
t

pastabos

Liepos Ketvirtoji 
Didžioji šventė neteko savo 

žavumo
Rooseveltienė ir tautų teisės

• .

Liepos Ketvirtoji jau čia pat.
Kuo Amerikai yra Liepos 

Ketvirtoji, tuo Vasario šešio
liktoji yra Lietuvai. Amerikos 
Kongresas paskelbė Amerikos 
nepriklausomybę nuo Anglijos 
Philadelphijoj liepos 4, 1776
metais, o Lietuvos Taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklauso
mybę nuo Rusijos Vilniuje va
sario 16, 1918 metais.

Po paskelbimo nepriklauso
mybės Amerika dar kariavo 
prieš savo seną valdovę Angli
ją iki balandžio 19, 1783 metų. 
Lietuva po nepriklausomybės 
paskelbimo dar buvo visiškoje 
kaizerinės valdžios valdžioje 
iki pat pirmojo pasaulinio karo 
paliaubų, tai yra lapkričio 11, 
1918. Po to lietuviams prisėjo 
viena ranka kurti valstybę ir 
atstatinėti kraštą, o kita ran
ka ginti kraštą nuo 
sų ir bermontininkų.

Amerikos karas 
klausomybę tęsėsi
tuonis metus. Amerikos karo 
už nepriklausomybę pradžia 
rokuojama nuo balandžio 18, 
1775, kada britų įgulos vadas 
Gage iš Bostono pasiuntė savo 
kariuomenės dalinius į Lexing- 
toną suareštuoti amerikiečių 
veikėjus John Hancock ir Sa- 
muel Adams. Britų kariuome
nės judėjimus bostoniečiai aky
lai sekė. Kaip tik britų kariuo
menės daliniai išsirikiavo žy
giuoti į Lexingtoną, tai Paul 
Revere aMo ant arklio ir akri-

lenkų, ru-

už nepri- 
lygiai aš-

nėms, kad britai ateina. Lex- 
ingtone buvo paleistas anglų 
šūvis, kurs nuaidėjo ne vien 
po visas Amerikos kolonijas, 
bet ir po visą pasaulį.

Toks tai buvo anų metų Pearl 
Harbor.
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Vasario šešioliktosios lietu
vių džiaugsmą sužalojo Mas
kvos barbarai, kurie, prieš aš
tuonis metus įsibriovę į Lietu
vą, sugriovė jos nepriklauso
mybę, pradėjo jos turtų plėši
mą ir jos žmonių trėmimą ir 
žudymą.

Ir Liepos Ketvirtoji yra ne
tekus savo senojo žavumo. Se
niau Liepos Ketvirtoji buvo 
švyturiu ne vien Amerikai, o 
ir visoms pasaulio pavergtoms 
tautoms. Liepos Ketvirtojoj 
Amerika įstojo į išsilaisvinimo 
kelią. Tas Amerikos pasiseki
mas netruko patapti įkvėpimu 
visoms pavergtoms ir į laisvę 
besiveržiančioms tautoms. A- 
merikos pavyzdį pasekė 
Amerika. Ją sekė turkų, 
anglų pavergtos tautos, 
rika nesidėjo ginklu prie
išlaisvinimo, bet jos moralė 
parama, priglaudimas pabėgė
liu iš pavergtų kraštų buvo di
delė parama kovojančioms, 
laisvėjančioms tautoms.

Bet štai įvyko baisi nelaimė. 
Istorijos ratas pasisuko atgal. 
Tautų laisvėjimas, taip gražiai 
ėjęs Amerikos dėka, baigėsi 
tautų kalėjimu tos pat Ameri
kos dėka. Vidurio Europos 
tautos pateko už geležinės už
dangos ne keno kito, o Ameri
kos parėdymu. Lietuviai, lat
viai, estai, lenkai, ukrainfečiai, 
čekai, slavokai, vengrai, Balka
nų tautos už savo likimą turi 
dėkuoti ne kitam kam, o Wa- 
shingtono ponams.

Dabar atiduotų į vergiją ir 
sunaikintų tautų viltis belieka 
nesulaikomoje Maskvos agresi
joje, kuri užgauna Amerikos 
interesus ir Maskvos pasišovi-

pietų 
rusų, 
Ame- 
tautų

•WWWWUWVMNMMMMNMN

*

VOL. XXXII No. 50.

UVfflS MTiS ucnivojc

The Christian Science 
Monitor įsidėjo savo spe
cialaus korespondento iš 
Copenhagen, Danijos, pra
nešimą, kad .prasiskver
busios pro geležinę už
dangą žinios praneša apie1 
intensyvų plačios skalės' 
civilį karą tęsiamą Lie-' 
tuvoje. Tą karą vedą Lie-, 
tuvos partizanai, gerai už-i 
sigrūdinę ir išsilavinę 
nuo tokio pat karo vesto 
prieš vokiečių nacius. Jų 
Slėptuvė 
Lietuvos miškai, iš kurių 
jie daro užpuolimus prieš 
Lietuvos okupantus ko- į 
munistus.

Apie tą karą rašanti ir! 
Lietuvos komunistų spau-j 
da, aštriausiais žodžiais 
smerkdama tuos kovoto
jus, kaip “buržujus, na- 
cionalis t u s, kriminalis-' 
tus” ir nusiskūsdama apie 
dažnas “žudynių bangas 
komunistų pareigūnų tar- 
pe”. Tie nusiskundimai e- 
są dideliame kontraste su 
šalimais telpančiais poe-i 
tiniais propagandini a i s 
straipsniais “apie žmonių 
didelį pasitenkinimą so
cialistine tvarka”.

Straipsny, pirmenama 
ir* tas faktas, kad toje 
nuo pasaulio atskirtoje 
šaly — Lietuvoje žmonės 
jau taip nesidžiaugią “ko
munistine tvarka”, kad

tai platieji

i

munistų, sulig Tašė pra
nešimu.

Mes, lietuviai jau senai 
žinome apie žūt-būtinę ko
vą vedamą partizanų Lie
tuvoje prieš lietuvių 
smaugėjus, okupan t u s, 
bet dabar apie tą tragiš
kąją lietuvių tautos kovą 
jau pradeda prasiskverbti 
žinių ir į plačiąją spaudą. 
Minėtas Bostono dienraš
tis yra vienas iš rimčiau
sių ir turįs pasaulinę cir
kuliaciją.
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įvykio momentą. Amerikiečiams reikėjo pergyventi
bet jie visai nenukrypo ir neabejojo apie pareikštus principus. Lietuvos ne
priklausomybė irgi paskelbta. Lietuvių tauta pergyvena baisų revoliucijos 
karą. Mes irgi turime sekti tuos pačius principus, o Nepriklausoma Lietuva 
ir vėl iškels laisvės trispalvę vėliavą savo sostinėje, Vilniuje.

VENGRIJOS VALDŽIA TAPO 
EKSKOMUNIKUOTA
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LRKSA 56-tas Seimas Pasibaigė
Boston, Mass. — L.R.K. Dvasios Vadas — Kun. 

S. A. 56-tas Seimas prasi- Jonas Baltusevičius - Boll. 
dėjęs birželio 28 d. rytą,1 Pirm. — L. Šimutis. 
Statler Hotel pasibaigė Vice Pirm. — Adv. Jo- 
birželio 30 apie 10 vai. va- nas J. Grigalius.
kare. Seimas nežiūrint di- Sekr. — Vincas T. Kvet- 
delių karščių nutęstas iki kas.
vėlaus vakaro, nes norėta Ižd.— Petras Karašaus- 
baigti. Seimas buvo rim- kas.
tas, gausus inteligentiš- Iždo Glob.: J. K. Vens- 
kais atstovais, susirūpi- lovas ir V. Abromaitis, 
nusiais šios organizacijos Kontrolės Komisija: L. 
gerove ir ateitimi. Be Žemaitytė, Vincas Grieš- 
daugelio garbingų asme- toraiti$ ir Pranas Kati
nų .Seimą sveikino ir VLI- liūs.
K’o atstovas dr. Pranas Švietimo Komisija: — 
Padalskis. ;Kun. Pr. M. Juras, Kun.

Priimta atatinkamos re- Dr. A. Rakauskas ir Albi- 
zoliucijos pareiškiančios na Poškienė.
pasiryžimą intensyv i a i I Redaktorium — Matas 
kovai už Lietuvos išliuo- Zujus.
savimą iš kruvinosios bol-l Po Seimui vieni atsto- 
ševikų vergijos. j vai skubinosi į namus, ki-

Į Centro valdybą, bei ti liko apžiūrėti šią apy- 
Ekzekutyvį Komitetą iš-, linkę aplankyti lietuviš- 
rinkta šie: kas įstaigas.

TITO SKIRIASI NUO 
MASKVOS?

London — Pasaulio dė-l Po kelių dienų tylėjimo 
mesis tapo atkreiptas į'Jugoslavijos Komunistų 
paskelbtus nesutarimus, į Partija paskelbė savo at- 
tarp Jugoslavijos diktato--sakymą į tuos Kominfor- 
riaus maršalo Tito ir mo jai mestus viešus kal- 
Maskvos. Išrodo, kad. tinimus, pareik š d a m a, 

I “raudonasis frontas” pra-!kad tai esą “melas, šmeiž- 
idėjo braškėti.

PbnniauMai. Komunistu

I
tas ir absurdas”.

■tarane- pasiute sudaryti

"Darbininkas" Neišeis

me galų gale pasmaugti pačią 
Ameriką. Tas žadina Ameriką 
ir verčia ruoštis persiėmimui 
su Maskvos Erodu.

Va, kas atsimintina 
Ketvirtąją švenčiant.

•
Neseniai New Yorke laivų 

darbininkai atsisakė krauti, 
prekes į Jugoslavijos laivą, kai 
jie pamatė ant to laivo sienos 
Stalino paveikslą.

Našlė Rooseveltienė pasipik
tino tokiu darbininkų pasielgi
mu ir ta proga ji parašė 
straipsnį apie kitų tautų teises. 
Girdi, Jugoslavijos valdžia ga
li mums nepatikti, bet, girdi, 
mes gyvename demokratiškoje 
šalyje, kuri tiki, kad kitos tau
tos gali turėti tokią valdžios 
formą, kokią jos nori ir po ja 
gali gyventi tol, kol n^>ri.

Budapeštas — Vengri
jos Kardinolas Mindszen- 
ty, paskelbė ekskomuni
ką visiems katalikams, 
nariams dabartinės Ven
grijos valdžios ir Parla
mento atstovams balsavu
siems už mokyklų nacio
nalizavimo bilių.

minform) laikęs savo su
važiavimą, bei susirinki
mą Pragoję išnešė ir pa
skelbė viešai ilgą kaltini
mą Jugoslavijos Komu
nistų Partijos vadovybei, 
kurios prieky yra žino
mas jos diktatorius mar
šalas Tito. Tame kaltini
me, be Tito dar išvardinti 
šie komunistų partijos 
hierarchai: Kardelį, vice 
premieras, Djilas, propa
gandos viršininkas ir 
Rankovitch, vidaus minis- 
teris.

Balkanų tautų bloką iš 
Jugoslavijos Bulgarijos ir 
Albanijos ir rekomendavo 
sustiprinti Jugoslavijos 
kariuomenę.

Šis “raudonojo fronto” 
subraškėjimas sukėlė pa
sauly įvairių spėliojimų. 
Vieni mano, kad čia yra 
rimtas skilimas, kiti ma
no, kad tas padaryta tik 
dėl “svieto akių”, kad nu
kreipus dėmesį nuo rim
tos padėties Berlyne. Bet 
netolima ateitis tą viską

Dėl Liepos 4 d. šventės 
“Darbininko” antradienio 
laida neišeis. Išeis tik se
kančio penktadienio lai
da.

i Linkime visiems links
mos ir laimingos Ameri
kos Nepriklausomy b ė s 
šventės, kurios metu pri
siminkime . ir maskolių 
vergijoje esančią mūsų 
tėvų žemę Lietuvą, ir pa- 
sirįžkime dar uoliau dirb
ti, pasišvęsti, kad ir ten, 
Vilniuje, galėtų greičiau 
__ 1 LZZZ laisvės var
pas, kaip suskambėjo

Vengrijoj 70 nuoš. gy
ventojų yra katalikai, bet 
prie įstatymų leidimo jie 
neturi balso dabartinėj 
komunistų uzurpu o t o j 
valdžioje. Vengrijoj 60 
nuoš. visų mokyklų buvo 
bažnytinių. Sulig naujojo 
įstatymo jos visos tampa 
suvalstybintos. Kardino
las Mindszenty siūlė vy
riausybei, pilnai išlaikyti 
katalikų mokyklas savo- t 
mis lėšomis, kaip Jung/ suskambėti 
Valstybėse ir kitose šaly- pag ________
se, bet vyriausybė netik prje§ 172 metus Philadel- 
nesutiko leisti Bažnyčiai phijoj. 
išlaikyti savo mokyklas,

i 

U11VKJ O U- j 
ir sukomu-!

1 
l

__________ j
i

Kardinolas ekskomuni
ką iš Katalikų Bažnyčios 
paskelbė po to kaip Ven
grijos komunistų valdo
moji valdžia uždraudė 

J“ šiam žymiam Katalikų 
Bažnyčios Primatui Ven
grijoje, viešai kalbėti 
prieš mokyklų nacionali- bet dar griežtai uždraudė
zaciją. Jeigu Jo Eminenci- ir kalbėti viešai prieš su-!
ja to valdžios draudimo valstybinimą L_ _____ '
nepaklausytų, tai sektų nistinimą katalikiškų mo-! 
masinis katalikų areštas, kyklų.

Liepos

AimnKOS RanUOmarc 
Nesitrauks Iš Berlyno

Kaltinama už iškrypi
mą iš komunistinės parti
jos linijos, kaip vidaus 
taip ir užsienio politikos 
klausimuose; už neįverti
nimą Sovietų Rusijos spe
cialistų, nepagerbimą So
vietų Armijos viršininkų

išaiškins.

Atleido 58 Tarnautojas

Boston — Fe d e r a 1 i ų
Taksų kolektorius, Bosto
ne, Denis W. Delaney, pa- 

ir net sekiojimą jų slap-1 skelbė, jis su birželio 30 d. 
tosios policijos; už nevyk-J paleidęs 58 savo tarnauto- 

Įdymą griežto naikinimo | jus. Jie buvę priimti lai- 
buožių ir privačių ūkiui kinai, todėl laikui išsibai- 
ir t. t. ir t. t. i gus prisiėjo atleisti.

Washington — Valsty
bės Sekretorius Marshall

Washington, D. C.
Tai šių laikų fariziejiškos Birželio 28 d. Prezidentas 

kalbos pavyzdis. Tai pavyzdis. Trumanas pasirašė taip 
rodąntį, kaip Amerika yra vadinamą ‘Marshallo Pla- 
nusigrįžus nuo tų idealų, kūne , .... n o .. . .... .
šioje šalyje buvo paskelbti lie- 
pos 4, 1776.

Juk tik užsimerkėliai tegali 
tvirtyti, kad ši demokratiška 
šalis nesikiša į kitų tautų san
tvarką ir valdžios formą. Keno 
dėka pašalinta kaizerinė val
džia Vokietijoj? Kas antru sy
kiu pasišovė jos valdymosi 
formą keisti? Kas “demokrati
ną” Japoniją? Keno dėka sėdi 
Jugoslavijoj ir kitose vidurio 
Europos šalyse Maskvos kvis- 
lingai? Rooseveltienei rūpi tei
sės ne tautų, o Maskvos Erodo 
ir jo kvislingų.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ pareiškė Rusijai, kad
MARSHALLO PLANO BILIŲ ! Jungtinei Valstybių Ka-v ■ riuomene pasiliks Berly-

■ 1 .... --------- ne, nežiūrint, Rusijos pa-
Washington, D. C. — l Sovietų “meškos” letena * stangų ją iš ten išspausti

šalims, jų tarpe ir Lietu- j nepraleidžiant
vai, nebus galima tąja e- 
konomine pagalba pasi
naudoti.

Amerikos vyriausybė gali 
išleisti virš $6,000,000,000 
(šešių bilijonų) šelpimui 
ir teikimui pagalbos eko- gilų pasitenkinimą juomi. 
nominiai susitvarkyti Eu- šis bilius esąs išdava ben- 
ropai ir Azijai. Tie pinigai dro jausmo ir noro, kaip 
paskiriami 15-kai mene-į Vyriausybės taip ir Kon- 
sių, bet jei Prezidentas Į greso, užtikrinti lais-
ras reikalo, tai galės juos;viems žmonėms pasauly, 
išleisti f

Prezidentas pasirašyda
mas bilių pareiškė savo

maisto 
traukinių į amerikiečių, 
zoną. Marshall’as davė 
taipgi suprasti, kad suda
rytoji rimtą padėtis Ber
lyne bus greit sprendžia
ma.

Anglija Ištraukė Paskuti- i 
nius Kareivius Iš Palestinos

\ , Anglija ištraukė pasku- 
ir į 12 mėnesių. į kad mes, pasiryžę jiems, tinius savo kareivius iš 

Tąja pagalba galės pasi- į pagelbėti išlaikyti jų lais- Palestinos ir tuomi užbai- 
pastovumą gė 31 metų tos šalies oku

paciją.
naudoti 16 valstybių Eu-|vas įstaigas, 

P. G. ropoję. Tik esančioms po ir taiką.

Lietimu Katalikų Radio 
Programa

LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIO VALANDA 
šeštadienį, liepos 3 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valandos programa. Lietuviškos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai ir sveikini
mais plauks oro bangomis į visų patriotingųjų lietu
vių namus.

SEKMADIENE RADIO PROGRAMA
Sekmadienį, liepos 4 d., 9 vai. rytą iš WVOM 

stoties išgirsime Lietuvių Katalikų Radio programą.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą lietuvių katalikų 

radio programa bus transliuojama iš WESX radio 
į stoties. ,

Kalbės kun. Dr. Bernardinas Grauslys, pranciš
konas, iš Kennebunkport, Maine.

