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At&ilikinio pripažinimas 
Gedulo Savaitės minėjimas
•

Rabinas Wise yra* vienas žy
miausių Amerikos žydų veikė
jų. Jisai, seniai atvykęs Ameri
kon, pastebėjo savo tautiečių 
nužydėjimą ir jų žuvimą žydi- 
jai. Tad ėmė jis juos žadinti ir 
organizuoti. Ir jis pasiekė la
bai gerų rezultatų. Sykį tasai 
rabinas turėjo pasikalbėjimą 
su kun. Reilly. Aiškino vienas 
kitam apie savo darbuotę. Ga
lop kun. Reilly rabinui pasakė: 
“Tamsta rūpinkis savo žydus 
atversti į judaizmą ,o aš rūpin
siuos atversti krikščionis j 
krikščionybę”.

Veikė žydai, veikė katalikai.
Abeji pasiekė žymių rezultatų. I pranešė, kad Liepos -July 
Amerikos žydai pasidarė at- Į11, š. m. Motiniško Namo 
spara viso pasaulio žydi jai, o rezidencijoj, Thatcher St., 
Amerikos katalikai pasidarė | Brockton, 
atspara Katalikų Bažnyčiai. 
Kurie šiais tragingais laikais 
šauniau atlieka savo roles — 
žydai ar katalikai? Žydai.

•
‘ Amerikos lietuviai yra pata-Į lankymui.
pę lietuvių tautos atspara. Ši Motinėlės Ligori jos 
Kaip Amerikos lietuviai savo paskelbta žinia visuome- 
rolę vaidina? Tą daro taip, kad I nei sušvito lyg tas pragie- 
gėda prieš pasaulį, vargas tau- drulis iš ūkanotos padan- 
tai ir nuodėmė prieš Dievą. gės, nes tai pirmas tos rū-

• pieš namas šioje apylinkė-
Tautos ir krikščioniškos mei- je, kur galės rasti prie- 

lės pareigų atlikimo klausimas glaudą vienišas, gyvenimo 
seniai pribrendęs, bet kaž kodėl metais apkrautas senu- 
retai kas drįsta apie tai atvirai I kas.
kalbėti. Vienas iš tokių drąsuo- gįuo laiku SeseslŠS Savo 
lių pasirodė pranciškonų “Var- Į vienuolyne jau užlaiko ke- 
pelyje” Juozas Girnius. ToĮ]etą ar senukų,
laikraščio birželio mėnesio lai- kurie------~------
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SENELIŲ NAMAS 
Brockton, Mass.

Viešam Visuomenės Lankymui
Liepos 11,1948

Brockton, 
saus Nukryžiuotojo

Mass. — Jė- plačios visuomenės remia- 
Vie- mas ir tą liudija nuošir- 

nuolijos Motina Ligorija dūs atsi’ieuimai laiške
liais ir kukliomis dovanė
lėmis jų kilnaus darbo už- 
gyrimui. Tai labai girti
nas reiškinys ir reikia ti
kėtis, kad Dievulis ska
tins geraširdžius ir duos- 
nius rėmėjus gausiau at
siliepti ir pagreitinti bei 
paskatinti našią veiklą.

Mass., naujas 
Seneliams Namas baigtas 
iš vidaus ištaisyti ir prieš 
pat įsikraustymą jame se
neliams gyventi atidaro
mas viešam visuomenės

t

Bostone Iškilmingai Prasidėjo 
LRKSA 56-tas Seimas

įlydėtas su a- 
procesija, da- 

daugeliui sve-

'lie
kad “meilėgiliau liudija Dievąjjie dar to'jiems Skiriamo 
negu žvaigždės.” Nurodoma, I namo kambarių neužval- 
kad šiais laikais mes krikščio- Įdė. Ir tik po Šios viešos 
niškosios dvasio, gal būt, la- visuomenės 
biau stokojame, negu bet ku- bus padaryta.

Kas arčiau pažįsta Jė
zaus Nukryžiuotojo Sese
lių Vienuolijos darbuotę, 
tas pilnai įvertina jų kil
nų ir gražų darbą, kurį 
jos dirba kaikuriose pa
rapijose Naujoj Anglijoj, 
plačioje Pennsylvanijoj ir 
net tolimoj Odin, Kansas. 
O ypač Motiniško Namo 
rezidencijoj, Brocktone, 
jos turi didelius užsimoji
mus kas kart platinti sa
vo darbuotę labdaringos 

į globos dirvoje.
Seselių darbas jau yra

dovanas. Brocktono mies
to mayoras Downey pa
sveikino visus suvažiavu
sius ir su sportininkais 
nusifotografavo.

Savo gausumu, įspudin- 
gumu šis išvažiavimas 
bus ilgai minėtinas.

Laimėjusiųjų sportinin- * 
kų vardai bus paskelbti' 
vėliau. Rap.

LRKSA 5Mojo Sete 
Pirmoji Sesija

Pirmadienį, birželio 28 
d., 10 vai. rytą, Statler 
viešbuty j, Bostone, prasi
dėjo LRKSA 56-jo Seimo 
sesijos. Seimo Rengimo 
Komiteto pirmininkas ad
vokatas Jonas Grigalius 
atidarė seimą įžangine 
kalba ir sveikinimu. Po 
to pakvietė Susivienymo 
Dvasios Vadą kun. J. Bal- 
tusevičių - Boll vadovauti 
maldai.

Sveikinimo kalbos. Svei
kinimo kalbas pasakė šie: 
p. Morris, Boston Cham- 
ber of Commerce pirmi
ninkas; p. Pranas Razva- 
dauskas, Seimo Rengimo 
Komiteto ko-pirmininkas. 
Po to adv. Jonas Griga-

Birželio 27 d., iškilmin
gai prasidėjo, katalikų di
džiausios, seniausios ir 
turtingiausios organiza
cijos — LRKSA 56-tas 
seimas. Prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
Petro Lietuvių bažnyčio
je, 10 vai. rytą, dalyvau
jant vyskupui John J. 
Wright, D. D., kurs tapo 
bažnyčion 
tatinkama 
lyvaujant 
čių kunigų.

Iškilmingas Šv. Mišias 
laikė Susivienymo Centro 

! Dvasios vadas, kun. Jonas 
įBaltusevičius - Boll iš 
Scranton, Pa. Jam asista
vo kun. kapelionas, kapi
tonas K. Jenkus, ir kun. 
Švarlys iš Chicago, UI.

Įspūdingą pamokslą, 
kviečianti katalikus į gy
vą, agresingą apaštalavi
mo akciją, pasakė vysku
pas John J. Wright, o po 
mišių lietuviškai, taip pat 
įspūdingą pamokslą pasa
kė kun. Pr. M. Juras iš 
Lawrence, Mass. Choras 
puikiai giedojo. Po pamal
dų Vyskupas suteikė pa
laiminimą. Pamaldose da- 
Ijnravo Susivienymo Cen- p. Leonardą
tro valdyba ir daug dele-ĮĮ.< y pįįįM

Prez. L. Šimutis, pasvei
kinęs seimo atstovus, pa
sakė patriotinę kalbą, 
kviesdamas visus vienin
gai dirbti organizacijos 
gerovei ir kovoje dėl Lie
tuvos laisvės ir nepri- 
■klausomybės. Po to p. Ši-

Tęsinys 2-rame pusi.

Šiomis dienomis, kada 
vyksta SLRKA Seimas 
Bostone, Jėzaus Nukry
žiuotojo Seselių Vienuoly
no Motiniškas Namas yra: J. E. Arkivy skupas Richard J. Cushto", D. D.,
gausiai lankomas iš pla- žymusis labdarys ir nuoširdus mūsų tautos prietelius 
čiosios Amerikos svečių ir ir užtarėjas, LRKSA 56-tojo Seimo bankiete, birželio 
viešnių Kai kurie iš jų, y- 29 d., š. m., 7:30 vai. vakare, Statler viešbuty, Bosto- 
pač kunigai, patiria nepa-!ne, kaipo principalis kalbėtojas pasakys kalbą. Jo di- 
prastą svetingumą apsi- delis rūpestingumas labdarybe šioje divcezijoje davė 
stodami kelioms dienoms didelę paramą ir lietuviams. Štai jo labdaringoji ran- 
šio vienuolyno kapeliam- Į ka palietė ir šio Katalikų Susivienymo remiamą Jė- 
joj, kur yra pirmuoju šio'zaus Nukryžiuotojo Vienuoliją, kurios centras buvo 
vienuolyno kapelionu kun. i įkurtas Brocktone. Jo Ekscelencija nuoširdžiai nuolat
— —   ——— T. ■ - - . . v.-# -- - ■;w,, . y _ j > —j ————Htixmr pMstunnuB pra-
Roko par. klebonas ir L.|tesniai Vienuolijos veiklai ir leisti vaikučius į para- 

 

D. S. organizacijos Centro (pines mokyklas, kurioms vadovauja Seselės - mokyto- 
pirmininkas bei kitų orga
nizacijų viršūnėse stam
bus veikėjas.

Turint minty virš minė
tą žinią, kad liepos 11 d., 
š. m. Senelių Namas ati
daromas viešam apžiūrė
jimui, kviečiame visus lie
tuvius aplankyti tą vie
nuolišką rezidenciją, kur 
nuoširdumas dvelkia lyg 
tas pragriedrulis iš dan
gaus. Rap.

vizitos tas
riais kitais laikais. Ir todėl, sa
ko minėtas autorius, didžioji 
mūsų laiko netikėjimo versmė 
yra ne kokie protiniai argu
mentai, o nusivylimas mumis, 
krikščionimis. Ne kokie moks
liniai argumentai skiria mūsų 
laiko žmogų nuo Dievo, o vi
sų pirma krikščioniškosios dva
sios gyvenime stoka.

Tai skaudžios tiesos žodžiai. 
Apie tai dažniau ir balsiau rei
kia kalbėti ir rašyti, o nuo 
kalbų eiti prie darbų.

•
Žydų vadovybė Prancūzijoj 

pasiryžo padaryti tyrinėjimus 
tenykščiose prieglaudose ir 
bandyti jose surasti žydų naš-lgažą. Kai viskas 
laičius, kurie josna pateko ka- buvo sutvarkyta 
ro metu. Radę, tuos našlaičius tai šmakšt vienas 
atsiims ir perduos juos žydų tai didžiausias mažmožis — pi- 
prieglaudoms, kad jose išauk- Įnigų nebeturįs.
Įėjus juos į žydus ir žydes. Gedulo Savaitės minėjimas

Kaip mes, lietuviai, prilygs- be kolektų tautos reikalams į- 
tame tuo žvilgsniu žydams? Ar vyko ir šįmet ir visais metais 
mes, kaip ir žydai, susirūpinę praeityje. Mūsų minėjimai tra
savo tautos našlaičiais, esan- gingiausios sukakties mūsų 
čiais tremtyje? Ar mums rūpi Į tautos istorijoj be šio mažmo- 
juos išgelbėti Tautai ir Bažny
čiai?

4
Šįmet šį birželio mėnesį suė

jo aštunti metai nuo to laiko, 
kai Maskvos barbarai įsibriovė 
į nepriklausomą Lietuvą, su
naikino jos santvarką ir pra-1 socialio teisingumo ir teisingos 
dėjo lietuvių tautos naikinimą, tarptautinės taikos klausimais. 
Erodiškas darbas tebevaromas Iki šiol tie Popiežių pareiški- 
ir jo galo nesimato, šįmet tą mai tikintiesiems nebuvo pri- 
liūdną sukaktį Amerikos lietu- valomi. Todėl Popiežių balsai 
viai labiau pažymėjo, negu bet tuose dalykuose ir likdavo bal- 
kuriais kitais metais praeity-Įsais šaukiančio tyruose. Dabar, 
je. Bet kaip praeityje, taip ir kaip iš Romos ateinančios ži- 
šįmet stokavo tame minėjime nios skelbia. Bažnyčia tuose 
vieno mažmožio. Todėl minė  ji-1 dalykuose statosi griežčiau. I- 
mai išeidavo panašūs į vieno talijoj kardinolai ir vyskupai 
veikėjo kelionę aplink. Mat yra griežtai stoja už sociales ne
buvę taip: vienas mandrapyp-1 formas. Išrodo ,kad judėjimas 
kis sumanė padaryti kelionę I už tai bus toks, kad prieš jį 
aplink pasaulį ir pagarsėti. To-1 niekas neatsilaikys.

dėl įsigijo pasą, susitaise ba- 
kelionei jau 

ir priruošta, 
kliuvinys. Ir

žio yra lygus minėto mandra- 
pypkio kelionei aplink pasaulį. 
Toks minėjimas tegu būna pas
kutinis.

jos.

AMERIKIEČIAI BUVO SUAREŠ
TAVĘ RUSIJOS MARŠALĄ 

: SOKOLOVSKĮ

limų miestų suvažiavusių.
Po pamaldų, bažnytinėj 

salėje delegatai svečiai 
buvo pavaišinti kukliais 
pusryčiais.

Apie 3000 tumių Sporto 
Olimpiadoj

Berlynas — Birželio 26, Į 
Amerikos militarė polici-, 
ja šarvuotame automobi
ly per dvi mylias vijosi ir 
pagavę areštavo Sovietų 
Rusijos maršalą VasilyĮ 
Sokolovskį, vyriausį rusų! 
komandierį Vokietijos zo
nai. Areštavo už per grei- bėtojo pagalba patikrino 
tą jo važiavimą. Bet paty- maršalo 
rus jo aukštąją rangą ir 
poziciją jis tapo paleistas.

_ . _ . Amerikiečių arešte iš-
tų senumo Čekų Sočiai buvo tik pusę valandos. 
Demokratų partiją. Į Vėliau Generolas Lucius 

Dekoratyviai priruošta-i U .Clay Amerikiečių virši- 
me susirinkime, didžiau-Įninkąs Vokietijai pasiun- 
sioj Pragoję Lucerne sa-,tė asmenį atsiprašymą už 
Įėję, bendrame minėtos areštą.

Areštas įvyko amerikie
čių kontroliuojamoje Ber
lyno daly. Amerikiečių 
militarė policija pamačiu
si perdaug greitai lekian-

Komunistai "Prarijo" 
SodaRslg Partijį

Praga, Čekoslovakija
Komunistų partija, gali
ma sakyti, prarijo 30 me-

Visi esame girdėję, daugelis 
ir skaitę Popiežių enciklikas

Įėję, bendrame 
Sočiai Demokratų ir Ko- 
munisstų partijų delegatų 
susirinkime likosi patvir
tintas šių abiejų partijų 
susijungimas. Ta “koalici- __ r____ o o__________
ja” pasiliko tik komunis-Įtį rusų karą pasileido vy
tų Partijos vardą. Reiš-Įtis. Pasiviję sustabdė. Iš- 
kia, faktinai Komunistų' lipęs Sokolovskis pareiš- 
partija “prarijo” Sočiai kė: “Aš esu maršalas So- 
Demokratų partiją. Ikolovsky”. Kadangi ame-

Prezidentas Pasirašė DP Bilių

t

P.G.

Washington, D. C. — 
Prezidentas pasirašė Kon
greso priimtą išvietintų 
asmenų bei tremtinių bi- 
lių sulig kurio, 205,000 
tremtinių bus įleista be 
kvotos į Jungtines Vals
tybes dviejų metų bėgyje. 
Prezidentas pasirašyda
mas šį bilių pareiškė aš
trią jo kritiką, kaipo dis
kriminuojantį žydus ir

rikiečiai rusiškai nesupra
to, tai tas pareiškimas j 
juos įspūdžio nesudarė ir 
maršalą Sokolovskį norė
jo gabentis j nuovadą. Bet 
šis atsisakė eiti, tada per 
radio buvo pašauktas vir
šininkas, kurs su perkal-

, Po pietų į Romuvos Par
ką, Broclrtone nežiūrint į 
apsiniaukusį lietumi grę
siantį dangų suplaukė a- 
pie 3000 lietuvių į Sporto 
Olimpiadą. Olimpiados j 
rungtynėse dalyvavo virš]

' > Sokolovskio as
menybę, tada tik paleido.

rimu iroflirmtin atvyks 
Rugpjūčio Mėnesį

Hashington, D. C. — 
Pirmieji tremtiniai sulig 
ką tik Prez. Trumano pa
sirašytojo biliaus Ameri
ką pasieks rugpiūčio mėn. 
pabaigoje, — taip pareiš
kė valdžios oficiozai. 
Jung. Valstybių vyriausy
bė planuoja paruošti 18 
laivų ir pavesti juos In- 
ternational Refugee orga
nizacijai gabenimui išvie- 
tintųjų asmenų. Tas ga
benimas tęsis per du metu 
iki bus įgabenta 205,000.

katalikus. Ir patarė kito
je Kongreso sesijoje tą 
diskriminaciją atitaisyti.

Kadangi Prezidentas vi
są laiką tvirtai stovėjo už 
išvietintų žmonių įsileidi
mą, tą ir lietuvių delega
cijai pareiškė, todėl ir 
savo 1800 žodžių rašte 
kritikavo Kongresą kam 
šis nepriėmė geresnio bi- 
Iiaus tuo reikalu.

Louis Laimėjo

Sv. Tėvas Painia MeRės 
Kari

Vatikanas. — šv. Tėvas 
30 sportininkų suvažiavu- Pius XII priėmė audien- 
sių iš Ohio, Pennsylvani- cijon 550 paprastu darbi- 
jos Connecticut ir Bosto- ninku atvykusių iš komu- 
no apylinkės. Jų žiūrėjo 
didelė minia, kurios tarpe 
buvo labai daug jaunimo. 
Rungtynes tvarki n g a i 
pravedė sporto direkto
rius L. P. Smelstorius su 
štabu savo sporto eksper
tų pagelbininkų. Laimė
jusiems Susivienymo Cen
tro Sekretorius ir šios O- 
limpiados sumanytojas, 
Vincas T. Kvetkus įteikė lės ginklus.

nistų dominuojamos 
Giovani industrinės 
ties.

Šv. Tėvas patarė 
pasaulio - darbininkams 
būti drąsiems ir netik 
ginti savo tikėjimą, bet 
reikalui esant ir pulti sa
vo priešus. Tik tame puo
lime vartoti gilaus tikėji
mo ir krikščioniškos mei-

AMERIKIEČIAI PRADĖJO 
RACIONUOTI MAISTĄ 

BERLYNE

San 
sry-

viso

New York — Birželio 26 
d. Yankee Stadiume įvy
kusiose bokso rungtynėse 
tarp ilgamečio pasaulinio 
čiampiono Joe Louis ir 
Joe Walcott’o laimėtoju 
išėjo Louis. Laimėjo kno- 
koutu 11-tame rounde.

