarybos net :rjwi B' d rojo A-1 kad Rusų užimtoje Ryt- 
merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis rimas įvyks, 
1947 m. lapkri' io - Novcmber 5-6 d.d.. Hote: New Yor-i 
ker, Nf'.v Yorke.

Visi BALF szyria; yra prršrm; '■■jcšLs metiniamĮ 
seimui. Geriau, u.s pasiruošimas butu •ravedimasi 
BALF ’ ajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto-Į 
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešt'. "• iiau. Viešbu-i 
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašom; iš anksto 
pranešti BAJ>F rastin n. 105 Gr<rl''l St.. Brooklyn 11, 
N. Y.

BALF METINIS SEIMAS

Kun. Dr J. B. Končius,
BALF Pirmininkas 

Nora Gugienė, 
BALF Sekretorė.

Stalinas Garbės Pilietis
Buch a ręstas, Rumunija, 

rugp. 25 — T .
vienbalsiai užgyrė taikos 
sutartį, ir Rumunijos vai-

NMė Sausra Europoje

Juozas Kasinius 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Per tris valandas smar- 
Parlamentas.kiai kritikavo Jung. Vals

tybes ir Britaniją už 
šiurkštumus ir Rusija bu
vo liaupsinama už jos dos
numą taikos sutartyje.

Kai parlamentas disku- 
savo taikos sutartį, tai 
karalius ir įžymieji vai-

Praneša,

prūsių srityje bus apgy- džia tuojau paskelbė Sta- 
vendinta 500,000 naujų liną to krašto garbės pilie- 
gyventojų. Tie naujieji gy-Įčiu. 
ventojai didžiąja dalimi 
bus lietuviai, 
už bausmę dėl priešinimo- liaus Mykolo sprendimo į- džios ministeriai dalyvavo 
si Lietuvos prijungimo kalinti Antonescu valdžią, ‘Tų Deum’ pamaldose, 
prie Sovietų Sąjungos, da- nutraukti ryšius su na-’ 
bar bus į čia atitremiami.
Kita dalis gyventojų trem
tinių sudarys ukrainiečiai 
ūkininkai. Kaip iš praneši
mo matyti, tremtiniams 
apgyvendinti numatytoje 
vietovėje yra jau įsteigta 
190 kolchozų.

Tai padaryta minint tre- 
kurie kaipo čią metinę sukaktį kara-

ciais ir bendrauti su Jung
tinėmis Tautomis. Taigi 
aišku, kad komunistų do
minuojama valdžia įvai
riais būdais stengiasi su
mažinti karaliaus įtaką ir 
šokti pagal komunistų mu
ziką.

Tuoj po taikos sutarties 
užgyrimo, premieras Pet
ru Groza nuvyko j Rusijos 
ambasadą ir rusų parei
gūnus apdovanojo garbės 
ženklais.

Iš to visko aišku, kad 
Rumunija yra Rusijos ge
ležinėje užtvaroje.

Londonas
kad Europoje siaučia di
delė sausra, kokios nėra 
buvę per dešimtį metų.

11Darbininko" 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 dalj sutiko išpildyti viena geriausių 
Kauno Operos artisčių, A. DIČICTfi - TREČIOKIENE. 
Taigi, prašome draugijų ir klubų tą dieną nieko ne
rengti, bet ruoštis į “Darbininko” koncertą.

A. PELD2IUS, “Darbininko” adm.
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Patarnavimas Tiesai
Gero klausimo iškėlimas turi nei lašo rusiško krau

jau yra pasitarnavimas jo... 
tiesai, štai vienas kitas 
pavyzdys.

3
patikrinimų ‘ žmonės su
varomi (getrieben) į spe
cialias stovyklas, kur su 
jais elgiamasi nesiski- 
riant nuo elgesio su kolo- 
nijalinėmis tautomis”.

“Visa verbavimo kampa-
“Tagli- repatrijacinės misijos, lai- nija anglų vykdoma su ne
gausiai kraštis toliau nusiskun- pažabota

Raudonųjų Krokodilų Ašaros
Šitokie klausimai į ožio 

ragą suvaro visus roose-
Vienas senatorius pasta- veltininkus, wallace’nin- i 

tė tokį klausimą: Kodėl kus ir 
mes importuojame aliejų Maskvos pataikūnus, 
iš Arabijos, o eksoortuo- 
jame į Rusiją? Vien pa- simą iškelia 
statymas to klausimo jaukiam nerūpi tikra tiesa ir 
byloja už tai, 
tvankos esama vyriausy- mas kalba prieš jį ir ji su-įvaizduoti tragiškesnę, 
bės darbuose.

Vėl vienas radio komen-; vyzdys, 
tatorius klausė: kur logi-Į 
ka, kad mes leidžiame į į teismas Douglas Chandle- 
Rusiją eksportuoti žibalą, rio už jo atsidavimą naci- 
aliejų, potroleumą, kur jie nės propagandos tarnybai, 
bus vartojami atominės tai vienos žinių agentūros - - “****! < • • ___ * •

, Šimą rašydamas apie bylos 
' pradžią, pirmoje vietoje 
pastatė tokį klausimą:

— Can a 20th century 
man be insane politically, 
while normai in every 
other way? Ar gali 20-to

wallace’nin- 
visokius kitokius

Atsitinka, kad gerą klau- 
ir toks, ku-

kokios ne-■ teisybė. Tada jo klausi-...........

(Sovietų pažiūra | tremtinių emigracijų)
Vokiečių kalba Berlyne mybių, kurias turi vakari- 

leidžiama3 sovietų karinės nėse zonose Sov. Sąjungos 
valdžios organas 
che Rundschau”, gausiai kraštis toliau nusiskun- pažabota prop a g a n d a 
“informuojamas” apie pa- džia jau girdėtu ne kartą prieš repatrijaciją ir prieš 
dėtį vakarinėse Vokietijos mums būdu apie tremtinių Sov. Sąjungą. Anglų kari- 
zonose, pasišovė “ginti” ir sąlygas stovyklose, kur nės įstaigos visiškai izolia- 
tremtinius, kurių padėtį “Sov. Sąjungai priešingas vo sovietų repatrijacijos 
laikraštis stengiasi at- elementas teroru ir gąsdi- karininkus

varo į ožio ragą, štai pa-

Kai Bostone prasidėjo

trukdo visas teisingas ir teisėtas Alijantų pastangas: bombos pagaminimui, ku-l raporteris,, pirmąjį prane- 
apdrausti nuo sukomunistinimo nors tą vieną Balkanų ri bus pavartota prieš *-* 
valstybę. Protestąvimo specialistas Gromyko, neatsi- mus? Komentatorius į sa- 
žvelgdamas nė į teisėtumą, nei į padorumą, iškiša savo vo klausimą taip atsakė: 
“veto” į visus teisėtus pasiūlymus šiaip ar kitaip su- logikos (proto) čia nėra, 
tvarkyti Grankijos klausimą. U N buvo paskyrusi spe-;Yra tik mūsų kvailumas 
cialią komisiją ištirti Graikijos skundams, kad į jos (stupidity). 
sienas braunasi iš Jugoslavijos ir Albanijos ginkluoti' Kiekvienas gali panašių j 
komunistų daliniai sukelti revoliuciją graikų tarpe, klausimų pasistatyti kiek amžiaus žmogus būti poli- 
Komisija ištyrė, kad skundas yra teisingas; kad būriai tik nori. Va, galim klaus-’tišku bepročiu, kartu pasi- 
“savanorių” eina pagalbon vietos komunistams, kurių ti: ar agresija yra agresi-į likdamas normaliu žmo- 
“jačeikos” turi paskirtus uždavinius maištui sukelti, ja tik tada, kada ją daro gum visais kitais atžvil- 
laukia tik paspirties iš sukomunistintų kaimyninių ša-, vokiečiai, japonai arba i- giais? 
lių: Jugoslavijos, Albanijos ir Bulgarijos. Kai kurie talai, o kada ją papildo 
komunistų “savanoriai” yra prisisegę sovietiškas rusai, r \ 7 . ' '

nuo Sov. Są- 
nei nimais veikia į norinčius jungos piliečių, kurie ran- 

grįžti “ir” veda stovyklose dasi tose stovyklose”.
Baigdamas laikraštis 

“autoritetingai” pabrėžia, 
jog “verbavimu Sov. Są
jungos piliečių kitoms val
stybėms nusižengiama su
sitarimui dėl bendro repa
trijavimo karo pasėkose 
ištremtų asmenų. Šie as
mens būtinai privalo būti 
grąžinti į jų tėvynę”.

kliūtis jų chensteino ir kt. atsišau-į Atrodo, kad JT pilnaties 
kimus (rusų kalba!) į lie- 1946 m., vasario 12 d. pri- 

dėmesio tuvius, latvius ir kt. tauty- imta rezoliucija apie sąly- 
visų gali- bių tremtinius grįžti na- gas, kuriomis tremtiniai 

mo, skelbiamus spausdin- nebus verčiami grįžti į sa- 
kaip Chandler buvo ir tais atsišaukimais ir per vo kraštus (“joks tremti- 
daugiau. Buvo atsidavusių vokiečių radijo stotis., nys, kurs, pilnai susipaži- 
amerikiečių ir Mussoliniui. Laikraščiui neįdomu taip nęs su savo krašto vyriau- 
Vienu jų buvo nemenko pat pakartotini UNRRA- sybės pateiktomis infor- 
talento Amerikos poetas os pareigūnų bei aukštų macijomis ir padėtimi, 
Ezra Pound. Kaikurie jų karinės vadovybes atstovų laisvai ir galutinai pareiš- 
jau nuteisti. Jane Ander- atsišaukimai, raginantieji kia pakankamus motyvus 
son tebegaudoma Austri- grįžti negrįžti į savo kraštą... ne-
joj, kur ji slapstosi. j Toliau “Tagl. Rund- bus verčiamas grįžti į sa-

Tačiau jei atsidavimas schau”, paliesdamas trem- vo kilmės kraštą. Šitų 
nacizmui ir tarnavimas tinių savanorišką įsijungi- tremtinių ateitis priklau- 
Hitleriui ar Mussoliniui y- mą darban Belgijoje, lai- sys tarpt, organizacijai ir 
ra išdavystė ir politiška ko, kad tai jau yra “sulau-t.t.”) nei kiti tremtinių 
beprotystė, tai nemažesnė žymas įstatymų, šaukiąs reikalų padaryti ir daromi 
išdavystė ir beprotybė yra dangaus!” “Sov. Sąjunga sprendimai, kai kam joks 
atsiduoti Maskvos naudai, niekuomet nepripažins tos 
Chandler ir kiti politiški (su Belgija sudrytos) su- 
bepročiai, tarnavus i e j i tarties, kadangi tai be jos 
Hitleriui ir Mussoliniui, A- sutikimo nulemia tremti- 
merikoj tiek reiškė, kiek nių likimą, kurių daugu- 
žvirbliai savo čirškėjimu, ma yra Sov. Sąjungos pi- 
O visokie Wallace’ai, Pep- liečiai”.
perai savo agitacija jaudi-j Apie tremtinių verbavi- sprendimas 
na visą Ameriką, trukdo mą darbams į Angliją laik-, Tokių precedentų jau buvo 
užsieninę politiką ir neri- raštis taip pasisako: “Pas-'ne vienas. Be to, ir piliety- 
mastį kelia visame pašau- kutiniomis dienomis anglų bės klausimu tremtinių 
lyje. Tad jei Chandler yra zonoje vyksta įtartinai masės linkusios priimti 
politiškas beprotis ir išda- karštligišku skubotumu Vakarų demokratijų nusi- 
vikas, tai logiškai visi tremtinių pertransortavi-'statymą, o ne ‘Tagl. Rund- 
Maskvos pataikūnai yra mas į Angliją, čia tas shau’ savinimąsi ir pre- 
taip pat politiški bepročiai tremtinių eksportas dau- tenzijas į ‘daugumą’ trem- 
ir išdavikai. Stalino patai- giausia Sov. Sąjungos pi- tinių Sov. Sąjungos pilie- 
kūnai turi būt statomi gre- liečiu, taip forsuojamas, čių. Šių pabaltijiečių nie- 
ta Hitlerio ir Mussolinio lyg kad būtų baiminamasi, kas nelaiko sovietų Sąjun- 
pataikūnų. Bet taip neda- kad tos darbo jėgos kaina gos piliečiais ir todėl So- 
roma. Kodėl? Todėl, kad galėtų pakilti. “Visoje zo- vietų Sąjungos globa 
politinė beprotybė kai kam; noje veikiančios verbavi-jiems visai nereikalinga, 
aptemdo akis. YlaJmo komisijos ir po įvairių J. M.

buvo Hitlerio laikais.
Laikraštis tremtinių ma- viešai ir “ungestraft” an- 

sėje radęs daugumą Sov. tisovietinę propagandą”. 
Sąjungos piliečių, meta at- Esą, sovietų karininkams 
virą kaltinimą Vakarų Są- atimtos galimybės vykdy- 
jungininkų karinėms va- ti Sov. Sąjungos piliečių 
dovybėms, kad jos, “nusi- tarpe koks “aiškinamasis 
žengdamos žmoniškumo darbas”. Atrodo, lyg laik- 
dėsniams ir norams šim- raštis nieko nežino apie 
tams tūkstančių žmonių, sovietų karininkų “aiški- 
kurie hitlerininkų buvo iš- namąjį darbą” vakarinėse 
tremti iš savo krašto, są- zonose, apie Paleckio. Kir- 
moningai deda 
kelyje į tėvynę”.