šeštadienį, 1:15 vai. po pietų ir sekmadienį 10:30 
vai. rytą pasukite savo radio rodyklį ant 1230 kilo- 
cycles. Sekmadienį, 9 vai. rytą pasukite savo radio 
rodyklį ant 1600 kilocycles ir klausykite lietuvių ra
dio programų.
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Charlotte G. Shork - Šar- 
kiūtė (baigusi N. A. Muz. 
Konservatoriją), Chest- 
nut Hill, Mass., muz. Pet
ras J. Karašauskas, Wil- 
kes Ęarre, Pa., asesorė 
Julė ,K. J a k a v o n y t ė, 
Brockton, Mass., Kun. 
(pranciškonas) Bernardi
nas Grauslys, D.D., Ph.D.

Tas neperse- Kennebunk Port, Me., Dr. 
nai atvykusią iš Tremties A. J. Valibus, Kingston, 
našlaičių pasirodymas pa- pa., Fordham Universite- 
darė į visus nepaprastą to prof. Račkauskas, New 

paves- įspūdį.
Našlaičius sekė Tauti-

ĮSPŪDINGAS FESTIVALAS
v •čius. Juos taip gyvai, su 
tiek energijos ir širdies 
įdėjimu šoko, kad salėje 
sukėlė furorą. Pabaigus, 
ovacijoms nebuvo galo iki 
jie vėl nepasirodė ir taip 
pat mikliai nepašoko 
“Kalvelio”.

I •»

LRKSA 56-to Seimo pro
ga suruoštas Muzikos, 
Dainų ir Šokių Festivalas 
buvo tikrai tautinio mąs
to, o ne lokalis įvykis, 
kaip dalyviais taip ir pub
lika.

Tas įvyko birželio 27, 
Municipal Buildinge, So. 
Bostone. Pradėjo Seimo 
Rengimo Komisijos pirm, 
adv. J. Grigalius,
damas programo tolimes
nį vedimą to festivalo or- nių šokių grupės jaunieji 
ganizatorei, O. IVaškienei.' vyrai pašokdami Žemaičių

Pradėjo Bostono Liet u-• Mikitą tarytum parody- 
vių Tautinių šokių Grupė j darni savo broliams sesu- 
su tautiniu šokiu Jonke-įtėms iš tremties, kad jie 
lis. Toji grupė susideda iš nors nei vienas Lietuvos 

20 jaunuolių High nematęs, bet jos meną - 
ir Kolegijos stu- šokius brandina ir daug 

laiko pašvenčia jų mokin-

apie 
School 
dentų.

Sekė jaunamečių (3 iki damiesi.
14 metų) instrumentų -
muzikos, eilėraščių saky-’mo korffestas. Dalyvavo 
mo ir dainavimo kontes- J keturi solistai - solistės, 
tas. Kiekvienas kontes-. Po jų pasirodė reta įdo- 
tantas buvo palydėtas mybė — Janusų šeima, 
gausių nuoširdžių ploji-'tėvas Vytautas Janušas 
mų. Jų buvo virš 20. Tas 
jaunamečių pasirodymas 
su lietuvių kalba ir daine
lėmis. matyt labai jaudi
no iš kitur suvažiavusius 
svečius. Tarpuose mažos 
mergaitės pašoko “Vove
raitę”, “Pelę” ir Kubilą.

Trumpą bet jautrią kal
bą pasakė Susivienymo 
Centro, A. L. Tarybos 
pirm, ir “Draugo” redak
torius L. Šimutis. B.L.T. 
Šokių grupė pašoko Žąse

lę. Sekė vyresniųjų, (virš;
14 m.) muzikos instru-i 
mentų, įdomus kontestas, 
kuriame dalyvavo 7, pia
no. smuiką ir kordionu.
LIETUVOS NAŠLAIČIAI 

SUKĖLĖ OVACIJAS
Programos vedėja per- 

stato nepaprastsą prog
ramos numerį — Lietuvos P° 52-AejS 
Našlaičių Grupę, 1___
rengėjų buvo atkviesti iš 
Seselių vienuolyno, Put-.Solistams 
nam ir

Sekė balso, — dainavi-

su savo keturiomis gra- 
žiomiss dukterimis. Jie 
buvo iššaukti dar padai
nuoti.
KATALIKŲ VETERANŲ 

VY RŲ CHORAS 
Estradoje pasirodė im

ponuojančių jaunų vyrų, 
kaip Lietuvos ąžuolų. Ka
talikų Veteranų Vyrų 
Choras (Glee Club) iš 
virš 20 narių, atvykęs net 
iš VVorcester, Mass. Jiems 
vadovauja muz. varg. 
Burdulis. Jie harmoningai 
padainavo keletą dainų, 
sukeldami ovacijas. Buvo 
priversti vėl pasirodyti ir 
daugiau padainuoti.

Festivalas baigtas lie
tuvių tautiniu šokiu “Ma
lūnėlis”, kurį atliko vieti
nė Tautinių šokių grupė. 

“ ‘ ► savo 
kurie spendimo daryti, o salėje 

prasidėjo šokiai visiems.
i akompanavo 

nam ir Marianapolio Ko- muz- Am. Tataronytė, M. 
legijos. Pasirodė 3 bemiu- ! Milutytė ir ir k. Progra- 

mergaitės tauti- moJe dalyvavo virš 80 da- 
kostiumuose dalyvių iš kitų kolonijų ir 
Pirmiausiai Vy--v*e^n*1i’

Dambrauskas ir: TEISĖJAI
<asė Irena Imbra-i Padaryti nuosprendžiui, 

paša-! kas geriausiai pasirodė 
eilėraš- buvo pakviesta garbingų 

asmenų teisėjų “jury”. Ją 
Kun. Jonas Bai-

'•f

i 
i

!

kai ir 3
niuose
18 m.).
tautas
gelton
zaitė. ekspresingai
ko jaudinančius
čius.

Po to šoko tautinius šo- sudarė:
kius Kazokėlį ir Rugu- tusevičius, Scranton, Pa
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Pirmutinius Jung. Valstybių savanorius, kurie 
; psiėmė vykti į Palestiną padėti įvykdyti taiką 
tarp žydų ir arabų, sveikina Jungtinių Tautų se
ki eotrius Trygve Lie. Tai pirmieji Jungtinių Tau
tų policijos nariai.

York, muz. P. Medonis, 
Detroit, Mich., kun. Al
fonsas Žukauskas, Pitts- 
ton, Pa. ir red. Matas Zu- 
jus, Wilkes Barre, Pa.

KAS LAIMĖJO
Po kiek laiko teisėjai 

paskelbė savo sprendimą. 
M. Zujus iššaukdamas lai
mėtojo vardą, o tėvas B. 
Grauslys, O.F.M., priseg
damas specialiai paga
mintus ženklelius.

Didžiausias dovanas 
(grand prizes) laimėjo:—
1- mą.— Lietuvos Našlai
čiai $50.00; 2-rą 
likų Veteranų Vyrų Cho- i 
ras iš Worcester, Mass.— 1 
$25.00 ir 3-čią — Janušų i 
Šeima iš Brockton, Mass. i 
— $15.00.

Jaunamečių muzikos in
strumentų konteste lai
mėjo: 1-mą — Shirley 
Shimkus — piano, 2-rą— i 
Marytė Plevokaitė, flute i 
ir 3-čią — Lilija ir Leo
nardas Janušai smuiko 
gitaro duetas.

Lietuvių kalbos eilėraš
čių sakyme laimėjo: 1-mą 
Filytė Prakapaitė 4 m.;
2- rą — Norma Razvadau- 
skaitė 7 m.; 3-čią — Ele
na Ivanauskaitė 9 m. ir 
Marytė Kraunelytė 7 m.

Jaunamečių balso daina
vimo konteste laimėjo 1- 
mą — Mamertas Simona- 
vičius, 2-rą Vandą Griga- 
navičiūtė, 3-čią Filytė Sa
vickaitė, Marytė Plevo
kaitė, duetas.

Vyresniųjų muzikos in
strumentų laimėtojai išė
jo: 1-mą Alice Plevokaitė, 
So. Boston, smuiką; 2-rą 
Gilbertas Gailius, Dor
chester, akordionu,; 3-čią 
Lina Matulytė ir Marjorie 
Milutytė, Brockton, Mass. 
smuiko - piano duetas.

Balso - dainavimo kon
teste laimėjo: 1-mą—Ado
mas Barauskas, Brockton, 
Mass., tenoras; 2-rą — Ci
ną Ambrozaitė, Brockton, 
sopranai; 3-čią — Charles 
Drazdauskas, Scranton, 
Pa., komiškų dainų daini
ninkas.

Kadangi programos da
lyvių skaičius buvo dide
lis, o buvo nusistatyta 
programą baigti į 2 valan
das, tai dalyviams laikas 
buvo nukirstas iki mini
mumo, dėl ko ne visi galė
jo savo pilnumoje pasi
reikšti, bet ir tai šis, Fes
tivalas atskleidė ir parodė 
daug naujų ir tvirtų ta- 

; lentų. Už tai priklauso 
garbė LRKSA organizaci
jai ir jos Centro valdybai 
už jos susirūpinimą lietu
vių jaunimu ir jo meniš
kais ir sportiškais talen
tais. * Tai organizacijai, 
kuri rūpinasi jaunimu, 
priklauso ateitis. Rap.

Šaunus Bankietas
LRKSA 56-to Seimo, į- 

vykusio Bostone, Šeimi
niai parengimai — Sporto 
Olimpiada, Meno Festiva
las tapo tikrai apvaini-

Kata-

šis Abraham Lincoln, buv. Jung. Valstybių 
Prez. paveiksiąs buvo išstatytas ir pagerbtas 
Respublikonų partijos konvencijoj Philadelphia, 
Pa., kaipo pirmutinis respublikonų partijos iš
rinktas Prezidentas.

Jugoslavija Gaus 030,000,000 
Aukso Iš Jung. Valstybių

Washington — Baigia
ma prieiti prie susitari
mo tarp Jung. Valstybių 
ir Jugoslavijos finansiniu 
klausimu. Jungtinės Vals
tybės, karui prasidėjus y- 
ra užsaldžiusios Jugosla
vijos $50,000,000 aukso. 
Dabar Jugoslavija reika- 
auja jį “atšaldyti”. Bet 

Jung. Valstybės turi rei- 
calavimą siekiantį $20,- 
000,000 už nusavintą ame
rikiečių turtą toje šaly. 
Pastaruoju laiku Jugosla
vijos vyriausybė staiga 
palinko pripažinti tą JAV 
reikalavimą. Jei taip.. tai

Jugoslavija gautų $30, 
000,000 kaipo balansą 
vo užšaldyto aukso.

Sąžiningas Knygg 
Pardavėjas

sa

Washington, D. C. 
Spauda paskelbė, kad 
kun. Dr.J. B. Končius ga
vęs pogrindžio būdu ži
nių, kad amerikiečiams 
pažįstamas vyskupas Teo
filius Matulionis, po ilgų 
kankinimų Sovietų kalėji
muose miręs.

Tąja proga savaitraštis 
“The Pilot”, išeinąs Bos
tone įdėjo to lietuyio kan
kinio vyskupo du atvaiz
dus: vieną vyskupo rū
buose, o kitą tuose, ko
kius ganytojas vilkėjo pa
leistas iš Sovietų kator
gos 1934 m., kurioje jis 
išbuvo 4 metus.

Kaip žinoma, Vyskupas 
Matulionis 1947 m. buvo 
bolševikų suimtas Lietu
voje ir išvežtas, greičiau
siai į Sibirą. Dabargi atė
jo žinių, kad jis kalėjime 
po kankinimų mirė.

Laikraštis ilgokame 
straipsnyj, atpasa koja 
vyskupo Matulionio per
gyventus persekiojimus, 
ir pabrėžia, kad dabar 
Lietuvoje tėra likęs tik 
vienas vyskupas, 73 m. 
amžiaus Kazimieras Pal
tarokas.

Sibiro katorgoje, su jos 5 
vaikais ir vyru, buvusiu 
Lietuvos atstovu Wa- 
shingtone. Šį mėtą ir-gi 
jis aštriais ir teisingais 
žodžiais iškėlė aikštėn 
baisų lietuvių tautos nai
kinimą, savo kalboje pa
sakytoje Susivienij i m o 
šeiminiame bankiete.

UŽ KataHkes Slaugės 
Gavo DbptonuK

Birželio 27, Šv. Kry
žiaus Katedroje Bostone 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, po mišių įteikė 
diplomus 182 naujom 
slaugėm, užbai g u s i o m 
mokslą. Jos slaugių moks- 
ą išėjo penkiose katalikų 
ligoninėse šioje diecezijo
je.
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kuoti šauniu bankietu į- 
vykusisu Georgian Room 
Hotel Statler. Dalyvių bu
vo apie 350. Pradėtas A- 
merikos himnu ir malda, 
kurią atkalbėjo prelatas 
J. Ambotas iš Hartford, 
Conn.

Įžangos žodį tarė Seimo 
Rengimo ko-pirm. Pranas 
Razvadauskas, o vedėju 
buvo Komisijos pirm. adv. 
J. Grigalius. Įspūdingą 
kalbą pasakė J. E. arki
vyskupas Richard J. Cu
shing. Kalbėjo Apdraūdos 
Komisionierius Charles F. 
J. Harrington, o kongres- 
monas McCormack pasa
kė kalbą reprodukcijos 
būdu. Iš lietuvių kalbėjo 
kun. Pr. Virmauskis, kuri. 
Pr. M. Juras, Kunigų Vie
nybės pirm.; A. F. Knei- 
žys, Seimo vedėjas ir “D.” 
redaktorius, ir Leonardas 
Šimutis, Susivi e n y m o 
Centro pirm.

Meninę programos dalį 
puikiai išpildė Šv. Pran
ciškaus par. choro grupė 
iš Lawrence, Mass., vado
vaujama Algio Šimkaus 
padainuodama jos vedęjo, 
tėvo ar. a. Št. Šimkaus ku
rinius: Tu Pasakyki Man 
Saulužėle, Vėjo Dukra ir 
Pasisėjau Žalią Rūtą. Pro
grama baigtą daina — Oi 
Greičiau, Greičiau, kurią 
dainavo, aiškia lietuviška 
tarme prancūzė Irena Li- 
bby.

Bankete buvo labai 
daug ir įžymių dvasiškių, 
vienuolijų atstovų, profe
sionalų, visuomenės vadų. 
Už garbės stalo buvo ir 
Vyriausio 
laisvinimo Komiteto at
stovas Dr. P. Padalskis. 
Tremtiniai turėjo net sa
vo atskirą stalą su para
šu D.P.’s.

Bankietas baigtas mal
da ir Lietuvos himnu.

Vienas apysakų mėgė
jas užėjęs į vieną didmies
čio didelę knygų krautu
vę kreipėsi į pardavėją: 
“Duok man geriausią fik
cijos (išgalvotą aprašy
mą) knygą, ką jūs turite 
savo krautuvėje”.

Pardavėjas jam padavė 
Sovietu Rusijos Konstitu
ciją.

-Praeitais metais Jungt. 
Valstybių iždas turėjo į- 
plaukų apie 8 bilijonus 
dolerių daugiau nei išlai
dų. Tas perviršis bus pa
naudotas skolos mažini
mui. Skola siekia virš 251 
bilijonus dol.

uiaZi it ogrenios Knygine

Žemės Drebėjimas 
Japonijoj

Tokyo — Birželio 29 d. 
smarkus žemės drebėji
mas ir iš to kilęs gaisras 
sunaikino Fukui miestą ir 
mažesnius miestelius 20 
per 10 mylių ploty. Sunai
kinta 37,000 namų. Ame
rikos kariuomenės mažas 
dalinys ,esąs 200 mylių į 
Vakarus nuo Japonijos 
neteko toje nelaimėje vi
sų savo reikmenų, tik iš
gelbėjo keletą “jeep’ų”. 
Kiek žuvo žmonių ,— dar 
negalima tikrai pasakyti, 
bet manoma kad žuvo ga
na daug.

Washington — Kariuo
menės vadovybė, apskai
čiavo, kad pirmais priver
stino kareiviavimo me
tais, ji turės pašaukti — 
225,900 ąr 250,000 jau
nuolių kariuomenėn. Bus 
imama po 30,000 kas mė- 
nesis. Ėmimas prasidės 
rugsėjo 22 d. Bus imama 
jaunuoliai 19 iki 25 metų 
amžiaus. Be šio skaičiaus 
vadovybė tikisi, kad 300,- 
000 įstos kariuomenėn 
lįuosnoriai. Jei įstotų ma
žiau, tai reiktų* draftuoti 
daugiau.

LRKSA 56-to . Seimo 
Rengimo Komisija išleido 
ikrai gražią Programos 
knygutę, kuri yra didelio 
formato, 64 puslapių ir 
gaustai iliustruota. Ją 
žmogus pamatęs nori įsi
gyti net pinigus siūlyda
mas. Ją atspaude moder
niška ‘Darbininko’ spaus
tuvė. Rap.

Pramato Tt Vienį Kana
dos Priešą—Sovietą

Lietuvos Iš-

6paikai Cm Rnlflaraic lOmfll «Jtl DUlyOTCilj
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Washington, D. C. — 
Bulgarijos Ministeris Dr: 
Nissim Mevorah, paskel
bė, kad Bulgarijai su 
Graikija susitarti nepavy
ko, nors buvo bandyta. 
Jis pranešiąs Jung. Tautų 
Sekretoriui Trygve Lie, 
kad tarp tų šalių pasitari
mai nutraukiami. Kaip ži
noma Bulgarija yra Mas
kvos satelitas ir todėl 
liuosos valios neturi.

m-it
vin9Qa jicis ircwnwwų 

Mins

Herford, Vokietija — 
Kanados vyriausybė pa
darė susitarimą su Inter- 
national Refugee Organi
zacija, sulig kurio, Kana
da sutiko įsileisti šeimas 
tų tremtinių, kurie atvy
ko ankščiau įvairiems 
darbams, ir kurių įsileidi
mui Kanados vyriausybė 
buvo davusi savo sutiki
mą.

Gumos DarIMnkams
I« Al.___ ,

rOKCiTB AigOS

Clevetend, Ohio — B. F. 
Goodrich Co. pasiūlė pa
kelti savo darbininkams 
algas 11c. į valandą. Uni- 
ted Rubber Workers U- 
nion (CIO) sutiko pasiū
lymą priimti. Pakėlimas 
palies 17,000 darbininkų.