Berlynas — Rusams ne- 
| bepraleidžiant per savo 
zoną amerikiečių trauki
nių į amerikiečių kontro
liuojamą Berlyno dalį, 
prisėjo maistą ir ameri
kiečiams racionuoti. /

Vakarinė Berlyno dalis, 
su 2,000,000 gyventojų be
turi tik vienam mėnesiui 
maisto atsargos. Maistas 
galima dabar įvežti tik 
orlaiviais, kurie gali nusi
leisti į amerikiečių kon
troliuojamą Templehof

Skaitykite ir platinkite aerodromą. Todėl trans- 
katalikišką spaudą— laik- portinių orlaivių skaičius 
raštį “Darbininką”!

«
padidintas iki 100 per die*

ną, bet ir tai, toli gražu 
negalima pakankamo kie
kio maisto įsigabenti.

Tai šitaip rusai 
ka amerikiečiams, 
kad amerikiečių 
menė ,galėdama 
Berlyną kelioms 
tems ankščiau, 
stojo ir laukė kol 
riuomenė prie jo prieis ir 
kad rusams tektų Berlyno 
paėmimo garbė. Aukštoji 
amerikiečių tuolaikinė va
dovybė, matyt nepažino 
rusų. Už tą savo naivu
mą rusų atžvilgiu dabar 
turi visokių bėdų, su jais.

atsimo- 
už tai 

kariuo- 
užimti 
savai- 

tyčia su- 
ol rusu ka- 
jo prieis ir

t
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Bostone Iškilmingai Prasidėjo
LRKSA 56-tas Seimas

po vandeniu ir jaunuolis 
atsirado vandeny. Jo tė-- 
vas priplaukęs savo laive-! 
liu jį išgelbėjo.

(Pradžia 1-me puslapyje 

mutis paskyrė į mandatų 
komisisją Vincą J. Kudir
ką, Marijoną šriupšienę ir 
Antaną Agurkį; ženkle
liams prisegti: Oną Kau- 
nietienę, Oną Barkauskas, 
Mrs. Česną ir p. Pakelie- 
nę; balsų skaitymo: Pr. 
Rakauską, Kazį Rubiną ir 
Pr. Jurevičių; tvarkda
riais — Žernauską ir Fl. 
Šaukevičių.

Antroji Sesija
Antroje Seimo sesijoje 

įvyko rinkimas Seimui 
prezidiumo. Seimo vedėju 
vienbalsiai išrinktas An
tanas F. Kneižys, vice
pirmininku — Juozas Ma
čiulis, sekretoriais —Ma
tas Zujus ir Leokadija 
Žemaitytė.

Sesijoje dalyvauja 90 
atstovų.

Dcwoy Res|mHkoiw Puti- 
JOS RmMMHvS Į Ir 

ta—Vaiva I Vke 
Pred 1 -

Po to sekretorius V. T. 
Kvetkas padarė vardošau- 
kį ir ženklelių prisegioji- 
mo komisija prisegė ženk
lelius.

Kariuomenei Reikia Daug 
Karininkų

Prez. L. Šimutis pakvie
tė vietinį kleboną kun. Pr. 
Virmauskį tarti sveikini
mo žodį ir jam nuoširdžiai 
padėkojo už suruoštas iš
kilmingas pamaldas. 
Taipgi seimą sveikino 
kun. Pr. M. Juras, Kuni
gų Vienybės ir LDS Cen
tro pirmininkas. kuris 
sveikino minėtų organiza
cijų ir L. K. Federacijos 
įsteigto Kultūros Institu
to ir Jo Archyvo vardu ir 
kvietė visus ateiti į Ar
chyvo įstaigą, kuri ran
dasi “Darbininko” pąme. 
Seimą sveikino Antanas 
F. Kneižys, ALRK Fęde-

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių kariuo
menei, besiruošiant padi
dinti savo skaičių, kuomet 
pradės veikti priverstino 
kareiviavimo * įstatymas, 
pasirodė didelis trūkumas 
karininkų, kurie galėtų 
naujokus lavinti.

Kadangi yra pasirįžta 
kariuomenė padidinti nuo 
dabartinių 3 divizijų iki 
12 divizijų, tai reikalinga 
daug karininkų, todėl no
rima prikalbinti atsargoje 
esančius karininkus grįžti 
i tarnybą.

I

Philadelphia, Pa. —Res
publikonų partija nomina
vo kandidatu į Jungtinių 
Valstybių Prezide n t u s 
New Yorko valstijos gu
bernatorių Thomas E. 
Dewey, 46 m. amžiaus. 
Jis tapo nominuotas tre
čiame Respublikonų Par
tijos Konvencijos balsavi
me vienbalsiai, nors ir 
pirmame balsavime gavo 
daugiausiai balsų.

Dewey pagarsėjo būda
mas New Yorko prokuro
ru, sugebėdamas pasiųsti 
pagarsėjusius ir galingus 
gengsterius kalėji man. 
Vėliau tapo išrinktas New 
Yorko Valstijos guberna
torium. Buvę .Respubli
konų partijos kandidatu į 
prezidentus* 1944 m., bet 
pralaimėjo Roosevelt u i. 
Nežiūrint to pralaimėjimo 
jis tapo išrinktas New 
Yorko gubernatorium an
tram terminui. Turi žmo
ną ir du sūnus.

New Yorko valstijos gubernatorius ir šeima, kuris respublikonų 
partijos konvencijoj, Philadelphijoje, Pa. buvo išrinktas kandidatu į ša
lies Prezidentus. Rinkimai įvyks lapkričio 9 d.

Vice prezidentu nomi
nuotas Kalifornijos gu
bernatorius Earl Warren. 
Jį pasirinko gub. Dewey 
pasitaręs su savo artimai
siais patarėjais. Jis ir-gi 
buvo kandidatas preziden
to nominacijai.

Gub. Earl Warren yra 
labai populerus Kaliforni
joj. Taip populerus, kad 
jis buvo nominuotas gu
bernatoriaus kandidatū
rai kaip Demokratų taip 
ir Respublikonų partijų. 
Jis yra vedę ir turi tris 
dukteris, 14, 17 ir 19 m. 
amžiaus.

Kodėl Lietuviai Kenčia?
Tremtinio dūmojimai

Bangžuvė Nešė Žvejį 
Ant Savo Nugaros

ATVYKO 16 LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ

“Darbininko” redaktorius, 
ir kvietė visus susirūpinti 
lietuvių tremtinių įkurdi
nimo reikalu, kooperuo
jant su Federacijos imi
gracijos skyriumi.

Frank Ca- 
savo tėvu, 
laiveliuose,

Prez. L. Šimutis paskel- 
gė sesijos pertrauką pie
tums ir nusifotografavi- 
mui. Antroji sesija prasi
dėjo 2 vai. po pietų.

Pažymėtina, kad pirmo
je sesijoje dalyvavo apie 
100 atstovų ir tiek pat 
svečių.

Provincetoįvn, Mass. —
Vėžių žvejys, 
bral, Jr. su 
skirtinguose 
netoli Rače Point Coast
Guard stoties, gaudė vė
žius. Staiga bangžuvė iš
kildama į paviršių iškėlė 
ir Cabralo laivelį išmesda
ma jį patį iš laivelio ant 
savo nugaros. Ir taip su 
jaunuoju Charles Cabralu 
ant savo nugaros, jo tėvui 
visą tai matant, bangžu
vė pasileido į atviras jū
ras. Laimei bangžuvė, 
kiek paplaukus nėrėsi vėl

Vaizdas parodo ateities lėktuvų transportą, 
kuriais manoma pervežti į paskirtą vietą kad ir 
karinius dalinius. Tai naujieji Douglas C-124.

birželio mėn. 
25 d. raivu MARINE 
FLASHER atvyko 16 Lie
tuvių tremtinių iš Vokie
tijos, kurie išsiskirstė pas 
gimines ir draugus:

Pijus Bielškus, JAV pi
lietis, apsistojo: 111 Wil- 
liam St
N. Y.

Jonas
JAV pil., 
Madison St.
N. Y.

Vitanis Maurutis, JAV 
pil., apsisstojo: 137 Con- 
gress Avė., Waterbury, 
Conn.

Bronius Devynduonis, 
apsistojo: 1327 Merkimer 
St., Baltimore, Md.

Viktoras Raulinaitis, 
JAV pil., apsistojo: 2207 
Oakman Blvd., Detroit, 
Mich.

Valley Stream,

Januškevičius, 
apsistojo: 236 
., New York,

Jonas Chatkevįčius, ap
sistojo pas brolį: Bridge- 
port, Conn.

Pranass ir Kazimiera 
Jakai apsistojo: 102 - 24, 
101 Street, Richmond Hill, 
N. Y.

Margareta Krištopaitie- 
nė, JAV pil., su dukra Va
lerija ir sūnum Romualdu 
apsistojo: 254 N. Main 
St., Spring Valley, N. Y.

Pranas Linkus, apsisto
jo pas brolį: 6319 So. Tal- 
man Avė., Chieago 27, III.

Bronius ir Ona Maželiai, 
su sūnumis Valdemaru ir 
Jurgiu apsistojo: 1435 E. 
92 St., Cleveland, Ohio.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato Atta- 
che A. Simutis, kuris at
vykusioms padėjo su for
malumais. L-G.K.

“DARBININKO” SPAUSTUVE 
ĮSIGIJO NAUJŲ MAŠINŲ

Vėlesniuoju laiku “Dar
bininko” spaustuvė įsigy- 
jo naujų modemiškų ma
šinų. Kadangi dabar var
tojamose patalpose jau 
nebuvo vietos, tai jos ta
po įrengtos “Darbininko” 
buvusioje salėje, kuri visa 
paversta ir naudojama 
spaustuvės reikalams.

Tarp naujųjų mašinų y- 
ra automatiškas darbinis 
presas, automatiškas Cle- 
veland Foldieris, Chand- 
lers - Price automatiška 
piaustymui, su specialiais 
saugumo prietaisais. Da
bar atspausdintų žurnalų, 
knygų ,bei brošiūrų lank
stymas, bus galima greit 
ir patogiai vietoje atlikti. 
Keliolika metų atgal ‘Dar
bininkas’ yra įsigijęs mo
demišką su vėliausiais 
patobulinimais Intertypą, 
kurią operuoja Jonas 
Kumpą, ir kitą vartotą 
intertypą ,kurią operuoja

iš tremties atkviestas Vy
tautas Gurka, Vilniaus 
gimnazijos auklėtinis Cy- 
linderinį bei knygų spaus
dinimo pre^ą operuoja Si
manavičius? o didįjį laik
raščio “Goss” presą ope
ruoja ir spaudos darbus 
tvarko ir atlieka Stasys 
Griganavičius, su keletą 
savo pagelbininkų.

Tas “Darbininko” spau
stuvės didinimas ir mo
demini mas, įrodo, ‘Darb.’ 
administratyvės vadovy
bės sumanumą ir gabumą. 
“Darbininko” administra

torium yra patyręs ir pa
sižymėjęs toje srityje p. 
Antanas Peldžius, o gene- 
ralis vedėjas yra kun. Pr. 
M. Juras, ir LDS Centro 
pirmininkas.

LRKSA gerb. delegatai 
ir svečiai yra maloniai 
kviečiami į laikraščio 
“Darbininko” įstaigą atsi
lankyti ir ją apžiūrėti.

navom ir raudas raudo
jom, kur pastovų gyveni
mą planavom ir senatvėj 
kaulus paguldyti norėjom. 
Jei kam joje buvo negera 
ir nemiela, tai ne mūsų 
motinos — Lietuvos kaltė, 
bet jos vaikų, kurie įgavę 
valdžią, vienus tos pačios 
motinos vaikus atskyrė 
nuo bendro stalo, juos 
skriaudė ir niekino. Tai 
buvo kaltos sąlygos, jėga 
primestos, kada vieną 
aukštino, o 'kitą žemino.

Bet tikrenybė lieka tik
renybė. Lietuva yra kiek
vieno, dar save vadinančiu 
lietuviu, motina, o lietu
viai viena šeima.

Be tos motinos nerimsta 
nė tie, kurie savo brolius ir 
seses niekino, žemino ir 
spaudė vien dėl to, kad jie 
neturėjo mokslo ir gyveno 
vargingos^ kaimo lūšnose, 
nesitepė dažais, nesipuošė 
šokais, nežibėjo auksais, 
— be tos motinos nerims
ta ir tie, kurie buvo spau
džiami, skriaudžiami ir u- 
jami. Visi nori grįžti savos 
šeimos lizdeliu, nots ir vėl 
teks vargti ir skursti. Ten, 
rodos, kitaip saulutė švie
čia, lietutis Ii ja; kitaip ge
idės žydi, kitaip dainelės 
skamba. Ten lengviau ken
tėti ir ašarą lieti. Ten sma
giau juoktis ir šypsotis.
4. Kokį vardą renkiesi?
Ir dabar toji mūsų ben

droji motina su visa savo 
šeimynėle kenčia; baisi li
gonė, žaizdose ir kraujuo
se. Mūsų tikrieji broliai — 
sesės—invalidai, bejėgiai* 
kurčiai, nebyliai... Kenčia, 
ligai ir baisiai.
u mums jmi pMMtaNtauBrfS 

sibosti.juos slaugyti, jų 
dejavimų klausytis. Jau, 
atsibodo kai kam, perilgai 
aukota ir aukotasi.

Gerai! Nusisukime nuo 
jų žaizdų! Užsikimškime 
ausis. Bet ir prisikergkhne 
sau dvylika vardų: Niek
šas, Nedėkingasis ir Lt. 'Ar 
smagu bus vadintis tokiu 
vardu?

(Bus daugiau)

2. Nerašykit daugiau 
apie Lietuvą!

Tiek daug prirašyta, pri
kalbėta ir priaimanuota 
apie Lietuvos kančias! Jos 
žmonių skausmus ir var
gus! Kiekviename lietuvių! 
laikraštyje, kur jis bebūtų 
leidžiamas, iš raidžių1 Sūnui, matyti, išsekė kan- 
trykšta nekaltųjų kraujas trybė, pradėjo liūdėti, nu- 
ir ašaros, kiekvienas pus-' sibodo vargti, — o vargų; 
lapis vaitoja skundais ir galo nematyti! — ir vieną; 
aimanomis. ! dieną, niekam nė žodžio

(Nusibodo jau kai kam' nesakęs, slapta apleido li
tas pačios temos. Pavartoj gonę motiną ir bejėgę se- 
pavarto laikraštį ir meta šerį, 
šalin, net piktai niurnėda- Pirmas kaimynas, kuris 
mas: • jį buvo pavadinęs angelu,

— Et, vis tas pats ir tas tarė: 
pats! Iki gyvo kaulo įgriso.

Taip niekas taip greitai 
nenusibosta, 'kaip liūdnos 
temos, nuolatiniai ragini
mai, it smailia yla bady
mai — aukotis ir aukoti.

Kad nors galas būtų ma
tyti tų Lietuvos kančių! 
Bet kur tau!

Tai ką? Ar daugiau apie 
Lietuvos žmonių vargus 
nerašytiTDuoti atsikvėpti? 
Tesusigeria ramiai krau
jas į žemę, tenudžiūsta a- 
šaros. Atsikvėpkime!

Oi, ne! Ne, ne!
Kančia — žmogaus pa

veldėtoja daba. Neišmin
tingas, kas atsižada gim
tosios dalies. Tik mums 
lietuviams kančių teko su 
kaupu: daugiau, negu, gal, 
^^%i?nd?Ane^Sk^ri^irenkamos aukos Ne^ ir Indijiečių Misijoms parem- 

Gyvendamo ant iemės, mūsų Dangiškas išganyto- 
jas dažnai pabrėždavo savo meilę vargstančioms sie
loms. Jeigu Jis dabar su mumis gyventų, Jis parody
tų pirštu į daugybę žmonių nepriklausančių Bažny
čiai. “Aš turiu ir kitas avis, kurios nėra iš šios avi
dės. Ir jas reikia atvesti”, — Jis pasakytų. Jis tikrai 
prie tų priskaitytų penkioliką milijonų negrų mūsų 
pačių krašte. Gi jų dvasios stovis labai sujaudintų Jo 
gailestingą širdį.

Atnešti tai miniai Evangelijos šviesą ' ir visus 
Kristaus atpirkimo nuopelnus, tai Negrų Misijų tiks
las. Tas šventas darbas vos tik pradėtas. Atsivertėlių 
skaičius didėja, bet vis dėlto iš 15 milijonų Negrų yra 
tik trečdalis milijono katalikų; iš 45 — vienas katali
kas. Tas sunkiai laimėtas skaičius turi būt ne tik pa
laikytas, bet ir daug kartų padaugytas Š su jūsų pa
galba. *

Ne tiek skaitlingi, bet taip pat tikrosios religijos 
reikalingi yra indijiečiai. Trys šimtai penkiasdešimt 
tūkstančių pirmųjų šios šalies gyventojų netekę že
miškos savo nuosavybės, tikisi iš mūsų bent dvasinių 
malonių. Ačiū Dievui, iš trijų indijonų vienas yra ka
talikas, bet dar jų tūkstančiai nepažįsta tikrojo tikė
jimo.

Ir negrų ir indijiečių atžvilgiu mes turime ypa
tingas pareigas. Jie yra mūsų amerikietiški kaimynai, 
gi kaimynai turi pirmesnę teisę į labdarybę, ypač J to
kią labdarybę, kuri paliečia jų dvasinę gerovę. Ir 
jums ir jiems bus naudingos maldos ir aukos, kurias 
tikimės jiems suteiksite šiam labuai svarbiam tikslui. 

Jūsų ištikimas Kristuje, >
f RICHARD J. CUSHING, D. D., 

Bostono Arkivyskupas „ .

— Tai motinos džiaugs
mas!

Trečias pridūrė:
— Tai namų paguoda!
Ir vis kiekvienas surado 

jam naują garbės vardą 
— iki dvylikos.

Praėjo dar dveji metai.

Pirmas kaimynas, kuris 
jį buvo pavadinęs angelu,

— Niekšas!
Antras pridėjo: 
Savymeilis!
Trečias pridūrė:
— Nedėkingasis!
Ir taip sūnus susirinko 

12 paniekos vardų.
3. Mūsų motina

Neginčytina prasme Lie
tuva yra 'kiekvienam ge
ram lietuviui motina. Mo
tina, kurios padangėj u- 
žaugom, kurios bendromis 
gamtos gėrybėmis naudo
jomės, kurios dainas dai-

j - •

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas Sekm., birželio 27 d., arba Sekm., liepos 4.