Nekreipdamas 
ir neminėdamas

i Aišku, kad raporteris tą 
anglai, prancūzai, klausimą taikė teisiamam 

žvaigždes, kas parodo, kad žygis prieš Graikiją buvo olandai, tai jau gerai? Ar Chandleriui. Raporteris iš- 
------- ----- ----------- A-3 grobti, Į vedė, kad Chandleris, atsi-

i propa- 
tik tada,!gandos mašinerijai, pasi-

sugalvotas Maskvoj. Visa tai komisija raportavo U N svetimas tautas 
posėdžiui. Rodėsi, kad dalykas aiškus, ir Graikijos jas naikinti, pavergti yra'duodamas nacių 
klausimas savaime sprendžiasi. Kur tau! Gromyko baisus daiktas f . . ...
sręsti nebeleidžia. Pastato veto, ir visas aiškiausiai iš- kada tą atlieka vokiečiai,' rodė esąs politišku bepro-
tirtas dalykas, pagal U N konstituciją, savaime atpuo- japonai, arba italai, o jau čiu. Tai buvo vienpusiškas 
la bei automačiai likviduojasi. Gromyko šaiposi iš U N mažmožis, kada tą atlie-j klausimo nušvietimas, vie- 
bejėgiškumo, bet vargšelis nepastebi, kad Rusija, ve- ka rusai? Ar fašizmas yra,nok, tuo raporteris paci
tuodama tokį visiems aiškų klausimą, jau tuo pačiu negeras tik tada, kada jis tarnavo tiesai, 
prie kaltės prisipažįsta, būtent, kad tai jos įsakymu rudas, juodas, ar geltonas, Raporteris 
yra ruošiama Graikijoj revoliucija. I

Tas skandalingas veto išnaudojimas ryškiai at- ra mirtim baustinas tik nė apie jo nemenkus laik- 
skleidzia pagrindinę UN silpnybę, dėl kurios savaime tada, kada kvizlingaujama raštinius gabumus. Bet 
kyla klausimas: kam, iš viso, ta organizacija reika- naciams ar fašistams, o kadangi jis pasidavė na- 
linga. Kokia jos kompetencija bei pajėgumas. Ligi geras, kada kvizlingauja- cizmui ir jam tarnavo, tai

, Raporteris te i s i a m ą 
j o geras, kada jis raudo- (Chandlerį laikė šiaip jau 
nas? Ar kvizlingavimas y-į normaliu žmogum. Primi-

naciams ar fašistams, o kadangi jis pasidavė na
šio! pasirodė, kad ji gali vien kalbėti, diskusuoti; gin- ma komunistams? jis pasirodė polįtišku be-
cytis ir sėkmingai įsspręsti — tuščius niekus. Kai pri-: Graikijos karalius nege- pročiu. Tegu bus taip. Žiū- 
einama pne svarbių tarptautinių klausimų, Rusija pa- ras kam jįs neturį nej ]a_ rėkime, kur tokia išvada 
stato veto , ir U N pasirodo tokia pat bedantė ir beje- šo graįkiško kraujo. O veda.
gė, kaip ir nabašninkė jos sesuo Tautų Lyga. Gal Stalinas geras, nors jis ne-l Tokių politiškų bepročių 
dar silpnesne, nes Tautų Lyga neturėjo to nelaimingo----------------------------------------
“veto” ir bent teorijoj galėjo smerkti ir pasmerkdavo laiko tam klausimui išdiskusuoti 
net galingesnių valstybių neteisėtus žygius. Tad savai
me siūlosi išvada: išmesti iš U N arba veto, arba Ru
siją. Jau nemaža tokių reikalavimų tenka girdėti, bet 
kol kas dar nesiryžtama tokių griežtų priemonių 
griebtis. Ieškoma kitų kelių. Amerika ryžtasi įduoti 
Graikijos bylą Jungtinių Tautų Sąjungai (United Na-

• tions Assembly), kurią reprezentuoja 55-kių tautybių: __
atstovai. Bet čia išeis gramozdiškas sutrukdymas, besys, pranašaują artėjimą kažkokio klaikaus sukrė- 
Viena, kad minėtos Sąjungos posėdžiai prasidės New timo. Ir kai tik mėginama tą šmėklą taikos keliu iš- 
Yorke tik rugsėjo 16-tą dieną. Antra, užims labai daug. blaškyti, skersai kelio stoja tas nelaimingas “veto”. K.

ir išspręsti, imant 
dėmesin ir atstovų skaičių ir jų nuomonių įvairumą. 
O tuo tarpu įvykiai Graikijoj šaukiasi ko sparčiausio 
sutvarkymo. Ir ne vien Graikijoj. Panaši padėtis yra 
Korėjoj, Kinijoj ir visoj eilėj Rusijoj okupuotų kraš
tų. Visur Maskva tormozuoja tvarkos ir taikos įvykdy
mą.

Iš viso, ant pasaulio akiračio reiškiasi tamsūs de-

PARTIZANAI
APYSAKA

Paraše

fonas Kmitas

17.

Kovotojai už Laisvę
5. Ryšių Priemonės

“Jos yra gana įvairios. Partizanai turi 
lengvų ir sunkių auto mašinų, motociklų, dvi
račių bei paprastų vežimų. Kartais ištisi ko
vos daliniai, ginkluoti tik revolveriais, ke
liauja iš vietos į vietą traukiniais, apsirengę 
civiliškai ir apsirūpinę netikrais dokumen
tais. Kovos vienetai turi radijo ryšį, kas ypač 
palengvina pasiųsti pagalbą į mūšio lauką iš 
kitų vietovių atsarginius dalinius, bei orien
tuotis įvairiose kovos padėtyse.

Partizanai turi ir didesnį trumpų bangų 
siųstuvą, kuris kartais girdimas net ir Vaka
rų Europoje. Taip pat partizanai yra apsirū
pinę rašomomis mašinėlėmis, įvairiomis 
spausdinimo priemonėmis. Jie leidžia slaptus 
laikraščius, politinius biuletenius, kuriuos 
plačiai išplatina po visą Lietuvą. Jų laisva 
spauda iškelia visas raudonųjų okupantų blo
gybes .krašto fizinį, kultūrinį, moralinį ir e- 
konominį naikinimą, praneša apie okupantų 
vykdomus lietuvių suėmimus, nužudymus bei 
ištrėmimus iš Lietuvos į Rusiją. Slaptoji

spauda drąsina ne vien kovotojus, bet palai
ko visos lietuvių tautos kovos dvasią ir įvaro 
rimtos baimės okupantams.

Partizanų Gyvenamos Vietos
“Gyvenimo vietovės nėra visą laiką pasto

vios. Jos yra keičiamos pagal reikalą. Parti
zanai yra nepaprastai judrūs ir sugeba prisi
taikyti prie jiems gerai pažįstamų vietovių, 
ypač ten, kur judėjimo laukas yra pavojin
gas. Po žeme yra įrengtų didžiulių bunkerių, 
kuriuose įrengti ginklų, maisto ir aprangos 
sandėliai. Milžiniški tankai, tiek rusiški, tiek 
vokiški, patrankų eilės ir kulkosvaidžių liz
dų grandinės saugo nepajudinamas tvirtoves. 
Iš tokių centrų partizanai siunčia kovos vie
netus į įvairias vietoves komunistų žiau
riems veiksmams sulaikyti, kaip pav., sukliu
dyti lietuvių trėmimą į Rusiją ar turto gabe
nimą iš Lietuvos”.

— Nuostabi organizacija! — sušuko Gegu
žis. — Aš niekad nemaniau, kad lietuviai su
geba įsisteigti tokias apsigynimo priemones. 
Ir ne vien jie gintis moka. Jie atkakliai puola. 
Ir tos tvirtovės — kas tam tikėtų? Ir tai prieš 
tokį milžiną kaip Rusija. Rodos sukaustyti, 
o spjaudo ugnimi.

— Tai dar ne viskas, — tarė Andrius. — 
Jie ima belaisvius, kuriuos visaip nuteisia: 
likviduoti, arba sunkiems bei lengviems dar
bams.
— Ar gi? — netikėjo Gegužis. — Priverčia 

komunistus jiems dirbti? Ha, ha, ha! Įdomu, 
kaip bolševikai jaučiasi. Jie vergauja Stali
nui, bet kad dirbtų lietuviams, to tai jau nesi
tikėjau.

— O bet gi tai faktas. Tik paklausykie.

18.
Lietuva Nesiduos Sunaikinama

Andrius skaitė toliau.
7. Partizanų belaisviai ir Karo Tribunolas
“Neatsargus keleivis, užklydęs į tokią par

tizanų įsitvirtinimo aplinką, greit patenka į 
partizanų tinklą ir iš jo nebeišeina. Tokius 
teisia partizanų karinis teismas. Jei jis pri
pažįstamas tauriu lietuviu, o tokių pasitaiko 
gan daug šitaip patenkančių į partizanų teis
mą, ypač ieškančių pasislėpti nuo komunistų 
teroro ir prisidėti prie partizanų, toks priima
ma į kovotojų eiles. Komunistų prisiųsti šni
pinėjimo agentai be pasigailėjimo šaudomi, 
o lengvesniais atvejais sodinami į požemiuose 
įrengtus kalėjimus.

Karo Tribunolas sudaro sąrašus komunis
tų partijos narių, enkavedistų (naujoviškai 
tariant emvedistų) bei asmenų, pasižymėju
sių žiaurumu lietuvių atžvilgiu. Jis nuspren
džia juos suimti ir patraukti teisman. Parti
zanai turi daug belaisvių. Prie belaisvių yra 
priskiriami komunistai bei jiems perdaug at
sidavę administracijos tarnautojai, sugauti 
apsupus kokį miestelį. Taip pat į nelaisvę pa
imami raudonarmiečiai, policija ar enkave
distai.

Kaip pavyzdį, paduodame čia žinią paimtą 
iš komunistų spaudos, kaip Gruždžių valš- 
čiaus apylinkės komiteto pirmininkas Jurgic- 
kas buvo partizanų suimtas ir kuriam pavy
ko pabėgti. Rašo taip: “Kartą naktį į jo tro
bą užplūdo gauja svetimų žmonių. Sudėję į 
vežimą visus Jurgicko drabužius, indus, 
maisto produktus, jie viską išvežė, palikę tuš
čią nuniokotą trobą. Patį Jurgicką jie išsive
žė su savim į mišką, grasydami sušaudyti”.

argumentas, tuo labiau, 
jei tuos sprendinius da
rant, sprendžiamose insti
tucijose buvo balsuojama 
“prieš”... “Demokratišku” 
galvojimu, tai taip balsa
vusių, joks daugumos 

t neįpareigoja.

Administracijos tarnautojus partizanai 
paprastai suima tik tokiais atvejais, kada pa
starieji žiauriai elgiasi su lietuvių liaudimi, 
pataikauja komunistams, ar persekioja par
tizanų šeimas. Iš komunistinės spaudos ap
rašymų matyti, kad minėtas Jurgickas buvo 
komunistas, labai spaudė ūkininkus su na
tūralinių prievolių išieškojimu ir šnipinėjo 
partizanus. Komunistams belaisviams yra 
taikomas sunkesnis režimas ,negu raudonar
miečiams ir policininkams, nes pastarieji, 
būdami partijos nariai, yra atsakingi už vi
sus žiaurumus, vykdomus okupantų Lietuvo
je.

Iš raudonarmiečių būna ir padorių žmonių, 
kurie jungiasi į bendrą kovą prieš Stalino 
diktatūrą. Iš dezertyravusių raudonarmie
čių partizanai kartais sudaro net specialius 
dalinius, kuriuos ilgesnį laiką laiko griežtoje 
savo priežiūroje.Gana išbandytus dezertyrus, 
išėjusius partizanų mokyklas, siunčia į Gudi
ją organizuoti partizaninio judėjimo. Iki šio 
laiko išdavimo iš tokių pusės nebuvę”.

— Nuostabūs dalykai! — tarė Gegužis. — 
Nė sapnuote nesapnavau, kad lietuvių parti
zanai turėtų požemines tvirtoves, ginklų ir 
maisto sandėlius, imtų belaisvius, teistų ko
munistus, juos likviduotų bei priverstų dirb
ti partizanių naudai. Skamba kaip graži pa
saka. Žinojau, kad yra partizanų judėjimas, 
bet maniau, kad tai kokios palaidos išbadė
jusių driskių gaujos, darančios kiek žalos 
smulkiems Sovietų armijos daliniams, arba 
likviduojančios vieną kitą neatsargų policis- 
tą bei čekistą. O gi čia pasirodo, kad tai pa- 
jėginga slaptai veikianti kariuomenė. Na, na.

(Bus daugiau)
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Lietuvių Laiškai Iš Indokinijos 
Pragaro

— Geriau S metus sėdėti atogrąžų kalėjime, 
kaip visų gyvenimų praleisti Sibire. — Kova už 
svetimus interesus blogiausio klimato krašte.— 
Kai negali su niekuo lietuviškai šnektelt.— Mū
sų draugai — kriminalistai. — Retkarčiais ir 
Saigono mieste nuskamba lietuviškoji daina.

DARBININKAS

Lietuvos Ministeriai

partijos organas 
“Tiesa” visą laiką džiūga
vo, kad visame krašte že-

Paskutinio teismo dieną, 
kai angelai pašauks visus, 
kurie kadaise paasaulyje 
gyveno, rinktis i vieną vie
tą didžiajai ištarmei išgir
sti, daugiausia vargo bus! 
tiems dangaus pareigū
nams. kuriems bus įsaky
ta surinkti lenkų ir lietu
vių tautų narių kaulus. 
Bus vargo ir rūpesčių ne
maža kai reiks juos at
skirti nuo mongolų, samo- 
jėdų, indonėzų. indiečių, a- 
patčų. australiečių, aigip- 
tiečių. pagaliau, vokiečių, 
rusų, amerikiečių, prancū
zų ir daugybės kitų tautų 
kaulų bei palaikų...

Štai, kad ir dabar, kai 
pasaulyje viešpatauja ta
riamoji taika, kai tarptau
tinės teisės akimis žiūrint 
yra beveik viskas tvarko
je, kai pasaulyje viešpa
tauja “taiįra ir rimtis” ge
ros ir negeros valios žmo
nėms. mes tebegauname 
laiškų iš mūsų tautiečių griežtu protestu ir panie- 
fronte.

— Kur gi tas frontas 
šiandien yra? — pasitei
raus tūlas skaitytojas. Ne
nustebkite: pasaulyje vi
sada rasi vietelę, kur kas 
nors kariauja. Gi su bena-Lietuvą, kad ir per patį 
miais lietuviais taip yra: pragarą ten eitų kelias, 
jeigu kariauja koki nors Dalis mūsiškių bet gi. ne- 
indokiniečiai. tai būtinai betverdami, grįžo... Tik, 
ten rasi ir lietuvį, o lenką žinoma, buvo nuvežti ne į 
tai su tikriausia garantija, t ten, kur norėjo.

— Jūs neklauskite mūsų/ Tu žinai, mielas Domai, 
kur šiuo metu stovi mūsų kad aš esu kauniškis dar- 
legijonas — pradeda laiš
kus lietuviai iš Indokini
jos. Tam nėra taisyklės: 
jis siunčiamas mums' neži- dai ir išsiuntė prievartos uostą.!'paiikdami‘'EŪl miat’dar daug^kuo sk7riZ- 
nant kur. pasak musų va-.darbams j Austriją, 32 km ir joje esanči mūsu mčs nu0 jų. Mus, kad ir 
dų. reikia uz svetimųjų m-nuo VienM miesto Sun- mie| Lietuvą jos pačios kaip išblaškytus, riša vie-

Ina ‘mintis, vienodi jaus- 
Iš pradžių kelionė buvo mai. Mes nepakrikome gy- 

įdomi: matydavome viso-Genimo audrose ir nepa- 
_ . __ , . .. ... kias Viduržemio jūros sa- klydome, kad ir labai mig-

nTC;2?.T Ias- ^et P° keIeto dienų lotose svetimų žemių pla-
Neptūnas ant mūsų smarkybėse. Čia neieškome mes 
kiai supyko. Nors mūsų laisvės ir rytą bei vakarą 
laivas buvo didelis — 28,- meldžiamės: Gerasis Die- 
000 tonų talpos, — jį aud- ve, leisk greičiau išeiti iš' 
ra švaistė, kaip ubago ter- šių nevalios namų iš ūka- 
boj duoną. Port - Saido notų tamsumų.
uostas atrodė žavėtinai. Tu klausi apie lietuvius; 
Perplaukus Sueco kanalą, iš mūsų gimtosios Ukmer- 
kelionė liko nebeįdomi: ges apskrities. Žinau, kad! 
matėsi tik dangus, vanduo tokių yra. Deja, jie yra! 
ir laivą lydinčios žuvys, palikę krašto pietuose ir1 
Vien iš pasirodančių ret- priklauso kitiems legijo- 
karčiais žuvėdrų patirda- nams. Su jais negaliu susi- 
vom apie netoliese esan- rašinėti, nes visas užrašų 
čias salas. knygutes pamečiau pulda-

Pagaliau priplaukėme mas priešus per ryžienas 
didžiausią pasaulio tvirto- (ne rugienas...). Mano gi 
vę — Singapūrą. Tuoj pa- batalijoje, be manęs tėra 
stebėjom, kad ir čia karo 5 lietuviai. Kitose kuopose 
'būta. Dideliame uoste sto- taip pat retai. Kai dar gy- 
jvėjo šimtai didžiausių lai
svų. Kai kurie jų tebebuvo 
užmaskuoti ir kyšojo tik 
patrankų vamzdžiai. Išli- 

, pome Indokinijos uoste 
Saigone. Kraštas atrodė 
labai keistas, 

! Žmonės 
girtuoklio piniginė. Jų kal
ba taip mums, europie-

Ir meškutei karšta — Kiekvienas alsuotų ir iškištų liežuvį, jeigu rei
kėtų dėvėti kailinius Chicagos 100 laipsnių karštyje. Ši meška yra Brook- 
field zoologijos muziejuje.