Stibio Sūnus Apdovanotas

Maskva — Rusijos dik
tatoriaus Stalino sūnus 
majoras gen. Vassily Sta
lin tapo apdovanotas Rau
donosios Vėliavos ordenu, 
“už pasekmingą išpildy
mą paskirtos vadovybės”.

Ką Staliųo sūnus dabar 
veikia — pranešime nepa
sakoma.

•S* f • •
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Gubernato-

Ottawa, — Kanados Ap
saugos Ministeris Brooke 
Claxton, kalbėdamas Par
lamente, pareiškė, kad jis 
pramato tik vieną galimą 
Kanados priešą —- tai So
vietų Rusiją. Jis išdėstė 
savo numatyk programą 
Kanados apsaugos sustip
rinimui.

Boston 
rius Robert T. Bradford 
ir Leit. gub. Arthur W. 
Coolidge, bendrai paskel
bė, kad jie vėl kandida
tuos šį rudenį toms pa
čioms pareigoms.

Leit. A. W. Coolidge yra 
žymiai pasitarnavęs lietu
viams, pernai Amerikos 
Legi jono suvaži avime 
Bostone paskelbda mas 
Worcesterietės lietuvai
tės Šalteniūtės - Čarnec- 
kienės nežinomą likimą

Siuvėjai Turės Atostogas
Šiandien visoje šalyj vy

riškų drabužių išdirbystė- 
je prasidės dviejų savai
čių atostogos. Tos imonės 
užsidarys dviem savai
tėm, sulig sutarties tarp 
darbdavių ir CIO Amalga- 
mated Clothing Workers 
of America. Už atostogų 
laiką darbininkams bus 
atlyginta. Tuomi pasinau
dos apie 150,000 darbinin
kų.
M-----------«A0WwrI»5i8I ATKICJO

Dcnyne
Berlynas — Komunistai 

buvo pasiryžę paskelbti 
darbininkų generalį strei
ką Berlyne, kaipo protes
tą prieš demokratinių ša
lių išleistus naujus pini
gus Vokietijai. Bet šį 
streiką atidėjo neribotam 
laikui, nes pajuto, kad 
juomi gali tik savo silpny
bę parodyti.

tinkite 
laik-katalikišką 

rastj “Darbininką”!
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DARBININKAS 
GfcDA PASAKYT

Ji/d&JbauA.
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į Vėjas pučia, vėjas kaukia 

a .17J6 mi.v,arpu8 P,Ula’ gly7 lr. V8į?U . P‘e‘U0S?’lo mes turim jau išplaukti 
delphia Statė House, pa-jrevoltuciontSka dvasia *»-■ NebegaUm daugiau.

_____ _  _ _____ ___ „___  . _ t. _ > nes:
Acceptance for mailtag at •pečiai rate of postage provided for ta Section ; klausomybės DekleracijoS Žmonės Suprato, kad jie [Laivo vadas piktai šaukia, 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918. perskaitymą, įbuVO amerikiečiai ir rei- Užgulkit irklus smarkiau!
I Kas met, liepos 4 d. visikalavo pilno atsiskyrimo, O gi vėjas kaip pašėlęs 

* *’ v *’ *’ * ’** .Dūksta kas kart vis labiau.
Bangos viena kitą veja 
Ir vis galo nematyti 
Jau man kinkos visos dreba, 

į Bet tik gera pasakyti.
Lauž. Lieps.

I ”, , 77 ? ? ivinami raumens ištįžta.[prieš — New Yorkas ne- Tai ir su tikėjimu:
i balsavo ir Maryland dele- ; kas ti!:ėjimo neiavina>
gatai nesutiko. Vienas t j tuoj aptraukia abe. 
Maryland delegatas buvo ų?* 1 T™???/
įsvaziayęs politiniais rei- kiau prie jo prikimba abe. 
kalais j kitą valstiją. Kur- jonį ir lo ? Galop ti. 
jeras jį suradęs

1 skubėti į Phi'adelphia. Jis tjVpiimn 
pasiekė Statė House lie-j J 
pos 2 d. į laiką balsuoti.! Todėl tikėjimą reikia ne j 
iRoicovn už revoliuciją ir į tik saugoti, bet ir lavinti. 

........  T «« maldoje, 
dėmesin- 

South gai ir lėtai sukalbėk tikė- 
Carolina pakeitė balsus—Į jimo išpažinimą (Tikiu į 

~~ Dėkok
leido tau 
katalikiš- 
Bet svar-

SUBSCRIPTION KATES
Domestic yearly ____________  15.00r
Foreign yearly"____________ __ 16.50
Foreign once per week yearly |3 50

I
PRENUMERATOS KAINA

---------—.—_ «v.w Amerikoje metams ---------------  85.00 . <. x _ . .. > .. . ...
Domestic once per week yearly 83.00 Vieną kart savaitėje metams_  83.00 Amerikos Žmones atatin- • nUO motinos —Anglijos. :

........ užieeny r£Xav-tėj metams kamai apvaikščioja Ame-1 Karas nelietė vidurines 
rikos didžiąją šventę. Bet j kolonijas prieš nepriklau- 

366 W«rt Brorfwsy,............................... South Boston, Mass. *iek amerikiečių žtao kad somyfcjs paskelbimą ir
Telephone SOuth Boston 8-2680 tų metų liepos 2 d. Ame- siose kolonijose žmones j

--------- rikos nepriklausomybė viską atsargiai žiūrėjo.!
buvo abejotinas dalykas? Kada liepos 7 3. rezoliuci- 

Prieš skaitymą to svar- ja buvo pasiūlyta Kongre-Į 
baus dokumento, kuris sui, tas atsargumas pasi- 
paskelbė valdžią kuri rodė tarpe narių iš viduri- 

į“gauna savo galią nuo nių kolonijų, 
valdomųjų”, dramatiška' Nepriklausomybės Re- 
Jkova įvyko Kontinenti- zoliuciją pareiškė, kad 
niame Kongrese — kuris “sujungtos Kolonijos, yra 

Buchen- buvo taryba iš atstovų 13 ir turi teisę būti, atskiros 
‘ _____ i A.merikos britų ir nepriklausomos valsti-

Nukankintų Lietuvių Pelenai

Vertė A. Maceina

KAI DANGUS APSINIAUKIA
I Nejudinamas iš vietos 
akmuo apsamanoja; nela-

! prieš — Nevv Yorkas ne- — 
j balsavo ir Maryland dele-'

Plačiai yra žinomos kankinimo ir deginimo vie
tos nacių Vokietijoje. Vardai Auschwitz, F 
wald, Dachau, Flossenburg, Maidanek, Mathausen, §įaurės 
Soldau, Stuthof ir kt. garsiai nuskambėjo pasauly, kolonijų. Kova buvo tarpe jos”? 
kaipo vietovės, kur naciai buvo įsitaisę milžiniškus patriotų, kurie pageidavo; Liepos 10 d. komitetas;LTi 'I _ 
koncentracijos lagerius politiniams kaliniams laikyti, nepriklausomybės ir pat- iš penkių narių buvo Pa‘ Marvland Drisidėio 
kankinti, marinti ir sudeginti. Daugelį gyvų sudegin- riotu kurie manė, kad skirtas paruošti dėklara-į 
davo. Visos tautos ten daug aukų sudėjo: žydai, len- dar ne iaįkas. ei ją, kuri įvykdytų šią re-
kai, rusai, vokiečiai, prancūzai, vengrai, rumunai, į-l Visi žmonės, kurie yra zoliuciją žinomą kaip — 
vairių rūšių slavai ir t. t. Ir lietuviai užėmė vieną žy- apsipažirę su įvykiais, Declaration of Indepen- 
miausiųjų vietų kankinių tarpe. Okupacijos metu na-pasiekusiaįs svarbiausią dence. Thomas Jefferso- 
ciai juos gaudė ir gabeno Vokietijon sunkiems , dar- laipsnį, liepos 2 d., žino, nas paruošė tos rezoliuci- 

nūs, ar netikę, persilpni dirbti, ar įtarti sabotažiuje— į^entojų ir britų prasi- vo pasiūlyta ” kongresui 
tie visi buvo grūdami į vergiško darbo stovyklas, ku- ( “ _ _ _
riose ilgai neišlaikydavo — dėl blogo maisto ir žiau- ] 
rių gyvenimo sąlygų. Gi politiniai kaliniai — partiza
nai ir antinacinių pažiūrų inteligentai — tiesiog kan- , 
kinami ir sudeginami. Tokių nukankintų ir sudegin
tų lietuvių vienam Flossenburge suskaičiuota 2480 — 
vyrų, moterų, senelių ir vaikų.

Susidariusioji Vokietijoj Lietuvių organizacija, 
vardu “Antinacinės Rezistencijos Sąjunga” tų lietu
viškų pelenų dalį išsaugojo ir per karo kapelioną kun. Į 
Kazimierą Jenkų atsiuntė į Marianapolio Kolegiją,1 
Thompson, Conn. Prie siuntinio pridėjo savo rezoliu
ciją, kuri tarp kitko byloja: “Mūsų, kaip tos pačios 
kovos draugų valia, kad ši relikvija būtų Marianapo
lio Kolegijos — mokslo ir jaunosios kartos ugdymo 
įstaigos žinioje ir globoje, ir kad visai Amerikos lietu- į 
vių visuomenei būtų prieinama lankyti ir pagerbti..? 
Šie gi palaikai, siunčiasi iš Europos pas jus,—atnau-t 
jinti tam pačiam kraujo ryšiui ir liudyti tai pačiai ne
pertraukiamai kovai, kurią kartu vieningomis jėgo
mis turim tęsti už amžinąją savo Tėvynę — Lietuvą.” j

Tuos kankinių pelenus Marianapolio Kolegija lai
kys iki kol Lietuva atgaus nepriklausomybę. Tada jie 
bus grąžinti Lietuvai. Tuo tarpu Amerikos lietuvių 
visuomenė turės labai patogią progą tuos kankinių 
pelenus aplankyti ir pagerbti liepos 5 d., kuomet Ma- 
rianapoly įvyks Lietuvių Diena, į kurią suvažiuos 
5-6,000 lietuvių.

Taip, kova prieš žiaurius Lietuvos okupantus ne
nutraukiamai eina tolyn. Tiek aukų sudėję ant lais-1 
vės aukuro, lietuviai jaučiasi perdidelį kraujo indėlį; 
įnešę, kad išsižadėtų nepriklausomybės. Pagaliau ir 
okupantų žiaurumas juos verčia atkakliai, nes už- 
grobikai visai neslepia savo užsimojimo sunaikinti 
lietuvių tautą. Dėlto jie ir geležinę uždangą užtraukė, 
kad nieks nežinotų, kas ten toj kančių ir mirties dirb
tuvėj darosi. Kas gi lietuviams belieka, jei ne kovoti? 
Vis vien pražūtis. K.

prašė dėjimas virsta visišku ne- galo”, a. -Tis --t -__ t

„ > nrie! Lavink jįjį į valstijų už rezoliuciją. į Kiekvieną rytą 
Pennsylvania ir I____ _ ________

12 valstijų balsavo už re-Dievą Tėvą...), 
zoliuciją. Po savaitės lai-; Dievui, kad jis 
ko — kada britų pulkai Išaugti tikrame

nerangiai eini klausyti šv. 
Mišių, kad visas religinis 
gyvenimas yra labai nuo-. 
bodus. Nepaisyk to! Ne
kreipdamas į tai dėmesio, 
kalbėk įprastas sau mal
das; nekreipdamas į tai 
dėmesio, klausyk šv. Mi
šių nuo pradžios ligi pat

Paraše Jonas Rinitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

23.
Nachalskis pakliuvo

— Gerai, eikim į orą. '
Vos peržengus slenkstį, karininkas su

šnabždėjo Nachalskiui į ausį:
— Tovariščiui komisarui gręsia didelis as

meninis pavojus.
— Pavojus?! Koks?
— Yra sąmokslas tamstą iš čia išvogti.
— Šitaip! — pašiepė Nachalskis. — O kas 

tokį sąmokslą būtų padaręs?
— Lietuvos banditai — kas gi daugiau?
— Tamsta moki juokauti. O iš kur ta ži

nia?
— Mūsų žvalgyba tai susekė.
— Raudonarmiečiai susekė, o čeką nieko 

apie tai nežino? Tamsta sapnuoji.
— Deja, tai klaiki realybė. Pavojus tikrai 

yra ir betarpiškai jums gręsia.
— Kaip tai betarpiškai?
— Labai skubotai. Ne vėliau, kaip į 24 va

landas. Aš atėjau jus perspėti.
— Ha, ha, ha! Tai man humoristas.
— Tai ne juokai, tovarišč komisare. Jie 

begėdiškai atkaklūs ir šėtoniškai gudrūs. Ką

| “Bet toks prievartingas 
, religingumas yra niekam 
nevertas”, — pasakysi.

“Klysti! Viešpats nežiū
ri pasėkų, bet tik valios. 
Ir jam visuomet 
jei mūsų valia 
su tingumu ir 
mais”.

Taigi jei tave 
kokios abejonės dėl tikėji-

I

malonu, 
grumiasi 

gundy-

kankina
*"ras ‘a'S..ko!o"iŠ» p«&nž Staten Island Nesame tikėjime KOK1US _Jullra UCI

New Yorko blausia stiprink jj idealiu mo nenustok meldęsis, ė-
_ _ _ _ v_______ • z-«rwwvz-x V* *• • V

_  _ _ _ ~ 1' Y orko uoste i
dėjo kaipo karas uz ang- birželio 28 d. Liepos 1 d. j yaĮstijos Seimas užgyrė savo gyvenimu, 
lų teises”, ne kaip karas prasidėjo debatai. i rezoliuciją i
už nepriklausomybę. Bet; Pirmame balsavime 9: sįaį praVesta.
opinija pasikeitė. Kada valstijos balsavo už rezo-j 
kolonistai ir britai susi- liuciją. Pennsylvania ir 
kirto, pirmiau Naujoj An- South Carolina balsavo

jęs Išpažinties ir šv. Ko-__ j užgyrė savo gyvenimu, kuris sa- jęs išpažinties ir šv. Ko- 
ir ji vienbal- vo jėgą gali semti tik iš (munijos. Jaunuolis, kuris 

[religijos. Pas daugelį jau-1 meldžiasi, eina Išpažinties 
.------- k.. -------- ;— ..........................  .. net ir

smarkiausiai gundomas,

-

I

Akordai >

Štai žmogaus takeliai ir keliai — 
Baukščios viltys, drąsūs geiduliai...
Per laukus ir per girias tamsias 
Tiesias jie į keturias puses...
Siauras takas eina į pietus, 
Kelias gi į vakarus platus...
Kryžiai, gluosniai, kryžiai vėl ir Vėl — 
Kas'jų ttek pristateIr kodėl? u
Vėžėe, dulkės, grumstai ir podraug 
Trūksta gairių, kryžkelių perdaug...
Daug viešnių atėjo šiais keliais —
Su bijūnų puokšte ir dygliais...
Daug svečių, viešėjusių andai,
Jau svetur išjojo visadai...
Braido vargas dieną ir nakčia —
Pėsčias, raitas, žingine, risčia...
Slenka, eina vyžos ir lopai —
Akmens, duobės, paukš ir suklupai...
Girgžda, veža skurdą ir turtus — 
Į nakvynę ratas nespartus...
Vimpa tiltuos uolekties skylė
Ir purvu paspringsta stebulė...
Stok, lietuvi, skink kitus kelius, 
Kad išvežtum žemės vargelius!

Jurgis Baltrušaitis

tik sumano, sėkmingai įvykdo.
— Bet kokiu gi būdu? Aš neisiu su jais į 

smuklę girtuokliauti.
— Yra ir kitokių būdų. Pavyzdžiui, ten 

stovi automobilis. Nebijokit, jis mano, ne jų. 
Pasisiūlys jį tamstai padovanoti ir vedasi 
apžiūrėt. Ot šitaip.

Karininkas draugiškai čiuptelėjo Na- 
chalskį už alkūnės.

— Oi! — suspigo iš skausmo komisaras.
— Ar būčiau tamstą užgavęs? Šimtą kar

tų .atsiprašau! Netyčia palytėjau kokią 
skaudamą gįslelę. Tur būt tamsta nelabai 
sveikas? Gero masažo reikalingas? Atleiski
te mano gramozdiškumą.

Nachalskis trynė alkūnę ir išsprogusio
mis akimis į karininką žvelgė.

— Bet tu, brolau, perdaug sau pavelyji. 
' Aš su tavim kiaulių neganiau, kad mane taip 
gniaužytum!

— Dar kartą atsiprašau. Aš tik netyčia, o 
jie štai kaip padaro.

Ir nepersmarkiai sudavė Nachalskiui į 
žandą. Komisaras tik rankomis suplasnojo, 
pašoko ir pritūpė iš skausmo. Šaukti nebega
lėjo, nes žandas išsinarino. Išverstomis lyg 
vėžio akimis ir iškištu liežuviu, jo veidas su
darė klaikų pasibaisėtiną vaizdą. Kymiu de
javimu jis lyg prašė pasigailėjimo.

Tačiau karininkas pasigailėjimo neparo
dė. Jis kažkaip pasikeitė. Iš veido išnyko 
naivi vaikiška šypsena, lūpos kietai susičiau
pė, akys žiauriai žybtelėjo. Įgudusia ranka

Nelaukdamas New York šv. Komunijos,
balso, Kongresas liepos 4 
d. formaliai priėmė Ne- 
priklausomymės Dekla
racija. oficialiai pavadin
tą “The Unanimous De-' 
claration of the Thirteen 
United Statės of Ameri-; 
ca”. Liepos 5 d., Pennsyl- Į 
vanische Staatsbote, vo
kiškas leidinys Philadel- I 
phijoj, pirmiausia paskel
bė tą faktą. Liepos 6 d. 
Saturday Evening Post 
Išleido pilną turinį. Lie
pos 8 d. varpas Statė 
House, vėliau pavadintas 
Liberty BeH, sušaukė Phi-, 
ladelphijos žmones išgirs-1 
ti pirmą paskaitymą. 
Kuryerai nešė kopijas į 
[kitus miestus ir mieste- 
■ lius.