MYLIMIEJI KRISTUJE:—
Sekmadienj, liepos 4 d., visose bažnyčiose bus

rytoj tu. Man užgys, tau 
susopęs. Mudviejų abiejų 
dalia ta pati.

Rašysime dar daugiau, 
mokykimės giliau, kertė
kime kantriau.

2. Sūnus su 12 vardų
Prieš pat praūžusį karą 

gražiame Lietuvos kaime
ly, menkame ūkely gyve
no našlė su sūnumi ir duk
terimi. Nors ji buvo ūki
ninkė, bet, pasakytume, 
nelaiminga. Jos duktė bu
vo kurčia ir nebylė, džio
vininkė, tad jokiam dar
bui netiko. Susirgo ir mo
tina kojomis, iš lovos neli
po. Tad ūkio vargų naštą 
nešė vienas sūnus ir lauką 
ardamas, ir baltinius 
skalbdamas ir batvinius 
virdamas. Dvejus metus 
jis dirbo ir dirbo, links
mas, patenkintas, su dai
na lūpose, su šypsena aky
se, su meile širdyje.

Vieną dieną artimiausias 
kaimynas tarė:

— Tai angelas! 
Antras pridėjo:
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LRKSA.
Tauta norinti išlikti gyva turi mokėt organizuo-

Jauskime Su Bažnyčia
(Kun. Pr. M. Juro, Kunigų Vienybės ir LDS 

Centro pirmininko, pamokslas, pasakytas sekmadie
nį, birželio 27 d., Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, 
So. Bostone, pradedant LRKSA 56-jį Seimą iškilmin
gomis pamaldomis.)

Katalikiškas gyvenimas jų, kad šėtonas bandys, 
ir veikimas neatskiriamas suklaidyti Jo sekėjus ir 
nuo Bažnyčios. Krikšto ir juos pakrikdyti. Todėl iš-| 
sutvirtin i m o sakramen- vakarėse prieš savo kan
tais žmogus įsijungia į j čią ir mirtį Kristus meldė 
Kristaus Mistinį Kūną ir į dangiškąjį Tėvą, kad visi 
prisiima pareigas apašta-;jo mokslo išpažintojai lai- 
lavimo darbe. Toms parei-w kytųsi vienybės, “šventa- 
goms vykdyti reikalinga sis Tėve, maldauja Išga- 
Dievo malonė, pažinimas. nytojas, išlaikyk dėl savo 
Dievo apreikštųjų tiesų, vardo tuos, kuriuos man

tis. Tuo labiau tautos išeivija, įsprausta į kitos galin-| knyginis įsijungimas į davei, kad jie būtų viena, 
gesnės ir kultūringesnės tautos tarpą. JAV netiks-(dieviškuosius ‘ ‘ ------Bažnyčios kaip ir mes... kad visi bū- 

uždavinius ir nuolatinis tų viena, kaip Tu, Tėve,liai vadinama tauta. Tai galinga valstybe, susidaran
ti iš daugelio tautų ižeivijų. Ir tos įvairių tautų išei- jautimas turimųjų ryšių esi manyje ir aš Tavyje^ 
iri-ina loilrn KScrtr-ūa anailiii 1-3 i vionofa aavn amA- n » v. • i_ > ______vijos laiko bėgyje susibūrė j vienetą, kurs gavo ame
rikiečių tautos vardą. Tas susibūrimas įvyko savano
riškai, be jokios išorinės prievartos. Amerikiečio ti
pas susidarė savaime, pasidėkojant pilnai Amerikos 
gyvenimo laisvei. Laisvė, žinoma, labai brangintina, 
tačiau šiuo atveju ji sudaro pavojų bet kokios tautos 
išeivijai, kuri norėtų išlaikyti savo gimtosios šalies

su Bažnyčia. ' kad ir jie būtų mumyse
“Vienas Viešpats, vie- viena, kad pasaulis įtikė- 

nas tikėjimas, vienas J°8 ’^u. es^ siuntęs, 
krikštas” (Efez. 4, 5), sa-ĮGar^». kurią man davei, 
ko šv. Povilas. “Nes tikė- a® daviau jiems, kad jie 
jimu į Jėzų Kristų jūs vi- 
įsi esate Dievokalbą. Ypač mums lietuviams būtų labai skaudu jei- Kurie ik pakrikšty- 21).

oni mo aiamni iodivhg ___ liptiivni tantna trap.' __ __ r

- -.'būtų viena, kaio ir mes e-j 
vaikai. same viena” ’

gu jos stambi išeivija — beveik lietuvių tautos treč- onoiviiknfpdalis — pamirštų lietuviškai kalbėti. Gi tautybė be'“ Kristuje. tje apsivilkote

T

Motina Žemė kad Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienymas Ame
rikoje yra pagalbinė Ka
talikiškosios Akcijos or
ganizacija. Ji visada ben
dradarbiavo su Bažnyčia. , 
Nuo pat savo įsikūrimo ji 
rūpinosi ne tik šelpimu li
gonių ir šluostymu ašarų 
pomirtinėmis mirusiųjų 
artimųjų, bet gelbėjo iš- 
dygusioms vienuolijoms 
ir visokeriopai rėmė kata
likiškąsias mokslo bei 
apšvietos įstaigas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
iir Lietuvoje. Nuo penkto- 
įjo seimo, tai yra, nuo 1890 
įmetu šis Susivienymas a- 
; paštalauja spauda. Neži
nau kiek brošiūrų, ele
mentorių ir knygų išpla- 

’ tinta. Tikrai, daugiau ne
gu tūkstančius. Bet žinau, 
kad per trisdešimt metų 
kas savaitę išeinąs “Gar- 

‘sas” ne vieną širdį palen
kė prie Dievo ir artimo 
' meilės.

Motina žeme, kryžiais nustatyta! • 
Įžiebė amžiai amžiams tavo rytą — 
Amžių pusnynus tvėrei tu, žiemkentė, 
Kai tavo pilį amžių vargas rentė...
Menu iš tavo ašaroto veido, 
Kad daugsyk tavo saulė nusileido — 
Žinau, kad tu, išvargus dieną, rymai, 
Kaip klaikūs, močia, tavo atminimai...
Dengė ką tavo rankos kaupė, laistė, 
Kryžiuočių laužo kruvina pašvaistė — 
Pikti totoriai tavo klėtis griovė 
Ir veržės gudas į tavo šventovę...
Ir daug kas, daug kas ką tu sėjai, kūlė
Ir vertė gerbti svetimu krivulę 
Ir matė tavo drebulės ir uosiai, 
Kad tu vergijos pantį rūsčiai juosei...
Bet tavo aušros aušo pamažėle 
Ir tavo saulės takas neapžėlė, 
Nes tvirtos viltys guodė širdį drąsią, 
Pergalės dienai auklėdamos dvasią, 
Todėl, kol girios aidas tebegaudžia, 
Užtraukęs dainą skambią, kad ir graudžią, 
Būties palaimos kantriai lauk, žemaiti, 
Ir krauk, kaip krovei savo vargo kraitį...

Jurgis Baltrušaitis.
_. _  _______ . .. I Jei galėtų prašnekėti

I

(Jono 11, 20, iš jn širdžių išplėšė Evan- nes organizacijas, gelte- 'komunistų prikryžiuotojt

Ši iškilmingoji Aukš-
VlcLIIo —UalimolŲ žlvlUVisliai IkdlUCLl. x_Ji LdUUVUV Uv ;u OA 0*7\ u ♦ ! oViklUikalhns nehP tautvhė Lietuvis nemokąs lietuviškai Knstumi <GaL 5’ 26-27). ciausiojo Kunigo malda P netikėliai kalbos nebe tautybe. Lietuvis nemokąs lietuviškai Dar daugiau Kristus įsi-1 rodo Bažnyčios narių vie- n U 
vien muziejui tetinka, tarsi Jcoks negyvas buvusios kfiniia titWhloailloae Ti-!™---- -
lietuvybės exponentas.

Lietuvybės Amerikoj išlaikymas kai kuriems lie- 
tuviams atrodo tik bereikalingas laiko gaišinimas. Ražnvčia vra^ i 
Girdi, ji. vis vien turėsianti išnykti taigi juo. grei-Įme ^*įingajame Kriš-iwdS'^taTsūgrta^T 
ciau, juoi geriau - atpuls jtarus galvos skaudėjimas. tau8l’kūn^ Taįi su Baž-įma. “Kiekviena kS-alystė, 
Ką gi tokiems tautybę grabonams atsakyta? Prakal-:n -ia giaudžiai susi-lkuri pati su savim nesu^ 
bet I jų jausmus, j sąžinę, j žmoniškumą? Bet tie da-, Kristus Taip į tinka bus sunaikinta, ir
lykai pas tokius žmones jau atbukę. Jiems reikia> gry-Į laudžiai kad anot šv. i kiekvienas miestas ir na- 
nai fizinių argumentų. Palyginkim taute® gyvybę su PovU Bažn čia ir Kris-įmai, kurie patys su savi- 
žmogaus gyvybe. Kiekvienas pilnaprotis žmogus žino, tug sudaro vjeną or.;mi ne3utinPkaf neišHks
kad jam reiks mirti. Ar gi jis tun galvoti, ko g™’ ganizmą. šio organizmo (Mato 12, 25), sako Išga
nau, tuo geriau ir nusižudyta? Taigi kad ne. Kiek- arba giela pate nytojas.
vienas žmogus, kad ir žilos senatvės sulaukęs, vis dar Kristus ” - 1

geliją ir pasėjo nesutiki- tančias Katalikų Akcijai, 
mo sėklą. Užtat, išaugę iš 
tos sėklos klaidatikiai, iriširdžius sveikinimus

i savo veikla ir tai, kad jūs tas užsitama- _ -- • . I • • • •

“Mes jums reiškiame nuo-
ISI1UX1U3 SVC1B.1I11111US UŽ

Imsi m w 4-«« mm _

mūsų močiutė Lietuva, ji 
C nupasakotų, kaip daug iki 
’ šiai dienai LRKSA yra jai 

pasitarnavęs, ją sušelpęs.. - Ti ' • y T narių vw- kalba įki šiai dienai tar_vusias organizacijas nau-1^
kunija tikinčiuosiuose. Ti-.mngumo svarbą. Kur ne- j amžinajam Kris-'dojate Katalikų Akcijos nidžiuokimės esą na-
kintieji, suburti 1 vienąlra vienybes, ten nėra tai-..J nripSlli _ mela«nu Daealbai Jūs surasite bū- - uia?,uolt,m®s nareligine Organizacija - VnO H Unr uus Pnesul — melagių pagaiDai. jus surasite du nais §1OS garbingos orga-relig ę Orga izaciją jkos. O kur nėra taikos, ų- . Kas vienam šių kia. dus, tai savaime supran- n^iios Sveikinu jos na-

l nariais ta- ten nesutikimai ir vaidai.'.  vQi„ nizacijos. oveiainu jos najoklių atrodo tiesa, kitam tarną, kaip surišti tas o ypatingai 50-tojo 
— melas, mat jie, atmetę draugijas, kad, išlaikyda- geimo atstovus, 
vienatinį tikrąjį Bažny- mos savo organizacinę
čios Autoritetą, vienatinį formą ir objektą, jos ga- Ką gi aš Kristaus pa- 
Mokytoją ir vienatinį ma- lėtų sėkmingai bendradar- siuntinys jums, Broliai ir 
lonių Davėją, remiasi sa- biauti Katalikų Akcijos Seserys Kristuje galiu pa- 
vo silpnu proteliu, savo pasisekimui”. Ten pat po- linkėti? Savo mylimiau- _ __ x__ : i__i -i- ii. nuomone.

Kristus gailisi nusika- 
Todėl Bažnyčia; Pirmųjų amžių krikščio- mavusios išbadėjusios mi- 
:__z--------- — i_i ----------------- ------------------------.---------------“Jie nios. »

piežius pažymi, kad vie- šio jo Viešpatie, vardu lin- 
nybė yra kiekvienos orga- kiu, kad eidami savo gal- 
nizacijos jėga. “Vienybė vosenos keliu, visada 
be Dievo, yra smilčių vie- jaustumėte ryši su Baž-nori savo gyvenimą, prailginti Žudosi tik beprotis, j b z skiriasi nuo visu k;_ nvs tai iprai sunratn “Tienios Mes irgi negalime i ’ “------čarba kriminalistas Tain ir su musu išeiviios gvveni- 1 skinasi nuo visų ki nys tai gerai suprato, jie mos. mes ugi negaiuue t Vienybe Dievuje su nycios mintim. Popiežiausaroa Kriminalistas, laip ir su musų išeivijos gyveni organizacijų bei sektų,: laikėsi apaštalų mokslo juos ranka numoti. Jie y- 13 3 - - ----- ---  —- -

7pac. da.bar? kurių skaitoma šimtais. įtikėjimo), bendro duo-;ra mūsų broliai ir seserys “^ėmento
’ — i g-   z  i t -5 AAiivvicj 4-hvm m. ’daugiau Lietuva naikinama, juo.energingiau išeivija; Visos tikybinės ben-Inos laužymo ir maldų.... 

tun (gryuoti, kad žūstančią Lietuvą išgelbėtų. Mruomenės , giriasi skel-jVisi tikintieji laikėsi
^f/KaįPtautinę išvijo? būklę palaikyti bei su- biančios tiesą ir siūlo sa-' drauge ir turėjo visa ben- 

Lobį ir turtus jie 
parduodavo ir iš to dali
jo visiems, kiek kiekvie
nam buvo privalu” (Apd. 
2, 42, 44). Laikui bėgant, 
kai kurie žmonės pradėjo 
nutolti nuo Kristaus dva
sios ir liovėsi bendradar
biavę su Kristumi. Amži
nasis Kristaus priešas nu- 
pasaulėjimo meliodijomis 
migdė silpnavalių sąžines,

stiprinti? Viena geriausių priemonių — palaikyti sa- vo programą. Protingieji,!dra. 
vo organizacijas, kaipo-lietuvybės tvirtoves. O jei pri- žinoma, remiasi dieviš-) 
dursiu dar ir katalikybės, tai bus aišku, kad čia kai- kuoju autoritetu. Jie žiūri' 
bama apie LRKSA. Tos penkios raidės visiems žino- į Bažnyčios Kūrėjo planą 
mos, o tikrajam tėvynainiui katalikui jos sudaro ma- — Evangelijas ir tradici- 
gišką traukutį. Katalikų Susivienymas nebe šiandien jas. iš ženklų sužino kuri 
atsirado. Tai sena išbandyta centralinė organizacija, Bažnyčia tikra ir jos lai- 
turinti arti du trečdaliu šimtmečio amžiaus. Tiek lai- kosi. Čia jie randa sau 
ko Amerikoj išgyventi nebe lengva. Jos ilgas amžius kelią, tiesą ir gyvenimą, 
tai dokumentas lietuvių ateivių pasišventimo. Jis Kristus žinojo, kad atsi- 

pranašų, 
organizaci-

v •

tai dokumentas lietuvių ateivių pasišventimo. Jis r 1 
duodasi palyginamas su knygnešių laikotarpiu, kai ras klaidingų 
Lietuvoj spauda buvo uždrausta, ir knygas teko ga- klaidinančių

Edevu ir per Dievą —- yra, Leono XIII žodžiais ta- 
> vieny- iriant linkiu, kad mūsų 

bė”, sako Arkiv. Richard,tarpe viešpatautų nuomo- 
J. Cushing, D. D. fnių vienybė, valios vieny

bė, veiklos vienybė. Trok- 
Akivaizdoje Viešpaties štu, kad tosios vienybės 

'cementu būtų meilė Dievo

Kristuje. Mums turi rū- 
i pėti,> kad užtekėjusi Švie
sa iš aukštybių apšviestų 
sėdinčius tamsybėje ir 
mirties uksmeje. Paga- Jėzaus švenčiausiame Sa- 
liaus Dievo tevainyste kramente drįstu tvirtinti, meilėje artimo. Amen, 
uždeda ant musų pečių 
gailestingumo pare i g ą. Į 
Deja, dažnai pasijuntame‘ 
esą silpnais ir tinkamai 
neatliekame savo pareigų.- 
Popiežius Leonas XIII į- rektorių nutarimu, BALF metinis 
spėja, kad tikintieji 
pildys savo pareigų pilnai 
ir naudingai, jei jie veiks 
(pavieniai. Ar mūsų tikėji- 

Tokį laikotarpį mes kaip tiktai gyvenam. Dabar mo priešai neįrodo orga-
1 _ Į - _  • 1*1 • ■ $ • > • V • V • J • 1*1^* —_ A • 1 • . -- 1 “ O
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bentis iš Prūsų ir Amerikos. Taip, Susivienymas tuo
met jau gyvavo, ir jo nariai gyvai atjautė savo Tėvy
nės vargą. Jie apčiuopiamai suprato, kad lietuvybė be galo yra brangi kiekviena lietuviška širdis, kiek-'nizuoto veikimo galybės? 
Amerikos išeivijoj verkiant reikia palaikyti, lyg nu-į viena lietuviška knyga bei laikraštis, kiekviena lietu-) Popiežius Pijus XI, En- 
jausdami, kad ateis dar kitas nelaimių laikas, kada viška organizacija, ypač centralinė, ypač tokia stam- ciklikoje apie Katalikų 
išeivija turės iš naujo pavergtą Lietuvą vaduoti. įbi, pastovi, tvirta, katalikiška, kaip LRKSA. K. Akciją, sveikina pagelbi-

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di- 

seimas šiemet į- 
neiš- vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš

butyje, Chicago, m.
Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi

jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

Kankynės ir išsigelbėjimas
23.

Vilkaitis tai nujuto ir savo ruožtu padarė 
planą Nachalskį sunaikinti. Be galo pavojin
gas užsimojimas, bet kitos išeities nebematė. 
Viską ant vieno kozyrio pastatė — žūt, ar 
būt. Visas smulkmenas iki minutės išskai
čiavo. Dirbo kiekvieną savo judesį daboda
mas. Bevilkdamas Gražbilį į rūsį, skubotai 
jam pakartojo, kur paliestas turi lengviau 
sudejuoti, o kur visu balsu suklykti. Taip 
pasiruošęs, Vilkaitis pradėjo savo operaciją.