I

•mes. traukdamiesi nuo 
"draugų”, pasidavėm ne
laisvėn amerikiečiams. 
Deja, atrodo, kad mes 
jiems kaž kodėl nepatikom 
ir jie padovanojo mus 
prancūzams taip, kaip sa-
jkysim, vardadienio proga 
motina padovanoja vai
kams lėlę pažaisti... Čia ti
krą “rojų” išvydom. Kas 
aprašys mūsų bado, vargo 
ir skurdo dienas jų nelais
vėje! Kai jos jau gerokai 
sunaikino mūsų jėgas ir , .. . .
kai mūsų kūnai pasidarė Pa®AU iaia*. , -_ _____ _________  pac po to, ftoki nepatvarūs, neatspa
rūs ir menki, mus pradėjo 
lankyti visokios mongolų
1

mielas, Domai, kokiu būduįčiams neįprasta. O saulė, Lėktuvais, 
aš pasidariau “fašistu” ’ ’~* T’ " ‘
"karo nusikaltėliu”;
dažnai mus vadina dabar, kaip drambliai.

Tu dar atmeni, 
Lietuvoje buvau labai ne- kas daug 
turtingas ir mano tėvai 

1 skurdžiai, y- 
pač po to. kai mano tėvą į- 
suko į tą prakeiktą fabri- 
mo mašiną. Didesnio

” ir saulė! Ji taip pradėjo mus 
kaip kaitinti, kad mes gėrėme 

Žinoma, 
kad aš tai buvo labai neprotinga: 

geria, čia tuoj 
apserga. Dabar pripratom 
mažiau gerti ir tai tik ar
batą, kurią verdame dieną 
ir naktį. Pakliuvome į blo- 

už giausio klimato, kartu ir

Maskvos “Pravda”, So- mieji “ministeriai” yra ko- 
i vietų Sąjungos komunis- munistinės sistemos blo- 
tų partijos oficiozas, lie- gybių ir klaidų atpirkėjai, 
pos mėn. pabaigoje pa- Iš “Pravdos” pranešimo 
skelbė, kad “trys Lietuvos matyt, kad visi trys pa- 
ministeriai komu n i s t y smerktieji tarybinės Lie- 
partijos kaltinami, jog tuvos “ministeriai” atsto- 
kaip reikiant nesirūpino vavo Lietuvos ūkiniam gy- 
piūtimi“. Praminęs, vals- venimui. Jų pasmerkimas 
tybiniy žemės ūkų ir javų rodo, kad ūkinė padėtis 
gamybos ministerijos “tei- Lietuvoje nepaprastai blo- 
singai buvo kritikuotos”, o ga, nors Lietuvos komu- 
atsakingi ministeriai ne- nistų 
galėję dėl tu kaltinimų pa
siaiškinti.

Toks “Pravdos” praneši- mė gerai Įdirbama, gražiai 
mas apie apkaltintus tris bujoja tarybiniai ūkiai ir 
tarybinės Lietuvos “mi- visais keliais važiuoja 
nisterius”. Jis ryškiai pa- raudonosios gurguolės... 
rodo, kad Lietuvą valdo ne Atleidimas ir apkaltini- 
vaainamieji “ministeriai”, inas tarybinių ūkių (kol- 

bet komunistų partija, ku- chozų) 
, rios centras Maskvoje. Ko- kiaušiai parodo, 
munistų partijos kaltini- chozai Lietuvoje 
mas yra galutinis. Toliau pasisekimo ir yra nepa- 
apkaltintuosius savo ži-. prastai nuostolingi, 
nion perima NKVD.. Jiems vadovauja iš Rusi- 

į Manoma, kad trims tary-; jos gilumos atvežti “spe- 
; binės Lietuvos “ministe- cialistai” ir dirbama sovie- 
riams” kaltinimas buvo jimais metodais. Kadangi 

^P‘e padarytas r—....................................... '

gyvenimo ka, jjems jau suversta vi-j “neklaidingi” i

“ministerio” aiš- 
kad kol- 

neturi

nors

ir mūsų pačiu išgamų kol ™ane proletaro tiek sočia- turtingiausio visokiais pa-
* u * ° t tirto Izilmn riolr nrooirimi po7itoic? Irracto

patrankomis, 
tankais. Dažnai esame žy
gyje, nuolat pavargę.

Dar klausi mane apie padarytas gerokai anks-, kolchozai įeina į komunis- 
gyvenimą legijone. Atsa- čiau jis pasjęeibtas tada,;tų partijos dogmą, tai jie 
kysiu_ trumpai: gyvenimo. kai jiems jau suversta vi-i “neklaidingi” ir už jų ne- 

kaltė dė! visškai sužlug-; pasisekimus turi atsakyti 
“draugas ministeris”. Pa- 

rašė, jog 
tarybinių ūkių ministerių 
yra VI. Augustinaitis, gi 
vėliau “Tiesoje” buvo ži
nutė, kad Lietuvos ūki-

kyk tai kitiems. Netikėki-!^ tarybinžs Lietuvos1 
te Jus. jauni Lietuvos vy- ūkinio „yvenlmo 
rai, gražiomis pasakomis, ------
reklamomis ir pažadais, faįtai

Taria- vasarį “Tiesa

____ priduoda mums
Nors Jums gyventi ir sun- daUg vilčių ir mes, lietu
ku, bet čia nestokite. Šim- vįaj tremtiniai Indokinijos 
Aą kartų ne. Aš patikėjau,-pragare, ištversime.

jau ne kiniečiai: — mos-!čia mūsiškiai keikia viską
- - - - — - . _ -______- _ • , , .

line kilme, tiek praeitimi razitais kraštą, 
gal niekas negalėtų suras- — Kas yra čia 
ti. .. ......... _
nelaisvės aš sutikau va
žiuoti bet kur, 
mo, nors ten ir savo namų

. neturėjau... Aš pasirašiau
sutartį ir atidaviau savo nu vidury džiunglių; esa- 
kūną į bjaurų atogrąžų me čia atvykę taisyti ke- 
kalėjimą savanoriškai lio. Lietuviai esame išmai- 
penkiems metams. šyti įvairiuose legijonuose

Tai skaičiau dideliu lai- visokių tautų tarpe. La- 
mėjimu, nes vis dėlto tai biausia mes čia pasiilgsta- 
buvo geriau, kaip važiuoti 
į Sibirą visam amžiui.

Jūs jau girdėjote ir skai
tėte daug pasakojimų apie 
svetimšalių legijonus. Re
tas jų buvo labai žavingas. 
Gyvenimo tikrovę gi rado
me dar daug žiauresnę.

Po to, kai mus keletą mė- Mūsų tarnybos 
nešiu apmokė P. Prancū- dauguma yra

, . . , « i- i i • zijoj. įsodino į vieną puiku minaliniaibminkas, zaliakalmetis. anglų keleivinj laivą ir vieI kuriems jų tėvynėje grėsė 
G^-venau ten iki 194o me- ną m sausj0 mėnesio 10-15 metų kalėjimas. Mes 
tų, kada mane sugavo na- męs apieidome Mar- lietuviai, nors taipgi bena-

misijos, dar būnant Vokie
tijoje. Mums grasino, šau
kė ant mūsų ir gražumu, 
pagaliau, prašė grįžti į sa
distiško smurto “rojų”. 
Suvargę kūnu, mes tebe
buvome sveikos dvasios: 
užteko dar mums jėgų su

ka išvyti agentų gaujas. 
Likome nežinomam trem
tinio gyvenimui, be teisės 
kam nors pasiskųsti, vie
nok su tvirta valia grįžti į 
numylėtą Nepriklausomą

------------ ... ---- j----— ---- ------- , L-----------. 
lėtas metų nešiojame šau- dvėsiau ir nieko neuždir-; 
turus ir paleidome daug bau. Vienok pas mane dar 
šūvių kare už svetimus in- buvo gyvybė, kurią besi- 
teresus. t
no už mūsų mielos Lietu- atimti. Taigi mes bėgom iš 
vos laisvę. Neretai suside- vienos Vokietijos vietovės 
da aplinkybės taip.
mes turime kariauti prieš slenkančios

kad į kitą vis tolyn, nuo be- 
> raudonosios 

tas tautas, kurios, kaip ir uždangos, kuri vis labiau 
kovoja ir plačiau dengė šalis. Pa

galiau naciai mus sugavo 
— Mūsų dienos legijo- ir išsiuntė į savo kariuo- 

nuose prasidėjo tada, kai menę. Tau dabar aišku,

mūsiškė šiandien, 
už savo laisvę.

įsigyk Angliškai-Lietuviškų Žodynų 
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
n-?. ik- yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
konv^rtą kuponą su $3.00. ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie-i 
tu viską Žodyną.

366 W. Kroaduay,

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame S. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas............. —
Adresas

%, • * ' 1

ir {įrašome atsiųsti mums Anglis-

... ... _ . _ . . Karnl ne- As PatlKeJau»ipragare, ištversime. Kad niam zvvenimui vadovau-■Vis dėlto is prancūzų sias musų pnesas? — Tik|ir dabar čia esu. Neretai fr k’aip toli nu0 gimtosiosija Uaudis
!•;žemės gyvendami tikimesi Neaišku, kuris ‘ ministe- 

pakelti tostus už patirtus rjs” apkaltintas iš pramo- 
musų ir mūsų nės srities. “Pravda” skel- 

_gražiojoj bja jOg apkaltintas pra- 
iLietuvos sostinėj — Vii-įmonės ministeris, bet gi

ik ne na- kitai! Nuo jų mes ginamės;klimatą, parazitus, 
specialiais tinklais.

Šiuo metu laikinai gyventuos, kurie gražiai apie le-

me lietuviškos kalbos, 
gimtojo žodžio. Blogiausia 
čia yra ne karas, 
gas, ne karštis, o 
negali gimtąja 
šnektelt. nerandi 
kuriam galėtum 
tėvynės nelaimę

svetimas, 
liesi, maži, kaip

tęs, nuovargį, bet ypač; didžiulius
tautos vargus gijonus kalbėjo. - -

Mums džiugu kad pasie-jniuje! — Šiais kupinais į Lietuvos pramonės minis. 
kia mus žinios, kad pašau- vyties žodžiais baigia save enją paVergėjų suskaldy- 

ta į visą eilę pramones
Tęsinys 8-tame pusi.

lis pradeda pagaliau susi- laiškus Indokinijoje 
prasti ir nebe verčia trem- Genantieji lietuviai, 
tinių grįžti prievarta. Šie1 K. Pelėkis.

ne var-; 
tik, kad’ 

kalba! 
draugo,į 
širdį ir 
atverti, 
draugų 

visoki kri- 
nusikaltėliai,

i

l 
venome Saigone, dažnai; 
sekmadieiais susitikdavo
me gana gražus tautiečių 
pulkas. Ir, ach kaip toli 
nuo gimtinės, praskambė
davo lietuviškoji daina. 
Ten ir' kariauti mažiau 
tekdavo, čia gi; šiaurėje, 
kovos vyksta daugiausia 

'prieš komunistus, net su

sutaupys jums pinigų 4 būdais

I. TAUPYK SU 
DIRBTUVES 
PRIPAŽINTAIS 
METODAIS 
Mes padarome 
darba sulig 
dirbtuvės išdirb
tu metodu spe
cialiai Fordo in
žinierių. šios 
metodos sutau|P> 
laiko, rūpeščio 
ir pinigų.

3. TAUPYKITE 
SU TIKRO
MIS FORDO 
DALIMIS...
Mes naudojame 
tikras Fordo 
dalis. Pada
rytas kaip 
tik Fordu' 
Jos tinka ge
rai., dirba 
gerai, ilgiau 
tveria.

1. SUTAUPYSITE 
SU FORDO 
IsLAVINTOIS 
MECHANIKAIS...
Musų mehanikai gali 
sutaupyti jums laiko 
ir pinigų, dėlto, kad 

jie žino jūsų Fordą 
labai gerai.

2. SUTAUPYSITE 
SI SPECIALIAIS 
FORDO 
ĮRANKIAIS...
Mūsų įrankiai yra pa
daryti aptarnauti 
Fordą geriausiai. 
Atlieka darbą grei
čiau mažiausi? kaina.

GREITAS PATARNAVIMAS... LENGVI ISSIMO’&’IMAI
PAMATYKITE SAVO DRAUGIŠKĄ FORDO DYLERj



Antradienis, Rugpiūčio 26, 1947 i
Ką Pasakoja Rūsy Profesorius 

Ištrūkęs Į Ameriką
— Kaip mes Rusijoje balsuodavome. — Kai 

suareštavo mano vieną studentą. — Kaip bol
ševikai tardo rusus. — Profesorių priverčia likti 
šnipu. — Kaip cenzorius taisė jo knygą, įvesda
mas Stalino vardą. — Nuotaikos rusą mokykla- : 
se. — Studentai pirma turi išlaikyti politinius 
egzaminus. — Komunistas Petrovas universite
te laiko kvotimus.

| “sužalo- ■APIE LENIGRADO AP- I sekti, kas įmetė 
KASUS IR AMERIKOS j tas” korteles.

IŠLAISVINIMĄ

A * «* « t > ' • ' ■ * * v

DARBlfrlNKAŠ

j
— Aš esu išaugęs ir iš-; 

auklėtas Sovietų Sąjungo
je. Kai buvo apgultas Le
ningradas, mano žmona 
padėjo kasti apkasus, o aš 
dėsčiau Leningrado uni
versitete. Vėliau mudu bu
vome perkelti į pietų Ru- 
siją, kur mus užtiko vo- ^sijos^^ų^karjera daug’ Kuris laimės? — Čia matome du raitelius ir veršį, dalyvaujančius 62-je metinėje 
kiečiai ir nusiuntė į Bava-i uo prįklauso. ~ ~ m ’
riją. Greit po to mus įs-j Prieš „„kimus 
laisvino amerikiečių, dali- darbininkų susirinkimai; arklį greitesnis.
niai, taip pradeda vie— ■ kį^kviename fabrike ^^.p— I *
nas Rusijos profesorius sįaustai yra užrakinami, kai studentas nustojo lan-'nodavo, kad paleistieji 
(slapyvarde Dmitri Buli- kiekvienas turi dalyvauti! kytis ir aš patyriau, kad žmonės ne tik neprisipaži-

\ i rr,r> ... t • , w s 4* Avm f, n n cmitinge. Jei kas p-------  , ,, . _.
Amen-:rakto nuo <jrabužių anks- tik išbraukėme jo vardą įs apklausineti...