ėjo kreivais keliais tik dėl. smarkiausiai gundomas, 
to, kad jie turėjo tikėji- nenustos tikėjimo. Tavo 
ma. bet gyvenime io visiš-!?-— a—1 i__>i__

Į

mą, bet gyvenime jo visiš- 
į kai nepaisė. Teoretiškas 
tikėjimas, kuris praktikos 
gyvenime nepasireiškia, 
yra tiek pat vertas, kiek 
vežimas be ašies.

Dabar suprasi, kodėl aš noriu, * Viešpatie, 
daviau vienam jaunuoliui;aš noriu, noriu! 
tokį patarimą, kuris iš mano netikėjimui! 
karto atrodo labai keis-į 
tas.

“Aš norėčiau tikėti, bet 
negaliu!”— skundėsi man 
sykį vienas rimtai galvo
jąs jaunikaitis.

“Mano mielas!” — atsa-
1 kiau jam. — “Priversk sa
vo valią! Tikėjimas, tiesa, 
yra Dievo dovana, bet jai

1776 m. idėjos ir filozo- 
fija, pareikšti Nepriklau
somybės Deklaracijoj, su- 

; stiprino amerikiečius. A- 
I merikiečiams reikėjo per
gyventi baisų revoliucijos 

■karą, bet jie visai nenu- 
; krypo ir neabejojo apie 
i pareikštus pri n c i p u s. 
Šiandien — 172 m. vėliau 

j— mes turime sekti tuos 
pačius principus. C.C.

lūpos tegul dažnai kalba 
šitą maldelę:

“Viešpatie, aš negaliu 
tikėti! Mažiausia, man ro
dos, kad negaliu. Dangus 
'man apsiniaukė... Bet aš 

tikėti! 
Padėk

99

Švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

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

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame jvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tu nepaprastų į- 

reikia dar ir žmogaus va-Įvykių istoriją. Pasižymėjęs ti- 
lios. Dievas duoda savo 
malonių, bet nuo tavęs 
pareina, ar panorėsi jas 
priimti. Sakai negalįs ti
kėti. Vis tiek! Šaukis 
Viešpaties su apaštalais: 
“Padaugink mums tikėji
mo” (Luk. 17, 5). Šauk su 
sergančio kūdikio tėvu: 
“Tikiu, Viešpatie, padėk 
mano netikėjimui” (Mork. 
9, 23). Skundiesi, kad
malda tau nemaloni, kad

apčiuopė Nachalskio kišenes, ištraukė revol
verį, atrėmė į jo pašonę ir griežtu balsu įsa
kė:

— Dabar marš į automobilį. Greičiau!
Tačiau Nachalskis taip lengvai nepasida

vė. Kad ir skausmuose ir sužalotu žandu, jis 
desperatiškai pasipurtė ir mėgino įkibti į 
karininko gerklę. Nors ir labai nustebęs, ka
rininkas akimirkoj susigriebė. Nachalskio 
revolverį įsikišo į kišenę, viena ranka nu
tvėrė komisarą už gerklės, nuo ko jo liežuvis 
dar daugiau iš burnos išlindo, kita sučiupo 
jį už alkūnės. Iš Nachalskio burnos išėjo 
kažkoks žvėriškas girgždesys, jis visai ant 
žemės susmuko ir raitėsi skausmuose. Iki 
automobilio buvo dar koks šimtas žingsnių 
— kas daryt su tokia sunkia našta? Tačiau 
nedidokas karininkas išvystė čia arklio jėgą. 
Stambų komisarą pagriebė už pažastų, pa
statė ant kojų ir vilkte vilko prie mašinos. 
Tuo tarpu iš automobilio iššoko jaunas au
galotas čekistas, labai panašus į Jurgį Ilgai- 
tį, ir atbėgo į pagelbą. Abudu su karininku 
nešte nunešė Nachalskį į automobilį. Moto
ras jau buvo užvestas, ir mašina pusėtinu 
greičiu pervažiavus per miestą, pasileido 
miško link.

Dabar tik šoferis prabilo.
— Nuoširdžiai sveikinu, Geniuk! Tai bu

vo tikrai meniškas kąsnelis. Negalėjau atsi
gėrėti. Tu ne tiktai Eugenijus, bet ir geni
jus.

Skaitytojas jau atspėjo, kad čia ne kas

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 x
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Man*.

kits, tik abudu Stuobriukai: Andriukas ir 
Geniukas, kuriam japoniškas “jitsu” taip 
sėkmingai pasitarnavo. Su jais buvo Jurgis 
Ilgaitis. Matyt, tas vaikinas gerai buvo pa
sižymėjęs, kad jį pasirinko tokiam pavojin
gam žygiui.

Andriukas, nors ir žinojo savo vertę, 
bet būdamas teisingas, norėjo pripažinti 
broliui pirmenybę, jei ne visame kame, tai 
bent mokėjime vartoti “jitsu”.

— Žinai, tas tavo japoniškas triukas turi 
neįkainuojamą vertę. Tai kažkoks fizinis 
stebuklas, ypač tas žando išnarinimas. Su
čiumpi alkūnės nervą, priešas bejėgiškai su
smunka — labai gerai. Bet jis dar gali šauk
tis pageltos. Gi kai išnarini žandą, padarai jį 
bejėgį ir nebylį kartu.

— Prisipažinsiu, kad aš nejučiomis išsišo
kau, — tarė Geniukas. — Ne laiku aš jam 
alkūnę paspaudžiau. Gerai, kad ne perdaug 
ir jis ne pergarsiai suriko. Laimė, kad susi
griebiau jį atsiprašyti ir nurodyti, kad turi 
alkūnėj sopamą nervą, ir kad gero masažo 
yra reikalingas. Supyko, bet patikėjo, kad 
nieko blogo nemaniau. Tačiau buvau pri
verstas veikti skubotai, ir tas žando išnari
nimas buvo parankus, oi, kaip parankus!

— Na, ačiū Dievui, kad viskas sklandžiai 
pavyko. Įdomu, kaip Vilkaičiui pasisekė?

— Kodėl turėjo nepasisekt, kai Nachals
kis buvo pašalintas? Vilkaitis stiprus vyras. 
Jis vienas galėjo Gražbilį į automobilį nusi
nešt.
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PASIKALBĖJIMAS SU “N. AUŠ

ROS” REDAKTORIUMI
Lietuviškosios kultūros reikalai ir 

naujojo žurnalo užsimojimai
O laisve! Tave jei troškintų.
Jei mirtumei tu.
Prisiekiu dangum ir gimtine: 
Aš mirčiau kartu!

Tai gyvenimo šūkis mū
sų jauno poeto, rašytojo 
ir redaktoriaus Anatoli
jaus Kairio. Rytų aukštai
tis, pedagoginius mokslus ...
bagįvUniaus imiversi- nejp^endmama iliuzija, 
teto filosofijos skyriuje,!0 taclau Paskutin‘'» 
nacių okupacijos metu da-į 
lyvavęs slaptoje rezisten- 
ticijos veikloje, leidęs ap
linkraščius, spausdinęs at
sišaukimus, nepaisydamas 
savo aukštos vietos — 
gimnazijos direktoriaus. 
Atslenkant raudonajai la
vai į Lietuvą, drauge su 
tūkstančiais kitų patriotų 
atsidūrė tremtyje ir čia 
Kempteno kolonijoje buvo 
švietimo vadovu, organi-1 
zavo Maironio vardo gim
naziją. Vėliau buvo Nuer- 
tingeno gimnazijos ins
pektoriumi ir turiningo 
žurnalo “Tremtinių Mo
kykla” — redaktoriumi ir 
leidėju.

Atvykęs į USA ir apsi
gyvenęs Chicagoje stojo į 
plieno išdirbinių fabriką, 
kur naktimis dirbo pen- 
kius mėnesius. Darbams 
čia sumažėjus perėjo dirb
ti į kartotinių dėžių fabri
ką.

Taigi jaunam mūsų laik
raštininkui tenko nemažai 
pergyventi. Su juo pačiu 
vyko tas, kas nusakyta jo 
viename eilėraštyje:

Bėga dienos juodos, karčios... 
Teka dienos kaip derva!

PASTOVESNIŲ VERTY
BIŲ ILGESYS

Nežiūrint visų gyvenimo 
sunkumų, jo energija ne
palūžo. Nenugalimas ver
žimasis suburti kultūrines 
jėgas, sutelkti jas į lais
vės kovų frontą, ypač kul
tūros laukuose, palenkė jį 
pradėti Amerikoje leisti 
kultūrinį žurnalą “Naujo
ji Aušra”.

— Apie žurnalo steigimą vauti Europietiškų pavyz- 
ėjo pasikalbėjimai dar džiu lietuvių kultūrą. 
Nuertingene, — pasakojai Apskritai, “N. Aušros” 
jisai klausinėjamas. —rūpestis — kova dėl Lie- 
Juokais tada draugai sa- tuvos laisvės, atstovavi- 
kė — suorganizuok žur- mas ir gyvenimas lietuvių 
nalą nuvažiavęs! Nelabai interesų, tarnyba lietuviš-

tikėjo, nes žinojo sąlygų 
sunkumą. Vis dėlto plauk
damas per Atlantą turė
jau tą mintį galvoje.

Pasiekus USA ir teirau- 
jantis žurnalo reikalu — 
nors daugumą laikė jį rei
kalingu. bet manė, kad tai 
esamose sąlygose beveik 

iliuzija.

į išgyvenimai davė man į-Į 
Į kvėpimo. Karas įtikino,! 
kad visi fiziniai kūriniai; 
nėra pastovūs. Mačiau 
tiek sugriautų vertybių! 
Visa tai verčia kentėti, 
mąstyti ir mestis į tuos 
dalykus, kurie pastovesni. 
Tie įsitikinimai ir atitrau
kė mane nuo asmeniškųjų 
dalykų „ prie rūpinimosi 
kultūrinėmis vertybėmis.

I

EUROPIETIsKl PA
VYZDŽIU ATSTOVAUTI 

LIETUVIŲ KULTŪRĄ
— Kuriuos uždavinius 

jūs pramatote “Naujajai 
Aušrai”?

— Pagrindinis tikslas — 
lietuvių kultūros propa
gavimas, garsinimas. “N. 
Aušrą” yra užsakiusios 
net kaikurios amerikiečių 
įstaigos (skaityklos). Kul
tūra, tai tautos siela. Tau
ta gali būti didelė, ar ma
ža, bet apie ją kalbės dau
giausia iš to požiūrio, 
kiek ji yra kultūroje pasi
reiškusi.

Antras uždavinys — lie
tuvių kultūrininkų, išsi
sklaidžiusių po visą pa
saulį, jungimas, grupavi
mas po viena lietuviška 
skraiste, bendram darbui. 
Reikia gi, kad būtų orga
nas, kurs atstovautų po 
visą pasaulį išsisklaidžiu
sių mūsų kultūros pionie
rių dvasinį gyvenimą, jų 
kūrybą. Tiesa, Europoje 
yra leidžiami “Aidai”, bet 
gi tremtis baigsis, o su ja 
— ir “Aidai”; beliktų “N. 
Aušra”, kuri turėtų atsto-

i

i

I
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Kada ši kometa pasirodė virš Clevelando ją nufotografavo. Manoma, 
kad ši kometa “Hondas”, kuriai davė vardą Japonijos astronomas.

6. Pirmoji pamoka — at- mažomis išimtimis, baigė
si grynai asmeniniais pa-

Trūkumas namų kol kas šioje šalyje yra di
delis Ū* tą liudija šis paveikslas. Tai New Yorko 
miesto šeima iškraustyta iš namo rado vietą to 
namo skiepe.

kajai, krikščionišk a j a i 
kultūrai.
SUNKUMAI IK VILTYS
— Kaip esate patenkin

tas ligšioliniais rezulta
tais ir kokios yra ateities 
perspektyvos?

— Daugiausia dėmesio 
atkreipė užsieniečiai. Pa
čioje Amerikoje panašiais 
kultūriniais užsimojimais 
susiinteresavimas mažes
nis. Tremtiniai net norėtų 
matyti žurnalą žymiai di
desnį. Kas gi to nenorėtų! 
Tačiau, technikinės sąly
gos labai sunkios. Spauda 
brangi. Daugiausiai tenka 
išsilaikyti kultūrą verti
nančių žmonių aukomis. 
Tepavyko įsiskverbti į ne
didelę spaustuvę. Ženklų 
trūkumas. Vienam tenka 
atlikti visus darbus nuo A 
iki Z: redaguoti, korektū
rą pravesti, išsiuntinėti, 
platinti. Visa finansinė 
žurnalo leidimo našta už
gula ant vieno paties, ir 
dar reikia laiko rasti užsi
dirbti kokiu pašaliniu 
darbu sau kasdienę duo
nos plutą. Finansinės są
lygos sunkios. Skelbimai 
mėnesiniam žurnalui sun
ku gauti — biznis Ameri
koje judrus, nelaukia.

Ypač mane užmuša, — 
guodėsi redaktorius At. 
Kairys, — kai esu laiko
mas biznierius. Tai di
džiausia kančia, kurią A- 
merikoje tenka pakelti! 
Koks gi biznierius?! Įdedi 
laiką, pridedi savo, turi 
dar ir nuostolius pakelti. 
Dirbu ne sau, ir žurnalo 
egzistencija pareis nuo to, 
kiek visuomenė bus inte
resuota ir parems. Nors 
mano pastangos besąlygi-į 
nes, bet visgi ribotos. Bė-i 
gi, bėgi, kol kartais nuo 
pervargimo liga dienai ki
tai į lovą paguldo atosto
gų

Iš prigimties esu opti
mistas ir turiu vilties, kad 
pastangos bus įvertintos, 
kad galintieji parems už
simojimus išgarsinti Lie
tuvos Kultūrinius laimėji
mus. Ta viltis suteikia ga
limybių dirbti ir kovoti,”
— kalbėjo redaktorius A- 
natolijus Kairys.

Mes, kurie esame kas
dieniai jo pasišventimo ir 
nopaprasto idealizmo liu
dininkai, tik sielojamės, 
kad gyvenimas jo plačiai 
išskleistų sparnų nepa-į 
laužtų. Lai ateities dienosi 
pateisina tas jo viltis, ku
rias jisai savo poezijos, 
rinkinyje “Blaškomi la-; 
pai” taip išreiškia:

— Palaiminki, Viešpatie, 
manąją viltį

Ir leiski džiaugsmu jai į 
žemę prabilti —

Nenoriu aš ryto klaikaus,— 
Aš tavojo Kryžiaus laikaus”.

Dr. J. Prunskis.

Kodėl Lietuviai Kenčia?
Tremtinio dūmojimai

gimimas si grynai asmeniniais pa-
Ar gali būti kančioje ir' togumais. Uždarė mus į 

ištremime atgimimas?) kiautus. Padarė trumpare- 
Taip šimtai garsiausių pa-’ giais. Didžiosios aameny- 
saulio vyrų, kurie vėliau! bės dingo. O šiandien 
tapo tautų ir visos žmoni-! ‘mums jų taip reikėtų, 
jos vadai, atgimė kūnu ir 
siela, būdami ištremime, tautas. Likome avys be 
apleisti, kentėdami. Į piemens. Mums šiandien

Ir mums reikia naujo at-; reikia vado, o jo nėra, 
gimimo! Bet ar mūsų jau-j Nieks mums nebeištaria 
no ji laisvė, ta tik 20 metų paguodos žodžio, nieks 
gražuolė, jau buvo mirusi? mums nebepakursto iš- 
Jei ne mirusi, tai arti mir- tvermės ir drąsos ugnies, 
ties. Mūsų tauta nyko ir Mums reikia tautinio va- 
artinosi prie kapo šuoliais do, kaip Dr. V. Basanavi- 

, mums reikia dvasi- 
čiui, nykstant kilniesiems nio vado, kaip Ark. Jurgis 

. Bet reikia 
tikėtis, kad nė greit atsi
ras iš kentėjimų sūkurių, 
iš kraujo tvanų.

Tikrai, didžiausioji pa
moka nusivalyti nuo mir- 
tinųapsnūdimo sąnarių, 
užgimti nauja dvasia.

Antroji pamoka — bro
liškumas

Pasijutę nelaimingi lie
tuviai, kaip galime nesi
jausti lygūs broliai. Var
gai ir kančios mus visus 
sulygino. Lygybė gi yra 
pats pirmasis ir svarbusis 
žingsnis į cementinę tau
tos dorybę — broliškumą. 

Tiesa, neturėjom daug 
dvarų ir perdaug ubagų. 
Nebuvo tikra prasme did-

Tęsinys 8-tame pusi.

I

I 
I
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i i 
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— mažėjant gimimų skai-! čius, 

tautoms papročiams, aklai Matulevičius, 
pamėgdžiojant nesveiką 
vakarų civilizaciją.

25% Lietuvos inteligen
tijos buvo bevaikės šei
mos. 40 %c daugiau vieno, 
dviejų vaikų nenorėjo... 
Žinoma, vaikas yra laisvas 
tėvų nusistatymas. Prie
vartos čia negali būti. Bet, 
nuostabu, kaip tas nusi
statymas buvo netautiš- 
kas, nukreiptas prieš patį 
tautos gyvybingumą. Lai
kėsi tik kaimas. Bet kaip 
apleistas! Kaip bejėgis!

Bevaikės inteligentų šei- 
i mos, nežinodamos, kaip

Išsiblaškėme po visas

i

(Tęsinys) ,
5. Iš kur toji nelaimė? Į 
Iš kur toji nelaimė mus

Į i__o__________________ r -o— .............................................
' mus slegia? Tai du svar- 3yeikai turi pripa-
biausi ktausimai. Koks į ' sunaudoti dideliu algų,
juos atsakymas? į “J“nSTčS? kad bent tuos pinigus bū-

Politikai atsako. . pripuolamas dalykaSf. tų panaudoję tautos reika-
— Mes esame didžiųjų o ai^kl]s įr sąmoningas lams! De>!

j valstybių susikirtimo au- plano laikotarpis.' Musų tautiškumas, su
ka. Be naujo karo vargiai Dievas nieko neleidžia bei a t era u ai m a laiavo* i . _• T »  • • i Itikslo. Jam žmonijos kan-į 

čių nereikia. Bet žmonijai!

ir dvasininkai kalba tei
singai.