Pačioj pradžioj, vos Gražbilio pašonę del
nu plekštelėjo, tap jau visu balsu suriko.

— Ne taip garsiai, tu durniau! — vos gir
dimu šnibždesiu Vilkaitis jį sudraudė.

— Ko jis taip rėkauja? — piktai Nachals
kis paklausė.

— Tai iš baimės, tovarišč komisare, —mė
gino išaiškint Vilkaitis. — Aš jį vos palytė
jau. Tai liguista vaizduotė taip veikia.

— Na, žiūrėk tu man! — grasinančiai per
spėjo Nachalskis.

Vilkaitis įtempė visą savo įgudimą, kad 
ir Nachalskį patenkintų ir Gražbiliui per
daug skausmo nepadarytų. Kartais kiek

smarkiau gniūžtelėjo, kiek skaudžiau įgny- 
bo, bet išoriniai atrodė, kad laužo rankas ir 
kojas. Nachalskis išvertęs akis žiūrėjo, ar 
nepastebės kokios suktybės. Tačiau Vilkaitis 
fokusniko vikrumu sugebėjo jam akis ap
dumti. Ir Gražbilys į savo rolę įprato. Tai 
graudžiai sudejuos, tai netikėtai riktels, tai 
iš skausmo besiraitydamas, tai ašaringai 
maldaująs pasigailėjimo. Staiga Gražbilys 
suspigo tokiu žvėrišku balsu, kad net pats 
Vilkaitis krūptelėjo.

— Kas jam yra? — prišoko piktai susi
jaudinęs komisaras.

— Tikrai nežinau, tovarišč komisare. Gal 
apalpo, o gal jau negyvas. Per daug jį spus
telėjau, — teisinosi lyg nusikaltęs Vilkaitis.

— Gerai jį apžiūrėk. Jei apalpęs, atgai
vink. Jei negyvas, pašauksim gydytoją pa
tikrinti.

— Klausau, tovarišč komisare!
Tuo momentu į rūsį įkrito nusigandęs 

sargas.
— Tovarišč komisare!
— Ko nori? — piktai užgriovė Nachals

kis. — Kaip išdrįsti mano pareigas trukdy
ti?

— Tai ne aš. Tai raudonasis karininkas 
nori jus matyti. Sako turįs labai svarbų rei
kalą.

— Kaip jis išdrįsta? — riktelėjo Nachals
kis, bet susipratęs, kad sargas gali pasipik

tinti tokiu raudonarmiečio paniekinimu, su
švelnėjo.

— Koks ten jo reikalas?
— Man to nesakė. Tik pabrėžė, kad nori 

tamstai pranešti apie pavojų.
— Kokį pavojų? — Nachalskio balsas vir

to rūpestingu.
Sargas negalėjo į tai atsakyti, tik pareiš

kė, kad karininkas atrodė labai susijaudinęs.
“Kas čia per painiava? — mintyjo komi

saras. Pavojus... susijaudinęs... Kipšas žino, 
kas čia yra. Bet gi reikia eit pažiūrėt. Ne
galima gi raudonosios armijos karininko ig
noruoti”. Smarkiai nusikeikęs, Nachalskis 
su sargu iš rūsies išėjo.

Vilkaičiui to tik ir reikėjo. Lengvai užsi
metęs Gražbilį ant pečių, — Gražbilys nebu
vo nė aukštas, nė stambus — jis su savo naš
ta išniro iš rūsies pro kitas duris ir nesku
biai nužingsniavo prie netoli stovinčio dide
lio čekos automobilio. Prie rūsies durų sto
vįs sargas gana abejingai į jį pažvelgė; tik 
tiek nustebęs, kad vienas vyras pajėgia neš
ti apalpusį žmogų, metė klausimą:

— Nebegyvas?
Vilkaitis tik pečiais patraukė — jam sku

bu, neturi laiko į klausimus atsakinėti — 
priėjo prie mašinos, atidarė duris ir įgrūdo 
Gražbilį į vidų. Prie rato sėdėjo Gegužis, 
greta jo Grūzdas, abudu čekistais apsirengę. 
Gegužis užvedė motorą, ir milžiniška čekos 
mašina, “Juodvarnis”, sklandžiai nuriedėjo 
miesto gatvėmis.

23.
Nachalskis pakliuvo

Išėjęs iš rūsies, Nachalskis raštinėje susi
tiko su jaunu, švariu raudonosios armijos 
karininku. Teiraujančiai į jį pažvelgęs, Na
chalskis priverstu mandagumu paklausė:

— Su kuo turiu garbės?
— Mano pavardė Frolov, Porfirij Andie- 

jič — atsakė karininkas. — Kokis tarnybos 
laipsnis, galite iš mano uniformos išskaityti.

Nachalskis pažvelgė į karininko unifor
mą. Fi! Tiktai leitenantas. Ir toks pienburnis 
drįsta jį trukdyti!

— Koks jūsų reikalas? — valdiškai pa
klausė.

Karininkas dirstelėjo į esančius raštinėje 
tarnautojus.

— Tovarišč komisare, mano reikalas to
kio pobūdžio, kad jis griežto privatumo rei
kalingas.

Nachalskis susiraukė.
— Ar jie turi išeiti?
— Ne. Kam gi juos trukdyti? Mudviem 

lengviau išeiti — į prieangį, ar dar geriau, 
už durų. Tik pora minučių užtrokšim.

Nachalskis kiek sudvejojo. Ką tas pus- 
berniokas čia sugalvojo? Rodos neįtartinas. 
Ant veido kažkokia naivi, vaikiška šypsena. 
Į sąmokslininką nepanašus. Ir smalsumas gi 
neatleidžia, reikia išeiti ir sužinoti, ką jis 
pasakys. Gal sargybą pasišaukti? Prieš tą 
vaikėzą? Sarmata. Jei prireiks pageltos, tik 
šūktelt, ir sargyba atbėgs. (Lauke sargybos 
nebuvo). Nachalskis ryžosi.
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Lt Gubernatoriaus Coolidge 
Kalba

DARfitNtNlAš

pasakyta Susivienymo Lietuvių Amerikoje šeiminiame 
bankiete, įvykusiame birželio 23 d. 1948, Copley Plaza, 
Boston. Mass.

Accuses Russia of Pieee-Meal Murder of Lithuanian 
Population — Charges That Communists Are Deporting 
and Splitting Families and Settling Wounded Red Sol- 
diers and Scum of Asia in Emptied Lands — Says Reds 
Darė Not Sėt Prisoners Free Lest Disclosures Arouse 

World Fury — Soviet Consular Agents in U.S.A.
Trying to Claim Estates Here —

e

(Full text of address by 
Lieutenant Governor Arthur 
W. Coolidge of Massachu
setts. U:S.A.. 45th National 
Convention, Lithuanian Al
liance of America. Copley 
Plaza Hotel, Boston. Mass.. 
Wednesdav evening. June 
23. 1948).

doom began with a typical Sta
lui double-cross.

Coolidge
does not wear 
always have 
in the teeth.

Šėlstant Colombia upei, Falcoma, Oregon gyventojai numatytose že
mesnėse vietose nutiesė barjerą iš smėlio maišų. Iš pavojingesnių vietų 
žmonės išsikraustė į saugesnes, nes vanduo gali prasiveržti bet kada.

ted survivors to the fields and 
factories of Austria and Ger
many. They conscripted Lith
uanian youth for the German 
army. They filled concentration 
camps with political prisoners. 
For a second time Lithuania 
drank the eup of woe.

Memory of Red Terror
When the tide of battle tur- 

ned and the Red Army again 
approached the Lithuanian 
frontier, some people believed 
that Stalin’s acceptance of the 
Atlantic Charter was on the

people are jailed every day. As 
fast as a prison filis up, its 
vietims are exported to the 
minės, fish canneries and Sibe- 
rian labor camps where they 
endure cold, hunger, disease 
and loneliness and find free
dom at lašt in the merciful 
grave.

A reward for good beha-
viour is given to those suffer- are dilapidated and fields are 
ing from advanced stages of choked with weeds. Means of 
tuberculosis or blindness caus- 
ed by cement dust. They are 
allowed to go home — to die.

They are loaded on cattle

t siphoning into slavery the 
rightful ovvners of Lithuania 
and is filling their places with 
usurpers.

The Communists are using 
(Lithuania as a dumping 
ground for wounded Russian 
soldiera. As the country has 
been devastated by war and 
the Red terror, many buildings

Anniversary of Brutai 
Dispersal

So much tragedy is visible in 
the larger European nations 
that many Americans overlook 
the suffering endured by the 
brave little republic in the 
North.'Yet exactly eight years 
ago this week her people were 
robbed of their freedom and 
torn asunder by one of the 
most brutal dispersals in his
tory.

On June 15, 1940, the Red 
Army orossed the Lithuanian 
frontier and executed several

Lithuania — thousand non-Communists. in- 
not cluding clergymen. intellectuals 

and liberal politicians. In a 
single day between midnight 
and dawn thousands of adults, 
aged and children were packed 
into freight cars and shipped 
to distant labor camps. stret- 
ching from the Artic Circle 
near the borders of Finland to 
the outskirts of the Mongolian 
Desert in Asia.
, Before the first wave of 

dungeon. i mass deportations had ceased,
Moscow has abused Lithua- approximately 60,000 persons 

nia worse than its other priso- had been scattered abroad — 
ners. The country’s unwilling the eąuivalent of a city 
incorporation into the Soviet size of Malden. Families 
Union resulted from the fake deliberately split. Wives 
eleetion in July 1940.

Although the Kremlin hvpo- husbands. 
ęrites signed a mutual assis-įrents wathched Communist sol- 
tance pact 
1939, the i 
bear 
scheming to devour its trust- ■ tention. The dying were denied 
ing neighbor. On secret Soviet j the ministration of their spiri- 
military maps, printed in Sep-;tual advisers.
tember, 1939, indepenaent;
Lithuania was marked 
even that early, as one of the ■ exchanged one sėt of jailers 
Soviet Republics. Thus herj for another. The Nazis depor-

level and hailed the advancing y
Russians as Kberators. Bullets'cars and *'>PR'd * •*

the
We

and

“BEHIND UTHl’ANIA’S 
IRON CIRTAIN”

By Lieutenant Governor 
Arthur W.

Massachusetts 
a muzzle. We 
kicked slavery
Hherefore, as Acting - Gover
nor of this Commonwealth. I 
speak out for 
silenced and shackled, būt
forsaken by her friends.

A prison extends from 
Black Sea to the Baltic. 
can peer through the bars at 
Rumania, Czechoslovakia
Poland. where fragments of 
sovereignty štili remain. 
we cannot see Latvia. Estonia 
and Lithuania which are So
viet Republics and are buried 
from, sight in Russia’s deepest

Būt

tom from the arms of

the
were
were
their

Heart - broken pa-

on Octcber 10. diers drag away 
two-faced Russian Į children. The siek 

a month earlier was i were deprived of

their little 
and elderly 
medical at-

Then in 1941 Hitler attacked 
out, įStalin and captive Lithuania

Kussians as noerators. rsunets . , . . ., . . .. Ition nearest their place of re-,and arrests soon taught them! r
l that “the 1
| change his spots.”

Būt the majority of the 
'people had no illusions abouth' 
the Communists. Although 
they had recently been perse- 

;cuted by the Nazis, their me- 
I mory of the Red terror of 1940 
was so frightening that 
sands fled 
Sea to Svveden 
and even rafts 
face the horrors 
eupation again.

Thousands were drowned in 
storms at sea, preferring death 
to life among the cruel inva- 
ders. More than 50.000 exiles 
made their way through hos- 
tile Germany and finally 
reached the American. British 
and French zones where the 
survivors now are gathered in 
Displaced Persons camps.

Crack of the Slave Whip
Lithuania’s travail has not

leopard cannot i*idence' “ ‘he de‘x>t has b“n 
ffoctrrrtjspri notionfa nlu-destroyed the patients are pla- 
ced on the ground and 
shelterless until someone 

ifies their families.

left 
noti-

thou- 
Baltic 
boats 
than

aeross the 
in open 
rather 

of Russian oc-

Most Wicked Swap 
In History

I charge that the Soviet go- 
vernment is embarked on a 
premediated policy of piece- 
meal murder of the entire non- 
Communist Lithuanian people. 
If the drain on the deplated 
population is kept up a few 
more years, the country will be 
emptied of its inhabitants. Its 
scattered people will 
from the face of 
Lithuania is worse 
son, it is a tomb.

I charge that
Union is engaged in the most 
wicked swap in history. It is

the 
than

the

; E*
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Aukštieji arabų kariuomenės vadai aplanko 
Jeruzalės garsiausią šventovę. Jie ją paėmė savo 
žinion tik prieš pat sulaikymą ginklų kovos su žy
dais, Palestinoje.

ii « » Mry_ . ** •*** * . ?_T*M_______________________

Istorine Diena
Rugpiflčio 15,1948 — švenč. P. Marijos Dangun 

Ėmimo Šventejo—-Žolinėje, įvyksta 
šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 

Kennebunk Port, Maine
Iškilmingas

PAjvBmuNAS r uew ma
DIENOTVARKE:
11:90 A. M. — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pamokslu vie

nuolyno parke.
1:00 P. lt — šv. Antano Vienuolyno ir KoplyBon pašventini

mas. Dalyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D. D., kuni
gams, pranciškonams, svečiams, Portiando Vyskupas 
J. E. Juozapas E. MeCarthy, D. D. atliks pašventini
mo apeigas.

3:00 P. M. — Lietuvis Dienos programa: žymių kalbėtojų pra
kalbos, dainos, tautiniai tokiai, įvairus laimėjimai.

Visus Amerikos Lietuvius, ypatingai šv. Antano vienuo
lyno ir koplyčios Fundatorius, Rėmėjus, Geradarius, “Varpelio” 
Skaitytojus, visus Pranciškonų Prietelius

Kviečiariiė dnlyVMiti Vienuolyno Ir Koplyčios 
PAKVĖNTnmtE ir LIETUVIŲ DIENOJE 

Nepraleiskite Progos
Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti netoli 

esančiame Atlanto Vandenyne.
Visi Keliai Veda Į Atostogų Kraštą Maine! 

PASTABA
Kadangi Maine valstybės gyventojai ir vasarotojai yra su

sidomėję ruošiama Lietuvių Diena, prašome visų moterų ir 
mergaičių, vykstančių į Lietuvių Dieną Maine, jei tik leidžia 
aplinkybės, pasipuošti

lietuviškais tautiniais rūbais.
Dirbantieji fabrikuose ,tegul iš inksto pasirūpina atosto

gomis. IŠ įvairių vietų vykstantieji grupėmis, laiku pasirūpinki
te autobusais. Visais reikalais knipkittS:

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port, Maine Tel. 5.livelihood are so scarce that 

these crippled veterans live in 
complete poverty as beggars. 
Thus Mother Russia rewards 
her injured fighters—by send- 
ing them to a poor house.

MongoHans Quartered 
In Nation

In addition to settling cast- 
off veterans, Moscow is at- 
tempting to colonize the emp
tied territories. Approximately 
400,000 Soviet nationals have 
been transplanted — at first 
in the cities and now in the 
rural distriets.

The bulk of the new pea- 
sants on collective farms are 
Mongolians, half - civilized O- 
rientals, whose presence terri- 
fies the residue of Lithuanians, 
who have not yet been evieted. 
Thus by a cruel exchange of 
populations Russia is scatter- 
ing the flower of Lithuania 
through Asia and is bringing 
the scum of Asia into Europe.

Russia’s thirst for vengeance 
against Lithuania is not satis- 
fied by evietion, enslavement 
and extermination of natives 
of that country. She is trying 
to get her claws into America. 
Soviet consular officers in the 
United Statės in the past few 
weeks have had the effontry 
to claim the right to appear in 
probate proceedings in behMlf 
of Lithuanians abroad, with 
respect to shares due to them 
estates of persons dying in the 
United Statės.

As we have never recognized 
the incorporation of Lithuania 
in the Soviet Union, our Statė', 
Deportment is waming statė! 
courts to reject the Russian 
demands.

I

vanish 
earth. 
a pri-

Soviet

Dieną Aucflteas
j j ■ • Painios žemės visos sritys —ended. The iron curtain is so < t J

tightly shut that the outsidc įmones, labai nharteikę,
., . , .. . ..Stengias išminties mokytis,world cannot hear the crack of! ® , , , ,.., . ,. .. ,1 Mato, kad budėti reikia...the slave whip or the voice of;

Lithuania crying out against! Mokos vakaras iš ryto, 
the unspeakable crimes com-1 Liepsnos—kibirkštis augina, 
mitted againts innocent people. [ Tad ir aš dairausi kito, 
Būt even now prisoners escape 
and the underground maintains 
contact with the west. I have 
obtained from authoritative 
and reliable sources late infor- 
mation on which I base the 
charges which I now solemnly 
make.

The Soviet Union has sealed' 
the Lithuanian border with 
barbed wire and 1 
frontier guards. The NKVD is Ar tik piktą uodą gaudai 
using German police dogs and

Ką jis_verpia, ką jis pina...
Bet ir jis taip pat težiūri 
Ar ne tuščias mano svirnas, 
Ar tikrai valdau menturį, 
Ar suku vaisingai girnas....
Pats aš, pagal patyrimą, 
Duodu paspirtį negausią, 

' Jei iš manęs kas ją ima,
Ir suklydęs ,kelio klausia...

waves of Ar randi (U iot>j rimtą,

using German police dogs and 
Russian wolf hounds— teamed 
up as were Hitler and Stalin— 
to track down fugitives. The 
ferocious beasts are fed meat 
and white bread daily, the 
šame diet as their masters, so 
that they will be physically fit 
for man hunts.

The Communists darė not 
sėt prisoners free or let fugi
tives escape lest their disclo- 
sures arouse the righteous 
fury of the civilized world and 
spoil the hug-Russia argu- 
ments of Henry Wailace.

Deportations štili are being 
carried out. Familie3 again are 
broken up. Būt instead of spo- 
radic mass dispersals as in 
1940 a steady stream of

Skirk dalytę bent dešimtą, 
Veik ir savo brolio naudai...

Mūsų dieną audros laisto, 
Ilgos nykios mūsų naktys, 
Žemės skausmui stinga vaisto. 
Tenka širdžiai alpti, plaktis...
Ženk, žmogeli, apsidairęs — 
Liepto lentos gal netvirtos 
Ir neaiškios žemės gairės. 
Ypač kryžkelėms neskirtos...
Pagal žmogui duotą lemtį 
Niekas grobio nepalaiko,
Ir išdrįsęs pasisemti, 
Nebegausi pilno saiko...
Tad nurimk, širdie besote — 
Tau nuo amžių skirta suostis
Ir, sukniubus, nežinoti. 
Kas tau ašaras nušluostys...