Ičiau mitingo pabaigos, to sąrašo, nieko neklausinė-| Slaptoji p . _

DARBININKŲ 
MITINGAI

į
Skelbiant rinkimų davi

nius, skelbiamos ir pavar-! 
dės komisijos narių. Jie 
neriasi iš kailio, kad tik 
būtų vienbalsiai (ar — ar
ti to) pasisakyta už vai-, 
džios kandidatus, nes ko-j

minus ir įrodyti, kad jis nemalonumų. Paklausiai! 
turi “tikrą istorijos supra-tą jaunuolį visai lengvų 
timą”. Studentai negali į-j dalykų, bet ir tai jo atsa- 
stoti į aukštesniąją moky-įkymai buvo blankūs.
klą, pirma neišlaikę politi-; Mano nusistebėjimui se
nių egzaminų. įkretorius atsiliepė: “Žiū-

Studentai supranta, kad rėk, jis tikrai žino atsaky- 
nežiūrint kaip jie žinosimus, tik negali gerai išsi- 
savo dalykus, bet jei ne iš- reikšti. Jis yra taip išvar- 
laikys politinio egzamino, gęs”. Aš toliau klausinė- 
negalės įstoti į universite-jjau lengvus klausmus, kol 
tą. Dėl ’to šie egzaminai »------
taip nepopuliarūs.
KOMUNISTŲ VEIKĖJAI

UNIVERSITETE
— Nemaloniausia univer

siteto klasių problema, — 
rašo profesorius, — yra 
dažnas pamokų apleidi
mas dėl komunistinio ar 
komsomolo (komjauni
mo) studentų veikimo... 
Man, kaip ir kitiems pro
fesoriams, buvo a 
moksle 

;dentai 
i partijos

j Calgary (Canada) parodoje. Tai yra lenktynės ir klausimas kas laimės — veršis 
būna ; be raitelio ar arkliai suraiteliais? Raitelis bando sulaikyti veršį, kuris pasirodė už

gin) savo gyvenimo istori- mitinge. Jei kas 
ją, išspausdintą ~ -
can Mercury”.

DRAUGAS, KURS PER (vardas atžymimas.
RINKIMUS BALSAVO

SLAPTAI
— Būdamas Rusijoje rin- (kompartijos) ___

kimų dienomis aš visada kandidatą, tai būtų kontr-į AŠ BUČIAU SU DŽIAUG- 
balsavau “taip”, nors aš revoliucija”, 
norėjau balsuoti “ne”. j Daugeliui parinktasis!

Ir toliau kalbėdamas a-kandidatas nepatinka, bet! 
pie Rusijos balsavimų sis- jje apie tai nepasakys neii 
temą, jis pažymi, kad ten savo draugams, nei žmo- 
rinkimų metu bloga ne tik nai> nej namiškiams--- jei
tas, kad sąraše yra vien iškiltų kokie tardymai,! 
valdžios kandidatai, bet ir, kuo mažiau žino net tavo 
dėl to, kad nėra laisvės sa* artimieji, tuo geriau, 
vo balsą paduoti slaptai. ’ tfroras
— Mano artimas draugas!

Aleksiejus, i 
per balsavimus įėjo į bū-'bar, po karo, 
dėlę sudėti balsų į voką. MVD, seniau NKVD) vi-! 
Kelioms dienoms praslin-' sada buvo mano 
kus jis gavo “pakvietimą” i—

ną, sena moteris įvedė į 
gražiai įrengtą kambarį, 

prašo J° tėvas areštuotas, mes no kaltais, bet net nebuvo Slaptosios policijos agen- 
A-i- -i------ ------ ------ j- i-i—tas buvo kitas, bet jis tu

rėjo pilnas informacijas.Slaptoji policija, kurf
darni. Visais tokiais atsiti- prižiūri lagerius, kartais j Priėmęs profesoriaus pa

tik rūpestingai reikalinga tarp areštuotų-reiškimą, jis paprašė pasi-_  A.Š buvau dau^* kartų1 kimais _ _
kada renkami kandidatai., stengiesi parodyti įtartojo jų turėti kokį specialistą. (rašyti, bet nauju, tik poli- 
Niekas nekalba prieš nepažįstąs ar ne taip ge- Profesorius nekartą su-1 pijai žinomu vardu. Slap-

( pasiūlyk irai pažįstąs, kaip atrodo... prato, kad tokiais jo ap-i toji policija ypač reikala-
tu kontr- aš cit klausinėjimais policija vo pranešti kas ir kokius

bando surasti kabliuką, ryšius turi su užsienie- 
'kad į savo lagerius uždą- čiais, kokius anekdotus ir 
rius jiems reikalingą nu- juokus pasakoja.

kad kas matytą specialistą. į Ta nauja per prievartą
— POLICIJOS REIKALĄ- i uždėta “pareiga" profeso- 

VIMAS: BCK ŠNIPU Į F11* labai aleKe- *>et jis nie- 
_ .. .. v- kam nedrįso pasisakyti,

_ * • Ja- • -V išskyrus savajai žmonai.areštuoti. Štai dėl ko Ru- pranešti, jei kuris iš mano • __^r uip

SMU PASIKVIETĘS 
UŽSIENIETI...

— Vien tas, I
nors matė tave kalbantis 
su kuo nors, ką MVD ap- 

■ šaukia “liaudies priešu”,
‘yra pakankama priežastis —

susirinko pakankamas 
skaičius teisingų atsaky
mų (į kitokius— nebekrei- 
ipiau dėmesio), ir jam ga- 
! Įėjau pastatyti mažiausį, 
'bet pakankamą pažymį.

Sekretorius dėkingai nu
sišypsojo. Jis pakratė kar
štai mano ranką, padėkojo 
man. kad “supratau rei
kalą” ir išėjo su savo 
draugu, patikdamas mane 
labai prislėgtą”.

Tas .Amerikos laisvėn 
patekęs rusų profesorius 
pažymi, kad šitokie atsiti
kimai yra kasdienis sovie
tų gyvenimo reiškinys, 
.kad ten piliečiai išgyvena 
nuolatinį terorą, kad so
vietų santvarka tai — po

licinė valstybė.
Dr. J. Prunskis. 

no savo dalyko. Nuspren-i Red. pastaba. Mūsų ben- 
džiau, kad jo negaliu pra-;dradarbis Dr. J. Prunskis 
leisti. Jau buvau tą besą-:rugpiūčio 31 d. žurnalisti- 
kąs, kai pajutau ranką:niu studijų tikslu išvyksta 
ant savo peties. Prie ma- į tolimas keliones. Jis ap- 
nęs stovėjo komunistų'lankys tropikalines šalis: 
partijos sekretorius.“ šis Kubą, Jamaiką, Haitį, San 
draugas savo dalyką mo- Domingo. Puerto P‘ 
ka gerai, — kalbėjo šis vy
kesnis jaunuolis, — bet 
partijos veikla neleido jam 
išklausyti tiek daug pa-' 
skaitų ir dėl savo įtempto; 
socialinio darbo, jis nega-i Aš Išėjau Lauko Arti 
Įėjo pilnai pasiruošti jūsų, Aš iš5jau iauk„ ,rtl 
egzaminui . Jis prašė vėl 
tą vyruką egzaminuoti, 
kad parodytų, kaip gerai 
moka.

PETROVAS IŠLAIKO
EGZAMINUS...

— Negalėjau susilaikyti 
nenusišypsojęs, - 
koja profesorius, 
man buvo visiškai aišku, 
kad jisai buvo visiškai ig- 
norantas tame dalyke. 
Niekada jis neatėjo į klasę 
pasiruošęs. Pasakiau se
kretoriui,- kad aš jau pra
leidau porą valandų su 
juo, ir vis be naudos. Tada 
kompartijos sekretorius 
labiau formaliu tonu tarė 
man. kad jis labai tą įver
tintų, jei toliau tęsčiau eg
zaminą. “Aš būsiu kartu". 
— pridėjo jisai. Aš žino
jau atsitikimų, kada egza- 
minuotojai buvo apkaltin
ti tyčia nukirtę studentus 
dėl partinės veiklos, ir aš 
nenorėjau turėti panašių

I

kad 
stu-1 
prie

išku,
nepažangūs 

mėgo 
ar 

nes tas jiems 
tis pirmyn 
gyvenime.

Taip, pavyzdžiui, įvyko 
egzaminuojant studentą 
Petrovą. Jo atsakymai pa-j 
rodė, kad jis visiškai neži-’

dėtis 
komsomolo, 
padėjo kas- 
universiteto

kai pajutau ranką:niu studijų tikslu išvyksta 
— Prie ma- i tolimas keliones. Jis ap-

Puerto Rico,
Bahamas. “Darbininko” 
skaitytojai gali laukti įdo
mių rašinių su kelionės į- 
spūdžiais.

sijoje vengiama užsienie-'drau^ pareikštų “pavo- Į darbininkų ir draugų gni- 
__ __ čių. Aš būčiau su dideliu Jingas mintis prieš ko- yra žmonių, kurie kits 

prieš metusj _ Slaptoji policija (da- džiaugsmu užkvietęs už-'munist^į partiją ar ^vietų kRą geka _ taįp rugų pro.
■ ■■' vadinama £ sa^HamuStariVyrmusyl^ Ji^^atarefesoriug apibūdina sovietų

VD. vi- Ji aplankęs, bet visada tu- pradėti pasikalbėjimą su Sąjungos gyvenimą, 
mintvip rėjau mandagiai atsikal-, žmonėmis, su kuriais as 
mintyje, bėti^ patiekdamas melą- dirbau ar su savo drau-

— Net dabar" ka-! ^in^us pasiteisinimus...,— į gaiš, turint tuos dalykus Į suterorizuotas, kaip
1 aaoar> Ka pasakojosi rusų profeso- galvoje. Net gi gaietų būti ___

Kodėl tu į-jt’ik "nakčia s^jT'autoJ™^ laimingai pasiekęs Ji dėsnis" teroras? “negu bom-
ittca savo pasikalbėjimus lterp-jbog kuriog kritQ ant

'ris ir motoras neišjungia-: TARDYMO KCMUOSE
mas. as jaučiu nervų }tem- Tam rusų profesoriui net tuos žmones Tokis atsiti-' - 6 J ...Pa. ’
Pima. Rusijoje nežinojai, keletą kartų teko būti tar-;kimas es, patartina Pra-!™snų

domam MVD būstinėje „ešti sekančia diena nes i MVD Pr.anesUas: To‘ , seaaiicių uieiių, ura, kje nam„ prlzluretojai pa- 
^ska,p pašte bėjo MVD vy:!renkami, _ rašo anas ru

nas ir kaleji-.ras, kaikune iš jų gali: profeSorius.
pranešti mums, ir mes ne-i

J CENZORIUS NEPRA
LEIDŽIA VADOVĖLIO
— Mano darbas universi

tete visada buvo sekamas. 
Vienas mano vadovėlis 
politinio cenzoriaus buvo 
sugrąžintas. Aš turėjau į-

------ „ o— r------------------- . j rašo anas rusų profe- 
ateiti į Rinkimų Komisiją šorius. ■ 
jo fabrike. Sekretorius tie- da gyvenu Amerikoje, jei pj 
šiai išdrožė: “Kodėl tu į- Į tik nakčia sustoja auto-‘™B, 
ėjai į būdelę, ar tam, kad;mobilis priešais mūsų du-;UbA' 
išbrauktumei vardą ofi- ris ir motoras neišjungia-: 
cialaus kandidato?”

(Pasirodo, per rinkimus;pimą. Rusijoje nežinojai, L 
stebi ir pažymi, kas eina į ar tas gali reikšti tavo ardomam 
būdelę ir kiek laiko ten iš-Įreštą, ar kratą. Kiekvie- ’ Leningrade, 
būna). ----- ..r-------- _

Aleksiejus pasakė, kad 
jis tik taip sau buvo įėjęs 
į būdelę ir balsavęs “taip”. 
Komisijos narys pasakė, 
kad esą malonu tą girdė
ti, ir parodė eilę balsavi
mo kortelių, kurios “taip 
sužymėtos, jog aišku, kad 
buvo patekusios į liaudies 
priešų rankas”. Aleksiejų 
prašė padėti susekti, kas 
tą padarė. Kadangi toje 
balsavimo vietoje buvo ne
daug balsuotojų ir polici
ja turėjo sąrašą tų, kurie 
balsuodami buvo užėję į 
būdelę, nebuvo sunku su-

— Niekada aš nesijau
čiau taip sugautas, taip 

j tuo 
; laikotarpiu. Tai buvo di-

t

I

Inas pašaukimas telefonu j čia buvo teismas ir kalėji- 
nakčia tave gązdino, nes mas. 
tai galėjo būti kvietimas 
aplankyti “didįjį namą” Atėjus į tardymo vietą žinotume kaip yra ištikrų-
taip buvo vadinama MVD ^Valandų. Iš pradžių tar-/'Ll'^
būstine Leningrade. Tas dytojas klausia — ar žinai jimui, — pasakojasi da-
po+o „ury kam pašauktas. Gal žinat bar tas rusų profesorius,

"— bet pagaliau man buvo, 
“ir'

;”Jdėti kokius palankius sa-
! apie komunistų

— paprastai reikia laukti po- ■«.»»m __ J1* ” l — As spyriausi tam spau-
pats jausmas, ,
skambutis suskamba vėly- kas negarbingai elgiasi?_ E<J "

--- -- - Pats;Gal žinai, kas kalba prieš pasakyta? kad jei aš

I 1/4

pasa-
— nes

' Aš išėjau iauko arti. 
Pasiėmiau pypkę kartu. 
Pasiėmiau, pasiėmiau, pasiė-

; Pypkę kartu! | miau

Anam lauke prie kelelio. 
Dėjau pypkę ant kalnelio 
Dėjau... ’

Ėjo žydas tuo keleliu 
Ėmė pypkę nuo kalnelio, 
Ėmė...!

Gale lauko atsistojęs, 
šaukiu, rėkiu, išsižiojęs, 
Šaukiu...! į /
Tu. žydeli, nekvailioki.
Man pypkelę atiduoki.
Man pypkelę...!

Mano pypkė kukavinė,
O cibukas misinginis.
Surazgytas. sumazgytas,
Kur aš gausiu tokią kitą? •

i 
i Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kuri laiką, bet negali
te apgaudinėti visų žmo
nių visą laiką. Lincoln.

bomis valandomis, 
žinai, kad normaliai, tvar-|vadus ar partijos U^iją? tolįa^^būsiT^užsispyręs' , 
Kingai gyveni tas ne-Liepia išvardinti savo Pą-jie bus priversti tikėti,! kinius apie komunistų 
ra garan įja, a nebusi žįstamus ir paduoti apie ^j “slepiu kriminali-!partijos nuopelnus pramo-

— Rusijoje, jei kas nors tardytojas tiesiai užsipuo-; 
pradingo ir jus įtariate, ja: “Jūs esate nariu kontr- 
kad jis areštuotas, jūs1 revoliucinės organizaci-! 
vengiate net jo vardą su- jos!” F" ' 
minėti. Mano universitete tuoj išvelka faktą, kad tu si(enkti policijos

^TO REDUCE HIGHVAY DEATH TOCEŲ

sr. VARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
areštuotas.

