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VOL. XXXII No. 53.Istorija kartojasi
Gen. Eisenhowerio “no” 

nebuvo “yes”
Rudieji ir raudonieji

Šiemet Amerikoj kartojasi 
tas, kas čia buvo įvykę prieš 
16 metų. Tik tas pasikartoji
mas įvyksta kito kailio sąskai
ta. Prieš 16 metų darmblys 
jautėsi, kaip žuvis ant kranto 
išmesta, o asilas — kaip žuvis 
gelmėse. Šiemet tų sutvėrimų 
rolės pasikeitė.

Anuomet Hooveris buvo dis
kredituotas, paniekintas, pa
smerktas dėl ištikusios depre
sijos. Dabar laikai geri, pramo
ninės depresijos nei už hori
zonto nesimato. Tai kodėl Tru
manas yra diskredituotas? 
Kaip anuomet Hooverį suėdė 
naminė depresija, tai panašiai 
Trumaną dabar ėda jo partijos 
užsieninės politikos depresija.

•
Šiemet dalis respublikonų ir 

dalis demokratų varėsi už ge
nerolų kandidatūras į preaiden- 
tus. Respublikonų kandidatas 
gen. MacArthur buvo sutikęs 
būti kandidatu, o demokratų 
kandidatas gen. Eisenhover ne. 
Mat generolai greiti stoti į to
kią kovą, kur aiškus laimėji
mas, o kur aiškus pralaimėji
mas, tai tik nepaprastos aplin
kybės priverčia į tokią kovą 
stoti. Abu minėti generolai ma
tė, kaip išrodo kovos laukas ir 
abu pagal tai pasielgė.

Kai agitacija už gen. Eisen- 
howerio kandidatūrą buvo pu
sėtinai įsisiūbavus, tai jis išlei
do ilgoką parriMttoui, kuriame

Į tai neatsižvelgiant, tūli demo
kratų vadai tęsė agitaciją už 
gen. Eisenhowerio kandidatūrą. 
Dėl tos priežasties gen. Eisen- 
hower, jau pradėjęs eiti Ko
lumbijos universiteto preziden
to pareigas, tame reikale pada
rė ypatingą pastabą. Jis pasa
kė, kad kaipo universiteto pre
zidentas, jis turįs aiškinti, 
kad “no” nereiškia “yes”, kad 
jo nesutikimas būti kandidatu 
į U. S. prezidentus nereiškia jo 
sutikimą.

Ir to tūliems demokratų va
dams neužteko ir jie agitacijos 
už jo kandidatūrą nenutraukė. 
Demokratų konvencijos išvaka
rėse generolas panaujino savo 
atsisakymą.
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LDS SOMAS
Sekmadienį ir pirmadie

nį, rugsėjo 19 ir 20 dd. š. 
m. įvyks LDS metinis sei
mas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoj, Norwood, Mass.

Kleb. kun. Feliksas E. 
Norbutas, LDS Akcijos 
Komisijos narys, labai 
nuoširdžiai priėmė seimą 
ir kviečia visus organi
zuotus lietuvius katalikus 
darbininkus šiame seime 
dalyvauti.

KUMG'J VIENYBES SEIMAS
« _______________

Kun. Pr. M. Juras pra
neša telephonu, kad Kuni
gų Vienybės metinis sei
mas įvyks tuojau po AL- 
RK Federacijos Kongre
so, būtent, antradienį, 
spalių 19 d. š. m., Chica
go, III.

I

Susbokeme Kiršty tam
Naujoji Anglija galop 

susilaukė tikrai karštų 
dienų. Praeitą sekmadienį, 
pirmadienį ir trečiadienį; 
nieks “neberūgojo” <__
šaltos vasaros. Šiluma pa
siekė 96 laipsnius ir vos,! 
vos nesumušė rekordo.

Sulakė tatai

D.RBININKAS
KKKKIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PENKTADIENIS (Friday), LIEPOS (July), 16 D., 1948 MZ, •
TeL SOth Boston 8-2680

Vaizdas parodo atvykusių Jung. Valstybių militarių ir diplomatinių 
ekspertų į Frankfurt, kuriuos sutink vyriausias Jung. Valstybių vadas 
Vokietijoje, Gen. Lucius B. Clay. Berfyno padėtis dėl Sov. Rusijos įvai
rių “stabdžių” prašyte prašosi amerĮ|tiečius įsigilinti į dienos situaciją.