Jurgis Baltrušaitis,

such organizations as the 
Lithuanian Alliance of Ameri- 
ca because their officials have 
the know-how of bringing 
Lithuania’s tragic story to the 
attention of the American pub
lic and thus stimulating favor- 
able action. Give
ment to Minister Zadeikis 
his noble efforts to

encourage- 
in 

represent

policy of a socalled civilized 
statė. Think of it — a giri 
born within fifty miles of this 
building deprived by Commu
nist Russia of her inalienable 
right to the pursuit of happi- 
ness, to liberty and, maybe, to 
life itself.

Such is the agony of Lith
uania, which I have sketehed
in sombre colors mixed with the real Lithuania. 
blood and tears in order that 
Americans should be aware of grės 
the facts. For when the truth 
is known, others beside our- 
selves may sympathize and 
join the cause of Lithuania.

New Pleas Before United 
Nations

I should be holding out falše 
hope were I do forecast the 
early salvation of the land of 
your fathėrs. Direct mterven- 
tion by the United Statės 
would mean war. We can, how-( 
ever, hope that our pleas and i 
an aroused conscience of the i

i 
world will impel officials of: 
the United Nations in Newi 
Tork to take the case of Lith-i 
uania from the pigeonhole and! 
bring if before the Security; 
Council. Plans now are being 
made to bring the Lithuanian 
ųuestion to the attention of 
the General Assembly of the 
United Nations when it meets 
in Paris in September.

Recent legistlation 
,opening the

by Con- 
doors to

Lithuanians in Displaced Per
sona camps, is a start in the 
rescue process. We know by 
reports from the undergroud 
that recent messages of the 

i‘Voice of America” have given 
- : the patriotic resistance move- 

ment in Lithuania the feeling 
that their American friends 
have not forgotten them.

Keep up your courage. Do 
not let the Red

■munism eelipse the star of 
hope. After more than a centu- 
ry of struggle against the des- 
potism of the Russian

(Lithuania in 1918 won
! dependence. It

star of Com-

can

czars, 
her in- 
happen

ago 
presented a 

Freedom Bell”- to the city of 
Vilnius. Today its tongue is 
silent. Būt if you keep the 
“Liberty Bell” ringing in Ame- 
rica, the time will come when 
all the chimes of Lithuania will 
join our “anthem of the free.”

i Severai years 
įnian - Americans 
«•

Lithua-

Tragedy of American-Born 
Vietinis

Būt a much more tragic in- 
trusion into American lives is 
the insistance of Moscow that 
American-bom wives and 
children of Lithuanian natio- 
nals are Soviet citizens and 
hence cannot leave any part 
of the USSR., including Lith
uania. For many months I 
have been trying to aid rela- 
tives of a Worcester-bom mo- 
ther and her five children in 
efforts to obtain their release 
from Siberia. Only lašt week I 
received a letter from the 
Statė Department reporting 
failure again. Būt I shall keep 
trying to save them.

Our New England conscience 
never can ręst so Iong as such 
monstrous evil is the fixed

“Voice of America”
In the meamvhile, support

Jungtinių Valstybių Krantų Sargyba tiria 
milžinišką ledų kalną plaukiantį vandenynu. Toji 
sargyba yra apsišarvavusi visokiais prietaisais ir 
ištyrusi pavojų praneša plaukiojantiems laivams, 
kokioje vietoje yra ledų kalnas ir kuria kryptimi 
jis plaukiąs. Tas darbas šios šalies sargybos yra 
vykdomas nuo garsaus Titanico nuskendimo nuo 
susikūlimo su panašiu ledo kalnu.



Antradienis, Birželio 29, 1948 i
Išgirskime šauksmą garuojan-
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— Kritime drąsiai, — Chang lauke areš
tuotiems draugams. — Net jei ir nuplausite 
mano galvą, as busiu kunigas. — Trys vienuo
les velkamos bėgančiu arkliu užtrankvtos i

nuole.

merą ant grindų. Vieną 
dieną jie sulaužė jo kojos 
caulus. Visą tą naktį ša- 
ymais kitoje kameroje 
antras kunigas girdėjo ty
lius kun. Chang vaitoji
mus. Mirtis tam kankiniui 
atėjo 1948 metų sausio 5 
dieną.

a
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KANKINYS KUN. 
LIANG

Jenano apylinkėse ko
munistai paėmė į kalėji
mą kun. Liang, jauną ki
nietį 29 metų amžiaus, ir 
reikalavo, kad jisai atsi
mestų nuo tikėjimo.
— Suprantama, kad aš 

neliksiu atskalūnas, — at
siliepė kunigas. — Aš gi 
esu ne tik krikščionis, bet 
ir kunigas. Net jeigu jūs 
nuplausite man galvą, aš 
vis pasiliksiu krikščionis 
ir kunigas”.

Tuojau jį ėmė daužyti, 
kol jisai neteko sąmonės. 
Greit Jenaną ėmė atakuo
ti vyriausybės kariuome
nė. Kun. Liang galėjo pa
bėgti, bet jis to nepadarė. 
Besitraukdami komunis
tai ir jį pasiėmė. Tačiau 
jisai buvo persilpnas, Ko
munistai palaikė jį tik 
našta sau, ir pakeliui nu
šovė.
TRYS SESELĖS 

UŽTRANKYTOS Į AK
MENIS IR RAŽIENAS

Toje pačioje Jeholo pro
vincijoje, Maošantungo 
kaimelyje bolševikai pa
reikalavo, kad trys kinie
čių vienuolės: seselės 
Wang, Chao ir Marija at
sižadėtų savo vienuoliškų 
įžadų ir ištekėtų. Kadangi 
jos atsisakė tą padaryti, 
Raudonųjų “liaudies teis
mas” nušmerkė jas mirti. 
Nuo jų buvo nuplėšti dra
bužiai, jų rankos buvo 
pririštos prie kūno. Ant 
kiekvienos seselės kojų 
pritvirtino kilpą ir taip 
jas pririšo prie arklio. Ar
kliai buvo sukirsti ir pa
baidyti. Trys seselės bė
gančių gyvulių buvo tran-

PASAULMICRA, Ii
KUKI NEMIRS

Kažkas yra pasakęs:
— Idėjos miršta, jei ne

atsiranda žmonių, kurie 
už jas mirtų.

Šiuo matu matuojant, 
nei viena idėja, nei viena 
pasaulėžiūra nepa rodo 
tiek gajumo, kiek Katali
kų. Jau dvidešimtas šimt
metis, kaip katalikybė gy
vuoja ir šiandien, atėjus 
vėl persekiojimo laikotar
piui, taip gausu žmonių, 
kurie jos teisingumą savo 
krauju yra pasiryžę pa
liudyti.
RAUDONŲJŲ NUKAN

KINTASIS CHANG
Daug šios rūšies faktų 

paskelbė misijonierių lai
kraštis ‘Maryknoll’ (1948 
m. liepos mėn. numeryje). 
Štai jų svarbiausieji:
— Pereitų metų gruodžio 

mėnesyje, kai pūtė šalti 
vėjai, komunistų pulkai į- 
siveržė į šiaurinės Kinijos 
Jeholo apylinkes. Jie su
areštavo 17 katalikų ku
nigų: belgų ir kiniečių. 
Tarp šių pastarųjų buvo 
ir tėvas Petras Chang, pa
tyręs misionierius ir se
minarijos profesorius, ku
ris plačiai buvo gerbia
mas dėl savo gilaus proto 
ir karšto uolumo. Jis tu
rėjo 54 metus amžiaus. 
Kada jį vedė šalin nuo vi
sos grupės, jis lotyniškai 
sušuko kitiems kunigams: 
‘Moriamur fortiter’ (Mir
kime drąsiai).

Raudonieji iš pradžių 
švelniai į jį prabilo:
— Jūsų kaltė nebuvo di

delė... Bausmė Jums bus 
maža, jei tiktai atsižadėsi 
katalikybės ir atsiversi 
prie komunizmo.”

Kunigas Chang netik 
griežtai atsisakė atsimes
ti nuo savo tikėjimo, bet 
ir ėmė savo kankintojus 
prikalbinėti liktis krikš
čionimis.

Stengdamiesi palaužti 
jo nusistatymą, komunis
tai pradėjo jį kankinti.
Nakčiai numesdavo į ka- komos po akmenis, po aš-
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ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant Žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik jdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DAUfilNlNKAS

fe ŠMrtM Ui Mom.

44-tonų “Jet-Engined” lėktuvas pakilęs išbandymui krito ir nusi
nešė penkių lakūnų aukas. Tai įvyko Muroc Air Force Base, Calif.

Apačioje matome tos nelaimės aukas.

joje išžudė 72 kunigu ir 
vienuoliu.

Yra sakoma:
— Žmonija niekados ne

užmirš tų faktų ,kurie is
torijos lapuose krauju į- 
rašyti”.

Mūsų atmintyje visada 
išliks gyva pagarba šiems 
kankiniams. Prieš juos 
maldoje mes savo kėlius 
lenkiame ir, jei gausime, 
pagarbiai jų relikvijas 
bučiuosime.

Bet persekiojimų banga 
nepasibaigė, o auga. Oi, 
kaip sunku, kai kaulus 
laužo, badu marina, plau
sto nugarą ir pripylę ži
balo dėgina.Kankiriiai yra 
šventieji, bet jie irgi žmo
nės. Dažnai aukokime sa
vo maldas ir komunijas, 
kad Dievas duotų jiems 
ištvermės ir jėgos.

MUSŲ PAREIGA
Iš kitos pusės, mūsų 

kiekvieno pareiga yra pri
sidėti, kad jų mirtis ne
būtų veltui, o kad jų 
kraujas šauktų, jog gana 
jau sužvėrėjusiam žmogui 
žudyti nekaltuosius. To
dėl:

1. Kiekviena proga: ke- 
susitiki- 

pasakokime, ką 
katalikai iškentėti 
raudonųjų žvėrių,

nion of Soviet Socialist 
Republics, Washington, 
D.). Tegu žino, kad žmo
nių masės tuos dalykus 
seka, į juos reaguoja, ste
bisi bolševikiškos “kultū
ros” kruvinumu; tegu su
pranta, kad kankinių 
kraujas ir atodūsiai daug 
iškalbingiau kalba, negu 
raudonosios propagandos 
popiergaliai.

Dr. J. Prauskis.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

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

IŠ Lietuvoje Sušaudytą 
Kunigą

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Giesme
Skalsink, Dieve, mūsų duoną, 
Tiek žirnelį, tiek aguoną, 
Visą žemės vargo kluoną...
O numaldęs alkį, alsą, 
Stiprink dainiaus dvasios skalsą, 
Duok jo kanklėms varpo balsą...
Kai kas sėta, noksta, kvepia, 
Stumdyk, verge, žagrę lepią — * 
Ji rytojaus žiedą slepia...
Daug dainelių jau skambėjo, 
Jos tik mirksnį mus žavėjo, 
Lyg lengvutis sparnas vėjo...
Dainiau ,metęs džiaugsmą pigų, 
Semk iš skausmo, ne iš knygų, 
Žodį, Dievo žaibui lygų...
Tą, kuris mums galią duoda, 
Verčia aušti naktį juodą, 
Skelbia viltį ir paguodą...

, Jurgis Baltrušaitis.

f

trias ražienas, kol numi
rė.

KANKINIO KRAUJAS 
IŠGYDDĖ NEREGĘ
Toje pačioje apylinkėje 

švento gyvenimo kunigas 
Ho, iš Heou Fou, kinietis, 
buvo uždarytas į kalėji
mą. Iš jo buvo pareika
lauta, kad jisai atsižadėtų 
katalikybės ir dėtųsi prie 
komunistų. Jisai griežtai 
atsisakė. Pasako j a m a, 
kad kada jį sušaudė, vie
na akla katalikė moteris 
pasiuntė savo mažą ber
niuką su drobės gabalėliu, 
kad tas pamirkytų kanki
nio kraujuje. Kai jį pas
kiau tą kankinio krauju 
sudrėkintą drobės gabalė
lį pridėjusi prie akių, stai
ga atgavusi regėjimą.

Mandžiūrijoje, Maryk- 
noll misijoje, vyresnio 
amžiaus kiniečių kunigas 
Mauricijus Pai raudonųjų 
buvo uždarytas į kalėji
mą. Nuo jo nuvilko dra
bužius 
kiomis 
linkus 
trimis
jisai buvo nužudytas, o jo 
kūnas išmestas į grabę. 

IKrikščionys jo kūną laiki
nai paslėpė sniege, o vė
liau palaidojo.

Siuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

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

Klišą metę šventąją 
vtyveniniai

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
pažinti su
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.

lionėje, vaišėse, 
muose, 
turi 
nuo 
kad žmonės suprastų jų 
žiarumą, jų baisėtųsi ir 
būtų užkirstas kelias jų į- 
takai.

2. Rinkimuose, balsavi
muose niekada neduokime 
balso už tuos, kurie eina 
susikibę su raudonaisiais 
budeliais, kaip kad vadi
namoji trečioji Wallace’o 
partija. Mūsų balsas, mū
sų parama visada tebūnie 
tiems, kurie už įsitikini
mų laisvę, kurie nori de
mokratiškos mūsų respu
blikos.

3. Kada tik laikraščiuo
se, ypač angliškuose, rasi
te pranešimus apie kruvi
nus raudonųjų kriminalis
tų darbus, iškirpę su savo 
prierašu siųskite šavo se
natoriams, kongresma- 
nams, prašydami, kad da
rytų žygių tuos barbariš
kumus sustabdyti; o taip
gi siųskite į Sovietų atsto
vybę (Embassy of the U-

šventaisiais mūsų

PLAKTUKO SMŪGIS I i 
GALVĄ ATĖMĖ 

GYVASTĮ
“L’Osservatore Roma

no” Nr. 98 praneša, kad 
kai vyriausybininkų ka- 
iriuomenė išlaisvino Kian- 
su provinciją iš komunis
tų, patyrė baisių dalykų. 
Pavyzdžiui, komunist a i 
savo aukas žvėriškai kan
kino. Kaikuriuos mušė 
akmenimis. Kai tie su- 
krisdavę netekę sąmonės, 
juos atgaivindavo vande
niu ir vėl mušdavo. Vie- 

: nas sužeistas krikščionis 
buvo įmestas į gilią pra
rają, kad ten mirtų iš ba
do, troškulio, šalčio ir 
kraujo nutekėjimo. Kitam 
sudaužė kaulus lazdomis, 
pradėję nuo kojų. Gau
siai bebėgąs kraujas darė 
šiurpų įspūdį ir vienas iš 
tų raudonųjų budelių, lyg 
pasigailėdamas, plaktuko 
smūgiu į galvą pribaigė 
auką.

DVI KANKINĖS 
VIENUOLĖS

Jeholo provincijoje vie- 
vienuolė gyva 

buvo užkasta į žemes, bet 
krikščionys suskubo ją iš
kasti, pirma, negu ji už
duso. Daug kur komunis
tai liepia seselėms moky
tojoms sustoti į eilę kla
sėje, o vaikus verčia 
spiaudyti į jas ir mušti.

Vieno vienuolyno vyres
nioji, motina Immakulia- 
ta, buvo pusei valandos 
pakabinta už rankų riešų. 
“Register” (1948 m. kovo 
21 d.) pranešė, kad Paoti 
(apie 50 mylių nuo Pei- 
ping), apylinkėse raudo
nieji nužudė Kunigą Si
moną Li, 44 metų amžiaus 
Takowtun kleboną ir ku
nigą Juozapą Li, 52 metų 
amžiaus, Howkiachwang 
kleboną.

KOMUNISTAI KINIJO
JE NUŽUDĖ 72 KUNI
GUS IR VIENUOLIUS 
“Register” 1948 m. ge

gužės 16 d., Nr. 20 paduo
da jėzuito kunigo Karolio 
McČarhty iš Peiping (Ki
nijoje) atsiųstas žinias, 
kad nuo 1946 metų lįepos 
mėnesio bolševikai Kini-

“KINIEČIŲ ŽIBIN
TUVAS”

Vienas iš baisiųjų būdų 
kaip raudonieji kankina 
kunigus yra, vadinamoji, 
‘Sciniečių žibintuvas”: ku
nigo nugarą parplauna, 
žaizdas pripildo medvilne,

DĖMESIO!

I

sudrėkinta žibalu ir užde- na sesele \ U . *1.ga.
Komunistai kankina ir 

pasauliečius. Taip, vienam 
iš jų nugaroje buvo sky
lės išgręžtos, pripiltos ži
balo ir uždegtos.

Šiaurės Kinijoje komu
nistai yra užėmę apie 500 
bažnyčių, o taipgi — dau
giau kaip tūkstantį mo
kyklų.

Vienas pranešimas iš 
Pekino sako:
— Komunistų praveda

mas persekiojimas yra 
žiauresnis, kaip 1900 
tais buvęs, vadinamų, 
bokserių vykdytas perse
kiojimas. Tas persekioji
mas buvo kruvinas, bet 
norsgi atvirai prieškrikš
čioniškas ir tetrukęs neil
gai. Komunistų persekio- 

”----- ~'.7r*!jimas yra klastingas, il-
šešetui savaičių|gas, nervus pertempian- 

šūviais į pakaušį

ir aprengė jį ko- 
driskanomis. Pras-

v • tis, vykdant špionažą, se
kimą kankinamojo žmo
gaus
Tas persekiojimas klas
tingai pravedamas žmo
nių, kurie nuduoda pager
biu sąžinės laisvę.

šeimos, artimųjų.

KatoIOdikop Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi
Stambus veikalas iš šešių da

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

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massj

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sielos 
gelmėmis ir eikime visi už jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS Į LAISVĘ” poezijos eilu
tes, kurias jūs skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus Jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę žy
miausių klasikų iš įvairių kalbų vertimų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

Įsigykite šią knygą! >
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

ba parašyta, o kaina tik $2.—
• Skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

kymo lapelį su $2.—, nes knygų yra labai maža at
spausdinta.

“DARBININKAS”
366 W. Broądway, So. Boston 27, Mass.

Užsakymo lapelis 
iškirpti

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Pridedamas(a) $............. , prašau man atsiųsti: “Kvieslys

į Laisvę”..........  knygų.
Kam............  -................ .............................. -.......
Adresas........................ ................................-............................