šmmcan Red Crou Photo .

Kye-eateMng Mfety sigiu are u«ed by the Toledo. OMo. Ked Croos ehapter 
in a campaifn to lower the number of traffle caeualties

juos visas žinias. Kartais nįus veiksmus”. Į nės ir inžinerijos sričių
i Turėdamas šeimą ir pri- pažangoje. Man buvo pa-

------- .—£* siminęs kaip lengva patek-!tarta įdėti draugo Stalino, 
revoliucinės organizaci- tj tarp areštuotųjų, profe-! vardą, “įrodymui, kad jis! 

Kai ta nanmcri -n« ----------.----------- ' turėjo lemiamos įtakos net
ir Jūsų srityje”. Tie politi
niai pataisymaj išgelbėjo 
mano knygą, ir ji buvo Iš
leista laiku.
RUSIJOS MOKYKLOSE
— Visose žemesnėse mo

kyklose, — rašo toliau a- 
jnas rusų profesorius, —■ 
reikalaujama mokyti, kad 
“tik Sovietų Sąjungoje? 
kur vadovauja išmintin
gas. visų tautų mylimas; 

į Josifas Visarionovičius 
! Stalinas, galima 
i tikrai laimingą 
mą .

Universitetuose 
kia dėstyti toje 
dvasioje. Kiekvienas mo
kytojas, nors jis dėstytų 
kalbas ar matematiką, tu
ri išlaikyti politinius egza- sekmadieniais

<Faji sorius buvo priverstas nu-
; 7 , ,___ _ ~___j_j reikala-

tokią tai dieną buvai to- vimui. Kad nekiltų įtari- 
mas, policija patarė su 
pranešimais lankytis ne į 
policijos būstinę, o pasi
rinkti kitą gatvę, kur yra 
jo pažįstamų, kur jis daž
niau eina. Kai profeso
rius suminėjo tokią gatvę, 
policija jam pasakė: “už
eik į namą Nr. 22, butą 
22". Profesorius norėjo už
sirašyti, bet slaptosios po
licijos agentas sulaikė — 
jam ir duotas toks lengvas 

i numeris, kad nereikėtų už
sirašyti, kas turi likti pa
slaptyje.

DIDESNIS TERORAS, 
NEGU BOMBOS ANT 

LENINGRADO
Kai jis nuėjo sutartą die-i

t

kiuose tai namuose, su to
kia tai kompanija. Nors 
tai buvo gimtadienio mi- 

1 nėjimas, MVD jau turi tik
slias žinias ir tas jiems at
rodo įtartina.

KAI PRIVERČIAMŲ 
DARBŲ LAGERIUI 

I REIKIA INŽINIERIAUS
Kadangi tas rusų profe

sorius buvo inžinierius, 
policija dažnai jam paduo-j 
.davo planus tų pastatų, 
■kurie būdavo su trūku-! 
mais, pasakydavo, kad 
statytojai prisipažinę kal
tais ir policijai bereikia 
žinoti tik techniškosios 
plano paklaidos. Vėliau 
minėtas profesorius suži-

gyventi 
gyveni-

irgi rei- 
pačioje'

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 atsto“ai.

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 i\nglijos Yankee Netvvork stočių kiekvieną sek
madienį nuo 2:15 iki 2:30 vai. po pietų'kalba įžymūs 
katalikai dvasiškiai. Kalbų temos iš Šv Vard^ litani-» 
jos.

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

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

■Executive Secretary, Archdiocesan Union of Holy 
INamc Societies .tema —

-JĖZUS, TIKINČIŲJŲ BRANGENYBĖ”.
Sekmadienį, rugp. 31, Mr. VVilliam E. Hale, Presi

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

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

i.
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I TWO LITTLE FLOOD VICTDIS Lietuvos Konsulato Chicagoje 
Paieškomi Asmenys

.nmerican .ted r*aoio

An lltinois Kcd Crass uorker puls twa ųuestionine yoanfsters to bed m a 
Ked Cross shelter ifter flocd uaters forced uuny families Irom their komes

ADOMAVIČIŪTE, Jadvyga, vieni gyvena Amerikoje, kiti 
iš Vilkijos valsč., gyv. Chicago- Brazilijoje.
*• I

I

FRANCAS, Vincas, gyv. Mil- 
ALEKNAVIČIUS, Juozas, iš waukee, Wis. 1928 m. buvo Lie- 

Panevėžio, jo žmona Augusti- tuvoje. 
na Šinauskaitė ir sūnus Vincen
tas, gyv. Chicagoje.

ALIŠAUSKAS, Adomas, Juo
zas ir Jurgis, iš Gudelių parap. 

! ALŠAUSKAS, Antanas, iš 
Plungės vai., gyv. St. Louis, Mo. 

į ALVIKAS, Antanas ir Jur-

Susirinkimas kviečiamas rug
sėjo 10 d... trečiadienį. 8 vai. 
vakare. Apreiškimo Parapijos 
salėje. North 5-th ir Haveme- 
ver Sts.. Brooklyn. N. Y.

BALF New Yorko Apskr. 
Pirm. Jonas Brundza

BALF Vajaus New Yorko 
Komitetą:

Pirm. Dr. B. .K. Vencius
Vice p. Juozas P. Mačiulis 
Vice p. Juozas P. Cinkus 
Vice p. Stella Charaska 

Sekretoriai:
Stasys Lukoševičius
Adv. Pranas Alevis 
Jonas Gahninas 

Iždininkas:
Antanas Matulis

Iždo Globėjai:
Juozas Garšva
Petras Montvila
Vincas Pūkas

HEW YORK CITY, N. Y. I
“Tag Days" įvyks š. m. spa

lių 2. 3 ir 4 dienomis, t. y. ket
virtadienį. penktadienį ir šešta
dienį. visose New Yorko daly
se bus gatvėse rinkliava lietu
viams tremtiniams šelpti, šiai 
rinkliavai leidimą parūpino 
BALF.

Darbas yra tokio didelio mąs
to. tiek reikšmingas ir kilnus, 
kad jį suprasti gali tik tie. ku
rie šalpos darbe yra dirbę, au
koję. rinkę aukas, ar kitu 
gelbėję kenčiantiesiems 
broliams Europoje..

Leidimui gauti įdėta 
darbo, bet ne veltui, 
mums Didžiojo New Yorko lie
tuviams tenka įrodyti, kaip mes 
ta didžiąja proga sugebėsime 
pasinaudoti. O pasinaudojimas 
pareis nuo to. kiek mes sugebė
sime. dirbsime ir kiek turėsime 
aukų rinkėjų..

Patyrimas parodė, kad juo 
daugiau kituose miestuose rin
kėjų į gatves išėjo, tuo daugiau 
aukų surinko. Pirmosios "Tag 
Days" įvyko: Hartford, New 
Britain. Waterbury. Conn.. Bos
ton. Mass. ir Chicago. III.

New Yorkas yra pasaulio di
džiausias 
jams yra 
gabumus, 
suraminti 
sius brolius Europoje.

Čia yra visų lietuvių reikalas. 
Į talką turėtų ateiti kiekvienas 
lietuvis ir lietuvė, kiekviena or
ganizacija. kiekvienas lietu- baį išsišakojus. Jų yra Jung. 
viams draugiškas geros širdies Valstybėse. Kanadoje. Lietuvo- 
žmogus.

Šiais reikalais pasitarti, susi
planuoti ir tinkamai pasiruošti 
ir šaukiamas susirinkimas. Ja
me dalyvauti Tamsta ir Jūsų 
draugija esate nuoširdžiai kvie
čiami.. Nuo Jūsų dalyvavimo 
priklausys šio didelio darbo pa
sisekimas. Maloniai prašome at
silankyti ir pakviesti savo pa
žįstamus asmenis ir draugijas, 
kuriems Lietuvos likimas ir šis 
darbas yra arti širdies.

būdu
savo

i
I 

daug 
Dabar.

miestas. Čia rinkė- 
proga parodyti savo 
0 tie gabumai gali 

mūsų vargstančiuo-

I

I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

BROCKTON, MASS.
Serga — Prieš trejetą savai

čių širdies liga sunkiai susirgo 
ilgametis LDS 2-ros kp. narys ir 
didelis “Darbininko” prietelius 
ir rėmėjas Vincas 1 
gyvenantis 221 Savtelle Avė. 
Dabar randasi dr. J. Kvaracie- 
jaus priežiūroje, Brockton ligo
ninėje. Ward B. Linkime 
Samsonui greitai pasveikti.

Lietuvos Raudonasis Kryžius Dėl 
BALFo Ir Jo Pirmininko

• GALINIS, Simonas, s. Simo-
! no, iš Ūdrijos vaisė.
' GIRDAUSKAS, Juozas ir 
Jurgis, s. Dzidoriaus ir Vikto
rijos, iš Žaliosios valse.

GLEBAVIČIUS,
gimęs Amerikoje, gyv-o Phila- 

gis, iš Klebiškio ir Prienų vals- delphijoje.
j čių, vienas jų gyv. San Fran- GRINSKIENE - Valentaitė, 
■cisco, antras Shenandoah. Elžbieta, iš Subačiaus vaisė.,

ANCEREVIČIŪTE, Ona, d. gyv. Worcester, Mass.
; Adomo, iš Rudaminos, gyv. GRINSKIS, Jonas ir Feliksas,
i Chicagoje. iš Kupiškio vaisė.
1 ANCERIS (Ančerevičius).i GRUOBYS, Juozas ir Anta- 
| Antanas, s. Liudviko, iš Kėdai- nas, ss. Antano, iš Pumpėnų v. 
nių aps., turi maisto krautuvę HERMAN, Berta, gyv. Chi- 
Chicagoje. cagoje.

ANČERYTE - Kundrotieenė, j ICIKAVICIUS, Moisejus, ir 
Ona, d. Liudviko, iš Kėdainių a. jo žmona, gyv. Chicagoje.

ARDICKAS, Karolis, s. Vin-j IKAVIČIŪTE - Miliauskienė, 
; co ir Magdalenos, iš Vilkaviš- ir jos vyras Pranas, turi dvi 
įkio. Įdukras, ir kepyklą - restoraną
i ARRYTES (Arris), Nina ir Chicagoje.
‘Flora. Amerikon atvyko 1937- IVANAUSKAS, Andrius, iš 
| metais. :Gaulėnos par., gyv. Hardwick,

ASANAVIČIUS, Rapolas (A- Mass.

s. Karolio,

Juozas, gyv.

s. Juozą-

Tetervinų

Tik nesenai lietuvių laik- tremtiniams labai naudin-j 
raščiuose okupuotoje Vo-'gas. Kun. J. B. Končius Į sanavič, Rafail), s. Smolkio, 
kieti joje buvo perspaus-! nesusitaręs su UNRRA at- Zarasų aps. 
dintas Kun. Dr. J. B. Kon- rado kitus kelius ir būdus Į ASTRAUSKAS, Juozas,

Griškabūdžio, gyv. First St.,
Bostone.

AUKŠTIKALNIS, Jonas,
Povilo, iš Vabalninku, gyv.
Chicagoje.

AUKŠTUOLIENE, Marijona Yorke.
iš Palangos. 

BARSTYS, Leonas, iš Mosė
džio vai., gyv. Chicago. 

I BALČIŪTE - Kasparienė, El
zbieta, iš Liepalingio avlsč. 

BALINENAS, P., gyvenęs 
7142 S. Maplewood Avė., Chi
cago.

BAUBINAS, Jonas, iš Salako 
vai., gyv. Chicagoje.

BEIŠTARAS, Izidorius, 
, x. rxu„. xxr. D. KpvM,„. «an,%^°DO^ MataUfc>- a Eržvllko' r . .
čiim būdamas EuroDoie ^r- ziaus santykiai su Vandergrift, Pa., vėliau Chica- Kvėdarnos vai.
padarė vfsT kassaHma’BALF-° biotiniais Jogoje. I KAšINSKAS, Juozas, s. Ka-

’kad BALF-o siunčiamos ^hiaŽmas i^s^Jra BIELIAUSKAI’ Vincas, Fe-rio, iš Vilkaviškio aps.
—i -. _x.^_i_x.__ r-- darbiavimas su jais yrajįkgag įr Vaclovas, s. Baltra-i KASPARIENE - Balčiūtė,

artimas ir vaisingas. Lie-. mjejaus, iš Miroslavo vai., gyv. Elžbieta, iš Liepalingio vai.
KASTENAS,

atvyko 
gyv. Chicagoje. 

KAVALIAUSKAS, Vaslery

Samsonas.! čiaus, BALF pirmininko, visoms BALF-o gėrybėms 
pareiškimas. Tasai pareis- “ "' ’ 
kimas yra reagavimas į 
kai kurių laikraščių daro
mus priekaištus ir užmeti
mus r 
ir BALF veiklai. Kun. Dr. 
J. B. Končiaus pareiškime 
yra suminėta ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Va
dovybė. Pastaroji organi
zacija yra artimuose san
tykiuose su BALF. Todėl 
teisybės vardan mes laiko

je ir Argentinoje. ! me savo pareiga tais rei-
Štai šiomis dienom,s pp. Va-lkalais savo nuomon pa.

1 lentinas ir Ieva (Puodžiūnaite) 
Petrašiūnai praneša iš Lietu
vos. kad sausio 11 d.. 1947 m. 1- Kun. Dr. J. B. Kon- 
mirė Ona Višniauskienė. duktė 
Andriaus ir Rozalijos (Savic
kaitės* Puodžiūnų iš Pa višty
čių kaimo. Sudavijos.

PHILADELPHIA, PA.
Mirė Ona Višniauskienė

Puodžiūnų šeima ir giminė

i
i

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

I

P-
i t

la-

K.V.

Vietiniame lenkų 
“Gwiazda” rugpiūčio 
doje tilpo žinutė apie 
Černių ir jo atvaizdas, 
yra Anglijoje ir ten 
nęs. 
tilpo eilėraštis kun. Dr. Juozą 

'Prunskį. įžymų žurnalistą, pa
gerbti. XX.

Į

iš

iš 
S.

patiekti tiesioginiai mūsų i 
tremtiniams. I

2. Vaistų siuntos, kurią
. .... paaukojo mūsų tremti-/

B^S,??r?!.n.,n^1 niams Amerikos Katalikų!
Vyskupai, nepavyko iš
gelbėti. Bet dėl jos buvo ii-1 
gai kovota. BALF-o pir-l 
mininko įgalioti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Valdybos nariai buvo nu
vykę tais reikalais į Salz- 
burgą (Austriją), į kur 
minėti vaistai buvo nuvež
ti iš Ženevos.

3. Lietuvos

gėrybės atitektų vien lie
tuviams tremtiniams. Jis 
visą laiką užsispyrusiai ir 
nepalaužiamai kovojo su 
UNRRA nusistatymu, kad

laikraštyj
14 d. lai-
gen. Joną
, kad jis savanoriškų labdaros or-Į
apsigyve- ganizacijų atsiųsti daiktai

dažnai pasinaudoja jų re
aliais patarnavimais.