J. E. ARKIVYSKUPAS CUSHING 
UŽGYRĖ IR LAIMINA LKRV 

PROGRAMĄ v f

Kun. Pr. M. Juras, Ku- Jutkevičius. ] 
w* ,nigų Vienybės ir LDS Juras, Komisijos 

Centro pirmininkas, pra- šiomis 
neša, kad J. E. Arkivys
kupas Richard J. Cushing, 
D. D., užgyrė ir laimina 
Lietuvių Katalikų Radio 
Valandos programą, tran
sliuojamą iš WV0M sto
ties Brookline, Mass., sek
madienių rytais 9 vai. Šių 
LKRV programų vedėju

j, “barbffffiiko’^ redak

Laimė Virto llelai.T.e
Tūlas Samuel Kennan 

išsikeitęs $700.00 bonų į 
pinigus laimėjo arklių 
lenktynėse virš $3000. Bet 
jam grįštant, Eostone,

Kun. Fr..51.,Devonshire stoty, išlipus! 
vardu, į§ požeminio traukinio, jis 
laišku tapO sulaikytas trijų plė- 

praše Jo Ekscelencijos tą gjįų, kurie matyt jį sekė
dienomis

pasiūlymą užgirti. Jo Ek- nuo arklių lenktynių 
scelencija ne tik užgyrė, vietos. Iš jo atėmė $3,800. 
bet ir laimina tą kilnų Toji jo “laimė 
darbą.

” virto ne-
laime.

♦------- ■ ..f
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Tel. SOuth Boston 8-2680 SDCCENTS.

Prez. Trumanas Nominuotas
Vice Prezidentu Nominuotas 

Senatorius Barkley

Prezidentas kaltina GOP už Demokratų Partijos darkę 
sabotažavinų

anti - poli taksų įstatymų 
pravedimą. Jis reikalavo, 
kad Kongresas pravestų 
įstatymus civilių teisių 
apsaugojimui. Tačiau 
Kongresas to nepadarė. 
Pietinių valstybių blokas 
sukilo ir 263 balsus atida
vė už Senatorių Richard 
B. Russell iš Georgia. Jis 
būtų gavęs dar 22 balsus, 
jeigu Mississippi delegaci
ja nebūtų išėjus iš seimo. 
Ši delegacija išėjo dėl to, 
kad seimas įtraukė į savo 
platformą plačias “civiles 
teises”.

Kaip tik Prezidentas 
Trumanas užbaigė kalbą, 
seimas buvo nutrauktas 
2:31 vai. rytą (Bostono 
laiku).

Seimas Prezidentui įtei
kė Laisvės Varpo kopiją, 
kaipo Demokratų vienin
gumo ir taikos visam pa
sauliui ženklą.

Halifaz, N. S. — Muiti
nės valdininkas Charles

j X '"DarbiBIilko’’ redak- 
bomberj B-17 čia *tskn-. torius, los sekretorius ir* *   , ~ | tonus, ovo seKretonus ir 
dusĮ iš New Yorko. Bom- 'ALRK Federacijos Centro 
bėrio vairuotojas kapito-jpirmininkas
nas Schandler iš Miami, 
Fla., užginčino, kad jis su 
9 keleiviais skrenda j Pa
lestiną, tai esanti tik pra
tybų kelionė, o tie 9 vyrai 
tai aviacijos mokiniai.

Jie sulaikyti iki bus 
gauta iš Kanados vyriau
sybės patvarkymas tuo 
reikalu.

Kaip žinoma, p. A. F. 
Kneižys yra pasiūlęs Ku
nigų Vienybei ar jos Pro
vincijai radio laiką Kata
likiškajai Akcijai. Kunigų 
Vienybės Provincija išrin
ko komisiją, į kurią įėjo 
kun. Pr. M. Juras, kun. 
Jonas švagždys ir kun. J.

Rusija Atmetė Jung. Valstybių 
Reikalavimą Atšaukti Blokadą

KRUVINOS RIAUŠES ITALIJOJ
- —————— z '

Raudonių vadas sužeistas šūviais. 
Daug sužeistų riaušėse

Gen. Eisenhower ir yra pri
sidėjęs prie Amerikos “skalby
klos” suteršimo. Jis sulaikė A- 
merikos armiją pjie Berlyno, 
kad davus progą Stalino dris
kiams sugarmėti į Vokietijos 
sostinę, kur dabar Amerikai ir 
Anglijai priseina rietis su Mas
kva. Jis, Maskvoj viešėdamas 
pas raudonąjį Erodą, pareiškė, 
kad nematąs jokio kliuvinio, 
kurs Amerikai ir Rusijai truk
dytų taikiai ir draugiškai su
gyventi. Taigi gen. Eisenhover 
prisidėjo prie Maskvos ponų 
ragų užauginimo.

Gen. Eisenhower matė reika
lą aiškinti, kad “no” nereiškia 
“yes”. Bet jis dar nepamatė, 
kad Amerika ir jis pats apsiri
ko, manant, kad Berlyno po
nams reikėjo sakyti “no”, o 
Maskvos ponams — "yes”, 
Dar jis nepraregėjo, kad Mas
kvos ponai nei kuo nėra geres
ni už Berlyno ponus, o kaiku- 
riaise atvejais daug baisesni.