___ _ Bet, klausimą paėmus vi- 
užgriuvo? Kodėl taip ilgai 3111110J lr kas dar pajėgia.

atgausime laisvę!
Geografai aiškina:
— Esame blogoj geogra-J reikia savų kančių. Mums)

BALF METINIS SEIMAS
-. . ®. .!re,Kla savil kančių. Mums Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di-

Relskia ies" lietuviams jų taip pat rei-; rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į-
koti naujos ;
vietos. Kitaip nieko nebus. įėjimuose glūdi i-----

Dvasininkai perpus lūpų žuvimo ženklas, bet išsi-
W 1 B a 1 ____lt » • • T"*  • “ •

gyvenamos kia. Ir mūsų ilguose ken- vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš- 
; 2' _ _ ne m.Vs^ būtyje, Chicago, UI.

; bet išsi- Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi- 
šneka, bet aiškiai pasaky- gelbėjimo. Iš mūsų kančių jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra- 
.. plaukia keletas gilių pa- šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

•m. • • _____ Ai i _____ B*____________•______ w _
ti nedrįsta: į _

— Dievo bausmė! Dievo mokų, tiek naudingų ir 
bausmė! Už ką? Kodėl?,' prasmingų, kad joks iš- 
Taip ir neaišku. I mintingas lietuvis neturė

to politikai, ir geografai tų prieš jas užsimerkti.

Kun. Dr. Juosaa B. Kandus, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė.

T - V
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Nes turime vieną ir tik NAUJĄ
1

karą savo srityje
"Jūs gaunate naują “Mid 
Ship” važiavimą, šeši gali 
patogiai važiuoti lygioje cen- 
t ratinėje sekcijoje. Užtekti
nai vietos pečiams ir ko
joms”.

“Patikrink šį “Flight Panel” 
dash. Instrumentai labai 
glaudžiai sustatyti į vieną 
vietą ir apšviesti malonia 
šviesa, nespindanti užpakali
ni šviesa!”

“Tai yra 
kelyje!” 
kad tai 
žiūrėkite 
sapnuotą

puikiausias karas 
“Aš galiu sakyti, 
‘Momento Karas!' 
ir įsitžmykite ‘iš

kąrą' siluetą!”

“Grožis, saugumas, taipgi 
priede Fordo naujas 59% sti
presnis “Life-guard Body ir 
tremas”. Tai tikras kelio 
gražuolis”.

I

Momento Karas!

Matykite Mūsų Shovroomiuose Dabar!

Didesnis "Magic Action” King-Size Stapčiai su 35% leng- 
AT jį J JT jį ę vesniu operavimu! Tik priliesk koją stapčius ir momentą- 
Iv/lU' I/ID lia karais sustoja. Jums reikia pačiam pamatyti ir apie 

. tai patirti, kaip veikia "Momento Karas!”

‘‘Hydra-Coil’ Frontiniai Springsai ir “Para-Flex" Užpaka
lyj /fTTT A Q liniai Springsai, su dvigubu — action aircraft typu hyd- 
iN/lUl/ld raulic shock absorbers, kurie neleidžia karui kratytis. Ei- 
__________ _______ na švelniai kaip kokis sapnas!

» r jĮTTJ /f C is v•t,au• ir 0r01 karas naujas — naujas perdėm...
nuo fremo iki paties kelio, žemesne centralinė grevitacija 

• su plačiai vietos iš visų pusių.
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Kodėl ir kaip aš pabėgau 
iš Sovietų

Pasakoja Kirilas Michailovičius 
Aleksiejevas, buvęs tarnautojas 
Sovietų ambasados Meksikoje

VYRIAUSIS RUSŲ 
AVIACIJOS INŽINIE
RIUS APSIGYVENO 

USA.
Žurnalas “The Satur

day Evening Post” pradė
jo spausdinti pasipasako
jimą Kirilo Michailovi- 
čiaus Aleksiejevo, kurs 
1946 metų lapkričio mė
nesyje pabėgo iš Sovietų 
ambasados Meksikoje. Iš 
pradžių jisai pasislėpė 
New Yorke, bet čia jį 
greit susekė sovietų agen
tai, kurie nuolat ėmė bu
dėti prie jo buto ir sekti, 
jei tik jis kur ėjo. Daug 
kartų jis keitė butus, bet 
vis jį, komunistų agentai 
surasdavo. Pagaliau jam 
pasisekė gerai nuo jų pa
sislėpti ir gauti inžinie
riaus darbą, tuo būdu sa
vo srityje duoną pelnyti. 
Sovietų Rusijoje jisai bu
vo vyriausiu inžinieriumi 
didžiulės aviacijos pra
monės. •
PENKIOLIKA VEŽIMŲ... 

LAVONŲ
Šiaip jau, jisai dar gana 

jaunas žmogus, teturi ke
turiasdešimta metų. Dau
gelis jo draugų pražuvo 
per Stalino “valymus”, 
netgi jo žmonos tėvas, se
nas bolševikas, Stalino 
buvo likviduotas. Aleksie
jevas gimė apie pora šįm-

kasyklų inžinerijos aka
demiją Maskvoje. Ją baig
damas savo diplominiam 
darbui suprojektavo, kaip 
nauju masiniu būdu ga- 
minti artilerijos sviedi-j 
nius. Tas projektas pati
ko, jam buvo pavesta pa
statyti fabriką ir maši
nas. Bedirbdamas jisai 
vedė, metalurgijos inžine- 
rę.

Pabaigęs įrengti savo 
fabriką jisai buvo paskir
tas statyti cheminius fa
brikus, plieno liejyklas. 
Darbas jam segėsi. Jisai 
buvo paskirtas Apsaugos 
komisarijate vyriausiu 
planavimo inžinieriumi, 
vėliau vyriausiu inžinie
riumi aviacijoje. Taip jis 
pasiekė aukštumas: pie
tavo kartkartėmis Krem
liuje, rinko Stalino nusi
šypsojimus, turėjo savo 
vilą Maskvos užmiestyje, 
jo žiniai buvo pavesti au
tomobiliai ir tarnai. Jis 
turėjo viską. Tetrūko jam 
tik vieno dalyko, kurio 
trūksta visiems Rusijos 
žmonėms — laisvės. Štai 
dėl ko jisai pradėjo verž
tis gauti paskyrimą į už
sienį. Pasisekė pasiekti ir 
tas: jisai buvo išsiųstas 
prekybiniu attache prie 
Sovietų pasiuntin y b ė s 
Meksikoje. Išvyks t a n t 

Į vienas aukštas rusų pa-
tų mylių - p“ jrtėtf&s * ntM> reigūnas paslapčia jam 
Maskvos, Tambovo guber
nijoje, prie Dono upės, po 
kurią jaunatvėje laiveliu 
važinėdavo. Būdamas vai
ku matė, kaip bolševikai į 
jų miestelį atgabeno pen
kiolika vežimų lavonų, 
kurie buvo išmesti į gat
vę parodyti, kad valstie
čių sukilimai numalšinti.

Kiek vėliau jisai gyveno 
Maskvoje, netoli bolševi
kų policijos būstinės ir 
girdėdavo kaip dažnai bū
davo paleidžiami mašinų 
motorai kalėjimo kieme, 
kad nesigirdėtų, kaip bu
vo šaudomos bolševikų 
režimo aukos.

PASISEKIMAI KREM
LIUJE IR VERŽIMASIS 

I UŽSIENI
Aštuonerius metus iš

dirbęs fabrike jisai įstojo

pasakė:
— Esi laimingas, 

gali išvykti į užsienį. So
vietų Rusija yra tik dide
lis koncentracijos lageris. 
Ir mūsų ambasadą Meksi
koje atrasi esant koncen
tracijos lageriu...”

STALINO TARNYBA 
NESAUGI

Kai Aleksiejevas nuvy
ko į paskyrimo vietą, pa
matė, kad taip iš 
yra:

— Man kalbėjo 
Mūsų ambasadoje 
valdžią turėjo ne ambasa
dorius, o NKVD, slapto
sios policijos, vadas: Ta- 
rasov. Ispanijos civilinio 
karo metu tasai buvo Ma
dride. Meksikoje jisai nu
davė esąs pirmuoju am
basados sekretoriumi...”

kad

tikrųjų

tiesą, 
tikrąją

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno Namas 
Kennebunk Port, Maine

Šiame L. Pranciškonų Vienuolyne, Kennebunk Port, Maine, 
15 d., Žolinėse, įvyksta ISTORINE DIENA, nes bus to Vienuolyno 
nimo iškilmės. Tai bus didis Naujos Anglijos lietuvių sąskrydis. 
Pranciškonai nuoširdžiai kviečia malonius prietelius ir rėmėjus 
tos dienos iškilmes ir kartų praleisti dieną jų globojamos ir vadovaujamos į- 
staigos rezidencijoj.

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 įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SS Wost Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas................................................................
Adresas...............................................-..................

Ambasadorius Oumans- ' 
ki buvo NKVD įtariamas 
ir kai jisai žuvo lėktuvo 
avarijoje, Aleksiejevas į- 
sitikino, kad tai įvyko į- 
tartinose aplinkybėse, kad 
jo mirtis buvo prie širdies 
enkavedistams. Aleksie
jevas buvo susidaręs įspū
dį, kad Oumanski rengėsi 
pabėgti iš sovietų tarny
bos.
— Po jo mirties aš įsiti

kinau, kad ir mano paties 
padėtis nėra saugi Stalino 
tarnyboje, — pasakojasi 
Aleksiejevas.

PLANAI PABĖGTI
Jis nusprendė pabėgti, 

bet tas buvo nelengva, nes 
jį jau. ėmė sekti Maskvos 
agentai, o jei ir išvykdavo 
jisai iš Meksikos į USA, 
tai jo šeima pasilikdavo 
kaip įkaitai. Aleksiejevas 
jautė, kad būtų saugiau
sia pabėgus į USA, bet 
tam reikia gauti vizą, o 
vizai gauti reikia paso, gi 
SSSR pasiuntinybės tar
nautojų pasai laikomi už
rakinti seife ir be NKVD 
žinios jų nepaimsi. Be to
— ir patį Aleksiejevą pra
dėjo sekti du šnipai, neat- 

.1 sitraukdami nė minlitės, 
su automobiliu važiuoda
mi kur tik jis ėjo. Jisai 
suplanavo pabėgti su šei
ma kurioj nors stoty iš 
traukinio tada, kai sovie
tai lieps grįžti į Rusiją, 
kai jis važiuos per USA 
žemes. Tačiau, kai atėjo 
iš Maskvos įsakymas 
grįžti, buvo nurodyta, kad 
jie turi plaukti laivu iš 
Meksikos uosto Vera 
Cruz. Šitoksai keliavimo 
būdas atimtų galimybes 
jam pabėgti, nes laivas, 
kuriuo turėjo plaukti, bu
vo sovietų. Todėl jisai nu
davė būk serganti jo duk
tė, pristatė ir savo drau
go gydytojo pažymėjimą, 
ir taip atliko nuo kelionės. 
Išstudijavęs savo seklių 
įpročius, jisai pastebėjo, 
kad jie popiet, kai jis dir
ba ambasadoje, eina išsi
gerti alaus. Vieną dieną, 
kai jie pasišalino išėjęs 
per užpakalines ambasa
dos duris Aleksiejevas pa
slapčia ir bijodamas apsi
rūpino
(pasas jau jam buvo pa
duotas į rankas kelionei 
laivu), nusipirko lėktuvo 
tikėtą. Dabar tik buvo 
klausimas, kaip išsprukti 
iš namų seklių nepastebė
tiems.
PABĖGIMAS f LAISVĘ 

Aleksiejevai įsitikino,

NURIMK, SESUT

Nurimk, sesut, gana raudoti, 
Nušluostyk ašaras gailias: 
Praeis vargai, laikai kraujuoti, 
Gyvensim valandas tylias.

Linksma tu grįši į tėvynę, 
Po sparnu ji tave priglaus, 
Ir jausi meilę begalinę, 
Kaip saulę rytmečio dangaus.

Viena darželyje ilsėsies, 
Pavargus po sunkios dienos, 
Ir širdimi kažko ilgėsies, 
Ramiai lakštutė tau dainuos.

Atjos bernelis numylėtas. 
Priglaus tave jis prie širdies...

'Dangus, žvaigždutėmis nusėtas 
Nušvies jums kelią ateities.

i

kad jų* sekliai, paprastai, 
pasitraukia, kai tik jie 
nakčia užgesina šviesą, 
nueina gulti. Aleksieje
vas nakčia pasišaukė du 
taxi ir jais visa šeima nu
važiavo į aerodromą. Kai 
galingi lėktuvo motorai 
pakėlė juos į padanges, 
Aleksiejevai smagiai jau
tėsi:
— Mes negalėjome žo

džio ištarti. Sekantis su
stojimas — Brownsville, 
Texas; sekantis sustoji
mas — laisvė”.

Amerikos viza

rugpiūčio 
pašventi- 
Lietuvos 
atvykti į

sovietų planus. Todėl ji- ; 
sai New Yorke, vieno ad
vokato raštinėje, susišau
kė laikraštininkus, išaiš
kino kas esąs ir pabrėžė, 
kad jisai išstojęs prieš 
Stalino režimą. Kai laik
raščiai paskleidė tą sen
saciją, sovietų įstaigos 
metė aukščiau minėtą sa
vo apgaulės planą, pripa
žino, kad New Yorką pa- 

| siekęs Aleksiejevas yra 
tikras Aleksiejevas ir pa
prašė Washingtono jį a- 
reštuoti už “vertybių pa
sisavinimą ir išdavystę”. 
USA vyriausybė atsisakė 
Aleksiejevus suimti. Jie 
gi patys tų sovietiškų ap
kaltinimų nelabai bijojo, 
nes Aleksiejevas, kaip jis 
pats pažymi, pinigų daly
kuose buvo visada atsar- 

turi pateisinamuo- 
dokumentus padary- 
išlaidų ir šiame rei- 
visada buvo sąžinin-

SOVIETU ŠNIPŲ SEKA
MI NEW YORKE

Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno
RĖMĖJŲ DARBAI 

Duoda Gražių Vaisių

gus, 
sius 
tųjų 
kale 
gas.
OUMANSKIS RENGĖSI 
PABĖGU IR JI NUŽU

DĖ NKVD?

Pasiekę Texas jie džiau
gėsi, kad žmonės taip ma
lonūs ir mandagūs. Neuž
ilgo jie atsidūrė New Yor
ke. Tačiau, greit pastebė
jo, kad ir čia jau juos su
sekė sovietų šnipai ir pa
statė seklius. Kada Alek- 
siejevų draugai ir laikraš
tininkai pradėjo telefo- 
nuoti į sovietų ambasadą 
Meksikoj, klausdami, kur 
yra Aleksiejevas, jiems 
buvo duotas atsakymas, 
kad išvyko į Rusiją. Alek
siejevas apie tai patyręs 
tuojau sumojo sovietų 
taktiką: jie tvirtina, kad 
tikrasis Aleksiejevas yra 
jau Rusijoje, tai jeigu ji
sai dabar New Yorke bū
tų nužudytas slaptų so
vietų agentų, pasiuntiny
bė pasakytų, kad tas ne
gyvėlis yra koks krimina
listas, prisidengęs Alek- 
siejeva pavarde. _ 
siejevo pavarde, 
je...

Reiškia, mėto 
rengiasi...

RAUDONIEJI REIKA
LAUJA ALKSIEJEVĄ 

IŠDUOTI
Dabar Aleksiejevui bu

vo svarbu suardyti tuos

Tikrasis 
Tikrasis

pėdus ir

Pirma negu Aleksiejevai . 
išsislapstė nuo raudonųjų 
seklių, juos aplankė viena 
amerikietė komunistė, gy
venusi Meksikoje. Ji buvo 
lėktuvu pasiųsta apklau
sinėti Aleksiejevą. Dau
giausia ji klausė, ar jisai 
rašysiąs savo pareiškimą 
apie sovietus. Tada jisai 
manė nerašyti. Tačiau pa
skiau jisai savo planą pa
keitė:

— Aš pagalvojau apie 
milijonus žmonių, kurie 
negali išbėgti iš Sovietų 
Rusijos, kaip kad aš pa
dariau. Aš atsimečiau nuo 
sovietų vyriausybės, bet 
mano širdis pasilieka su 
Rusijos žmonėmis. Jie no
rėtų, kad aš rašyčiau. Juk 
jie teturi taip mažai drau
gų šiapus geležinės už
dangos, kurie už juos kal
bėtų. Pagaliau, aš turiu 
kalbėti ir Oumanskio var
du. Prieš trejetą metų ta
sai sovietų ambasadorius 
žuvo kaip gyvulys... Iki 
šiol tylėjau apie tą lėktu
vo katastrofą, kuri atėmė 
jam gyvastį, bet aš neti
kiu, kad ta lėktuvo nelai
mė buvo pripuolama. Tu
riu žinių, kurias nuslėpė 
NKVD, ir aš jas paskelb
siu...”

Tie pareiškimai įdomūs 
ir patartina juos laikraš
tyje “Saturday Evening 

• Post” pasiskaityti.
i Dr. J. Prauskis.

jMtansnsSENELIAMS MOMk 
SENELEMS NaMS - Sekaitis Datas
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Prieš tris metus Jo Eks
celencija Arkivyskup a s 
Richard, J. Cushing, D.D., 
dideliu rūpestingumu pa
siekė to tikslo, kuriuo jis 
norėjo pasitarnauti lietu
viams ir nupirko Brock
tono miesto jau beaplei- 
džiamą prieglaudą, kurio
je įkurdino Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seselių Vie
nuolijos Centrą — Moti
nišką Namą, kuris Elm- 
hurst, Pa. buvo paliestas 
gaisro ir verkiančiai šau
kėsi pagelbos.

Kad tas Seselių lietuvai
čių vienuolynas sėkmingai 
gyvuotų ir plėstų savo 
našią veiklą parapijose ir 
Centre, Jo Ekscelencija ir 
įsteigė Rėmėjų Tarybą, 
kurios pats paliko garbės 
pirmininku, 
prezidiumas ir patarėjai: 
pirmininkas — kun. P. M. 
Juras; vice - pirm. — kun. 
P. J. Juškaitis ir jau mi
ręs a. a. kun. S. Kneižis; 
finansų sekr. — kun. Pr. 
Strakauskas; patarėjai — 
kun. J. Švagždys, kun. Pr. 
Virmauskis, kun. J. Pet
rauskas, kun. J. Žuroms- 
kis. Sekretorė — Julia K. 
Jakavonytė ir iždininkė— 
Motina Bonaventūra. Su
prantama, kad iždininkė 
šiuo laiku galėjo pasikeis
ti, nes Vienuolijos naujoji 
viršininkė jau yra išrink
ta Motina Ligorija.