Antradienis. Birželio 29 194S

MIELIEJI BROLIAI LIETUVIAI!
nuvesti.Kai šalčiai žiemą įpusėdavo. vienas savais keliais 

t i jau ir nepasijusdavome ta- Netikėtu būdu susirinkome be- 
<’ i. dar Lietuvoj būnant, kai veik visa šeima į vieną vietą ir 
: teidavo laikas užsigavėti. Vai- po to buvome išgabenti į Vo
kai būdavom. tačiau labai ge-'kieti ją: tik penkiolikametė se
rai žinojom, kad artėja užga-;sutė liko vargo vargti tėviškėj, 
vėnės ir kad ta proga mama o jos vietoj įsūninom tetos 4 

- visą pusdienį keps blynus: to- metų sūnelį. Vieną už vieną: i 
vidun dar lygiom, bet skausmas daž- 

saldžią uogą įspraus, nai širdį dėl to suspausdavo, 
iškepė, o | Pradėjom tada karjerą Vokie- 

sesuo,! 
mama, kaip ir visi kiti, turėjo-' 
me dirbti geležinkelių dirbtu-1 
vėse. Atėję sargai iš kiaurų 
barakų, kur mes gyvendavom, i 
išsivarydavo ir visas moteris )

kius storus, su mielėm.
dar po
Vos pirmieji blynai v;.. _

mes jau juos stveriam į nagus tijoj: aš. šešiolikametė 
ir taip skaniai ir godžiai ker
tam. Mama nespėja juos kepti, l 
nes ji viena, o mūsų penki. Bet 
greitai mes prarandam visą sa
vo energiją ir tik sotūs pasi
žiūrim į bekepančius blynus, iš darbą. O dirbom visaip: ir lie- 
kurių greitai gera stirta susi-;tuje. ir šaltyje, ir po krintan- 
krauna. Visa tai būdavo taip čiom bombom. O kai vieną 
savotiška, nekasdieniška. Ryto- i kartą iš mūsų gyvenvietės pa
jaus dieną tų blynų mes jau sidarė tik bombomis suartas 
nebematydavom. Kanapinis jau laukas su keliais degančiais 
būdavo lašinių išsivijęs ir pats lentgaliais, tai tikrai Dievui dė- 
vienas pradėdavo ponauti. Bet kojame. kad mes dar gyvi išli- 
tai trukdavo neilgai. Besiarti-1 kome. Kai po to dar tris mėne- 
nančios Velykos įvarydavo jam į sius gyvenome su tais pačiais: 
baimės, ir jis, visgi, turėdavoį vienais rūbais, su kuriais bu- 
nešdintis. Taip pasibaigdavo vome tada išėję į darbą, kai 
kanapinio šeimininkavimas, dažnai nebūdavo ir tos sausos 
Prabėgdavo taip gavėnia: ne- ■ juodos duonos pavalgyti, visa 
jučiomis. kasdieniškai, nors pa- tai buvo tik niekis. Sulauktoji 
valgyti dažnai ir kukliau 
kėdavo.

DARBININKAS 6
fc I - W - * II ■ I , — 7 - 1 ’ - - - - —

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

“Išlaisvintojai” Suardė 
gyvenimą

Gyvenime 
savotiškai susiskirsto.
pergyvena ir gyvenimo 
nią. ir jo pavasarį bei 
saulėtą, ir. gyvenimo

Iri 1
| OUM LAOY 4

1 > Of
L C0HVeMT >

1 ti

rei-: balandžio 1. pirmoji Šv. Velykų
diena, leido mums pamatyti 
pirmuosius amerikonus karius < 
ir tokiu būdu leido nusikratyti j apylinkėse lankosi gausiai svetelių iš plačios Amerikos talpiname šį Brocktono 
ta buvusia kasdienine baime iri miesto apylinkės su Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno rezidencija, žemėlapį, kad 

lai as p^pat ‘tuo vargu atsirado un- ' norintieji atlankyti nuoširdžias Seseles turėtų aiškų kelrodį. Taigi visais keliais
ie“ RRA. susikūrė didžiausios sve- galima važiuoti į Brocktoną, o iš miesto centro laikytis šio kelrodžio, gavę- , _ -- - — ■ -- - —

vasarą UmtaUČiU stovyklos ir 83^^-; 
rudens mas PradėJ° eiti kita va8a- i

Kadangi šiomis dienomis Naujoje Anglijoje, o ypač Bostono - Brocktono

Kreipiame ypatingą dėmesį, kad šioje Vienuolyno rezidencijoje liepos 11 d., atidaromas 
Senelių prieglaudos namas viešam vizitui ir kviečiami risi lietuviai atvykti pasižiūrėti.

KULBOKAS, Jonas ir Piju- 
šas, iš Skerpiejų km., Bartnin
kų vi., Vilkaviškio ap.

I KUNDROTAS, Adomas, iš 
Biržinių km., Šiaulių ap., gy
venęs Philadelphia, Pa.

KUPSTAS, Jonas, iš Punsko 
vai.. Šernu ap., Berezninkų km.

KUPSTTKAITE, 
Pranė, dukterys 
romi kaitės, iš
Šiaulių ap.

| KUZMICKAS, 
.Stasys ir Kuzmickaitė, Marija, 
.visi gim. Amerikoje.
j KVEDERAS, Bronius, 1947 
metais atvyko iš Austrijos į 

. Venesuelą.
Į LABUNOWSKA - Labunau- 
skaitė, Julija.

LAZAUSKAITE, Stanislava, 
krikšto motina Stanislovo Sta- 
siunaičio, ištek, pavardė neži
noma.

LĖLYS - Šaltenienė, Grasil
da, gim. Pumpėnų parap., Pa
nevėžio ap., gyvenusi Rygoj, 
vyras Jonas, ir vaikai Danizas, 
ir Ona, gyv. Boston, Mass.

LEVONIENE, Jule, iš Glas- 
gow, Scotland, atvykusi 1920 
m. į Chicagą.

LIAUDANSKAITE - Dapku
vienė, Grasilda, vyras 
Dapkus ir jų keturi 
gyv. New Yorke.

LITVINAS, Antanas

Bronė ir 
Veronikos Ab- 
Šiaulėnų . vi.,

Antanas ir

Jurgis 
vaikai,

MARTINAITIS, Vincas, kil. 
Barzdų km., ir vi., Šakių ap., 
ir jo žmona bei vaikai.

MARTIŠIUS, Antanas ir 
Martišiūtė, Marytė, kil. iš Bub- 
lelių vi., Šakių ap.

MASLAUSKAS, broliai Apo- 
lionijos Maslauskaites - Stim- 
burienės.

MATAITIENE - Moderaitė, 
į Ida, ir vyras Jonas Mataitis, 
gyv. Montevideo, Uruguay

MATULEVIČIUS, Adomas, 
sūnus Kazio ir Elenos iš Varė
nos vi., Alytaus ap.

MELINIKAITE - Bučinskie- 
nė. Marė, duktė Kazio ir Mag
dės, iš Keturvalakių vi., Vilka
viškio ap.

MICKEVIČIUS, Vincas s. 
Prano gim. Amerikoje, jo tė
vas (Pranas) kil. Bartininkų 
km., ir vi., Vilkaviškio ap.

MIGLINIENE - Baltrušaity-' 
tė, Ieva, d. Vinco ir Ievos, lan
kiusis 1924 m. Alytuje, gim. A- 
merikoje.

MIKALAUSKAITE - Juščie- 
nė, Lionė, iš Šimkaičių vi., Ra
seinių ap.

MIKNIS, Pranas, iš 
Mažeikių ap.

MILIUS, Bronius, s. 
ir brolis Kazimieros, 
Kražių vi., Raseinių 
Chicagoje. .

MILKEVIČIUS, gyvenęs Chi
cagoje.

MILKEVIČIUS, Juozas, iš 
Iganalino vi., Dudeniškjų km., 
Vilniaus krašto.

MILVIDAITE - 
nė, kil. Skriaustes 
vai., Mažeikių ap.

MODERAITE - 
Ida ir vyras Jonas 
gyv. Montevideo, Uruguay.

MUSTEIKIS, Jonas, gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

NASTAUSKIENE - Svotely- 
tė, Marijona, Scranton, Pa. . 

j PAŽERECKAS, Jonas ir Pa- 
Ižereckaitė, Pranė, gim. Ameri
koje.

PETELIS, Juozas, s. Petro, 
iš Naujienos km., Suvalkų Kal
varijos, Marijampolės apskr.

PETKUS, Martynas ir Mi
kas, iš Tauragės ap., sūnus 
Jurgio ir Onos Skimutytės.

POCIUS, Vincas, gim. Ame
rikoje.

POŠKAITE - Daukšienė, A- 
nastazija, Lietuvoj gyv. Ažagų 
km., Pinavos vi., Panevėžio ap.

POŠKIENE - Baločaitė, iš 
Pumpurų km., Tirkšlių vai., 

į Mažeikių ap.

1 PRANCKAITIS, Viktoras, 
' gim. Jurbarke.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Sedos,

Jurgio 
kil. iš 

ap-, gyv.

sulaukę, renka užderėjusį vai-. Primena kanapinio ponavimą | siradę savo giminių ir pažįsta-
Aišku. nuo tada gyvenimas mU Amerikoj ir iš jų dažnai 

pasidarė mums kitoks, jau tru- gauna pakietų. Bet yra tokių, 
pūtį geresnis. Kartais per ilgą i kurie pasigiria, kad jie pasku- 
laiką jis ir pablogėdavo, ir vel tiniais laikais tesusirado savo 
pagerėdavo. Bet pragyventi i “giminių”. Nusišypsojo jiems 
paskutinieji metai jau per;laimė ir surado jie sau tolimą 
daug primena mums kanapinio į geradė ją: ar tai rado paauko- 

. ponavimą. Nekalbant apie gy
venamų patalpų ankštumą, a- 
pie įvairius normalaus gyveni
mo trūkumus, apie moralinio 
gyvenimo nenormalumus, dide
lę rolę lošia ir maistas. Trūks-'laimė dar nenusišypsojo. Grei
ta jo daug kam pasaulyje, 
trūksta jo ir mums, tremti
niams. Kiek daug vargo ir rū
pesčių paaukojo stovyklos gy
ventojai. kol jie susikombinuo- 

i ja ką nors daugiau iš maisto, 
j Važinėja po kaimus, iš miesto 
.į miestą, susigalvoja visokių 
I gudrybių ką nors kaip nors už-

šių. Vieni vienaip, kiti kitaip.; 
Mūsų gyvenime mums taip pat 
teko gavėti. Tai prasidėjo dar 
mieloj tėviškėlėj. Užėję į mūsų 
kraštą “išlaisvintojai” suardė 
ir mūsų kuklų gyvenimą. Tė
vas. jau 52 metų amžiaus pri
gyvenęs. neteko tuoj savo tu- 
rėto nuolatinio darbo ant gele
žinkelio. Prasidėjo vargingas 
gyvenimas: tėvas pradėjo už
darbiauti paprastu padieniu 
darbininku, aš pats, jau išėjęs 
pusę gimnazijos, neradau gali
mybės toliau mokytis ir pradė
jau tarnauti pašte, o šešių 
žmonių šeima turėjo daug kur 
labai susiveržti. Vietoj rusų 
užėję vokiečiai mūs gyvenimo 
per daug nepakeitė. Kūda 
maisto kortelių norma tikrai 
vertė pasninkauti. Susirgęs tė-

^rbti/o į kuris tari Ame- 
Į riko j (USA) ar Kanadoj gerą 
'savo “dėdę", jei jis iš ten daž
nai sulaukia pakietų, tai toks 
jaučiasi, bent gali jau jaustis, 
laimingas. Tačiau kaip daug 
yra tokių, kurie, tik išgirdę ar 
pamatę kitų pakietus, tegali 
tik seilę nuryti.

“Dėdžių” pakietai lošia 
didelę rolę

Taigi, “dėdžių” pakietai iš A- 
merikos lošia
Ir
y.

i 
t

tame rūbelyje įsiųtą adresą, ar 
kreipėsi per Amerikos laikraš
čius ir taip susirado globėjus, 
ar dar kitokiais būdais. Bet 
mūsų šeimai, 6 žmonėms, tokia

MINĖJO AUKSINĮ JUBILIEJŲ

ligos šeimą visai apleido: atsi- j 
skyrė nuo šios žemės vargo, i 
Aš pats, tarnaudamas ir gy- į 
vendamas Kaune, nedaug ga
iliau padėti tokiais laikais 
mūsų šeimai, gyvenančiai nuo 
manęs už 90 km. Tik tam tik
rų sąlygų dėka aš galėjau, die
nomis tarnaudamas įstaigoj, 
vakarais lankyti mokyklą ir1 
toip per tris metus užbaigti 
gimnaziją. Bet tuoj po to pra
dėjom gyventi nerimo dienas. 
Prasidėjo bėgimas nuo “Rytų”. 
Jei ne Aukščiausiojo malonė, 
tai mes būtume buvę kaip žir
niai ant kelio išmėtyti ir kiek-

čia didelę rolę, 
čia aš noriu supinti mus, t. 
aš kalbu apie mūsų šeimą, 

su tais pakietais. Čia, Vokieti
joj, daugelis tremtinių turi su-

Atliekame Soaudos DarbusI

LaHcraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME

i

knygas, pemfletus, at
virutes. kqpstitucijas, 

iltines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes. konvartus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 IV. Broaduay So. Boston 27, Mass.

čiausiai laimė mus nelydi. Ta
čiau sulaukti ką nors iš Ame
rikos tai tikrai norėtume. Ypač 
tai džiaugsmo paruoštų mažie
siems, nors ir didiesiems jo 
būtų užtektinai. Žinoma, kreip
tis į ką nors su prašymu ir 
prašyti sau yra labai sunku, 
bet kartais priverčia gyveni
mas, ypač kai vargas vartus 
kilnoja. Nenoriu girtis, bet 
trumpai dar čia porą žinučių 
apie mūsų dabartinį užsiėmimą. 
Aš pats studijuoju vokiečių 
aukštojoj technikos mokykloj 
Karsruhėj, kur jau esu 5-me 
elektrotechnikos semestre. Kiti 
mūsų šeimynos žmonės gyvena 
Kassel’yje. Motina yra siuvėja 
ir dėl to, šalia šeimyninio dar
bo, daug siuva. Močiutė yra 
taip pat dar gana gyva ir pa
deda šeimininkauti ar mezga, 
kita šeimynos dalis irgi eina 
mokslus: sesutė 1 
gimnazijos 4 klases, 
yra pirmos klasės gimnazistas, 
o trečiasis jau irgi į antrą [bai 
skyrių žygiuos. Visi savo jėgo-Į^*uom* užmegzti kokį nors ryšį 
mis braunasi į gyvenimą, tik į P®1" ^us su Jūsų Amerika. Čia 
kad tas gyvenimas tūtų lai 'žemiau nadiiruiu nnra adresu • 
mingesnis, kad jis suteiktų šiek* 
tiek daugiau džiaugsmo ir čia, 
žemėje.

Nori užmegsti ryšį
Čia tą porą lapukų primargi

nau su intencija, kad būčiau 
kaip nors išgirstas tenai, toli- 
mame užjūryje. Jeigu turėtu
me kokių nors giminių ten, tai 

j bandytume tiesiai į juos kreip- 
jtis. Bet to mes dar 
dame.
mūsų 
lotos, 
grįžti 
Lietuvėlę. Bet jei to mums ne
pavyks greitu laiku sulaukti, 
tai tuomet prašytumės į Dėdės 
Šamo karalystę. Tačiau šeimų 
atžvilgiu tas klausimas yra la-

p.p. Vincas Murauckai, gyv. šoko, grojant p. Jono Tamulio- 
Nashua, N. H., sekmadienį, bir- nio orkestrai. Tame pobuvyj 
želio 23 dieną minėjo savo auk-! dalyvavo apie 200 svečių ir 
sinį vedybinio gyvenimo jubi-■ viešnių. Buvo ir iš tolimesnių 

valstijų, kaip tai: New York, 
Maine ir Massachusetts.

Jubiliatai pp. Murauckai ga
vo daug sveikinimų, linkėjimų 
ir dovanų, už ką jie labai nuo
širdžiai visiems padėkojo, pp. 
Murauckai yra LDS 65 kuopos 
nariai ir “Darbininko” skaity
tojai. Jie išauklėjo gražią šei
mą — vieną sūnų ir keturias 
dukteris ir susilaukė keturių 
anūkų ir dviejų proanūkų.

Sveikina Jubiliatus LDS 65 
kuopos nariai, giminės ir drau
gai ir linki ilgiausių metų.

EPS.

lieju. Tos dienos rytą, Šv. Ka
zimiero lietuvių par. bažnyčio
je, Jubiliatų intencija buvo at
našaujamos šv. mišios, kurias 
atnašavo kun. Juozas Bucevi- 
čius. Jubiliatai atnaujino jung
tuvių pasižadėjimus. Laike mi
šių giedojo parapijos chonfe, 
vadovaujant ir vargonais gro
jant varg. Jonui Tamulioniui.

I
i

Po šv. mišių Howard Johnson 
valgyklos Mayfair kambaryj į- 
vyko pietūs, kur dalyvavo Ju

ką tik baigė biliatų giminės ir draugai. Pa- 
broliukas sistiprinus, visi linksmai pasi-

neaiškus. Todėl bandau

būtų lai- žemia11 paduodu porą adresų: 
įmano ir mūsų šeimos, kuriuos 
galėtumėte panaudoti bet ko
kiam ryšiui su mumis. Nors aš 
gyvenu nuo kitų saviškių per 
200 mylių nutolęs, bet retkar
čiais atsilankau į ten. Todėl 

'adresavimui skirtumo beveik 
Inėra. Tik jei būtų norima susi- 
Irašinėti (kad ir angliškai), tai i

pasigen-' 
Ir iš viso, perspektyvos | 
šeimos ateičiai yra mig-' 
Norėtųsi mieliausiai su-Į 
į pasiilgtą ir laimingą*

Juozas Kioskas 

Ine. 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
602 Wa*hlngton Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmotlnal d«l visokių reikalų. 
Patarnavimu Dieną tr Naktį-

■

ir Jo
nas (turi brolį Praną) ir Jono 
Litvino sūnūs Antanas ir Jo
nas.

LITVINAS, Domas ir Petras, 
s. Prano, iš Ylakių vi., Mažei
kių ap.

LITVINAS, Petras, s. Petro, 
iš Ylakių vi., Mažeikių ap.