Kaltina alijantus už visus 
nesusipratimus

Londonas — Rusija at
metė Jungtinių Valstybių 
reikalavimą atšaukti ke
lių uždarymą į Berlyną 
pirm negu bus pradėtos 
derybos Berlyno klausi
mu.

Rusija sutinka pradėti 
derybas ne tik Berlyno, 
bet ir visos Vokietijos 
klausimu, tačiau nesutin
ka atidaryti kelių geležin
keliais ir žeme į Berlyną, 
suprantama, kol nebus pa
tenkinta Rusija. Kaip ži
noma, Rusijos zonos vo-

reika-kiečiai komunistai 
lauja, kad alijantai išsi
trauktų iš Berlyno. Jeigu 
Jung. Valstybės, Anglija 
ir Prancūzija patenkintų 
Rusijos komunistų reika
lavimus, tai Rusija kaip 
bematant užvaldytų ir vi
są Vokietiją.

Rusija sako, kad Berly
nas yra jos zonos dalys, o 
Jung. Valstybės, Anglija 
ir Prancūzija savo protes
to notose aiškiai pareiškė, 
kad Berlynas yra tarptau
tinė zona!

Roma — liepos 15 — 
Studentas Antonio Pal- 
lante, 25 m. amžiaus, pa
leido šūvius į Maskvos- 
treniruotą komunistų va
dą Palmiro Togliatti. Pa
starasis ėjęs su kita mo
terimi iš parlamento po
sėdžio nusipirkti ledų. Be
einant gatve, piktadarys 
paleido šūvius ir pavojin
gai sužeidė Togliattį.

Policija areštavo Anto
nio Pallante ir klausinė
jamas pasisakė, kad jis 
jokiai partijai nepriklau
sąs. Jis paleidęs šūvius į 
Togliatti už tai, kad jis 
negalėjęs “toleruoti” jo 
dalyvavimo Kominformo 
susirinkimuose. “Aš jį lai
kiau atsakomingu”, sakė 
jis policijai, “už italu žu
dymą Italijoj po jų išlais
vinimo (iš nacių ir fašis
tų). “Gerai įsitėmykite,” 
sakęs jis, “aš reiškiu ‘ita
lų’ ne ‘fašistų’.”

Italijos komunistai, tuo
jau po Togliatti sužeidi
mo, atsišaukė į visus dar
bininkus. Prasidėjo strei
kai ir demonstracijos. Ki
lo kruvinos riaušės. Daug 
demonstrantų ir riaušių

kai-malšintojų sužeista, 
kurie mirtinai.

Raudonieji reikalauja, 
kad De Gasperi valdžia 
atsistatydintų. Ta č i a u 
valdžia laikosi tvirtai ir 
reikalauja, kad .darbinin
kai grįžtų darban, nes pa
leisti šūviai į Togliatti 
nieko bendra neturi su 
valdžios darbais.

Matyt, kad komunistai 
kaip tik ir laukė progos 
sukilti prieš valdžią, kuri 
stengiasi atstatyti kraštą 
iš karo griuvėsių.

Vaqis Paliko Saro Adresą, 
Už Tai Jį Turėjo Pakeisti

Philadelphia, Pa.— Pre
zidentas Harry S. Truman 
iš Missouri pirmu balsavi
mu 947J/£ iš 1234 balsų 
nominuotas Demokratų 
partijos kandidatu į Pre
zidentus. Senatorius Al- 
ben W. Barkley iš Kentu- 
cky aklamacijos būdu tos 
partijos nominuotas kan
didatu į Vice Prezidentus.

Kai Prezidentas Truma
nas buvo nominuotas, tai 
jau buvo ketvirtadienio 
rytas. Jis, gavęs nomina
ciją, pasakė kovojančią 
kalbą, kurioj pasmerkė 
80-tąjį Kongresą, kurį su
daro dauguma respubli- 
Ikonų, už Demokratų par
tijos darbų sabotažavimą 
per 16 metų. Prezidentas 
pasakė Demokrat a m s, 
kad jis šaukiąs Kongresą 
sesijai liepos 26 d. Jis sa
kė, kad reikalaus Kongre
so padaryti tai, ką Res
publikonai yra pažadėję 
savo 1948 platformoje. Jis 
ypatingai paminėjo kainų 
kontrolę, civilių teisių į- 
atetvmą, minimumo algų 
pakėlimą, pratęsimą so- 
cialio saugumo, 
būtinų gyvenimo pageri
nimui įstatymų pravedi
mą.

Prezidentas Trumanas 
sakė, kad jis priversiąs 
Respublikonų kontroliuo
jamą Kongresą laikytis 
savo pasižadėjimų, ku
riuos Respublikonai priė
mė savo partijos seime ir 
įtraukė juos į partijos 
1948 platformą, kad su
mažinti pragvvenimo kai
nas ir parūpinti užtekti
nai namų gyvenimui, bedarbio pašalpą 
Taipgi reikalausias laikv- šalyje, būtent $51.00 sa- 
tis pažadėtu civilių teisių. I vaiteje. Jis turi 13 vaikų.