Šioji planavimo taryba 
> tuojaus sudarė planus be 
mokytojavimo darbo pa
rapijose, dar įkurti senu
kams ir senutėms prie
glaudas centre ir žinoma, 
toliau tęsti jau tą darbą, 
kurį Seselės dirbo anks
čiau.

Platesnei veiklai ir di
desniems gailestingiems 
ir kultūriniems darbams 
plėsti reikia geraširdžių 
labdaringos ir duosnios 
talkos. Reikia pašaukimų. 
J. E. Arkivyskupas tai 
pramatė ir pašaukimams

Veikia n t i s

DĖMESIO! 
tv ■

ugdyti skyrė Rėmėjų pir
mininką, kun. P. M. Jurą 
ypatingu direktorium tą 
darbą gyvinti. Kilnių lie
tuvaičių širdelės išgirdo 
balsą šaukiantį tarnybon, 
didesnei Dievo garbei ir 
Seselių eilės gausėja. Vie
nuolija auga. Parapijose 
įsisteigė parapijinės mo
kyklos, kurias aptarnau
ja mokytojos - Seselės.

Kita šaka Seselių darbo 
tai prieglaudos rūpestė
lis, kur jos savo maloniu 
nuoširdumu teikiasi imtis 
to sunkaus bet kilnaus 
darbo — globodamos ir 
prižiūrėdamos senelius.

Rėmėjai varė pirmyn 
savo darbą ir štai Motinė
lė Ligorija pranešė, kad 
seneliams namas gyventi 
jau baigtas ir kviečia lie
tuviškąją visuomenę, ku
ri rėmė ir remia jų dar
bus atsilankyti liepos 11 
d., ir pasižiūrėti pirm ne
gu senukai apsigyvens.

Rėmėjai turi dar nema
žą rūpestėlį su antru na
mu, kuris skiriamas se
nelėms, bet jis dar prašo
si geraširdžių ir duosnių 
asmenybių paramos jo iš
taisymui bei pritaikymui 
gyventi. Čia atvykęs ge
radaris pamatys to viso 
darbo vaisius ir tolimes
nius planus ir tikrai pasi
džiaugs, kad tokia rami 
vietelė yra šioje apylinkė
je ir tiems, kurie “nuka
riavę” savo vargelius sie
kia prieglaudos savo žilai 
galvelei priglausti.

Taigi, nepa m i r š k i t e 
brangieji lietuviai, liepos 
11 dienos š. m. ir valandė
lei užsukite savo žings
nius į Thatcher Street, 
Brockton 54, Mass.

Jeigu asmeniškas atsi
lankymas neleidžia tai pa
daryti, tai grąžindami 
Jums prisiųstą laiškelį at
siminkite su kuklia dova
nėle tos kilnios labdary
bės reikalams. Rap.

"Kvieslys į Laisvę"
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. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Užsakymo lapelis 
iškirpti

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

į Laisvę” ........... knygų.
Kam ...............................................................................................
Adresas.................. ............. ............... .............. ....................-....
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I Thompson. Conn.
Artėja Naujosios Anglijos ’ 

Lietuvių ^Diena. kuri šįmet: 
švenčiama liepos 5. Visi tad 
keliai tą dieną veda į gražų 
Marianapolio parką kur gausi 
Lietuvių minia gaus progos pa
sidžiaugti gamtos reginiais, 
pasimatyti su pažįstamais, da
lyvauti pamaldose.

11 vaL Iškilmingos šventos 
Mišios bus atnašaujamos Jo i 
Prakilnybės Prelato Dr. Kaži-; 
miero Urbonavičiaus. Mišių 
metu pritaikintą iškilmėms pa
mokslą pasakys kun. Pranas; 
Strakauskas. dabartinis Brock
ton’o klebonas. Giedos Šv. Ka
zimiero parapijos choras iš 
Providence, R. I.. vadovaujant 
Broliui J. Baniui. MIC. Pamal
dos bus už žuvusius lietuvius.

Po piet 1:30 bus baseball 
žaidimas. Į kovą stos dvi stsip- 
rios komandos, kiekviena atsi
žymėjusi savoje valstijoje. 
Aušros Vartų Vyčiai iš Wor- 
cester. Mass.. imsis su taip pat 
pagarsėjusia Šv. Vardo draugi
ja Šv. Juozapo parapijos Wa- 
terbury. Conn. Rungtynės tik
rai bus įdomios, nes be stip
rios kovos nei viena nenori pa
siduoti. Tai bus savo rūšies 
čampijonatas. Apie trečią va
landą bus sporto žaidimai — 
bėgimai, mažesniems berniu
kams ir mergaitėms. Visi kvie
čiami išbandyti savo miklumą.

4:00 formaliai bus įteikti pe
lenai žuvusių Lietuvių kaceti- 
ninkų Flossenburge; su proce-; 
sija jie bus nunešti ir padėti 
laikinai šalia kun. Dr. J. Na-Į 
vieko. MIC.. kapo, kol bus pa-: 
ruošta atitinkama šventovė.' 
Bus kalbų.

Marianapolyje įrengtos pui-; 
kios stacijos arba Kryžiaus! 
Keliai. Apie 5 vai. su procesi
ja bus galima visiems prisidėti 
prie tų iškilmių, einant iš sto
ties į stotį, prisimenant Kris
taus kruviną kelionę į Kalva
rijos Kalną. Tai prisiminimas 
kruvinos kelionės .kurią dabar 
eina vargšė Lietuva prispausta 
žiaurios valstvbės, kuriai gv- 
vvbė nesvarbu. 
. Čia pat vietoje bus galima1 
užkandį gauti, troškulį pava
rgti. skanumynais užsigar- 
džiuot:. Smarkiai ruošiasi įvai
rūs Kolegijos Rėmėjų skyriai. 
1 ad patenkinus atsilankančius.! 
V/orcesterio Skyrius virs vai-! 
rius, ir. kaip kitais metais, tu-! 
r's savo stalą. So. Bostono. 
Hartfordo. \Vaterbury skyriai 
neatsiliks nuo jų.

Bus tiek daug įvairumo, nau
ju pramogų, kad verta atva
žiuoti tik pamatyti kas daro- vietą, kada 
na. Jaunimui salėje bus šokiai, vyks.

Taigi jaunam ir pagyvenusiam 
rasis kas juos žavėtų Lietuvių 
Dienoje Marianapolvje.

Ši diena dar tuomi brangi, 
kad žmonės pasilinksmindami, 
aplankydami šią mokslo įstai- 
gą. kartu padeda Tėvams Ma- 

į rijonams užlaikyti dabartinį 
tautos židinį Amerikoje. Bran
gus Lietuvi bei Lietuve, pasi- 
stengki tą dieną pats atvykti 
su visais savo draugais, gimi
nėms. pažįstamais.

Kviečia
Lietuvių Dienos Rengimo 

Komisija
Kun. J. Vaitekūnas, Pirm.

LOWELL, MASS.
Prieš kurį laiką Lowellio lie

tuvių kolonija susilaukė naują 
kleboną, kun. J. Skalandį. Visi 

(Stojo petis petin ir suruošė vie
ną iš iškilmingiausių priėmimų. 
Žmonių buvo tiek daug, kad 

i vos salėje tilpo. Buvo apie 10 
I kunigų. Klebonas gavo daug 
i sveikinimų. Šv. Juozapo par. 
chorai vadovaujant Z. Blazevi- 
čiūtei išpildė puikią meninę 
programą. Svečias J. Tamulio
nis iš Nashua, puikiai padaina
vo keletą dainų.

i
i

Garsus Hillcrest Country Club, Los Angeles, ekspliozijos ir ugnies 
sugriautas ir sunaikintas. Ekspliozija nukėlusi stogą nunešė šimto my
lių tolumoj. Nuostolių padaryta apie 500,000 dol.

Misijų Rinkliava
Birž. 20 d., per abejas 

mišias įvyko rinkliava 
“Maryknoll Fathers”. Buvo
rinkta $250. Už parapijiečių 
duosnumą Maryknoll Fathers 
yra širdingai dėkingi.

šv. 
dėl 
su-

Choro Veikimas
Birž. 27 d., įvyko didžiojo 

choro susirinkimas. Buvo pra
nešta, kad choro metinis išva
žiavimas įvyks liepos 25 
Nantasket Beach.

d..

aukavo drapanų sekantieji ge
radariai: A. Klimienė, P. Mika
lauskienė, M. Klevienė, Jasins- 
kų šeima, Urbonavičių šeima 
ir G. Jakutytė. Rūbai pasiųsti 
Balfo Centrui.. Visiems aukoto
jams tremtinių vardu, širdin
gas ačiū. Taipgi skyrius laukia 
tremtiniams aukų, dabar ir 
ateityje.

Birželio 27, Moterų Sodalie
čių draugija ėjo bendrai prie 
Komunijos, laike 9 valandos 
mišių, laike kurių giedojo Mo
terų Choras.

Penny Sale
Lowellio lietuvės moterys, 

matydamos kad reikalinga pa
rapijai pagalba, stojo į darbą 
ir suruošė vieną iš didžiausių 

i “Penny Sale” birželio 19 d., 
DLK Vytauto Klubo salėje. 
Rengėjos buvo Ona Saulėnienė 

j ir Juozafina Rusienė. Joms pa
gelbėjo: A. Saulėnaitė, G. Va- 
; ranauskienė, M. Slivinskienė 

"-f M. Andriuškevičienė, A. Vove- 
“ i rienė. M. Ramanauskienė, J.

■ Benson. M. Blazoniūtė, J. An- 
. įdriušaitis, E. Čepaitis, S.

į Kriaučiūnaitė. A. Raudeliūnai- 
tė. P. Andriuškevičienė, 
Saulėnaitė. A. Dirsa. 
son. A. Staniulionis.
nas. Jr., H. Burke, 
liūnas. P. Saulėnas, Sr. Gryno 
pelno padaryta $260, ir kelios 
paskiros dovanos. Buvo svečių 
iš Lawrence, 
Schenectadv.
Illinois.

Komitetas
L. K. Vytauto klubui už suteik
tą dykai salę, dovanų aukoto
jams 
siems.

I

Gentinis Kermošius
Buvo pranešta, kad pelno 

nuo “Penny Sale”, kuris įvyko 
birž. 19 d., liko $260. Pinigai 
perduota klebonui, įtaisymui 
bažnyčiai ir klebonijai reikalin
gų daiktų.

Susirgo
Šiomis dienomis susirgo p. 

Uršulė Gaudeliunienė. Linkime 
.jai greitai pasveikti.

E.
E. Ben- 

P. Saulė- 
J. Raude-

Nashua, Peobody. 
N. Y. ir Chicago,

reiškia padėką D

ir visiems atsilankiu-

Vytautas Ramanauskas.
/ I

Sodalietės
Sekmadienį, birž. 20 d., įvy

ko Merginų Sodaliečių pasku
tinis šio sezono sussirinkimas. 
Buvo suvarstomas jų metinis 
išvažiavimas. Komitetas pra
neš per paštą, laiką, dieną ir 

šis parengimas į-

Bendra Šv. Valanda
Nariai Šv. Vardo Vyrų Bro

lijos dalyvavo Šv. Valandoje 
Šv. Klaros vienuolyne. Malonu 
matyti, kad vyrai vis daugiau 
parodo veiklumo ir kas mėnuo 
lankosi į jiems skiriamas pa
maldas. Braškaitė.

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 11 d., po ilgokos li- 

igos. mirė Veronika Bingelienė. 
gyv. 88 Plymouth St. Velionė 
birželio 15 d. iš N. P. bažny
čios. su penkeriomis mišiomis. 
palaidota Mt. Benedict kapuo
se. Velionė paliko didžiame nu
liūdime du sūnus, Kazimierą ir 
Adolfą, dvi dukteris, Oną Ra- 
meikienę ir Juozapiną Austin. 
Velionei paskutinį . patarnavi
mą suteikė vietinis graborius p. 
P. Waitkus. Likusiai didžiame 

. nuliūdime velionės šeimai, reiš- 
kiame gilią užuojautą.

I
I

I
SPAUSDINAME:

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

knygas, pemflet.us, at
virutes, konstitucijas, 

ietus, vizitines korteles, parengimų 
programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes. konvertus. vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spauJos Garbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
-4

birželio 20 d. abudu priėmė stengsis vesti novenas ir atlikti 
moterystės sakramentą. Jonas kitus darbus.
Kulokas ir Elžbieta Mitcheil, Linksma žinia. Kazimieras ir 
buvo liudytojais. Kun. Antanas Teklė Kupriunai laukia auksi- 
Dubinskas bažnyčios vardu lai- nio jubiliejaus savo vedybinio 
mina naujavedžius. Ilgiausių gyvenimo. Rugp. 15 d. sueis 
metų! garbingiems jubiliatams 50

Sunkiai serga Ona Simonai-.metų kaip jie pasižadėjo viens 
tienė nuo Glyndon Avė. Kun. kitą mylėti ir iki gyvas vienas 
Jonas Mendelis aplankė ligonę kito neapleisti. Man pranešta, 
pirmadienį, birželio 21 d. ir ap- kad pernai pp. Kupriunai jau 
rūpino ją visais bažnyčios sa- užprašė iškilminges mišias rug- 
kramentais. , piūčio 15 d. 10 vai. rytą. Svei

kiname. Visi vaikai ir vaįkų 
vaikai laukia jubiliejinės iškil
mės.

Teko sužinoti, kad rudeninis 
veikimas prasidės spalių mėn. 
net dviem vakarienėmis. Spalių 
3 d. pirmą mėn. sekmadienį, 

, parapija turės savo vakarienę, 
o vėliau Kareivių Motinų Dr-ja 

L rengia savo pokilį. Tai bus po

Jonas Žydalis vis dar tebėra 
West Baltimore General ligoni
nėje. Klebonas kun. dr. Mende
lis buvo nuvažiavęs pas jį sek
madienį. Rado daug sveikesnį, 
tačiau širdies nusilpnėjimo dė- 
liai, Jonas turės būti ligoninėje 
kelias savaitei.

Sekmadienį, birželio 20 d.
prasidėjo vasarinė tvarka baž- Keturiasdešimties' atlaidų? ku- 
nyčioje. Visos mišios skaitytos rie įvyks spalių 17 lg 19 dd 
ir Palaiminimas švč. Sakra-j žuvusio kario ^1^^ kū.

St., Kearny, N. J. Komitete 
buvo A. Leonard, J. Kohans- 
kis, E. Matulaitytė, ir E. Mi- 
kalauskytė. A.E.S.

i

Birželio 20, Dievo Motinos 
Sopulingos bažnytinis choras 

įėjo bendrai prie komunijos jų 
i tėvelių intencijai, laike 8 vai. 
mišių. Jie taip pat giedojo.

Po mišių choras pavaišino 
savo tėvelius su pusryčiais, ku-

l
i

Liepos 5 d., visi važiuojame 
į Marianapolį. Autobusų komi
sija praneša, kad autobusai 
jau užsakyti ir, ragina visus iš 
anksto įsigyti bilietus. Bilietų 
galima gauti pas sekančius as
menis: B. Jakutį, Daukanto 
krautuvėje, P. Radaitį, A. Za- 
vecką, J. Mockevičių, A. Am
brazaitienę ir J. Bačinsko krau
tuvėje.

Autobusai išeis nuo lietuvių 
bažnyčios 9 vaL ryte. Kelionė 
jais į abi pusi $3.00. įsigykite buvo vaikučių ir mergaičių pir- 

km vlovt°įduo}{ dar ilgus metus gyventi
kun. V. Pranskietis,' .

|koma šeštadieniais 7:30 v. va
kare.

Sveikiname Joną Karalių, 
šį mėnesį 72 

Padėkoti Die-

BRIDGEPORT, CONN.
Birželio 26, mūsų bažnyčioje

ilsisi Viešpa-

bilietus iš anksto, kad užsi
tikrinti vietą. Bilietų reikalu! 
šaukite: KI 7-1195 arba KI — 
7-8533.

moji šv. Komunija, kur visus 
■ prirengė 1 
šv. Komuniją suteikė kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas.

kuriam sueina 
metai amžiaus.
vui už ilgą ir naudingą gyveni
mą Jonas užprašė šv. mišias, 
kurios buvo atnašautos sekma
dienį, birž. 27 d. 7 vai. ryte. 
Ilgiausių metų, Jonai. Dieve

nių apeigų. Lai 
ties ramybėje.

Rinkliava šv. 
mūsų bažnyčioje 
du sekmadienius. 
$500.00. Kunigai 
tai nėra asmeniniai 
bet įvairiems jo gailestingumo 
darbams.

Tėvui įvyko 
per pereitus 
Surinkta — 
aiškino kad 

šv. Tėvui,

I

J. Baranauskai, gyv. Arling- 
tone, buvo išvykę keletai dienų 
į Kanadą. J. Baranauskas ten 
aplankė savo sesutę, kurios 
jau nebuvo matęs nuo vaikys
tės dienų. Pasidžiaugę Kanados 
gamta, linksmi grįžo į namus.

Mūsų parapijos mokykla 
baigė šių metų sezoną. Prieš 
išsiskirstydami

Praeitą savaitę, klebonas 
kun. J. V. Kazlauskas buvo iš
vykęs kunigų rekolekcijoms. 
Šią savaitę išvyko kun. 
Pranskietis.

v.

už-

I

jau 
naujai 

nudažy-

Parapijos svetainė 
baigta, šviesos visos 
sutvarkytos, svetainė 
ta iš vidaus ir lauko. Bus taip

• kaip nauja. Parapijiečiai tikrai 
vaikučiai, pa- yra dėkingi klebonui už šį la- 

linksmino visus su gražiu vei- bai svarbų darbą 
parapijos svetainėskalu “Teta iš Kalifornijos”. Ki

tiems metams, numatoma, re
kordinis skaičius mokinių. A.D.