4. BALF-o įgaliotiniai ti- 
o_____ _____ .£_._ _____ krai patys jokių gėrybių;

Tame pačiame laikraštyj būtų skirstomi visų tauty- neskirsto.. Jie jas tik prii- 
bių D. P. Kun. J. B. Kon- ma ir perduoda arba Lie-' 
čius nesutiko su UNRRA tuvos Raudonajam Kry- 
nusistatymu ir todėl nebu- žiui arba Lietuvių Tremti- 
vo pasirašyta su ja ben- nių Bendruomenei. Visas 
dradarbiavimo sūtūrtiz. —
Tasai Kun. J. B. Končiaus 
prieštaravimas UNRRA 

Mary- tezei atnešė jam daug kar
čių nemalonumų. Gyveni
mas parodė, kad Kun. J. B. 
Končiaus nusistatymas 
buvo teisingas ir mūsų

Nuoširdžiai Dėliojame
Šv. Alfonso, garsioje lietuvių 

parapijoje, Baltimore, 
land. liepos 27-29 dienomis su

brinkta virš 1700 dolerių Tėvų 
i Marijonų reikalams.
■ Tėvai Marijonai nuoširdžiai 
j dėkoja klebonui kun. L. Mende-
liui. S.T.D.. už progą rinkliavą

Anie M. Warabow
Našle

EDWARDO V. WARAB0W 
Nuoširdžiai dėkoja savo draugams ir kai 

mynams už suteikta paguodą liūdesio 
Valandoje ir šiuo sykiu 

PRANEŠA,
KAD JI IR TOLIAU VES BIZNĮ KAIPO

EDWARD V. WARABOW FUNERAL SERVICE
toje pačioje vietoje

ir su tokiu pat nuoširdumu kaip ir pirmiau 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA SKYRIUS

24 Field St.,
Brockton. Mass.

1156 Washington St., 
Norwood, Mass.

ANNIE M. WARABOW,
Laisniuota Laidotuvių Direktorė ir Embaimeris

JAGELLA, Valerijonas, gyv. 
Waterbury, Conn.

JANAUSKIENE, Jane, iš 
Kauno, Amerikon atvyko 1938 

{metais, antro vyro pavardė ne-
s. žinoma.

j JANULIS, Petras, iš Vadok
lių vai., gyv. Chicagoje ar New

| JAŠKŪNAS, Benediktas, s. 
Baltramiejaus, iš Ramygalos 

i vaisė.
j JONIKIS, Mary, gyv. Collins- 
ville, 111.

JUODIS, Aleksandras, iš 
Aukštadvario vai., gyv. Spring- 
field, III.

JUŠKEVIČIŪTE, iš Kėdainių 
aps., arba jos vaikai, Onos 

s. Venclauskaitės giminės.
gyv.o; KALMINYS, Antanas, iš

tuvos Raudonasis Kryžius Chicagoje.
Į BLEIZGINIENE, Marė, gyv. merikon
Mahanoy City, Pa.

BLUMAS, Jonas ir Liudvikas, 
iš Egliškėlių vai., Amerikon at- (Vašia), s. Adomo, gyv. Penn- 
vyko iš Kanados, gyv. Simor sylvanijoje.
(?) mieste.

BLUŽAS, Elena ir Stanislava.
BOGOČIŪNAITE, Salemona, 

gyv. Chicagoje'.
sutartis, gėrybes skirsto specialios BRIEDIS, Aldona, pianistė, 

komisijos. Joms pirminin- gyv- Chicagoje.
BUDRIKAITE, Marijona, vy-j

Nor-
gyv.

ir jo

MARCIONAITE, iš Pane
munėlio vai. ,

MARTINKUS, Pranas ir Sta
sys, iš Kulių vai.

MASLAUSKIS, Mateušas, iš 
Tytuvėnų.

MATULIONIS, Motiejus, iš 
Alytaus aps., gyv-o 1505 Al- 
baight (?) Avė., Scranton, Pa. 

MICKEVIČIUS, Florionas, s. 
Juozo, iš Krakių vai.

MICKUS - Mickevičius, Leo
nas, iš Ylakių vai., Amerikon 
atvyko 1925-26 metais.

MILIAUSKAS, Pranas, iš 
Kelmės par., ir jo žmona Ika- 
vičiūtė.

MILIŪNIENE, Katryna, iš 
Alytaus aps.

MILKIŪTE, Bronislava, iš 
Šiaulėnų vai., gyv. Chicagoje.

MINKUS, Jurgis, iš Šiaulėnų 
vai., Šiaulių aps.

MISIŪNAS, 
Rockford, III.

MIŠUTIS, Ignotas, 
po, iš Žemaitijos.

MOTIEJŪNAS, iš 
ar Pasvalio, turi krautuvę Chi
cagoje.

MULLER, Andreas ir Helena, 
gyv. Chicagoje.

NAUSĖDA, Jurgis, gyv. Chi
cagoje.

NORKEVIČIUS, Pranciškus, 
iš Akmenės, ir Kazimiera 
kevičiūtė - Kozakevičienė, 
Chicagoje.

OSTRAUSKAS, Jonas
šeima, iš Virbaliaus, Eimonų 
giminės.

PALUKAITIS, Juozas, s. Juo
zo, gyv. Chicagoje.

PETRAUSKAS, Mečislovas 
(Petrov, Miecek Thomas), savo 
laiku tarnavęs U. S. kariuome
nės raitelių skyriuje Monterey, 
Calif.

PILYPAS, Kęstutis ir Pranas, 
ss. Antano ir Emilijos, iš Papi
lės.

PIRAVIČIUS, Stasys, ar jo 
dukterys, gyv. Chicagoje.

PLITSCHUWAITIS, Endrius 
(Henry Plitch), iš Kidulių vai., 
gyv. Cleveland, Ohio.

POCIUS, Kazimieras, s. Vaiš
vilienės, iš Kulių valsč.

PRANSKAITIS, Juozas, iš 
Jurbarko, stalius, atvyko Ame
rikon 1937 metais.

PUMPUTIS, Povilas (?), iš
Boleslovas, A- Šiaulių aps. Motina buvo Vaič- 

1928-1930, jurgytė.
PUODŽIUS, Augustas, iš A- 

luntos vai., gyv. Chicagoje.
RAUBA, Bronius, gyv. Chi

cagoje ar Bostone.
REVANKA, Mykolas, turi 

mėsos išdirbinių įmonę Chica
goje.

RIMKEVIČIUS - Rimkus, Jo
nas, iš Plokščių vai., turi ūkį.

RIMKUS (Rimkevičius), Jo
nas iš Šakių aps., arba jo vai
kai.

RIMKUS, Juozas, iš Kvėdar
nos vai.

RUBIZEVIČIUS, s. Jono, iš 
Medingėnų vai., gyv. Chicago
je.

RUDZEVIČIUS, Jonas, iš Vi- 
žų vai., gyv. Chicagoje.

KAZAKEVIČIUS, Ignas, iš 
Žeimeliu vai., gyv. Chicagoje.

KAZLAUSKŲ iš Telšių aps
krities giminės.

KIAUPA, Kazimieras, gyv., 
Philadelphijoje.

KIČAS - Mailaitė, Antanina, 
Matildos, gyv.

kauja BALF-o įgaliotinis.
Nors jis turi veto teisę, bet ro pavardė nežinoma, gyv. šv. d. Simano ir

" —“------------- ------------ Brooklyne.
KLIMAS - Mailaitė, Marcelė, 

iš Griškabūdžio vai., gyv-o 
j BUREIKAITfi, Liucija, 1933 Brooklyne.

| KOZLOWSKI (Kazlauskas), 
BUTKUS, Stasys, iš Skaist- (Vincentas, gyv. Milwaukee,

ĮWis.
KRIAUČIŪNAS - Šidlauskie

nė, Salemona, iš Vadoklių vai., 
gyv. Chicagoje ar New Yorke.

KUNDROTIENE - Ančerytė, 
Ona, d. Liudviko, iš Kėdainių.

LĖLYS, Pranas ir Lėlytė, Ka
rolina, iš Andrioniškio valsč.

LEMAN - Tukaitė, Morta ar 
Petronėlė, iš Šiaulių aps., gyv. 
Detroite.

LIEPIN, Fred, gyv. Lietuvo
je-

LUKAVIČIUS, Ignas, iš Kre
tingos.

LUKOŠEVIČIUS, Antanas, s. 
: Baltramiejaus, iš Veiverių vai. 

LUKOŠIUS, Kazys, iš Sarti
ninkų par., gyv. Chicagoje.

MAČIONYTE, Elena, ir jos 
, dvi seserys, dd. Ambrozo, iš A- 
, luntos valsč.

MAILAITĖ, Antanina (Ki-
• cas) ir Marcelė (Klimas), iš
• Griškabūdžio vai., gyv. Brook

lyne.
, MALINAUSKIENE - Zakavi- 
, ciūtė, Viktorija, iš Ūdrijos v.

per ištisus metus nė vienas Kryžiaus parap. Chicagoje. 
: BALF-o įgaliotinis tos tei-j BŪDVYTIS, Juozas, iš Kve- 
sės nepanaudojo. Visur ir. damos valsč. _ 
visuomet bendrai ir sklan
džiai buvo išdirbamas gė-Įm- gyv. Rokiškyje.

pravesti. Kun. dr. L. Mendelis rybių skirstymo planas.
yra labai darbštus ir energin- 5 BALF-O
gas ganytojas, daug pasidar-I 
bavęs Bažnyčiai ir Tėvynei. Jam 
labai arti širdies tas darbas, ku
rį Tėvai Marijonaai dirba Ame
rikoje. lietuvių išeivijos tarpe. 
Jau ne pirmas kartas kai Tėvai 
Marijonai pajuto jo geraširdin- 
gumą.

Tėvai Marijonai taria nuošir
dų ačiū ir Šv. Alfonso parapijos 
nariams, kurie atjautė ir supra
to reikalą padėti ir savo dosnu
mu sukėlė stambią auką.

Susilaukę tokios paramos, Tė
vai Marijonai pasisėmė energi
jos dar daugiau pasišvęsti, pa-' 
sidarbuoti. Geradarių pagalba! 
daug prisideda prie jų darbuo-l 
tės sėkmingumo.

Tėvai Marijonai šventose Mi
šiose bei maldose vis prisimena! 
tuos asmenis, kurie malda ar j Lietuvos Raudonojo Kry- 
auka stoja į talką. Lai Gerasis žiaus Vyriausios Valdybos 
Viešpats atlygina už Jūsų duos-j Pirmininkas,
numą. j Reutlingen, Vokietijoj,

Tėvai Marijonai? 1947 m. liepos 12 d.

pirmininko.^™ vak, gyv. Chicagoje. 
studijinė kelionė Europoje 
buvo labai teigiamas ir 
reikšmingas įvykis lietu
vių tremtinių šalpos darbo 
organizavime.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyriausioji Valdyba 
nepritaria ir smerkia ne
pagrįstus puolimus asme-j 
nų ir organizacijų, vyk
dančių šalpos darbą.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyriausioji Valdyba 
skaito savo pareiga viešai 
pareikšti, kad BALF yra 
vienintelė organizacija, 
kurios dėka, teikiama di
džiulė parama mūsų trem
tiniams. Todėl kas ją ne
pagrįstai puola, tas maži
na to darbo sėkmę.

Dr. A. Jasaitis,

i

! ČEPAS, Rapolas, iš Svėdasų 
par., gyv. Chicagoje.

ČERNAUSKAS, Silvestras, 
Jonas, ir. Ona, gyv. Chicagoje.

ČESNULYTE, iš Mažeikių ap. 
CIRTAUTAS, Pranas, inži

nierius, gyv. Chicagoje.
ČUPRINSKAS, Juozas, gyv. 

27 Ames St., Montello, Mass.
DANELEVIČIENE - Taraš- 

kaitė, Ona, gyv. Chicagoje.
DAUJOTAS, Petras, iš Tyta- 

vėnų, siuvėjas.
DEMIKIS, Pranas, iš Gižų 

vai., gyv. Chicagoje.
DIJOKAS, Aleksandras, iš 

Skaistgirio vai., gyv. Chicagoje.
DO VID AITIS (Da vidaitis), 

Juozas ir Dovidaitytė, Marijo
na, jos vyro pavardė nežinoma, 
gyv. New Yorke ir Gardner, 
Mass.

DVAROŽAITE, Elžbieta, vy
ro pavardė nežinoma, iš Kėdai
nių.

EISMANTAITES, Mikalinos, 
broliai ir seserys arba jų vaikai,

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į 

Consulate of Lithuania.
30 North LaSalle St, 

Chicago 2, Illinois.

BLIND MOTHEKS*
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VIETINĖS ŽINIOS
A I 4 * l|

ŽINUTES iš šv. Petro parapijos bažny
čios, rugp. 25 d., 9 vai. r., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Pasimelskime karštai už22 d.,
ilgai ną, kad jis greit melstųsi 
(Sta- mus.

Mirė Žičkienė. Rugp. 
mirė, Carney ligoninėje, 
sirgusi, Zofija Žičkienė 
niulionytė), 61 metų, gyv. 80 -1 — --
Corbet St., Dorchestery. Paėjo Ačiū, ačiū. Noriu trumpą, bet
Dusmenų parapijos. Amerikoje nuoširdų padėkos žodį tarti mo- 
pragyveno 46 metus. Paliko vy- kyklos visiems prieteliams ir 
rą Viktorą, dukterį, sūnų, 6 a- J°s iškilmingo pašventinimo da- 

ir brolį. Ji lyviams.
Ačiū J. E. Vyskupui Jonui J. 

Wright, D. D. už gražias pamal
das ir gilų pamokslą.

Ačiū kun. J. Borevičiui, S. J.
ir kun. Dr. J. Končiui už gra
žius pamokslus.

Ačiū prelatui K. Urbonavi
čiui ir visiems kunigams už da-: 
lyvavimo pašventinime.

Ačiū visiems pavieniams ir 
draugijų atstovams, profesiona
lams, vaikučiams, Stepono Da
riaus postui ir auxiliary ir cho
rui.

Ypatingai ačiū Seserims mo
kytojoms už prirengimą altorių 

Į ir vaikučių.
Labai ačiū visiems už tokį di

delį visų pasišventimą tokiame 
karštyje.

Dievas tikrai mums atlygins 
šimteriopai.

Rugp. 23 d., mirė, dvi dienas
i sirgusi, savo namuose 407 W. 
2nd St., Ona Čiuladienė (Kase- 
vičiūtė).
36 metus. Paliko 4 sūnus. Lai- j mūsų tėvynėje,
dojama rugp. 27 d., 9 v. r., Šv. Lietuvis yra atsparus ir kietai

nūkus, tris seseris
buvo veikėja organizacijose. 
Tapo iškilmingai palaidotas, 
rugp. 25 d., 10 v. r., iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios, 
uoliai tarnavo, 
kapuose.

Melskimės už
Tretininkai, nes
Tretininkų Brolijos pirmininkė.

kuriai ji
Šv. Benedikto

Zofiją, ypač 
ji buvo mūsų

Tą pačią dieną mirė, Carney 
ligoninėje, labai ilgai sirgęs, Jo
nas Matusevičius, 68 metų, i 11<x 
gyv. 43 Judson St., Dorcheste- 
ry. Paėjo Lukšių parapijos. A-1 
merikoje pragyveno 44 metus.' 
Paliko žmoną Marijoną (Ra-, 
dzevičiūtę), 4 dukteris ir 2 sū-i 
nų, 3 anūkus. Tapo palaidotas,

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seyn»ur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROvvbridge 8330

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

Jo-

"X.. r ■ .-'/^^W;^

V 'j

Vaizdas iš Carney Ligoninės, So. Boston —Kaip žinoma, Camey li
goninės vadovybė, pritariant J. E. arkivyskupui Richard J. Cushing, D. 
D. veda vajų, kad sukelti fondą naujų patalpų statybai.