LUBYTE, Stasė, iš Plungės, 
ištekėjusios pavardė nežinoma.

MAČIULIS, Feliksas ir Jo
nas, iš Stakių, Raudonės vi., 
Raseinių ap.

MALAKAUSKYTE, Ona, iš( 
Pikelių, Mažeikių ap., išvykusi' 
Amerikon 1935 m. pas tėvą1 
Chicagoje.

MANKU S- Barčaitė, Ona, iš 
vykusi iš Raseinių ar Taura
gės, gyv. Philadelphia.

MARKŪNAS, Jonas, 
Viekšnių vi., Mažeikių ap. 
rįs brolius Kazimierą ir Praną.

MASKALIUNAS, sūnus Ka
zio, iš Siesikų vi., Ukmergės a.

kunigo išduotą 
mūsų šeimos pa-

pajusti kartą A-

geriau mano adresu pasinau
doti. Priedu pridedu čia Kasse- 
lio stovyklos 
liudijimą dėl 
dėties.

Vildamiesi
merikos kvapą, noriu iš anksto 
visų mūsų vardu pareikšti ne
žinomam geradėjui didelį dė
kingumą,

Jūsų Algirdas Iešmantas.
Adresai:

Algirdas Iešmantas 
(17a) Karlsruhe, 

Meidingerstr 13-9c 
USA Zone, Germany.

arba *
Marija Iešmontienė

(16). Kassel-Oberzwehren
DP Camp Mattenberg, School 1 

USA Zone, Germany

Kassėl-Mattenberg. 
1948-IV-8 d.

Šiuomi liudiju, kad našlės

iš
»., tu-

Marijos Iešmantienės, gim. 
1898 m. rugp. mėn. 26 dien., 
šeima susideda iš 6 asmenų, 
būtent: Algirdas Iešmantas, 
studentas 24 met., Laimutė 
Iešmantaitė 15 metų, Donatas 
Iešmantas 12 metų. Be to už
laiko našlaitį sesers sūnų Re
migijų Lugį, 7 metų, 
motiną Norbutaitienę 
m. amžiaus.

Visa šeima yra geri 
katalikai.

Kun. P. Bajercius.

ir savo
Oną, 68

Rutkauskie- 
km., Židikų

Mataitiene, 
Mataitis,

ir uolūs
CONSULATE GENERAL 

OF LITRU ANIA 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

, j •jį - Ji
įF .į
tu,
1 •

b J® A

Penkios kartos vienoje šeimoje. — Gimusi Lin
da Susan Boloyin, Chicagoje, ir davusi kelią penk
tai kartai, sutraukė visos šeimos džiaugsmo dė
mėsi. Seniausioji — 84 m.



DARfilNlNKAS

ŽINUTES SSLZT pimą mėnesio
penktadienį.

draugijos susirinkimas.

Viktoras Taurelė apsivedė 
Lelija Rebinskaite, biri. 27

s *

Mirė Lietuvoje. Ponia Šukie
nė ir ponia Jeskevičienė gavo

b b • *

v. 
šv.

Penktadienį, 7 v. r., šv. mi- 
:šios laikomos Maldos Apaštalą-

BVIETINES ŽINIOS

su
d-

Tą dieną tapo pakrikštytas vimo draugijos intencijai.
Kazys Pranas Kazio ir Anielės' Vakare, bus laikoma šv. Va- 
(Notrimaitės), Česnų, gyv. 235 landa ir Maldos Apaštalavimo 
W. 5th St

Ona Konstancija Vinco ir O- 
nos (Barolytės) Skudrių gyv. 
1762 Columbia Rd.

Joanna Leono ir Marijonos liūdną žinią, kad mirė jų myli- 
(Motytės) Forguson, gyv. 43 ma motinėlė Monika Žukaus- 
Baxter St i kienė. Ponai Širkai užsakė jos

Pirmad. 9 vai. rytą tapo iš-į vėlei egzekvijas, liepos 3 d., 8 
r. Ponai Jeskevičiai užsakė 
mišias sekmadienį.

STASHJLIS, Antanas, kil. 
Kapstatų km., 
Kretingos ap., 
syklose.

STATKUS, 
land, Ohio.

STIMBURYS, Simonas, bro
lis Broniaus Stimburio.

STOČKUS, Amelija, gyv. 
Newark, N. J.

STONČIUS, Pranas, iš Garg
ždų, ieško gimines ir pažįsta
mus.

Andrijavo vai., 
dirbo anglių ka-

Bronius, Cleve-

t Z T

9 2.t t_-4

LIETUVIS KUNIGAS
IŠGELBĖJO BAŽNYČIĄ

Toronto, Canada — Bir
želio dvidešimtąją dieną, 
sekmadienį, tuojaus po 
pietų, nežinomi piktada
riai buvo padegę dvi To
ronto miesto 
bažnyčias.

Pirmasis gaisrą paste- 
STONKUS, Salomėja, iš Kur- ^jo lietuvis kun. P. Ažu

balis, kuris pripuolamai 
užėjo aplankyti bažny- 

brolis Alek- čios. Kun. Ažubalis, įėjęs
kil. iš

ir
Straz- 
Ceciii- 
Brukų

kilmingai palaidotas kareivis 
Pranas Adomaitis. Jis žuvo 
vas. 9, 1945, Vokietijoje.

10 vai. r. tapo palaidotas Jo
nas Janionis, 33 metų, miręs 
miesto ligoninėje. Jis gimė Mi- 
nersville, Pa. Augo So. Bosto
ne. Paliko žmoną Zofiją (Vit
kauskaitę), du vaikeliu, motiną 
ir dvi seserį.

Organizuoja Rusus
Kaip jau žinote iš reklamų, 

kad liepos 5 dieną įvyks Ma- 
I rianapolio Kolegijos Parke,
Thompson, Conn. tradicijinė 
N. A Lietuvių Diena. Į šį di
delį Naujosios Anglijos lietuvių 
sąskrydį So. Bostoniečiai ruo
šiasi važiuoti urmu. Organi
zuojami busai, kurie išeis nuo 

I lietuvių Šv. Petro parapijos 
i bažnyčios 7:30 vai. ryte ir 
į grįš iš Parko apie 8 valandą 
■ vakare. Tikietų galite gauti 
pas pp. Brazauskus. Malonėki
te tikietus įsigyti iš anksto.

Petrinės. Antradienį yra di
džiųjų apaštalų Petro ir Povi
lo šventė. Ji yra ir So. Bosto
no lietuvių parapijos šventė.' 
Toje šventėje įvyksta L. Kata
likų Susivienymo seimo bankie- 
tas. Visa parapija gali švęsti 
savo patrono dieną šiame ban- 
kiete. Bažnytinės šventės iškil
mės yra keliamos į sekmadie
nį. Tėvai Jėzuitai sakys para
pijos atlaidų pamokslus, sek
madienį, valandėtais 9, 10 ir 
11:30.

Trečiadienį, vakare, laikomos I Jurgėla. Taipgi lankėsi p. Bie
kša iš Chicagos.

Penktadienį lankėsi iš Au- 
burn, Me. p. Baltrušaitienė ir 
iš Cleveland p.p. Kazys ir Pau
lina Staupai. Taipgi p. Antanas 
Šimkūnas.

Šeštadienį lankėsi kun. J. 
Poškus iš Chicago, kun. Wil- 
liam Kwinn iš Spring Valley, 
III. ir kun. J. Švagždys iš 

j Brockton, Mass. Svečiai kuni- 
Igai yra atvykę į Katalikų Su
sivienymo seimą.

Tą pačią dieną lankėsi Tėvų 
Į Marijonų Vizitatorius kun. dr. 
Į K. Rėklaitis ir Marianapolio 
'Kolegijos rektorius kun.' Alf. 
įJogminas, MIC.

Prezidentas Trumanas (kairėj) California u- 
niversiteto metinėse užbaigimo ceremonijose pro
cesijoj, Berkeley, Cal. Jis pasakė kalbą, kuria pa
smerkė Sov. Rusijos agresingą politiką.

Lietuvs Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

Lankėsi
Pereitą savaitę lankėsi Brook- 

'lyniečiai — Jonas Valaitis su 
į žmona, p. Strumskis ir adv. K.

Šv. Teresės Novenos, birželio 
mėnesio ir Tretininkų Brolijos 
pamaldos.

KetvirtacIiMipc* ir
7:30 v .v. bus klausomos išpa-

DAKTARAI

T»L TROwbridge 8330

L teptais, M. D.
(BERYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

timpų inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandas 2—4 Ir 8—B.

PRANCKEVIČIUS, Jonas, s. ras, kil. Aukštadvario vi., Tra- 
Jurgio (Verbicko?), gim. Ku- kų ap.
nigiškių km., Bartninkų vi., į ŠIMKE VIČIUS - Šimkus,
Vilkaviškio ap., rodos gyv.'Juozas, iš Viduklės vai., Rąsei- 
New Yorke. nių ap., ir jo žmona arba vai

kai.
į STREIKĄ, Alfonsas, gyvenęs 

^Chicagoje.
SKABEIKAITfi, Olesė (A- 

leksandra), iš Tirkšlių vai., 
Mažeikių ap.

SKALJŠIU8,
nas,
kelių apyl, 2 
kių ap.

ŠKERYTĖS, Marė ir Magdė, 
ištekėjucių pavardė nežinomos. 

SKILANDŽIONAS (Skilius), 
Jonas ir Konstantinas.

SKIRMUNTAS, Jonas, Pran-

PRANSKEVIČIUS, Vincas, 
iš Aukštadvario vi., Trakų ap. * 

RAINYS, Alesius, iš Kruonio 
vi., Kauno ap., sūnus Simono.

RALIENE - Bumblytė, Apo
lonija, kil. iš Tverų ir Vyras, 
gyv.

•9

1

d.
Slavikų

tanas
9

ir Jo- 
iš Pi- 

Mažei-

JAU PBSPAUSMMTAS 
SV. RASTAS

A. J. NAMAKSY 
REAL E8TATEA 

IN8URANCE 
409W.Brt»dway 
SO. BOSTON, MASS. 

Office TeL So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Jono, gim.
vi., Šakių ap.

RAUDONIS, Antanas.
RŪKAS, Antanas, Jonas ir

Simonas.
RGKŠTELIS, kil. Girkalnio

vi., Raseinių ap., ir jo vaikai.
RUTKAUSKAS, Albinas, g. ciškus ir Stanisįą^s. 

Amerikoje, gyvenęs Alytuje.
RUTKAUSKIENĖ - Milvi-■ Lauryno, iš Gudelių vi., 

daitė, kil. Skliaustės km., Zidi-! jampolės ap. 
kų vl.„ Mažeikių ap.

RUŽAITE - Cibaitienė, Ma
rytė, ir vyras Leopoldas Cibai- 
tis iš Sintautų vi., šakių ap.

RYCKICTĖ, Petronėlė, iš
Karklupenų km., Pajavonio vi., rijampolės ap. 
Vilkaviškio ap.

SABALIAUSKAS - Sabalius, Juozo ir Marijos Gervaitės, iš

•9

SKIRPSTCNAS, Kazys,
Mari-

S.

SKRIPKAUSKAS, Leonas, iš 
Darbėnų vi.

SKUČAITE, Marija, ištekė
jusi už Juro ar Žuro, gyvenusi 
Chicagoje, iš Veiverių, vi., Ma-

SKUČAS, Motiejus, sūnus

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\ 
................. .. ..........—.......... ............... ............................................

!/<

■ z*
■ z'
>Z'

pat* tuo pačiu maždaug 
laiku buvo padegta, kur 
taip pat laimingai laiku 
pavyko gaisrą likviduoti.

Toronto kriminalinė po- 
, kad abi 

{bažnyčios buvo dar iki 
šiol neišaiškintų piktada
rių padegtos, uždegant 
už altorių esančius drabu
žius.

St. Agnės parapijos kle
bonas, Fr. Riccardo, ma
no, kad bažnyčias padegė 
komunistai. Jo pasakoji
mu, St. Agnės bažnyčioje 
gaisras kilo antruoju jau 
kartu. Pirmą kartą buvo 
padegta ši bažnyčia įvy
kusių Ontario provincijos 
rinkimų dieną. Tą dieną 
Fr. Riccardo rimtai per
spėjo savo 
nebalsuoti už komunistų 
kandidatus.
nymu, vietos komunistai 
atsikeršydami jam už tai, 
ir padegė jo parapijos 
bažnyčią.

Net dviejų vienu laiku

katalikų iįcjja nustatė,
I v V v • Į_

į St. Agnės italų bažny
čią pamatė liepsnose be
skęstančius du bažnyčios 
altorius. Tuojaus apie 
gaisrą buvo pranešta pa
rapijos klebonui ir uža- 
larmuota miesto gaisri
ninkai. Gaisras pavyko 
dar laimingai likviduoti.

Kiek vėliau paaiškėjo, 
kad ir kita katalikų baž
nyčia, St. Francis, taip

maičių, Kretingos ap., gyv. 
Phitadelphia.

STORASTAS, 
sandros Žvirblienės, 
Šiaulių ap.

STRAZDAUSKAS 
das, Kazys, s. Kazio
jos Kazlauskaitės, gim. 
km., Radenio vai., Marijampo
lės ap., ir jo dukterys, gyv. 

jShenandoah.
i STRIMAITIS, iš Naumiesčio, 
j Šakių ap.

STRIMAITIS, broliai Salia
mono Strimaičio.

STROLIA, Juozas, iš Anykš
čių vi., Utenos ap.

STUNDŽIA, Kazys, s. Anu
pro, iš Tauragnų vi., Utenos a.

STUNDŽIA, Pranas, s. Ka
zio, iš Tauragnų vl.r Utenos a.

STUNDŽYTĖ, Pranutė, d. 
Kazio, iš Tauragnų vi., Utenos 
apskr.

SURKEVIČIOTĖ - Sankows- 
ka, Julija, d. Karolio, gim. Kė
dainių ap., gyv. Washingtone, 
kur turi savo nuosavus namus.

SVOTELYTĖ - Nastauskie- 
nė, Marijona, Scranton, Pa.

TREKAUSKAS, Vincas, 
m. iš Scotland atvykęs į 
cagą.

UKELYTĖ - Karalienė, 
kil. Vartų km., Bartininkų vi., 
ir jos vyras.

URPŠAT -(Urpšaitė ar gal 
Urbšaitytė) Morta, kilusi iš 
Švaiaarijos, gyvi Yorke.

VAILIONIENĖ - Slavenaitė, 
Ona, ar jos vaikai, gyvenusi 
Du Bois, Pa.

VAITKUNAS, Juozas, 
nykščių vi., Utenos ap.

VANAGAS, Jonas, s.
iš Anykščių vi., Utenos

VERBYLA, Kazys, iš Gra
žiškių vi.

VILKONČIUS, Bronius. .
VIRKETIENĖ - Janušaitė, 

Kotryna, kil. iš Nevarenų vi., 
Telšių ap. ir jos vyras.

VYŠNIAUSKAITĖ, Viktori
ja, gim. Vilkijoje.

ŽIAUGA, Jokūbas,
lių vi., Mažeikių ap.

. ŽILAITYTĖ, Juze,
! varde nežinoma, gim.

ŽILINSKAS,

1918
Chi-

Ona,

iš A-

Jono,
ap.

parapijomis

Klebono ma-ŽURIENĖ - Skučaitė, Mari
ja, gyvenusi Chicagoje, iš Vei
verių vi., Marijampolės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania bažnyčių padegimas Ca- 

nados visuomenėje ,o taip 
pat saugumo organuose 
iššaukė didelę reakciją. 
Visi Toronto dienraščiai 
pirmuose puslapiuose di
delėmis raidėmis apraše 
'apie įvykusį barbarišką 
incidentą, o taip pat apie 
pirmąjį gaisro pastebėto-

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

Didysis Ramybes 
feritinis

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

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai,; ją, kun. Ažubalį, įdėdami 
brangūs viršeliai, patogios se- kai kurie ir jo atvaizdą, 
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na $3.50. «

iš Tirkš-

J. D.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

6vč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

įtikti RmiHdoJn
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkftts paa:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Via Ncsb Ave^
Hollywood 38, Calif.

Parašė vysk. Petras Būdys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

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

DARBININKAS
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

GRABO 1UA1

ištek, pa- 
Jurbarke.

Juozas ir Ka
zys, iš Rokiškio ap., Los Ange
les, Calif. .

Petras, s. Vincento, kil. Karai- Veiverių vi., Marijampolės ap.,{ 
vonių km., Kapčiamiesčio para-' arba jo šeimos nariai, 
pijos ir vai., Seinų ap.; ir jo į SKYRIUS, Juozas.
astuoni vaikai, gimę Amerikoj.! SLABAŠEVIČIUS, Justinas

ŠAKORSKIS, 1940 m. gyve-,ir Vaclovas, iš Pikaičių vi., Ra- 
nęs Pennsylvanija valst. į šeinių ap.

ŠALTINIENĖ - Lėlys, Gra-j ŠLAPIKAS, Stasys ir jo se- 
silda, gim. Pumpėnų parap., šuo Ona, vaikai Magdalenos 
Panevėžio ap., gyvenusi Rygo- Skučaitės, iš Garliavos vi., 
je, vyras Jonas ir vaikai Dani-^Kauno ap. 
zas ir Ona, gyv. Boston, Mass.

SANKOWSKA - Surkevičiū-
tė, Julija, d. Karolio, gim. Kė
dainių ap., gyv. Washingtone, 
kur turi savo nuosavus namus, nas, iš Kirsnos vai., Kalvarijos

ŠARSKIS, išvykęs iš Alvito ap., arba jų vaikai.
vi., Vilkaviškio ap. j ŠLIŽIS, Juozas, sūnus Jono,

SASNAUSKAITĖ - Abračin- iš Anykščių vi., Utenos ap. 
skienė, Magdė, ir jos vyras! ŠMAIŽYS, Albinas, iš Skuo- 
Vincas Abračinskas, bei vyro do vai., Kretingos ap.
broliai Jonas ir Juozas, iš Nau-{ STALEVIČIUS, ir jo sesuo

, Na-

Draugijų Valdybų Adresai
i

1

•V. JONO EV. BU PA8ALPIN** 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IV C.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 

Tel. So. Boston 1298.
- G. GailiOnien^, 

., So. Boston, Maas.
Prot Rašt — Ona IvaškienS,

440 E. 6th St, So. Boston, Mase. 
Finansų Ražt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mase. 

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

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

110 H St., So. Boston, Mass.
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 
dm protokolu rattinlnkę.

ISLAVENAITE - Vailionienė, 
Ona, ar jos vaikai. 
Du Bois, Pa.