Prezidentas Trumanas, Todėl be savo $25.00 sav. 
būtu gavęs visus balsus,; kaipo bedarbio jis gauna 
jei jis nesilaikytų už anti- dar po $2.00 savaitėje dėl 
lynčo, anti-Jim Crow ir kiekvieno savo vaiko.

Sulakyti Keturi Orlaiviai

ir kitų

Washington — Ameri
kos vyriausybė yra sulai
kius keturis orlaivius. Jie 
buvo įtariami pasiruošę 
skristi į Palestiną. Tuo 
tikslu Valstybės Depart- 
mentas nori gauti dau
giau žinių. Oficialus šios 
šalies nusistatymas yra 
laikytis neutraliai šioje 
žydų su arabais kovoje.

6am $51 Savaitėje 
Pašalpos

Vienas Massachusetts 
žvejys gauna aukščiausią 

visoje

Daugelis žymių demokratų 
vadų, ieškodami naujo kandi
dato į prezidentus, kritikavo, 
žemino ir niekino Trumaną. 
Tas tik didino demokratų pa
krikimą ir neviltj.

West Springfield, Mass. 
Įsibriovęs į J. A. Bauche- 
min namus, vagilius juos 
apkraustė. Kad savęs ne
apsunkinus per didele 
našta, jis apsivilko geru 
švarku, o paliko savo se
nąjį. Tik čia padarė mažą 
klaidą — savo 
švarke paliko ir 
resą... Dėl tos 
klaidelės turėjo 
savo seną adresą nauju — 
kalėjimo adresu.

sename 
savo ad- 
mažytės 
pakeisti

VYSKUPO KONSEKRACIJA
Provideiice, R. I. — Lie-> valdininkų buvo pilnutėlė 

pos 14, Šv. Petro ir Povilo' katedra. Žmonių 
Katedroj tapo konsekruo-1 stovėjo 
tas vyskupu Prel. Russell Naujasai vyskupas 
J. McVinney. Konsekraci- šioj valstijoj gimęs, pasi
jos apeigas atliko Šv. Tė- žymėjęs laikraštininkas ir 
vo atstovas, Washington, užims vietos diecezijos 
D. C., arkivysk. Amlete'ganytojaus pareigas, bei 
G. Cicognani. Pamokslą į Baltimore. M. D iškelto 
nnctAkp rkvstnnn nrlrivva* 

ko^ kuri yra tikrai nepavy- praeitą Šeštadienį.'' Mirusi kūpąs, Ričhard J. Cu-ir 
shing. Svečių kunigų ir į- kruoto

Mirė Dėl KadžioPrez. Truman nuo seniai bu
vo pareiškęs norą ir sutikimą 
būti kandidatu į prezidentus. 
Savo nusistatymo nepakeitė ir ki 52 m. rasta negyva ša
po to, kai prieš jį iš viršūnių vo kambariuose 96 L St., 
ir apačių pasipylė kritikos, pei- South Bostone, liepos 12 
kimai, niekinimai. Demokratai d. Ją rado jos brolis. Pa- 
privalo jam būti dėkingi bent darius medikališką ’tyri- 
J!Ž..Ui’,..k!d.2ia stoti į m*’ pasirodė, kad ji mirus
dėtina.

Našlė Helen Debresiels-

minios 
ant šalygatvių. 

yra

įnuo širdies smūgio, kurio’___ o.____, ___ .. c
P. G. priežastimi buvo karštis, (vairių valstijos ir miesto Keough vietą.

arkivyskupu konse- 
Frances P. Mc-

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
Šias Lietuvių Radio Valandos programas skiria

me mūsų didvyrius — Darių ir Girėną paminėti, 
kurie žuvo ant tėvynės — Lietuvos slenksčio, Soldino 
miškuose.

šeštadienį, liepos 17 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

SEKMADIENI LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, liepos 18 d., 9 valandą rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 
Mass. taip pat turėsime progą klausytis gražios ir 
turiningos radio programos.

Kalbės Tėvas Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LimUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449



Kun. Rusteika Paskirtas 
meoonu

Penktadienis. Liepos 16, 1948

TORONTO PARAPIJOJE 
LIETUVIS KLEBONAS

Atsižvelgiant į didėjantį 
lietuvių skaičių Toronto, 
Kanada, mieste. Jo Emi
nencija Toronto Kardino
las. James McGuigan nuo 
liepos pradžios šiame mie
ste esančios lietuvių para
pijos klebonu paskyrė lie
tuvį kun. Petrą Ažubalį. 
Naujasis parapijos klebo
nas jau pora savaičių kaip 
eina savo pareigas. Jau 
jaučiamas daug gausesnis j statymai tarpusavyje ir į- 
tikinčiųjų bažnyčios lan
kymas. kaip kad buvo iki 
šiol, kada nelietuvio kle
bono daugelis tikinčiųjų 
negalėdavo suprasti pa
mokslų. Girdėti, kad bus 
imtasi priemonių laikyti 
sekmadieniais dvejas mi
šias.