PASYVINE KOVA

I rinkta ir likęs pelnas 1,534.50.
Rinko: Julė Uritis, Ona Blė

dis, Margaret Chapley, Mary 
Link Regina Treigas, Mary Ku
bilus, Mary Antanavage, Nora 
Eckley ir jos dukterys Evelyn 
ir Joan, Anna Dambrauskas, 
Helen Matunas, Anna Daugir
da.

padėką už Jūsų rūpestį ir 
triūsą bei atjautimą mūsų 
skaudžios nelaimės ir pra
šomą perduoti mūsų gilią 
padėką broliams - sese
rims lietuviams amerikie
čiams, remiančius mus sa
vo aukomis, taip sunkiose 
mums tremties valandose, 
likusius be darbo, turto ir 
Tėvynės.
(13b) Deggendorg 
Niederbayern 

; Oberer Stadtplatz 226 
i (Kiesling Braun)

Dėkingi Jums, Jūsų tau
tiečiai - tremtiniai: 
pasirašė: O. Svirtunienė, visos 
šeimos vardu, ūkininkė, našlė, 
vyras žuvęs prie vokiečių prie
vartos darbų.

i A. Bovienė, visos šeimos var
du. ūkininkė, vyras žuvęs prie 
vokiečių prievartos darbų.

L. Petravičius, darbininkas.
A. Mocaitis, visos šeimos var

du, darbininkas.
E. Hajeris. amatininkas - bat- 

siuvis, dešimties asmenų šeimos 
vardu.

B. Magnusas, šeimos vardu, 
ūkininkas.

A. Krampas, ūkininkas. 
V. Krampienė, tarnautoja. 
Dipl. inžinierius, statybinin

kas, visos savo šeimos vardu.
O. Urbonaitė - Talalienė, pre

kybininkė.
J. Talalas, Valstybės valdinin

kas.

Šioj pramogoj stambiau auko
jo: Kun. kleb. J. A. Karalius — 
$125.00; SchuylkilI County Lie
tuvių Moterų Klūbas $100.00; 
Moterų S-gos 59 skyrius $50.00; 
American Legion (Post nr. 370) 
$25.00; 
$25.00;
$25.00; 
$25.00;
$25.00;

t

Columbia Brewery —

Sodality B. V. Mary — 
Eagle Packing Co. — 
Dr. Mary Romeika — 
Kun. Jonas Lukšys — 
Kun. Bernardas Shim-

kus $10.00; Harry Waters — 
$10.00; Catherine Yankevage— 
$10.00;
$10.00; Shenandoah Amvets —
$10.00; St. George Ladies Au- 
xiliary $10.00; Mr. Oravitz — 
$10.00; Anthony W. Uses $5.00; 
Davė VVatsan $.00; George Uti- 
tis $5.00; Sol Levit $5.00; Sis-

tai pasyvinei kovai paruošti na- terš of St. Casimir $5.00; Mrs. 
rius, didvyrius, o kad juos pa- Kisielius $5.00; St. Casimir Au-

II

, „ • W *. ---------- ------- T--- ---------- -----
- ■ - 'ruošti turime tą šventovę me- xiliary gegužės mėn. aukojo —

Š. m. rugpiūčio mėn. 24 d. į-'savo tikslą dar ir šiandieną į-Įdžiaginiai ir dvasiniai remti ir $100.00; & Belecko filmose su- 
vyko iškilmingas Šv. Petro lie- gyvendinti nesugebėjo.
tuvių par. mokyklos prie 5th

remti ir $100.00; & Belecko filmose su- 
išlaikyti. Jei mes šiandieną au- rinkta $119.50.

Stambesnėmis sumomis fil-Įkūrimas tos šventovės yra ko jame sunkiai uždirbtą dolerį/
St., So. Boston, Mass., pašven- mūsų pasyvinės kovos pasireiš-' tai savaime aišku, kad priau- mose aukojo: Jonas Staniškis 
tinimas. Tuo būdu Bostono lie
tuvių visuomenė susilaukė dar 
vienos šventovės, kuri yra 
griežtas mūsų atsakymas prieš 
visą visą eilę tokių uždarytų 
šventovių bolševikų Lietuvoje, 

j Bolševikai, manydami, kad jie
Amerikoje pragyveno vįso sunaikins mūsų kultūrą

labai klysta.

Kryžiaus kapuose, iš Šv. Petro kovoja prieš bet kokią priespau- 
parapijos bažnyčios.

• Rugp. 24 d. tapo pakrikštyta 
!Ona Izabelė, Prano ir Adelės 
(Natkaitės) Smith, gyv. 
Grant St., Dorchestery.
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dą. Jau caro Rusija visokiau-' 
įsiais būdais per visą eilę metų 
stengėsi sunaikinti visą kas yra 
lietuviška ir įbrukti visa, 1 
yra rusiška vis dėl to neįstengė ■ pasiskleidžiusios

Trečiadienį, po Šv. Teresės 
novenos ir Tretininkų Brolijos 
pamaldų bus svarbus susirinki
mas aptarti Labor Day išvažia
vimo reikalus ir Prelato Dr. Ur
bonavičiaus įvilktuvių bankieto 
reikalu. Kviečiame gausiai su
sirinkti.

Lankėsi

Penktadienį lankėsi p. K. 
Pakštienė ir p. B. Beleskienė iš 
Brighton, Mass. Atsilankymo 
proga, p. K. Pakštienė Kultūros 
Institutui padovanojo “Šalti
nio” 1930 metų komplektą.

šeštadienį lankėsi poetas pro
fesorius J. Aleksandravičius — 
Aistis su žmona.

Tą dieną lankėsi p-lė Julė 
Yakavonytė iš Brockton, Mass.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

z.•z
z 
p z z.-✓ 
*z
>/
>/ 
>/
> /

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

<« Bk.* Užsisakykite Tonika Pas Mos
Pristatom geriausį toniką' 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopta Club Beverage Co.
Grafton Ava., Iriington, Maso.

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

. j------- -------------------------- --------------,--------------t----------------------

kimas. Mes esame tokia maža' gančioji jaunoji karta jau turės $10.00;
tauta ir ginklu negalime stoti sielai, dvasiai i
prieš galingą priešą ir jį nuga- šventovę, tai ji jau dės visas va Kunca $5.00; Valeria Kačer- 
lėti, bet mes turime stiprią dva- tas kitas pastangas, kaip mate- gis $5.00; Kulia Krick $5.00; 
šią, turime didelę Dievo dova- rialines ir dvasines, mūsų toli- Anthony Vaščila $5.00;
ną — tikėjimą, ir tas yra didės- mesnei kovai mūsų priešams Danauskas $5.00; Eva Reuba—
nis ir stipresnis ginklas už bet nugalėti. Lygiai, kaip senelis $5.00; Anna Petrauskas $4.00; paif^KAIi 'vn^rin
kokį kitą pasaulio ginklą. Nebi- drebančiomis rankomis besodi- yfary Naudžiūnas $3.00. L , .. SaX°t S °
jokime ir nesivaržykime stoti nąs obelaitę, vaiko paklaustas,, sv. Jurgio par. piknikas -|lečkienes ir ju sūnaus Augusti- 
dar stipresmon ir pasyvesnen kam jis ją besodinąs, jei jos $925.00.
kovon ir kiekvienas pagalvoki-■ vaisių nesulauksiąs. atsakė/
me, kad mūsų tautą šiandieną,; kad jis nesulauksiąs, bet jo vai-!

pavojuje ko-;-
nėra buvusi, Į dotis. Tuo būdu kiekvienas tu- kiais prašome įteikti

Antanas Staniškis —
ir kūnui ugdyti $5.50; Frances Rope $5.00; E-i

Jonasi ĮVAIRŪS SKELBIMAI

esančią tokiame 
kiame ji niekad

Ir toliau aukas pinigais, rū
kai jau galės tais vaisiais nau- bais, knygomis, mokslo įran-

kas gali išgelbėti tik ta Amerikos ir, rime pagalvoti apie ateitį, apie tose skyriui, parapijai ar cent-į 
ngė-pasiskleidžiusios po visą kitą busimąsias kartas ir joms ruoš- reliui, arba siųskite:
H.no noconli iadril-llc cmriofltc liotn. Z V’-.U____a w ________ ,________________________________aItos bėgančios tautinės srovėsi pasaulį, išskirus sovietus, lietu-įti tiltus į galutiną mūsų tautos, 

panaikinti, taip ir bolševikai; vių sau jale. Šiandieną vien to, pergalę. A. N.'
■'--------------------- 1 kad yra šventovės pastatas ne-j

i I 24-8-1947Atostogauja — Suzana ir Sil- gana, tai dar nėra galutina pa-j
vestras Jeskevičiai iš Dorches
ter, Mass., atostogauja Penn. 
valstybėje. Džiaugiasi, kad ato
stogos vyksta “pagal planą”.

syvinė kova, tai yra tik vieta i So. Boston, Mass.

i—o— -r--------- * .
-; i

; Minėjo sukaktį — Sekmadie-
į nį, rugp. 24 d. Pranas Tuleikis
i minėjo sa vo 68 metų sukaktį.
'Pranas nors i
Į stiprus ir aktyvus katalikiško- joseph poishis $2.00; Joseph 
se draugijose. Jis yra ilgametis jankaUskas $1.00; Steve J. Ma- 
LDS 1-mos kp. narys ir didelis ezes $1.00.
“Darbininko” prietelius 
mėjas.

BALF Centrui Prisiųstos Aukos
Tarp 1947 m. Rugp. 1 ir 15 d.d.

ARIZONA
Tnscon, B. Petrauskas $1.00 f

ir pagyvenęs yra Mr & Mrs john Rogers $1.00; $70.00.

$2.25; J. Zidelis $1.00.
Mahanoy City, BALF nr. 83

1

ir

PADĖKA

no. Prieš kiek metų gyveno 65 
Emmet St., Brockton, Mass. 
Prašau atsišaukti: Juozas Kuo
dis, Kemelų kaimas Pasvalio 

vie- paštas.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV. 8-6203

BALF’ui Aukojusiems 
Padėka

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas;

CKAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

11

So. Boston Fnmiture Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

Shenandoah, BALF — $2,100.
Šios aukos 

būdu: Vasario 16 
bažnyčioj surinkta $300.50. Va-rybes reiškiame

CALIFOENIA ;sario 17 Moterų pramogoj su- Valdybai 1
Angeles, Lietuvių OrgaJ

: ir $33.22;
I

Į i
Rev. Geo. F. Jonaitis —

1947 m. birželio mėn.
d., mes žemiau pasirašę 
Deggendorf apskrityje gy
venantieji lietuviai - trem
tiniai gavę mums Tamstų

i siųstą paramą lietuvių 
surinktos tokiu brolių - seserų amerikiečių 

šv. Jurgio aukotus rūbus ir kitas gė- 
; BALF 

nuoširdžiausią
į Los j „ 

nizaci jos $300.00:
i Mrs. E. Marks $1.00. 

CONNECTICIJT 
Ansonia, Mrs. J. Bastulis —' 

šv. amži-.$2.00.
mišias, prisidė-1 Kensington, Mrs. Anthony 

užuojauta ir ki-Bakanas $1.50.
laidojant reiškiu ILLINOIS

BALI' Vajaus Ko
mitetas iš Tag Day $13,000.00.

MASSACHUSETTS
Rovbury, Mrs. Victoria Tar- 

bokienė $10.00.
Norwood, 

$166.75.
Hestfield,

Visiems mano mirusį š.
15 d. vyrą Praną Starinską pa- 
lydėjusiems į amžinojo poilsio 
vietą, užprašiusiems 
nas ir kitokias 
jusiems darbu, 
tokiais būdais

m. 8-

mano giliausią padėką Bostono Chicago, 
klebonui ir kitiems kunigams; 
Cebatorams Andriui ir Magdei;! 
Vengravičiams Vincui ir Mag-; 
dei; Vengrams Antanui ir Onai;' 

!Kubiliams Petrui ir Ievai; Pa-1
tinskams Pranui ir Stasei; Cia- 
pui; E. ir George Elinger; Ja-1 
nulevič; Pivariįįnienei; Pivariū- čius $12.00. 
nui Antanui; Maldos Apaštala
vimo draugijai; Kasperams E.'

Edvardui, ir visiems kitiems.
Starinskicnė.'

| Sutvarkymui Mhushį AsmemĮ Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

| prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
| kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
| $4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
| taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti
1 $5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočrus,
2 302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pristatome Alų ir Toniką

ir

Patriotinis Piknikas
Amerikos Lietuvių Taryba 

(Bostono Skyrius) rengia pik-1 
niką, sekmadienį, rugpiūčio 31 
d.. Kęstučio parke. E. Dedham. 
Mass.

Bus smagi. įvairi programa, 
gros orkestras, bus lietuviškų 
valgių ir šaltų atsigaivinimų. 
Visas pelnas skiriamas patrio
tinei Am. Lietuvių Tarybos vei
klai. Kviečiame gausiausiai at
silankyti. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Rengėjai.

380 V-j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABOR1AI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Mrs. O. Aleknavi-
|
ĮMICHIGAN

Detroit, BALF nr. 76—$29.00.
Saginav, Ch. Demijohn $5.00.

NEW YORK
New York City: Manhattan 

Peter Pivoris $5.00.
Brooklyn, A. J. Apanavičius 

$10.00.
Maspeth, N. N. — $90.00.

NEW JERSEY
Jersey City, Charles ir 

Baranauskai $20.00.
NEW HAMPSHIRE

Londonderry, Mrs. P. Jukaus- 
kas $5.00.