SLAVĖNAS, Bolesius ir Jo-

Pirmininkas — Juozas švagždya,
601 6th St., So. Boston, Man. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass 

Prot. RaM. — Jonas GBnecHs,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mano 

Fin. RaAt. — Aleksandras Ivaika,
440 E. Siath SL, So. Boston, Ma* 

Iždininkas—Stasys K. GriąanavMtns,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mms

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rišlų alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

vestuvėms, į namus, krikštynoms, purėms 
Patarnavimas skubus ir mandagus. šaukite:

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

Į 220 E St, Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

✓

’✓

>✓
’z
• z
>z‘

Užsisakykite Teafte Fas Mos 
Pristotam geriausį toniką y 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
<to!toAv«. Ulngtra. Mos.

T«L OMiham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

A€l. »3O. XXJni<A/n
gyvenusi Vlce-P!rminink6 —

| 8 Winfleld SL, So

„.„..o. .. ... ( , J
jjienos km., Suvalkų Kalvarijos, iš Punsko vai., Seinų ap., 
■ Marijampolės ap. įvininkų km. •Marijampolės ap.

ŠATAUSKAS, Ignas, Juozas 
ir Pranas, ir jų sesuo Emilija 
Cibinskienė - Šatkauskaitė, g. 
visi Stirbaičių km., Platelių p., 
Kretingos ap., vaikai Prano ir 
Marės Valančiūtės.

SAVIČIUS. Jonas, gim. Ame
rikoje.

ŠIAULEVIČIUS, Juozas, iš 
Pagimiavų km., Bartininkų vi., 
Vilkaviškio ap., Chicagoje.

SIMANAVIČIUS, 
ir Ignas, iš Žarėnų 
ap., Chicagoje.

SIMANAVIČIUS,

įvininkų km. •
STANIONIS, Antanas 

Juozas, broliai Elenos, kil. 
rijų vi., Alytaus ap.

STANKEVIČIUS, Benjami
nas, s. Vinco, į JAV išvyko iš 

{šikšnių, Vilkaviškio ap.
STARKEVIČIŪTĖ - Kukler, 

Liudvise, gim. Veiveriuose, 
Marijampolės ap., jos vyras 
Tony ir sūnūs Antanas, Jonas, 
Kazys (ar Andriup?) ir 
ras, gim. Amerikoje gyv. 
roit, Mieh.

STAŠIONIS, Jonas, iš 
Kazimie-mių vL, Kėdainių ap.

Benediktas 
m., Telšių

ir
Sei-

Pet- 
Det-

Žei-

I; Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balokšnis. Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus, Į 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- ! 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- j 

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

YAKAVONIS |

741 No. Mato St
Brockton, Mace

V. YAKAVONIS

KopUrtta
V«i. I

ZALETSKAS
FURCRAL . HOM8

south BoeroJtiEBb
D. A. Zaletokae, F. E. Zaletskas 

Oratoriai Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną Ir naktį 
Kąplyeia tormenlmt Dykai 

MOT ART PUBLIC 
Tat ŠOU Besto* 0818 

ŠOU Boston 2806 A



Tiesa Apie Sovietų Rusijos
12 Milijonų Vergų

B. J. NICOLAEVSKY ir 
D. J. DALLIN

(Tęsinys)

Jie pusę iš mūsiškių su-

1200 mylių etapą iš Char
kovo į Pečioros stovyklas. *♦* 

“Mes ėjome pėsti, išilgai *** 
naujai statomos geležin- X
kelio linijos. Dieną ir naktį ’ X

♦ mes ♦♦♦ 
minias y 

žmonių, nešančių ant savo y 
pečių rąstus. Trijose gru- y

X Y

šaudė, o likusius pavertė mes buvome varomi, 
vergais”, sako Raudono-, Pereidami miškus, 
sios Armijojs leitenantas susitikdavome 
buvęs vokiečių karo be- ž “ '
laisvis.

“Aš tarnavau kaip ryšių pėse, kurias mes pakelyje 
karininkas Raudonojoje sutikome, aš mačiau kele- 
Armijoje. Orelo kovose aš šimtų moterų irgi ne
buvau sužeistas. 1941 me- Šančių tuos sunkius rąs
tų spalio mėnesį mūsų vi- įus. vėliau mes matėme 
sas dalinys buvo apsuptas moteris nešančias bėgius.

Tuo būdu mes ėjome ne- 
suskaitomą skaičių dienųjį 
ir naktų per taigą (pelkė- j 
tą miškingą sritį), blogai, Y 
maitinami, negaudami j
netgi pakankamai vandens 
atsigerti, miegodami su

i nuo 
lietaus ir persisunkusiais 
prakaito, išvargę, palaužti

ir po desperatiškos kovos 
paimtas nelaisvėn.

Aš negaliu aprašyti ma
no siaubo kai keliems die
noms praėjus aš supratau 
savo, 'kaip belaisvio padė
tį, nė pilnai išreikšti pasi- 
biaurėjimą vokiečių elge- drabužiais, šlapiais 
siu su belaisviais.

Po išlaisvinimo aš skai-___
čiau dienas, nekantrauda- fiziškai ir morališkai, 
mas. laukdamas grįžimo...
namo.

Mes pasiekėm rusų zo
ną. Ginkluoti sargybiniai 
uždarė mus vienoje tuščio- galiau pasiekiau savo pas 
je troboje. Tada du drau
gai buvo iššaukti ir išves
ti. Viens iš jų sugrįžo, bet 
atsisakė atsakyti į mūsų 
klausimus, kitas - niekad 
nebegrįžo. !

Kita rytą mūsų grupė 
sumažėjo: 12 draugų — 
beveik pusė iš mūs — ne
grįžo iš apklausinėjimo. 
Jie buvo čia pat, garaže 
(kuris buvo specialiai tam 
reikalui skirtas), sušau
dyti.

Aš buvau pasiųstas (su 
likusiais) į stovyklą. Ma
no likimas buvo toks pat, 
kaip ir visų, grįžusiu iš j 
vokiečių nelaisvės ar išve- įsakyta iškasti duobę maž-į 
žimo, įskaitant ir moteris, daug 12 kubinių metrų iri 
“Valymo”, atlikto užimto- pašalinti žemę už 12 metrų • 
se teritorijose, rezultatas, — visą tai per vieną nak-į 
— šimtai transportų buvo ties pamainos darbą. Ma-, 
kasdien siunčiami į tuš- no pamainos metų aš iška- 
čius fabrikus, atstatomus, siau tiktai 4 kubinius met- 
iš Vokietijoje demontuotų' rus. Netgi stachanoviečiai, 
įmonių. j niekad negalėjo iškasti Į

Man čia yra neįmanoma daugiau kaip 6—8 m. 
atpasakoti mano kelionės' Iki šios dienos aš negaliu 
istoriją, kelionės, kuri pa-; suprasti, kaip mes visa tai 
galiau atvedė mane į vie- ištvėrėme. Mes taip sun- 
ną iš Vokietijos okupaci- kiai dirbome ir taip mažai 
jos zonų...

Ir dabar — ar aš jau ne
bemyliu savo tėvynės? Iš
girdęs pirmą mano tautos 
šaukimą, aš grįšiu ir jai 
tarnausiu — tautai, bet ne 
tiems vadams, kurie už
grobė va'džią ir negailes
tingai naikina mūsų bejė
gius. suvedžiotus žmones”.

“Mes buvome apstulpę”, 
sako Leonid Ščekach, len
kų laikraštininkas, apie

i

«r

PASTOGĖ BUVO 
PRIMITYVI

Kai aš su 700 kitų pa- ♦> 
iau pasiekiau savo nas- «£♦

kirties vietą, aš negalėjau 
tikėti savo akimis, 
primityvūs barakai stovė
jo mažame, negrįstame 
plote. Žemi, siauri loviai, 
padaryti iš apvalių karčių, 
buvo mūsų lovos. Ten ne
buvo nei šiaudinių čiuži
nių, nei anklodžių, nei pa
galvių. Barakuose nebuvo 
jokio apšvietimo. Mažutis 
kvadratinis kambarėlis — 
iš dalies po žeme — be jo
kių medicinos priemonių, 
— trobelė, kuri greičiau 
priminė šunų gurbą, ats
tojo ligoninę.

Pirmąja dieną man buvo

. ■Keli i

DARBININKAS

PIRMADIENI

Visi keliai Liepos 5 dieną veda j Marianapolio Kolegijos puikųjį 
parka, kur įvyks tradicijinė NAUJOSIOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 
draugais ir prieteliais.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- 
tės iš anksto, važiuoti busai's, automobiliais, traukiniais ir tt. Pikniko 
rengimo komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

DIENOTVARKE
11:00 vai. ryte Iškilmingos Šv. Mišios už Lietuvius žuvusius kare. 
1:30 
3:00

4:00
5:00

L
DARBAS AMERIKOJE-

PIRMA UNIJŲ UNIJA
soliduoti darbo jėgas pa-

! valgėme, ilsėdamies tiktai 
kelias valandas ir gyven
dami purve, kurio neįma
noma aprašyti.

Mums buvo skaudu su-, 
prasti, kad mes, hitleriz- 
mo aukos, esame pasmerk
ti būti Sovietų Sąjungos 
vergais ir kęsti vargą bei 
pažeminimą.

Penkerius metus išbuvęs! 
vergu, sionistų lyderis dr.

: Julius Margolin (iš Lenki-

popiet Baseball lošimas tarp So. VVorcester ir Waterbury.
popiet Lošimai, bėgimai, vaikams, mergaitėms. Premijos bus duo

damos.
Iškilmingas įteikimas Kacetininkų pelenų Marianapoliui globoti. 
Krvžiaus Keliai arba stacijos.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Jung. Valstybių valstybės Sekretorius George 
C. Marshall (dešinėj) ir Kongresmanas John F. 
Kennedy priima jiems teikiamas dovanas Vincent 
Marino nuo Sicilijos gyventojų. Dovanos padary
tos iš ožkų pieno sūrio.

jos), laiko “nematomąją” feo įleidžiami į Sovietų Są- ir kitų drauge paėmus. Vi- 
Rusiją “velnišku išradi- jungą, ten yra rodomosios sa sionistų karta mirė so
mų”.

“Aš gyvenau
Rusijoje beveik septyne- nija su 
rius metus, nuo 1939 iki dais...” 
1946 metų vasaros. Aš pra
leidau penkeris metus so-Į 
vietų pataisomojo darbo 
stovykloje. Ten aš supra
tau Sovietų galybės pas
laptį.

Iki 1939 metų aš laikiau
si “geros valios” neutralu
mo pozicijos Sovietų Są
jungos atžvilgiu

vietos, kaip, pav. Maskvos vietų stovyklose.
Sovietų požeminio susisiekimo li-Į Kiekvienas Lietuvos žy- 

su puikiais fasa- das įr kiekvienas sionistas

Naminis Karas ir seka
mi 15-20 metų padengia!gal naują liniją. Ir prasi- 
svarbų perijodą organi
zuoto darbo istorijoj A- 
merikoje. Iš visų pusių u- 
nijoms grasino. Buvo sun
ku išsilaikyti. Ypač per 
Naminį Karą kainos kilo, 
pelnas aukštas, bet darbi
ninkų algos buvo žemos.

Šis darbininkų neapsi
žiūrėjimas ragino darbo 
vadus padvigubinti pa
stangas organizuoti dau
giau vietinių amatų unijų 
ir perorganizuoti . kitas. 
Daug darbo tam tikslui 
nešvęsta ir unijų skai
čius šiaurinėse valstijose 
padaugintas nuo 80 — 
1863 m. iki 270 1864 m.

1864 m. Kongresas pra
vedė istatvmą. kuris leido 
žmonėms daryti kontrak
tus svetimose šalyse, im
portuoti , darbininkus į 
Jung. Valstybes, tikslas 
buvo kad imigrantas 
dirbs ilgesnes valandas už 
mažesnę algą negu Ame
rikos darbininkas. (įsta
tymas bn^o atšauktas 
bet praktika veikė per 20 
metu ir ’abai daug imi
grantų iš Šiaurės Euro
pos atvyko). Ir su įsteigi
mu naujų fabrikų mies
tuose prie Didžiųjų Ežerų 
ir Mississippi Valley dide
li būriai darbininkų atvy
ko čion.

1864 m. šie ir kiti fakto
riai paakstino pastangas 
sujungti įvairias amatų 
organizacijas į tautinę fe
deraciją — pirma tokia 
pastanga per trisdešimt 
metų. William H. Silvis, 
iš Moulder’s Union, darbo 
veteranas ir idealistas, 
padėjo įsteigti trumpai - 
egzistuojančią Interna- 
tional Industrial Assem- 
bly 1864 m. ir vėliau į- 
steigti National Labor U- 
nion 1866 m. National La
bor Union buvo laisva fe
deracija miestų centralių 
(asemblėjos vietinių mie
stų unijų) ir tautinių ir 
vietinių unijų ir kelių so
cialių reformos organiza
cijų. Jos programa reika
lavo 8 valandų dieną (ne 
tų dienų 10-12 valandų 
dieną). Rėmė įsteigimą 
unijų naujai išlavintiems 
negrams. Bet National 
Labor Union pasikeitė, 
pradėjo remti gamintojų 
kooperatyvus ir 1872 m. 
išnyko.

Tuo metu, Jung. Valstv- 
bėse unijos turėjo 300,000 
nariu, bet tas reprezenta
vo tik mažą dalį Ameri
kos darbininkų. Po 1873 
m. panikos, narių buvo 
tik 50,000. Depresija su
laikė pastangas keturių 
stiprių amatų unijų kon-

dėjo ilgos, karštos ir 
triukšmingos industriali- 
nės kovos dėl egzistenci
jos. Pramonės darbinin
kai pradėjo streikuoti. Ci
garų - gamintojai, teksti
lės darbininkai, ^eleži^s 
darbininkai, angliakasiai 
ir kiti aštriai kovojo su
laikyti algų numušima. 
Geležinkelių streikai iš
šaukė federalinius ir vals
tijų kareivius.

Pennsylvanijos kietos 
anglies distriktuose daug 
angliakasiu, pasipiktinę 
sąlygoms įsirašė į “Molly 

airių slaptą 
kuri varto- 

būdus

i

Maguires”, 
organizaciją, 
jo • teroristinius 
nrieš darbdavius ir naujai 
atvykusius darbininkus.

Su depresijos pabaiga, 
amatų unijos buvo demo
ralizuotos ir darbo vadai 
jau planavo politines ak
cijas. Gerbūvis sugrįžo ir 
darbo vadai, matydami 
ką organizavimas reiškė 
bizniui ir industrijai pra
dėjo sustiprinti savo or
ganizaciją. Ir jau neprity- 
rusieji darbininkai pradė
jo lošti svarbią rolę dar
bo judėjime. Nauji vieti
niai skyriai buvo organi
zuoti. Buvo 18 tautinių u- 
nijų ir 9 naujai įsteigtos. 
Sekantis straipsnis lies 
Knights of Labor ir Ame
rican 
bor.

Federation of La- 
C.C.P.

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, šventadieniais 
ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido 

Kun. Juozapas J. Valantiejus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.80.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite:

Ramybes Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši m?ldakrv"ė pnnaši į aukš

čiau minėtą. Taip p?»t visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Raina—$2.75.

DARBININKAS
366 W. Broadwav, 

South Boston 27. Mass.

žino Benjamino Bergerio 
vardą. Prieš karą jis buvo 
sionistų organizacijų Lie
tuvoje pirmininkas. Oku
pavus Lietuvą sovietams, 
dr. Bergeris buvo suimtas 
ir 1941 metais ištremtas. 

bi>‘ stov^kių?k\rr kaū- U* Prikl,^symi»tokiai r.'T 
narni milijonai žmonių. 
Šioji “nematomoji” 1

TAI TIKRĄS PRAGARAS 
“Kitoji Rusija — antroji 

— yra už spygliuotų vielų. 
Tai yra tūkstančiai, nesu
skaitomi tūkstančiai sto
vyklų, priverčiamojo dar-

I
iI
į

akciniai” organizacijai,
Rusi- kaip sionistų, jis buvo nu- 

i - tai bu-i jayra tuiraspragaras, vėl- teitas 10 metų katorgos, 
vo charakteringa visų pa-Į n iškas išradimas moks-1 amžiaus ir sveikatos 
žangių ir radikalių Euro-! liškai organizuotas pagal O turėjo sHP”0
pos inteligentijos sluoks- naujausią policinę techni-' ^i^i) 10 metų pasmerki- 

>i. r Imas yra lygus mirties
bausmei.

Bergerio byla yra byla 
visų tų žydų, kurie pašven- 

į sioniz- 
i ir kurie, gyvendami

I

nių pažiūra. ' i ‘
_ I ___ •

Paskutiniai septyneriį Teroras ir paslaptingu- 
metai padarė mane įsiti- mas, kuriuo tos koncen-

a • • a • ! a •- “ “kinus,d ir aštriu sovieti-. tracijos stovyklos yra ap- t
nes sistemos priešu. Tai.) gaubtos — yra neaprašo- *

»ką as mačiau, pripildė ma
ne siaubo ir pasibianrėji- 
mo, kuris tęsis iki mano 
gyvenimo pabaigęs.

Sovietų Rusija yra pada
linta į dvi dalis: viena — 
“laisvoji” Rusija yra pri
einama apsilankančiam 
svetimšaliui, žinoma tiek, 
kiek svetimšaliai yra iš vi- negu visos kitos Hitlerio

T“P ,«!” ™sų ^sa’, Lenkijoje ar Baltijos vals- 
koje: JUS kalbatės su žmo-, ££
2SS“ «« «> Sovietu Sąjungą.

i

nėmis
Į dieną jie visi yra pranykę. 
Piktas vilkas juos suėdė.

Nuo to laiko, kai sovietų 
valdžia jas įsteigė, sovietų 

į koncentracijos stovyklos 
I daugiau pražudė žmonių

Dabar jie yra laikomi so
vietų piliečiais ir — sovie
tų valstybė neranda jiems 
nieko geresnio kaip vergi-
te

lš Look 1947. X. 28 
spaudai paruošė M.

Jung. Valstybių Armijos -Sekretorius Ken- 
neth Royall (kairėj) prisiekdina naują asistentą 
Tracy S. Voorhees. Jo ypatingos pareigos bus— 
administravimas maisto okupuotose šalyse.