Naujojo, lietuvių kilmės, 
kunigo paskyrimą parapi
joje lietuviai sutiko labai 
nuoširdžiai. Jaučiama di
desnis tikinčiųjų bendra- 
vimos su naujuoju klebo
nu. o kartu ir nuoširdi 
parama iš lietuvių pusės, 
betvarkant naujoje klebo
nijoje įsikūrimo darbus.

Kun. Ažubalis nuošir
džiai kvietė visus Toronto

geros valios lietuvius nuo
širdžiai bendrauti su lie- 
įtuviškąja parapija. Ypač 
ijis pabrėžė vienybės ir 
* kultūringo tarpus a v i o 
i bendradarbiavimo mintį. 
’ Naujojo klebono manymu. 
‘ “po motinišku Bažnyčios 
Ispanių gali ir turi rasti 
!priebėgą ir laimę visi, ne
žiūrint. jei kada pavienių 

■ asmenų asmeniniai nusi-

■ vairūs būtų”. Klebono ma
inymu. kad torontiečiams 
'lietuviams Lietuvių Para- 
Įpija ateityje turi likti re
liginio ir kultūrinio gyve
nimo centru ir širdimi.

Naujajam lietuvių para
pijos Klebonui tenka nuo
širdžiai linkėti daug pasi
sekimo. kantrvbės ir tak- 
to šiose atsakomingose 
pareigose. Į jį atkreipta 
daug akių ir jame sudėta 
dar daugiau vilčių, kad 
margą Toronto lietuvių 
visuomenę ateityje suvie
nijus, o .dabar labiau, kad 
ši didžiulė gerų norų mū
sų brolių lietuvių kolonija 
būtu atnaujinta Kristuje.

Z. Salys.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTE

. Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Liepos 25 dieną Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne į- 
vyks didelės iškilmės: lie
tuviškosios mergaičių sto
vyklos iškilmingas užbai
gimas ir ta proga Lietu
viu Susiartinimo šventė.

ŠVENTES PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos 

Pamaldos, šv. Mišias at
našaus Prelatas J. Ambo- 
tas. Pamokslą sakys tik 
ką atvykęs- iš Vokietijos 
karo kapelionas kun. Jen- 
kus. Palaiminimą Švč. Sa
kramentu suteiks Prela
tas K. Urbonavičius.

Prie Lietuviško Kry
žiaus iškilmės įvyks tuoj 
po pamaldų. Visi šventės 
dalyviai su procesija nu
vyks prie kryžiaus. Čia 
bus trumpas susitelkimas 
ir malda už ’ kenčiančią 
Lietuvą. Įspūdingą kalbą 
pasakys nesenai atvykęs 
iš Europos, žymus kalbė
tojas Dr. Vincas Šmulkš
tys.

12:30 vai. Svečių Pietūs. 
Visi bus pavaišinti ska
niais lietuviškais pietu
mis. Pilni pietūs kainuos 

įtik $1.25. Po pietų svečiai 
galės pailsėti, išbandyti 
savo laimę bazare, bingo 
ir kitur.

4:30 vai. Linksmiausia 
iškilmių dalis — jaunųjų 
lietuvaičių pro g r a m a. 
Mergaitės vaidins P. Vai
čiūno veikalą “Laimės gė
lė”, šoks, vaidins, dekla
muos. Iš 50 stovyklos 
mergaičių išrinkta viena 
Amerikos lietuvaitė pra
ves programą. Visos mer
gaitės bus pasipuošusios 
lietuviškais rūbais.

Seselės ir Nekalto Prasi
dėjimo Gildą maloniai vi
sus kviečia ir visų laukia.

____________
PAIEŠKO

Komunistai Kaltina 
Komunistus

Belgradas — Makedoni- į 
jos Komunistų partija ■ 
(Makedonija yra dalis Ju-į 
goslavijos) paskelbė kai-j 
tinimą Albanijos ir Bul-! 
garijos komunistų parti
joms, būk jos norinčios 
užgrobti Jugoslavijos te
ritoriją. Savo kaltinime 
sako, kad minėtų šalių ko
munistų partijos prita- 
rančios Kominformo kal- 

i tinimui Jugoslavijos ko- 
į munistų už tautiškumą, 
į gi 1941 Bulgarijos Komu- 
i nistų partija uzurpavusi 
Makedonijos Komunistų 
partiją Ir ją atskirusi nuo, 
Jugoslavijos komunistų 
partijos. Ir po šiai dienai 

i bulgarai norį atplėšti Ma
kedoniją nuo Jugoslavi
jos.