Gegužės 30 d. N. P. bažny
čioje , pakrikštytas p. J. E. 
Crocker (Puzinaitės) sūnus, 
vardais Robertas James. Krik
što tėvais buvo, p-lė A. Puzi- 
naitė ir p. A. Puzinas. pp. Cro- 
ckers, dabar jau augina 
nūs. Sveikiname.

du sū-

HARRISON-KEARNY 11
Vincas Pieteris iš Kearny, 

birželio 6, baigė Seton Hali 
College So. Orange, N. J., kur 
įgijo “Bachelors Degree”. Bū
damas studentu, Vincas buvo 
narys International Relations 
draugijos, College Glee Club, ir 
American Chemical Society. 
Visi linkime jaunam Pieterui 
daug pasisekimo ateity.

Dabar abi 
bus gra

žios ir švarios, susirinkimams 
ir parengimams.

Choro metinis privatiškas iš
važiavimas įvyks ateinantį mė
nesį, prie gražaus ežero, kur 
galės visi pasilinksminti ir pa
sigerėti vasaros gražia gamta, 
kad ateinantį sezoną choras 
vėl galėtų gražiai pasidarbuoti 
Bažnyčios ir Lietuvos labui. O.

PHILADELPHIA, PA.

šeštadienį, birželio 12 
K. A. Tamulynai, grįžę 
namus, vakare, rado

pp.d.,
į savo 
pilnus 

juos svečių, kurie visi ten buvo
susirinkę pasveikinti p.p. Ta- 
mulynus jų 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. At
silankiusieji svečiai, sykiu su
ruošė pp. Tamulynams šaunų 
bankietą jų pačių namuose, 
kaip jie buvo kino teatre. Žino
ma tas daryta su jų vaikučių 
žinia, p.p. Tamulynai, savo ge
riesiems draugams, per džiaug
smo ašaras, dėkojo už šį ma
lonų surprizą. Taipgi ir mes, 
iš savo pusės, sveikiname p.p. 
Tamulynus ir, linkime jiems 
laimingai už penkių metų švęs
ti sidabrinį jubiliejų.

Birželio 14, Moterų Sodalici- 
jos draugija laikė mėnesinį 
susirinkimą LAPC salėj, Kear
ny. Po susirinkimo Socialia ko
mitetas pavaišino nares su 
skaniais valgiais. Po to Moterų 
Sodaliečių Choras išpildė prog
ramą pagerbimui mūsų visų 
Pranciškiečių Seselių ir padai
navo atatinkamas daineles at
sisveikinimui, nes Seselės va
sarai išvažiuoja į Pittsburgh’ą. 
Kalbėjo kun. D. Pocius, visos 
Pranciškietės Seselės ir A. 
Smigelskienė.

Birželio 12. Moterų Sodalici- 
jos Choras apsirengęs tauti
niais kostiumais maršavo New 
Yorko parartoje, kur jos pui
kiai reprezentavo lietuvių tau
tą. Birželio 20, jos taip pat 
gražiai padainavo N. J. Lietu
vių Tarybos prakalbose, L. A. 
P. C. salėj. Kearny, kurios bu
vo suruoštos dėl vargstančių

Praeitą savaitę Balfo skyriui vaikelių Europoje.

Vietos ukrainiečių laikraštis 
“Amerika” savo birželio 25 d. 
laidoje įsidėjo generolo Jono 
Černiaus atvaizdą, kurį gavo iš 
lenkų savaitraščio “Gwiazda”, 
o pastarieji gavo iš pp. Gus
čių. XX.

mūsų tarpe.
Kun. Antanas Dubinskas ir 

kun. Jonas Mendelis jau pasi
rengę išvykti atostogoms. Jie 
nebus namie per visą liepos 
mėnesį. Klebonas vienas su 
dviem svečiais Pranciškonais

Philadelphijoje. Jinai ir jos sū
nus, yra širdingais bičiuliais 
lietuvių ir Lietuvos. Kaip ji 
buvo redaktorė mėnraščio — 
“Žinoča Dola”, tai jame talpin
davo ir palankius lietuvybei 
raštus. Jos sūnus, kaip buvo 
Kanados ukrainiečių vieno sa
vaitraščio redaktorių, tai irgi 
raštams Lietuvos reikalu ne
gailėjo vietos.

Todėl: sveikinam —“Wel- 
come!” Poniai Elenai Kisielevs- 
kai! K. Vidikauskas.

Avė Maria Valanda

*

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washlngton Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai džl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktj.

t 
I 
I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optieal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 P ARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Main St, Webster, Mass.

»

Sekmadienį, liepos 4 d., 7:30 
vai. vakare iš WMEX stoties, 
bus transliuojama Avė Maria 
Valanda. Šį kartą bus persta
toma Šv. Roche, 14-to šimtme
čio šventojo gyvenimas, šv. 
Roche yra žinomas kaip ser
gančiųjų patronas.

W. J. CNsbotai
GRABORIUS 

'Asmeniškas Patarnavimas*’ 

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

t

Atvyko (žymi Ukrainietė 
Senatorka Elena Kisielevska
Kaip praneša ukrainiečių 

spauda, pastaruoju laiku iš 
vargingos tremties į Naująjį 
Pasaulį — Ottawą, Kanadą, 
atvyko Lenkijos senato narė 
(atstovavusi Galicijos ukrai
niečius), p. Elena Kisielevska 
pas savąjį sūnų, daktarą Volo- 
dimirą Kisielevskį, kuris dabar 
yra aukštu pareigūnu Užsienių 
Reikalų ministerijoj Ottavoje.

Elena Kisielevska ir kur-kas 
ankščiau prieš karą buvo savo 
sūnų atlankius; tada, bekeliau
dama, buvo sustojus tada 
trumpam laikui ir mūsų mieste 

Sveikiname Leonardą ir Ca- 
rolyn Kulokus. Sekmadienį,

•v. I4

Šios rūšies greitieji “jet fighters” yra siun
čiami ir į Vokietiją. Apie 75 iš jų bus pasiųsti #*- 
pie rugpjūčio vidurį iš Albrook Field, Panama.
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VIETINĖS ŽINIOS
■ ’■ _T TVT T T »-p C geradarei lietuviškai

£/lnU 1 DD kai. Kgėrusi kelis

Dėkoja. 11 metų Madaleine

i ir angliš
kai. Išgėrusi kelis puodelius 
prabaltintos arbatos. Gyvenan
ti su savo tėvais. Broliukas ir 
ji einą gimnazijos mokslus. Už

Fay, 25 Patterson Way, South dėkingą laišką Madaleine ruo- 
Bostone, aukodama, katalikų §įa Bronei siuntinių, 
vajuje, maisto, parašė ant ■ ______
kondensuoto pieno dėžutės sa-; Vasarinė mokykla atsidaro 
vo antrašą. Toji dėžutė papuo- su §v mjšiomis parapijos sale
lė Bronei Skuchaitei, (73) Ro- jg liepos 6 d., 9 vai. r. Pasi- 
thenburg O. T. D.P. Camp meldę vaikai, eis į mokyklos • convention, I would take my 
“Wildbad” U. S. Zone, Bavaria, kambarius, I ir E. 6th St. Yra'text from the 145th Psalm, se- 
Germany. Bronė dėkoja savo bernaičių

Address of ,
The Most Reverend Richard J. Cushing, D. D.

Arcnbishop of Boston 
to the 

Lithuanian Roman Catholic Alliance 
Hotel Staflėr, Tdesfiay Evening, June 29,1948-9:00 P.M.

If this vėrę a sermon ap- 
priopriate to the troubled times 
for the Lithuanian people in 
vhich you are holding your

I

DAKTARAI
♦♦ ■■■ • ■ ■

ŠOU 4471

Dr. JimI F. Antanėlis
OPTOMETRI8TAS 
815 B*Broadw*y 

B*. Beeton, Mus.
Ofiso Valandos Išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nu* 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 Iki S-taL

ir mergaičių norin
čių pasimokyti lietuviškai. To
kie turės progos tai padaryti 
atsilankydami mokyklon antra
dieniais, trečiadieniais, ketvir
tadieniais ir penktadieniais, 
nuo 9 v. r. iki pietų, per liepos 
mėnesį.

Vaikų išvažiavimas. Parapi
jos vaiakučiai, liepos 7 d., vyk
dys savo metinį išvažiavimą į 
Nantasket. Nuo bažnyčios jie 
važiuos busais, 8 v., iki laivui. 
Po devintai vai. laivas išplauks. 
Vaikai grįš namon laivu 
septinių, vakare.

I 
Į 
I
rai pasisekus 

j Lavn Party,
■ kun. Albertas
I 
I Į

po

Ir vėl pobūvis. Netikėtai ge- 
su parapijos 

pereitą mėnesį, 
Abračinskas su

savo pritarėjais rengia kitą 
nepaprastą pobūvį — Karnava
lą, liepos 21, 22, 23 ir 24 d.d., 
parapijos mokyklos kieme, I ir 
E. 6th St. Sodalietės, Vytės ir 
Choristės jau išsiuntinėjo pra
nešimus apie teikiamas dova
nas už $500.00.

Jose Riškienė buvusi Sau- 
kaitė paieško savo sesers duk- 
tes Zosės Vaičikauskaitės, iš 
Viekšnelių, arti Luokės mieste
lio, Telšių apskr. Ar ji būtų 
tremty ar Amerikoje, kas ži
note praneškite “Darbininko” 
ofisan arba 3 Evandale 
race, Dorchester, Mass.

Lankėsi

Ter-

savaitę “Darbininke” 
LRKSA sekantieji at- 
bei svečiai: Vaitiekus

A.J. NAMAKSY 
REAL E STATĖ A 

INSURANCK 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offics TU. So. Boston 0948

les. 87 Oriole Street 
Vest Ronbury, Msss 
TeL Parkway 1233-W

Šią 
, lankėsi 
• stovai 
I Jusaitis, Phila., Pa.; P. Kuber-
įtavičius, Mahanoy City, Pa.; 
*A. Petruškevičius, Mt. Carmel, 
Pa.; K. Lapinskas, Minersville, 
Pa.; J. Černiauskas, Mahanoy 
City, Pa.; J. Urbonas, Coal- 
dale, Pa.; P. Medonis, Detroit, 

(Mich., A. Sutkus, Waukegan, 
1111.; J. Svirskas, Worcester, 
Mass.; J. Batvinskas, Wilkes - 
Barre, Pa.; J. Grigas, Worces- 
ter, Mass.; J. Budelis, Balti
more, Md.; V. Kudirka, Nor- 
wood, Mass.; p. Kubilius, Mas- 
peth, N. Y., Mag. Karinaus- 
kienė, Waterbury, Conn., Tė
vas Justinas Vaškys, Liet,
x. x. y. x_ x_ X. v x. x. x. x. y X x. x. X. x. x. X, \ \ \.

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

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

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

that God’s people have proved’sudden and starthng changes 
able to resist and to persevere, in behalf of the Church. At 
despite the overvhelming po- the beginning of the fourth 
wer of their political masters. century there vas every rea- 
There are signs that others. son to believe that the pover 
at heart God’s people būt vho 'of imperial paganism vas štili 
proved veak in the hour of permanently entrenched. The 
trial, are coming bacĮ to Him. lot of the Christian people vas----------- - -
We hear rumors from Yugo- still fire and the svord, mutil- when ati seems lošt, 
slavia, from Poland and from ation, starvation, exile, forced 
Czechoslovakia. We hear posi- labor, chains and velcome 
tive reports from Italy. Let death. Then came <__________
me read you one from the lat- You remember the history of 
ter sorely tried nation: “An the famed battle of the Mil-

veak one lifted up by Divine 
Providence to confound the 
strong! The symbol of that 
for which Christian people 
look in. every century: the ma- 
nifestation of God’s pover 
when things are most despe* 
rate, the proof of His presence

So tonight npy message to 
~ you is one of hope. Here in
Constantine. you j have found

freedom and the chance to 
practice the Faith of 
thers. Būt our hearts 
pressed as we think 
fate of our brethren _ 
Christian nations of the 
Worid. Let not your spirits be 
troubled nor your hearts hea- 

S*^n 'V- The princes of the world 
r . ns^an" have cheated the children of 

God and overcome them by 
their^pover and deceit. Būt we 
have never put our trust in 
princes. God is our hope and 
in Him is our trust. He cannot 
possibly be deaf to the prayers 
of the Lithuanian people. I 
know not by what means He 
will make
It may be through 
priests, it may be through un- 
conųuerable people. It may be 
through some merciful ruler, 
some new Constantine, perhaps 
himself a pagan būt raised up 
by God to venerate His Cross. 
It may be through some new 
Joan of Are. No one can say. 
One thing only is certain: God 
is not mocked and His people 
wiD be free!

May God bless your Alliance! 
May God bless your parishes 
and people here in America! 

i May God bless holy Lithuania!
May God bless her children 
wherever they may be! May 
God hasten the hour of her 
freedom and the glory of her 
Faith!

trust in priacea; place all your
hope ia the Lord. Remember inereasing number of Commu- vian Bridge, of how his armies
the words of your ancient nist Party cards torn
Lithuanian hymns which so duali bits are being found at from on high and Constantine 
often remind you that the i the feet of the statue of the saw with own eyes a figure of
Lord God is the proteetor of Blessed Virgin Mary in va- the Cross made up of light in

rious churches. These belong the westem sky and with it 
to Catholics who had though the inscription, ‘T 
they could divorce their poli- thou shalt conąuer! < 
ties from their principles. As tinę only received baptism 
the campaign progressed and years later on his deathbed; 
they were brought to the reali- the remainder of his life he 
zation that polities are, n rea- lived outside the Church. Būt 
lity, the eonerete expression of all his laws and all his policies 
certain principles they had to from that day forward reveal- 
choose whether they belong ed that he, the pagan Empe- 
‘with God or against God’. The ror, had become the instru- 
tearing up of their Party cards' 
and leaving the bits before the 
altars is the visible acknow- 
ledgement of their choice.”

That choice for God and;i 
against -atheism, for love andi 
against hatred, for peace and 
against class or other warfare, * 
is being made anew by mil- 
lions. Perhaps that is the way 
that God’s part in the present 
crisis of history is to be re- , just a century before the reli- 
vealed. Perhaps it is by His gious revolts which were to 
special grace in the hearts of shatter Christendom and, as 
the individual faithful in Lith- events were to develop, if the 
uania, strengthening them to power of Engiand were to 
persevere and preparing them spread through France, Latin 
for the hour of deliverance, Europe might well have suf- 
that God is revealing Himself fered the totai loss of the 
as the Lord of the present as Faith. In the year 1429 it see- 
He has always proved to be med a foregone conclusion 
the Lord of the past. 'that weak and dismembered

This only thing we know: France would fall an easy prey 
God to Bot dead and those who to insurgent British might If 
call upon Him will yet be 
heard. Even when the power 
of the princes seems 
great, then 
most elose and 
history most 
played.

Let me cite 
amples out of the past which 
should be an encouragement 
to Christian people in the pre
sent and provide them with 
sure hope for the future. If 
the early history of the Church 
teaches anything it shows 
that God is at work even in 
the movements of polities and 
in the fortunes of armies, at 
work for His people and for 
His Church. It shows that His 
Providence sometimes effects

into vere suddenly inspired as if.

our fa- 
are 
of 

in

op- 
the 
the 
Old

your people and the solecond verse, and I would say
to you: “Put not your trust in source of your strength. 
princes, 
men, in whom there to no sal- 
vation... 
hath the God of Jacob for his

r 

helper, whose hope is in the 
Lord his God... Who keepeth 
truth for ever: who execu- 
teth judgment for them 
suffer wrong... The Lord 
eth up them that are 
down: the Lord loveth 
just!”

Thus would I speak to those 
who love Lithuania and who 
keep to the ancient Cštholic 
Faith of Lithuania in thesei 
treacherous and dark days. 
Būt even outside a sermon and 
in this conference concluding 
your convention, I make the 
šame point: in these days of 
political and mifitary maneu- 
vers, of fair promtoes and of 
pledged words defautted, I 
call upon you to be vigilant 
where you put your trust on 
what you base your hopes for 
the future.

People worried as are you 
abouth the freedom of their 
national fatherland and the 
faith flf* their brethretf ln the 
Old World vili listen atten- 
tively to what statesmen and 
diplomats have to say during 
these ominous weeks. You will 
weigh carefully their proposals 
and study elossely their prog- 
rams, especially as these affect 
the loves and loyalties most 
elose to your hearts as Catho- 
lics and as Lithuanian Amen- 
cans. When these seem most 
likely to serve the best inte- 
rests of your people and to 
promote God's Will for Lithua
nia and for your group here in 
America, you will give them 
honorable cooperation and all 
due support. Būt in the face 
of the tragic betrayato or pa- 
thetię vveaknesses which ap- 
pear to be inevitable in inter- 
national polities, the peoples 
of Christian nations will do 
well to heed the vaming of 
Sacred Scripture which I have 
ųuoted to you: Put not your

in the children qf

Blessed is he vho

that 
lift- 
cast 
the

The principai difference bet- 
veen a Catholic Alliance and 
any pūrely secular organiza
tion, sočiai, cultural or politi
cal, is that the Catholic group 
is always mindful of God’s 
part in human affairs. A Ca
tholic organization has to a 
point the šame purposes and 
preoccupations as any corres- 
ponding secular organization. 
Būt there is ahrays this dif
ference: The Catholic is cons- 
tantly reminded that no mat- 
ter is finally settled until God 
speaks, — that generals, phi- 
losophers, police, politicians, 
even priests say their vord, 
make their plan, do their 
vork, bot the end is not yet. 
There to štili God!

Secular groups do not in- 
clude that most essential fact 
in their calculations or, if they 
do, it is būt seldom and there- 
fore remarkable.-' Tvo veeks 
ago a leading neVspaper consi- 
dered it front page nevs vhen 
a famed statesman, vhen ask- 
ed to vhat he credited his 
success in bringing about a 

! truce in Palestine, replied: 
“First of all, I thank almighty 
God. This has been an act of

ment of God and to this day 
the name of Constantine is 
hailed as that of the deliverer 
of the Christian people and 
the political patron of the 
Church’s liberty.