OKIO
Cleveland, Lith. Catholic 

mens Choir — $25.00.
PENNSYLVANIA

Philadelphia, John Sharkey—

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

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

220ESL, Tel. ŠOU3141, So.Boston,Mass. i

1
I

IOlga

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra |
SOUTH BOSTON CAFE I

vL
t

Wo-’^ F
258 Vest Bioadway,

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass. ■
I.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

LaMotuvių Direktorius Ir 
Balta mušt Ojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas diena ir naktj. 
Koplyčia Šermenim* Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

80 U Boston 2609
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Gražios Ir Vertingos Knygos
(Pranešimas iš Švedijos)

Liepos mėn. vidury va-laikraščiai visai vieši ir le- 
kariniai švedų laikraščiai galus.
paskelbė sensacingą špio- Telieka tik nusistebėti iš 
nažo bylą, kuri, kaip pas- tos pigios aferos: kas ir.s- 
kui iš tų pačių laikraščių piravo valdžios organus 
paaiškėjo, buvo varoma griebtis tos histeriškos re- 
pabaltiečių. Na ir pasipylė akcijos? Iš kokių drumzli- 
sensacingos žinios: estai nu šaltinių sėmė laikraš- 
turi Švedijoje slaptą vy- čiai savo fantazijas? Dau- 
riausybę. leidžia nelega- gelis švedų nori paaiškini- 
lius požeminius laikraš- mu į tuos klausimus.
čius. gauna iš Amerikoje Tą patį vakarą, kada vy- 
gyvenančių pabaltiečių di- ko suėmimai, turėjau pro- 
deles pinigų sumas propa- gos dalyvauti viename su- 
gandai prieš sovietus ir būvime, suruoštame Pa
pam Policija ėmė ieškoti baltiečių Humanistinės 
įskųstų nusikaltėlių. Buvo Sąjungos Stockholme. Ten 
suimti aštuoni asmenys, latvių arkivyskupas Dr. 
latviai, nors daug rašė a- T. Grinbergs buvo netik 
pie estus, tarp jų ir keli savo tautiečiu, bet ir estų 
kultūrininkai.“ kaip pav.. bei lietuvių kolonijos pa- 
latvis archeologas Dr. Cin- garbiai sutiktas. Tai buvo 
terš. Kaip paskui paaiškė- neužmirštamas susirinki- 
jo, viskas buvo išmislas: mas. Senelis prelatas, ei- 
jokios vyriausybės.
raščiai legalūs ir viešai 
pardavinėjami, siųstos pi
nigų sumos buvo šalpos 
reikalams ir ėjo per Švedi
jos Raudonąjį Kryžių. Iš 
visos tos baisios bylos re
zultatas išėjo baisiai berg
ždžias: areštuotas tebuvo 
tik vienas jaunas latvis 
jūrininkas, bet visai ne 
šioje istorijoje: mat. š. m. 
pradžioje jis buvo iš Šve
dijos išprašytas, o dabar 
vėl sugrįžo ir nelegaliai 
apsigyveno Šve d i j o j e. 
Koks buvo šios provokaci
jos tikslas, sunku pasaky- čiau tą pačią dieną būnant 
ti. bet tik tiek reikia pri- liudininku, kaip buvo 
durti, kad nei visuomenė, imtas (nors ir labai 
nei spauda neliejo tulžies humaniškai) vienas iš 
prieš pabaltiečius. o prie- baltiečių kultūrininkų, 
šingai — juos teisino ir rėjusių šiose iškilmėse 
gynė., štai ką švedų dien- lyvauti, dingtelėjo galvon: 
rašty “Svenska Dagbla- koks psichologinis nesusi- 
det” didelis pabaltiečių gy- pratimas apkaltint tuos 
nėjas profesorius Birger puikius žmones kažko- 
Nerman savo straipsnyje kiais, kad ir politiniais, 
“Antpuolis prieš pabaltie- nusikaltėliais.
čius” rašo: | Ta pati rami ir pagarbi

“Šiomis dienomis nėra- nuotaika supa visada pa
inumas buvo apsupęs na- baltiečių kuklias iškilmes, 
baltiečius pabėgėlius. Išti- Dažnai jos užsibaigia dai- 
sa eilė jų, net ir iš vado- nomis. Ištisas valandas jie 
vaujančių sluoksnių, buvo gali semtis stiprybės dai- 
suimta. o spaudos pačiose nuodami savo tautines 
vedamose skiltyse buvo dainas. Vargiai, ar kuriai 
pilna žinių apie kažkokį nors kitai tautai daina 
“špionažą”, ‘ 
riausybę”, požeminius lai
kraščius” ir t.t. ma. kad daina tas tautas

Bet visa byla susitraukė pagimdė. Prieš p a u d a i 
beveik į nieką. Vienas po spaudžiant ir varginant, 
kito buvo paleisti visi su-’ užmiršties jie ieškojo dai
lintieji ir pagaliau suaręs- noje ir beginkliai, bet ne- 
tuotas tebuvo tiktai vie- palaužiami dvasioje, jie 
nas jūrininkas, kadangi išdainavo savo tautas.
jis. ankščiau iš krašto iš- Pabaltiečių pabėgėlių 
siųstas, nelegaliai sugrįžo apsiėjimas Švedijoje tebū- 
vėl atgal. Taigi buvo areš-lna statomas pavyzdžiu ri
tuotas visai
“Egzilinė vyriausybė" pa- gė jie i savo likimą ir labai 
sirodė tik smegenų pada- retai arba 
ro šmėkla, o “požeminiai”isigirsta

išmislas: mas. Senelis prelatas, 
laik- nas 77 metus, vadovaująs 

humanitariniam darbui 
tarp savo tautiečių vaka
rų Vokietijoje, buvo ką 
tik Lunde (Švedijoje. 
Red.) įvykusio pasaulinio 
liuteronų konvento pa
gerbtas išrenkant ji į vyk
domąjį komitetą. Jis tarė 
taurius ir paguodos kupi
nus žodžius benamiams, o 
kai jis spaudė kiekvieno 
ranką, jautei tartum geras 
tėvas laimina savo vaikus. 
Visą susirinkimą gaubė 
ramumas, rimtis ir atsar
gumas. Man, kiek anks-j

y
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Ramybės Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 541 pusi.
Ši maldaknygė panaši į auko

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

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

Lekcijos ir Evangeli*©*, 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio- 

y į kiadieniais. III laida. Savo lėšo- ‘ i - ----- -

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

Didysis Ramybes 
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.

Štai Žmogus,
Gavėnios knygutė. Trumpi

i Jėzaus Kančios mąstymai. Lais- į m*s išleido kun. Juozapas J. Va- 
vai vertė O. Zaštautaitė. Per- • lantiejus, 1946 m.
spausdino Kun. Jonas Vaitekū
nas. 1946 m., 186 pusi. Kieti vir
šeliai.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan
čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.

lėzus Krislus,
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 

’, nori geriau, pažinti savo tikę ji-

I

i

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
atžvilgiu buvo per daug pasenu
si. Knyga stipriai įrišta. Kai
na $3.00.

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

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

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi

jų lūpų, o jie yra
praradę savo tėvų žemę ir 
viską, ką turėjo. O koks 
didelis jų skaičius matė 
savo draugus žudant arba 
išvežant nežinomam liki
mui! Energingai jie ėmėsi 
darbo ne u jame krašte,
dažnai visai kitose srityse, 
negu kad buvo pasiruošę: 
vyrai, seniau aukštus uos
tus savo krašte užėmę, 

būti, na v., 
o jų žmo- 

vžsidir- 
'dus res- 

vistiek pa- 
men- 

nuolatos 
savo 
tau-

su- 
hu- 
pa- 
tu- 
da-

Darbininkų Dieną, Labor Day, (rugsėjo 1) turėsi
me progą jau trečią kartą susiburti prie Nukryžiuotoj 
Jėzaus Seselių vienuolyno linksmai praleisti dienelę su; 
draugais ir pažįstamais ir dalyvauti senelių prieglau
dos pašventinime.

Šventė prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis ir pa
mokslu. Po to bus laiko skaniai pavalgyti, atsigerti 
pasilinksminti, gražių dovanų laimėti.

mielai sutiko 1 
perrašinėtojais, 
nos pragv’enimą 
ba beplaunamos r 
toranuose. Ir 
baltiečiai. nežiūrint 
ko uždarbio, 
siunčia siuntinėlius 
vargą kenčiantiems 

j tieč-iams Vokietijoje.
Iš lengvo ir švedų val

džios organai ir didelė mū
sų tautos dalis pradeda 
suprasti, koki puikų darbo 
jėgos prieauglių teikia 
mums pabaltiečiai pabėgė
liai. koki puikų ir Įparei
gotą darbą jie atliko. Aš 
girdėjau, kaip mūsų darbo 
biržos vadovaują asmenys 
vertina pabaltiečių s. aš ži-

*

nau valdininkus, pareiš- 
kiančius, kad be nabaltie-JL
čių teikiamos pagalbos jie 
nebūtų visai apsiėję. A.ng- 
lai. būdama praktiška tau- 

la- 
baltiečių tinkamumą, per
kėlė tūkstančius, o gal ir 
dešimtimis tūkstančių pa- 
baltiečius pabėgėlius iš 
Vokietijos Į Angliją. Nu
matoma. kad perkėlimas 
,dar labiau prasiplės.

i

s

I

"egzilir.ę vy- tiek daug reiškė, kiek pa- ta ir galvoje turėdama p: 
žeminius lai- baltiečiams: yra net sako- baltiečių tinkamumą, pe

už ką kitą, siems. Ramiai sau isijun

niekada nepa- 
nusiskundimų iš

Pasmerkti Trys Tarybinės 
Lietuvos Ministeriai

I
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mą — o mums jį pažinti reikia! į
Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing — turi įsigyti šią vertinga, di- pažinti su šventaisiais mūsų

pašventins senelių namą ir pratars kelis žodžius atsi- dėlę, kietais viršeliais knygą, 
lankusiems svečiams. Visi galės pamatyti, kiek darbo Kaina — $3.00.
jau nuveikta ir kiek dar reikės pasidarbuoti, kad na
mas būtų visiškai užbaigtas.

Seneliai jau užsisakė vietas ir tikisi šį rudenį apsi
gyventi žadėtuose namuose. Visi nors po biskį pasi
aukodami. ir sau malonumo surasime ir seneliams gai
lestingą darbą padarysime.

Iš pereitų dviejų piknikų pelno padėjome daugiau 
kaip pamatą: dalyvaukime šiame trečiame ir visiškai i 
užbaigkime namą.

Bušai nuo School St. (Brocktone) į vienuolyną iš
eis kas 15 minučių.

Rėmėjai.

Lietuvių Kalbos 
Gramatika, 

skiriama amerikiečiams. Para
šė kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 
rianapolio Kolegija, 1938 m., 
208 pusi.

Knyga naudinga išmokti ge
rai lietuviškai rašyti ir kalbėti. 
Kaine — $1.00.

Angliškai - Lietuviškas 
Žodynas

( (Englisch - Lithuanian dietio- 
nary). Parašė A. Herlitas. 400

Seneliu Prieglaudos Šventinimas
Ir Naujos Anglijos Lietuvių

IŠVAŽIAVIMAS

Jei pabaltiečiai pabėgė
liai domisi savo kraštais.

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme
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 — pietūs.
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

bendravardžiais ir kitais globė
jais? Ši knyga .tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Švč. P. Marijos Aps 
reiškimai Liurde

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

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin- 

rašo apie tai

1-

pusl. Šio žodyno nemažai Ame-1 ^as vysk. Būčys
rikos lietuviai nusiuntė savo gi- i nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 

trern_ į Kiekvienas šią knygą perskai- 
$3 00 t?8 bus giliai sujaudintas. Gra- 

lolmo+rt c-it z4 n

neišrinkimą ir už raudo-j su komunizmu, 
nųjų gurguolių nepasise-i 
kimą. O dar taip neseniai 
“Tiesa” rašė, kad pyliavos 
atiduodamos laiku ir ūki-j 
ninkai javus noriai atiduo-: 
da virš pyliavų plano...

Trijų tarybinės Lietuvos toji švedų tautos dalis 
“ministerių" apkaltinimas i kuri nesilenkia 

maisto ar vietinės pramo- rodo, kad Lietuvos ūkinis jėgai, nežiūrint 
visai su- bebūtų, ir kuri laiko sąvo- 
manoma kų sumaišty vis dar pajė-Į 

o rieti- gydyti re savo klaidų tai- gia atskirti
symu, bet “valymais”, melo, tiesia ranką savo pa-Į 
kaip daroma Sovietų Są-i baltiečiams 
jungoje. Komunistų parti-! nuoširdžiai 
ja pilnai gyvenime pritai-Jgerą ir ] 
kė žinomąjį dėsnį, jogjšvedų visuomenės tarny- 
mauras, savo <’ 
kęs, nebereikalingas.

St. Devenis. ties jungą”.

Pradžia 4-tame pusi, 
“ministerijų” — vietinės 
pramonės, smulkio s i o s 
pramonės, maisto pramo
nės ir tt. Kadangi kaltini
mas liečia, kaip paskelbė 
“Pravda”, pinties reika
luose apsileidimą, galima 
tarti, kad yra apkaltinti

ii

ti, kas dedasi jų žemėje, 
kurią ne kas kitas, o jie 
patys teturi teisę save va
dinti. Palikime komunis
tams nacizmu kaltinti tas 
tautas, kurios savo kraš
tuos lygiai energingai ko- kviečia visus lietuvius dalyvauti ir aplankyti Motiniš- 

ivojo tiek su nacizmu, tiek ką Namą ir Seneliams naujai įtaisytą Prieglaudą. Savo
’ atsilankymui paremsite Seselių vykdomus darbus ir

prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.Kai šiomis dienomis pa- 
baltiečiai pabėgėliai ne
kaltai buvo apsunkinti 
susinervinusių valdžios 
organų ir neatsakingų 
spaudos organų įtariami,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VČ.

I

nės “ministeriai”. Maisto gyvenimas yra 
pramones “ministerių“ bu- žlugdytas ir ji 
vo K. Andrijaitis, 
nes pramonės — P. Kurvs.
(Tai vis neaiškūs tipai, 
greičiausiai dargi ir nelie
tuviai).

Nežinia kas yra javų ga
mybos “ministerių". Šis 
“draugas ministeris" turė
jo nukentėti už pyliavų
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’ Pirmininkė — Eva Marksienė,svetimai 625 K sth st., so. Boston. m«4. 

. , . .. T»l. So. Boston 1298.
KOKia JI Vice-Pirmininkė — v. Gailiūnienfi,

1 8 VVinfield St.. So. Boston. Mass.
. Prot. Rašt. — Ona Tvaškienė.
I 440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 

4.^- ’ Finansų Rašt. — B. Cūnienė,teisybę nuo, 29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkway — 1864-VV 

Iždininkė — Ona StaniuliOtė.
draugams, I 177 XVest 7th St.. So. Boston. Mass. 

„S1 Tvarkdarė — Ona Krasauskas.UCKOaama uz n Sprin?f.r st go Roston. Mass. 
prakilnu darba m Elzbieta Aukštikalnytė,
1 - . 110 H St.. So. Boston. Mass

darbą atli- boję ir už tą pavyzdingu
mą velkant sunkų trem- 

J. Lns.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų nuttininkę.

1
I

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švaeidys.
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. RaSt. — Aleksandras Tvaska.
440 E. Sbcth 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 sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

minėms ir pažįstamiems 
tiniams į Europą. Kaina

Anglų Kalbos 
Mokytojas

Norintiems angliškai 
gramatiką išmokti, patariama‘trečią laidą. Kaina $3.50. 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS i 
MOKYTOJAS. Joje yra nau-1 
dingi pasikalbėjimai: keliaujanti 
traukiniu, pas gydytoją, pas! 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tiki 
$2.00. i
"Pranašystes Apie Pa

saulio Pabaigų"
Knygoje vra surinkta pranašų 

ir Paties Kristaus žodžiai apie 
pasaulio artėjantį galą ir kaip 
jis baigsis. Knyga labai gražiai 
išleista ir paveiksluota: turi 
puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situation

By K. Pakštas. Ph D.. 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

maldos gegužio, birželio ir spa
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.

žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati- 

pagal ko, kad jie jau baigia išpirkti 
‘fTviZia loirlo Kainaj

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. j
Juras, 1945 m. 424 pusi.

| Jau keli šimtai metų, kai pa
našiausia į N. Testamentą kny- 
Iga laikomas tylaus vienuolio 
1 parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
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. 
Kaina — $2.00.
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Novenrt Aušros Varto 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar f<ebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

ir

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai j Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga 
na

ir labai gražiai atrodo. Kai- 
— $4.00.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.