■■■ ■
Puodas Ir Katilas

Washington — Ameri
kos Balsas — “Voice of 
America” savo radio tran
sliacijoj į užsienius apibu
dino dabartinį konfliktą 
|tarp Jugoslavijos Tito ir 
Maskvos Kominf o r m o, 
kaip atsitikimą, kur “puo
das kaltina katilą, kad jis 
juodas”.

Kuomet ginčas kila tar
pe komunistų, kur vieni 
kitus kaltina nesilaikyme 
demokratijos, varžyme pi
liečių laisvės, bei dėl lais
vų balsavimų, tai jau tas 
išeinąs iš rimtumo ribų ir 
pereina į komiškąją srytį.

Sulaužė Seną Tradiciją
Per 300 metų Bostono 

miesto sode (Boston Co- 
mmon) nebuvo leidžiama 
jokiems vertelgams dary
ti biznio. Dabar čia pradė
jo veikti trvs “bufetai ant 
ratų”, kur parduodama 
nesvaiginami gėrimai, sal
dainiai, šaltakošė ir tt. 
Jiems operuoti leidimus 
išdavė Curley miesto ad
ministracija. Senų tradici
jų šalininkai dėlei to labai 
nustebo.

DARBININKAS

VVilliam O’Dvvyer, New Yorko Mayoras (kai
rėj), vizituodamas Caribbean sustojo Santo Do
mingo in Ciudad Trujillo, Dominican Respubliko
je, ir lydimas Arkivyskupo Pattini stebi katedro
je vietą, kur guli Christopher Columbus palaikai.

NEPRIEME PENKIŲ RUSIJOS 
PAVERGTŲ RESPUBLIKŲ

Jonas, sūnus Igno. Putvinas 
ieško savo pusseserių Antužai- 
tės Basės, išvykusios i Ameri- 

|ką 1936 mt. ir Antužaitės Ma-

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes. konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadivay So, Boston 27, Mass.

Vietinis kleb. kun. Pr. 
Virmauskas praneša tele- 
phonu, kad jis sužinojęs iš 
spaudos, kad kun. Jonas 
Rusteika paskirtas St. 
Mary’s parapijos klebonu, 
Moline, Kansas.

Kun. Jono Rusteikos tė
veliai gyvena So. Bostone, 
ir jaunas kunigas yra pra
dinius mokslus baigęs So. 
Bostone.

Sveikiname kleb. kun. 
Joną Rusteiką ir linkime 
Dievo palaimos.

Vatikanas P< kaitė Sura-
minimo Raštg TogBatti
Roma, liepos 15 — Pra

nešama, kad Šv. Tėvas 
Popiežius Pijus XII, suži
nojęs apie pasikėsinimą 
ant Togliatti gyvybės, per 
savo valstybės Sekreto
riatą pasiuntė Togliatti 
suraminimo ir užuojautos 
raštą.

Kotambija. Piety Amerika
Lietuvių Imigracija j Kolum

biją Didėja
Pastaruoju laiku gyvėja lie

tuvių imigracija į šią Pietų A- 
merikos Valstybę.

Gegužės pabaigoje atvyko iš 
Švedijos p. Antanas Slapaitis 
ir Marija Teresa Radzevičiūtė 
ir apsistojo Bogotoje Lietuvių 
Komiteto globoje.

Birželio mėnesy atvyko iš I- 
talijos p. Tautginas su žmona 
ir dar du tautiečiai. 29 birželio 
pasiekė šį kraštą kun. Dr. 
Dambrauskas, ir 11 liepos yra 
laukiamos p. P. Barono ir Pikt- 
čilingio šeimos. Taip pat galu
tinai liko sutvarkytas leidimas 
kitoms 116 lietuvių šeimoms 
ir pasiųstas Romos, Bernos, 
Paryžiaus ir Kopengageno Ko
lumbijos Konsulatams.

Kaip matoma atvyks lietuvių 
iš visų šių keturių kraštų. Ypa
tingo supratimo lietuvių trem
tinių reikaluose ir didelio nuo
širdumo duodant visas galimas 
lengvatas mūsų tremtiniams 
parodė Kolumbijos Bernos 
Konsulato konsulas Dr. M.

Neužilgo Anglijoj Pasibaigs. 
Duonos Racionavimas

London — Maisto mi- 
nisteris, John Strachey, 
pareiškė Atstovų Butui, 
kad duonos racionavimas, 
kuris veikia Anglijoj jau 
du metai, neužilgo bus 
baigtas.
rytės, išvvkusios į Ameriką 

11937 mt.. gyvenusių Lietuvoje.
Saulažolių kaime, Gargždų vi., 
Kretingos apskr.