God manifests Himself in 
other strange and sudden 
vays. About a thousand years 
later the fate of Catholic 
France seemed doomed. It vas

known His ansver. 
holy

Kas norite Įsigyti SauMtoJa 
Callfornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas 

■llN.VuNmAn.
Hollyvood 38, Calif.

God”’
The fact is that such a de- 

claration, sincerely meant, is 
front page nevs. Despite wide- 
spread lip service to God and 
to God’s authority and power, 
secular organizations no lon- 
ger provide for God in public 
affairs. Indeed, they assume 
and assert that God has no 
place and shouM have no place 

tin political history.
I Catholics and all devout 

mĮ people know better. On the one 
m hand, they know that man’s 

responsibility to God is no less 
real in political 
matters than it 
personai affairs. 
direction, they 
God’s Providence, 
cludes a care for the least 
binte of the air', governs the 
fates of nations and of urorld 
movements. God intervenes 
'consiantly in these affairs and 

"ii call upon you, men and wo- 
men toyal to a national tradi- ■liti * -* * •»nA’!,tion and to a religious faith 
which are both the objects of 
bitter penėcution in the land 
of your ancestors, to be ever 
mindful of God’s presence in 
the events of the day, te be 
cmhwm wnaiever nap-
peas God uiti have toe finai 
word.

We know not when the dawn 
wi!l break foj the nations of 
the Christian East and for the 
Christian worid. Every now 
and again we see small signs: 
signs that the power of the 
despotą is not as great as we 
or they had thought, signs 
that there is a “falling out 
among the thievea” and that, 
having betrayed everyone else, 
at lašt they are beginning to 
betray one another in some of 
the nations urhere even a year 
ago everything seemed com- 
plėtely in their power for the 
indefinite future.

There are already signs

and public 
is in strictly 
In the other

knov that 
vhich in*

is His
His

near

you

most 
presence 
part in 
to being 'mighty king;

tvo ex-

T

It vas through a 
a peasant giri in 

Joan of Are.
few scenes 

than that of 
leading her 

and vietory,

ever there was a time for God 
to manifest His power, it vas 
then. All signs pointed to the 
doom of France. Then God 
špoke. It was not through a 

the king vas a
veakling and unvorthy. It 
vas not through a great pro- 
phet; alas, even the spiritual 
leaders of the people vere de- 
moralized. 
young giri,
her late teens, 
History records 
more astounding 
St. Joan of Are 
•France to unity
only to die as a martyr her- 
self. Būt vhat a glorious 
death! The instrument of God, 
the liberator of her people, the
V- ! <*

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BU PAŠALPINtS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

S25 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
Tel. Sa Boston 1298. 

Vlce-Plrmininkė — ū. Gailiūnlenč, 
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Prot. RaSL — Ona Ivaškienė, 
440 E. 901 SL, So. Boston. Mass.

Finansų RašL — B. Cūnienė, 
29 Gould SL, W. Roxbury, Mau.

TeL Parkway — 1884-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

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

11 8prlnfer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GI — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh Bt, So. Boston, Mass.

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokūų raštininke.

Pranciškonų Provincijolas, Tė
vas Juvenalis Liauba, T. Pran-i 
ciškonų viršininkas, Greene, I 
Me., T. Gidžiūnas iš Kenne-i 
bunk Port, Me., J. Rubinas iš ’ 
Chicago, III., Dr, Valibus, Sus. 
Dr. Kvotėjas iš Kingston, Pa., 
p. O. Kaunetienė, Hartford, 
Conn., p. B. Mičiūnienė, New 
Britam, Conn., p. Pakeltiėnė 
iš Chicago, UI., J. B. Laučka, 
BALF direktorius, M. Zujus, 
“Garso” red., L šimutis, 
“Draugo” redaktorius ir prof. 
Pr. Padalskis, ir Wm. Kvetkus.

Taipgi lankėsi Petras ir Ro
zalija Janukoniai iš Lawrence, 
Mass.

I

Užrisokyidto tonika Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Grafton Avew Islington, Mass.
TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

KKKKNMMKMKNNNKKNraSMKSM

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
801 6th St., So. Boston, Mase.

Vice-Pirmininkas — Pranu Tutelkta, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot Rast — Jonu GUneckta, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mus.

Fin. RašL — Aleksandru Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičlus, 
8M E. Seventh St, 8. Boston, Maso.

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

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
402 E. 7th 8L. So. Boston. Mus.

Galiausia Užaiga Vyrihib Ir Motortas yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukanis, Savininkas.

• r *

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

giai patarnauja.

į

i

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojaa 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
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JURGIO BALTRUŠAIČIO 

POEZIJA
Žinau, pažįstu seną lūšnelę... 
Prie pat jos slenksčio pikt

žolės želia...
Siauri langeliai, lyg užsimer

kę,
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia.
Tarsi stebėti, ką žemė rodo, 
Našlaitei vargšei jau nusibo

do... (Lūšnos daina)

Nuo 1944 m. sausio 3 d. 
sustingo plunksna mūsų 
didžiojo dainiaus Jurgio 
Baltrušaičio rankoje ir jis 
užmigo amžinu miegu toli 
nuo Tėvynės. tolimoj 
Prancūzijos žemėj... Jo 
palaikai ramiai sau ilsis 
Paryžiaus Montrouge ka
pinėse ir nauji eilių pos
mai nebesklinda iš jo. lū
pų, nebesilieja iš po jo aš
trios plunksnos...

Bet kas anksčiau Jurgio rų Vainiko dalys, Aukuro 
Baltrušaičio buvo sukurta■ Dūmai, Dulkės ir žvaigž- 
— skambėjo, skamba ir'dės, poema - pasakėčia 
skambės kiekvieno lietu-1 Žiurkės Įkurtuvės, vienuo- 
vio lūpose, nežiūrint kur Į Ūką eilėraščių, kurie pa- 
jis begyventų, kur jį liki- vadinti neišbaigtais ir, pa
ntas būtų nubloškęs... Jo galiau, knygos redakto- 
eilių posmai šiuo metu riaus J. Aisčio platus ir 
skamba lietuvių tremtinių j nuoseklus biogr a f i n i s

šaičio poezijos tomu, ku
ris dienos šviesą išvydo 
tolimam užjūry, tarp mū
sų brolių Amerikos lietu
vių ir jį pristatyti kitur 
gyvenantiems lietuviams.

Išleistoji knyga yra di
doko formato, 270 pusi., 
gerame popieriuje, užvar
dinta Jurgio Baltrušaičio 
Poezijos vardu. Jos leidė
jas, kaip jau minėjau, 
kun. P. M. Juras. "Darbi-j , *»*• V Vk»J. V*

’ninko” spauda 366 West_ _ - —Broadway, So. Boston 27, 
Mass., išleista 1948 m. Jos 
turinyje: J. Baltrušaičio ‘ 
atvaizdas ir autografas, J. 
Baltrušaičio rankraščio 
pavyzdys (įdėta visas 
ranka rašytas eilėraštis 
“Saulės keliai”), abi Aša-

Žynys
Man žynys pasakė senas — 
Mirksnio saldis menkas penas, 
Pasidavęs kibirkštėlei, 
Tu į naktį krisi vėliai...
Širdžiai pokylio panūdus, 

t Vėtyk amžių kultus grūdus,
Kepk jų sąmalo vakartį 
Ir nuveiksi kelio kartį...
Tamsūs žemės tako vingiai, 
Bet kas žengia juo netingiai, 
Kad ir būtų klysta, pulta, 
Ras žadėtą naktigultą...
Kur pastoja kelią grioviai — 
Jei savim tu pasikliovei, 
Prasibrausi neapviltas, 
Nes drąsa — tikriausias tiltas...
Girk klajoklį linksmabūdį, 
Treja tiek mylėk, kas liūdi, 
Nes taip likta, kad gražiausias — 
Tas, kas ašaromis prausias...
Žydi sodai, dirvos veša 
Tam, kas linksmas kryžių neša, 
Ir po vargo stos jam spėtas, 
Lyg nakties dangus žvaigždėtas.
Kaip dangus žvaigždynus sega, 
Taip ant žemės visa dega — 
Bet žynys man nepasakė, 
Kas — liepsna, kas vaško žvakė...

Jurgis Baltrušaitis.

a
Naujosios Anglijos Lietuvių
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lūpose, jie skamba toli-i straipsnis apie autorių 
mam užjūry gyvenančių j Jurgį Baltrušaitį. Straips- 
lietuvių tarpe, skamba ir I nis parašytas naudojantisI

I Bū lies Psalme f
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PIRMADIENĮ,

Marianapolyj, Thompson, Conn
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Truks amžius, kas amžiams sužėlė, 
Truks mirksnį, kiek mirksnio pelnyta, 
Todėl neliūdėk, ramunėle, 
Kad tu, sužydėjus, nuvytai.
Neslūgsta būtis ir nesenka 
Jos amžinas sklidinas pilnis, 
Tik tai, kas atskirta, kas menka, 
Jūriuoja ir skęsta, kaip vilnys...
Visatos įsakymą ruošęs, 
Ne bergždžias želmuo vienadienis — 
Jo žiedu jos aukuras puošias, 
Ji liepsną ir dūmus suvienys...
Nes puošną visatai išadę, 
Pasvirę, nuvytę, nualę, 
Mes grįžtam į būtį bepradę, 
Mes girmstam į būtį begalę...

Jurgis Baltrušaitis.

plačiais bibliografiniais 
šaltiniais ir remiantis visa 
eile autorių, kurie yra ra
šę apie mūsų didįjį dainių. 
Tai: J. Aichenvaldu, pa
ties J. Baltrušaičio auto
biografija, I. Erenburgu, 
V. Ivanovu, Polonskiu, Li
teratūros Enciklopedija, 
Eva Mmendola Kuhn, A 
de Holsteinu, Prof. B. 
Sruoga, Ant. Vaičiulaičiu,
J. Keliuočiu, A. Miškiniu,! 
A. Rannitu, A. Merkeliu,
K. Arenu, J. Žlabiu, J. Ma-
niku ir kitais. Minimas 

• straipsnis — tai graži lyg i----------
ir mirusio poeto monogra- saulinio masto kūrėjas, 
fija. Jis ilgesnį laiką rašė rusų

i J. Aistis savo straipsnį kalba, bet ir tuo metu nie- 
baigia tokiu pabrėžimu: kad nepamiršo savo Tėvy- 
“Toks, maždaug”, buvo nės reikalų ir jo eilių ko- 
gyvenimas, būdas ir vei- loritas niekad nenutoloĮnašingi žodžiai:
kalai to didelio lietuvio, nuo lietuviškojo kelio, tautos kūrybinė dvasia 
padariusio garbę ne tik Vienok, jo kūryba greitai gali ypatingai padidinti 
savo tautai, bet ir žmoni- pritapo prie pasaulinio žmonijos dvasios lobyną, 
jai”. masto kūrėjų darbų, o gal nes ji turi savo didžiąją

Šio teigimo, žinoma, nie- dar daugiau — prie Vaka- misiją amžių raidoje”, 
nes Jur- "J Europos literatūros j j Ais.

“• O kad Jurgis Baltrusai- .io Jurgi3 ’ Baltrušaitis 
'nusileisdavo iš savo meta
fizinių aukštumų net ir 
prie visai konkrečių žemės 
vietų ar mūsų istorinių 
atminimų: jis dainavo a- 
pie Nemuną ir apie seno
vės vaidilų apeigas, visa 
tai gebėdamas supinti su 
didžiausiomis buities pro
blemomis.

Tolimam užjūry išvydu
si dienos šviesą J. Baltru

Tėviškės šiaudinėse pa
stogėse, tik ten ne taip 
garsiai, paslapčia...

Tai tokios įžanginės 
mintys man peršasi į gal
vą, kuomet žvelgiu ką tik 
gautą iš Amerikos Jurgio 
Baltrušaičio rinktinę lie
tuviškų raštų knvgą, kuri 
paruošta J. Aisčio ir iš
leista Bostone. Jos leidė
jas — naujoviškas “knyg
nešys”, tartum anuomet 
Jurgis Bielinis, didelis lie
tuviškosios knygos mylė
tojas ir jos skleidėjas to
limam užjūry—kun. Pran
ciškus M. Juras.

Ne recenzuoti, žinoma, 
tą knygą aš čia noriu, nes 
jos autorius, nors jau mi
ręs, per daug gerai pažįs
tamas mūsų visuomenei, 
per daug gerai žinomas 
lietuviškosios knygos my
lėtojams ir knygos turi-, 
nys kalba pats už save.! 
Čia aš noriu tik pasi-į 
džiaugti tuo gražiu ir. kas nenuginčys, 1 
stamboku Jurgio Baltru-Į gis Baltrušaitis buvo pa-

■•••
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tis visą laiką žvelgė vis 
pro lietuviškus akinius, 
nors rašydamas ir rusų 
kalba, gražiai paliudyja 
jo paties ištarti tokie pra- 

“Mūsų

OLD GOLD ruošia 
tiktai vienatį 

dalyką: Pasaulyj 
Geriausį Ta

'Dėl “Treat” vietoje “Treatment” Rukykile^OLD GOLDS

" • Jį
Visi keliai Liepos 5 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį X 

parką, kur įvyks tradicijinė NAUJOSIOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA. X
Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, X 

pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais X 
draugais ir prieteliais. X

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

DIENOTVARKĖ
11:00 vai. ryte Iškilmingos Šv. Mišios už Lietuvius žuvusius kare.
1:30 popiet Baseball lošimas tarp So. Worcester ir Waterbury. X
3:00 popiet Lošimai, bėgimai, vaikams, mergaitėms. Premijos bus duo- X

damos. X
4:00 Iškilmingas įteikimas Kacetininkų pelenų Marianapoliui globoti. X
5:00 Kryžiaus Keliai arba stacijos. . . X

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA. X

Pradžia 4-tame pusi. i
. I

miesčių ir marą sukelian
čių lūšnų. 0 vis dėlto keiks 

skirtumasšaičio eilių knyga yra be- nežmoniškas 
galiniai didelė dovana gyvenimo sąlygose buvo 
kiekvienam lietuviui. Ji tarp “pono1
guos kiekvieną iš mūsų, tarp “ponios” ir tarnaitės, 
nors ir sunkiausiame var-l 
ge begyventi, tai bus tar-’

I A - - —- - - I

>” ir “artojo”,

Tas neleistinas susiskal
dymas į “aukštuosius” ir 
“žemuosius” nedidino mū
sų tautinės energijos nei 
broliškumo, priešingai, 
ugdė neapykantą.

i Dabar visi tapome lygūs 
1 ubagai: be savos pastogės, 
be patogumų — ir tiems, 

j Xurie liko Lietuvoj, ir 
tiems, kurie pabėgome. 
Dingo visa, lyg nebuvę. 
Tik širdyje kartumas. 
Laukiame, rankas ištiesę, 

, kaip ubagai per atlaidus, 
iš kur gardesnį kąsnelį 
gauti, padoresnį drabužėlį 
sugriebti. Nemalonu! Bet 
ką daryti.

I Nesvarbu dabar vengti 
' biedno ir sveikintis tik su 
sau lygio. O kaip miela da
bar sutikti tik lietuvį, ne

kas jis bebūtų.

į tum gyvybinis balzamas 
kiekvieno lietuvio sun
kaus gyvenimo kely. Kny
goj sudėtų eilių akordai, 
neabejoju, stebuklingais 
keliais nuaidės ir į mūsų prisiminti, kad ir pats tų 
pavergtą Tėvynę, prie se- žodžių autorius, Jurgis 
nos lūšnelės ir atsimuš, Baltrušaitis, anaiptol, ne 
kaip šio rašinėlio motto visą laiką žygiavo rožėmis svarbu, 
paimtam posmely paša- klotu keliu, vienok — jis Koks brangus tas Jtroliš- 
kyta, kur “Prie pat jos nepalūžo ir kūrė, darbavo- * --j?-“----" "-Ji”!
slenksčio piktžolės želia”..1

gos tomas 
papnoš kiekio lietuvio tarti gilios padėkos žodis' 8 Tre4iojj k 
privatines bibliotekos len- ir pačiam knygos leidėjui 
tynas ir, sunkiausių vargų kun. P. M. Jurui, nes, ži-Į 
dienomis, jis galės iš jo nant sunkias knygų leidi- 
pasisemti sau stiprybės, į- mo sąlygas Amerikoj, tai jo duosnią ranką. Didžiau- 
gauti naujų jėgų... Beskai- yra padarytas labai kilnus sias duosnumo ir gailes- 

■ ‘jtydamas šį veikalą-—kiek-ir labai didelis darbas. f tingumo ženklas yra, kai

2_’ ‘ Z ~ ~ . kūmas! Ištremime. 9 kdks
si ligi mirties savos Tėvy- j*s buvo Lietuvoj? Graži 

Šis puikiai išleistas kny- nes labui... I pamoka, perkama už kan-
pavyzdingai Baigiant, žinoma, tenka1 cias, kraują ir ašaras.

. vienas lietuvis* galės kartu

— gai
lestingumas

Varge pažinsi dranga ir

■ nos kąsnelis pusiau. Tai 
savaime seka iš tikrojo 

i broliškumo, be raginimų, 
be prašymų, be raukšlių 
kaktoje.

Būdami po močiutės Lie
tuvos sparnu, nepatyrę 
vargo ir bado, gailestingu
mo dorybe nepasižymėjo
me.

Štai taip sau vaizdelis. 
Nieko nekaltinant. Nieko 
galvoje neturint.

Dideliame Lietuvos aps
krities mieste buvo labda
rybės organizacija, kuri 
turėjo išlaikyti senelių 
prieglaudą su 67 pabėgė
liais. Na, ir pritrūkome pi
nigų. Ka reiškia vienas li
tas nuo šimto į mėnesį! Ką 
daryti? Rinkliavą? Ne! 
Reikia suruošti labdary
bės balių ir sukviesti visą 
inteligentiją, tai ir bus 
gražaus pelno. Gerai. Su
tarta. Padaryta.

Baliui praėjus su dideliu 
pasisekimu advokatas, gy
dytojas ir aš su vedėme

(Bus daugiau)

Pranys Alšėnas. laužiamas paskutinis duo- ~DarNnmkc.
Remklte tuo* profe«Uon»tu« Ir hl» 

nleriut, kurie mvo skelbimai* remia