Mano adresas:
Jonas Putvinas 

(20b) Braunsch werg 
Rautheimerstr. 12 
Roselies Kaseme 

BĮ. III. 2. 64

Maskva, Rusija — Tass, 
oficiali sovietų žinių a- 
gentūra, paskelbė val
džios dekretą, pagal kurį 
visiems nekolektivizuotų 
ūkių ūkininkams pakelia 
mokesnius. Taipgi pakelia 
mo k e s n i u s ir kolekty
vių ūkių darbininkams, 
kurie turi kokią nors sa
vastį.

Pagal seną agrikultūros 
mokesnių mokėjimą, ko
lektyviai ūkininkai arba 
pavieniai ūkininkai, gau
dami iki 2,000 rublių pa
jamų, turėjo mokėti 160 
rublių metams. Dabar jie 
turės mokėti 220 rublių. 
Gaunantieji iki 3,000 rub
lių pajamų, kurie mokėjo 
260 rublių mokesnių, da
bar turės mokėti 350 rub
lių: 4,000 rublių pajamų 
mokėjo 380 rublių, o da
bar turės mokėti 510 rub
lių, ir už 8,000 rublių pa
jamų mokėjo 1,220 rublių, 
dabar mokės 1,600.

Visoje Rusijoje ir jos o- 
kupuotuose kraštuose ū- 
kininkai spaudžiami įvai
riais mokesniais, kad jie 
išsižadėtų savo ūkių ir 
dėtųsi į kolektyvus, t. y. į

! valstybinius ūkis. Tačiau 
ir kolektyvių ūkių darbi
ninkai, vergiškai dirban
tieji, yra apkrauti stam
biais mokesniais.

Vokietijos Buvęs Armijos 
Viršininkas Paleista

i -----------
Diss, Anglija. — Buvęs 

tyriausias galingosios Vo- 
į kieti jos armijos viršinin- 
ikas, Field Maršalas Wal- 
įter Von Brauchitsch, 67 
i m. amžiaus tapo paleistas 
iš nelaisvės Anglijoj. Jis 
su gen. Oberst Adolf 
Strauss, 68 m. buvo prie
ky būrio karo belaisvių, 
kurie buvo paleisti iš Red- 
grave ligoninės. Jie išvy
ko laivu į Hamburgą.

Pakels Algas Plieno Pra- 
monCS VaTMiHiKainS

New York — Čia suži
notas, kad didžioji United 
Statės Steel Corp. pakels 
savo darbininkams algas. 
Pakėlimas bus apie 12y2c 
į valandą. Tuo pakėlimu 
pasinaudos apie 280,000 
darbininkų.

RUSIJA PAKELE MOKESNIUS 
ŪKININKAMS

Englische Zone. Germany.

Genovaitė Palevičiūtė - Sle- 
pakavonienė, gyvenanti Hanau 
m.. Vokietijoje (Adresas: G. 

Į Slepakovienė. (16) Hanau a. 
i M. Lamboystr. 84. D. P. Camp. 
i 4-31, Germany. U. S. Zone) ieš- 
' ko savo brolio Adomo Matule- 
viciaus. apie oo metų amžiaus, 
kilusio iš Glūko kaimo, Varė
nos vaisė., Alytaus apskr., iš- 
vykusio į Ameriką prieš apie 
25-30 metų. Žinantieji apie ma
no brolį arba apie jo šeimos 
narius, prašomi pranešti man. 
Būsiu labai dėkinga.

G. Slepakovienė”.

Kopenhaga, Danija — dus. Manoma, kad seks ir 
Europos kongresas dėl daugiau areštų. Be to ir 
paskirstymo bangų ilgu-į kai kuriems politikieriams 
mo dviem — prieš — vie- pasidarysią “karšta”, be 
ną balsais atmetė Rusijos kurių raketieriai nebūtų 
pavergtų respublikų —taip įsigalėję. 
Lietuvos, Latvijos, Esti- 
jos, Moldavijos ir Kareli-į 
jos prašymą priimti į tą 
organizaciją.

Rusija ir kaikurie josi 
pavergtų kraštų atstovai1 
protestavo prieš tokį nu- 
balsavimą, bet veltui.

*---- m*- v*-* r---Amenneaai rutina xvo 
Aerodroną Berlyne

Prasidėjo Areštai Revere

Revere mieste, Valstijos 
policija veda tyrinėjimą galba 
dėl gengsterių bei raketie-' ‘ 
rių įsigalėjimo. Jau suim
ta 6 įtariami raketieriai, 
kurie beveik vis turi ilgus 
kalėjimo ir areštų rekor-

Berlynas — Dėlei rusų 
blokados, amerikiečių sek
cijoj esąs Tempelhof ae
rodromas pasirodė esąs 
nepakankamas. Pradėta 
jis praplėsti. Amerikos in
žinierių priežiūroj vokie
čiai su “buldozerių 

lygina
” pa- 

griuvėsių 
plotį. * Praplėtus aerodro
mą bus galima trečdaliu 
daugiau reikmenų prista
tyti amerikiečių, bei ali- 
jantų sekcijai Berlyne.

Užbaigė h Savaičių Streiką

Lubec, Maine — Ameri- 
can Can kompanijos dar
bininkai, gavę nuo 5 iki 
27 centų algų pakėlimą, 
užbaigė šešių savaičių 
streiką.

Taipgi darbininkai iško
vojo unijos, saugumo ir 
vyresniškumo pripažini
mą.

Rottlergeris. Ne tik kad pa
lengvina dokumentų sutvarky
me. bet dar rūpinasi I.R.O. į- 
staigose pervežimo reikalais. 
Tegu mums būna leista viešai 
padėkoti šiam kilniaširdžiui as
meniui tiek artimo meilės paro
džiusiam mūsų tautos žmo
nėms. L-vis.

Steko Svaras $2.30

Kainos vis kyla aukš
tyn, ir manoma, kad jos 
dar kils. Geriausio steiko 
svaras jau pakilo iki $2.30 
svarui.
nės tokios brangios mėsos 
neperka, bet visgi kainų 
kilimas niekais paverčia 
gautus algų pakėlimus.

MEDELLIN, KOLUMBIJA

Šiame mieste ruošiama su 
Katalikų Akcijos pagalba rink
liava lietuvių tremtinių nau
dai. Jau daromi paruošiamieji 
darbai, kaip tai propaganda 
per spaudą ir radio, pasiskirs
toma pareigoms pačiai rinklia
vai pravesti.

Gaila, kad iki šiol lietuvių vi-
Nors darbo zmo- maža, vos tik du. Rinkliava

Sovietai Stato laivyno 
BazęSuomijoj

Stockholm — Praneši
mai pasiekia šią sostinę, 
kad Sovietų Rusija “iš- 
nuomotoj” nuo Suomijos 
Porkkala pusiasaly sku
biai stato didelę karo lai
vyno bazę. Į tą sritį nie
ko neįleidžiama.

įvyks liepos paskutinę savaitę 
arba rugpiūčio pirmomis dieno
mis. L-vis.

Didysis Ramybes 
Šaltinis

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

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

DĖMESIO!

"Kvieslys j 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. Broaduay, . So. Boston 27, Mass.

Užsakymo lapelis 
iškirpti 

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

į Laisvę” ...........  knygų.
Kam..................................    —
Adresas ..................-.....................................—..................... ......
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Domestic yearly ____________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly  .............   $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS K ALNA
Amerikoje metams .................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .... $3 00 
Užsieny metams  ................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

(Kun. Dr. Bernardino 
Grąusiio. OFM., kalba, pa
sakyta Lietuvių Radio 
landos programoje 
WESX stoties, Salėm, 
madieni, liepus 4 d. š.

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

stoja meldusi, jei tik savo! 
vo rankos. Žmogus tada1 
oradeda skųstis ir rūgoti! 
širdy je kartoia: Viešna-i 
tie, tu nori, kad aš tą kū-‘ 
dikį auginčiau tavo gar-’ 
bei, tebūnie tavo valia. Ir 
dangaus angelai juosia, 
tos motinos galvą dan
gaus karalystės sūnų vai
niku. Tėvas, kuris ryte

esančio į vos soėia persižegnoti, 
įeis i dar- j beskubėdamas darban,

i už-!
21). Įdirbus maistą; jis . mel-

Tai žodžiai, hunais Die- džiasi visą dieną, jei nesi-! 
pareikalauja

Ml&Loua,

Negarbinga Berlyno Kamuotė

Va- 
iš 

sek- 
in.)

“Ne kiekvienas, kuris 
man savo: Viešpatie, Vie
špatie, įeis į dangaus ka
ralystę, bet kas daro va
lią mano Tėvo, 
danguje, tas ivi» t uun-j 
gaus karalystę”. (Mat. 7, i kad savo šeimynėlei 
21). Įdirbus maistą; jis .

+ -

kūno smagurių, 
laimingas? A- 
Kiekvieną aki- 
kankina baisūs

Vertė A. Maceina.

JAUNUOLIO TIKĖJIMAS - 
VYRO TIKĖJIMAS

da ieškoti 
Bet ar jis 
naiptol! 
mirksnį jį 
sąžinės graužimai. Tad ką
jis turi daryti? Jis pasi
neria mokslo ir meno tyri
nėjimuose. Bet ar jis lai
mingas? O ne! Jo siela vis 
dar nepatenkinta. Tuomet 
jis nervišku skubotumu 
pradeda smarkiai veikti, 
rengia planus, daug dirba, 
skaito, kuria, bet nežino, 
kad uolumas ir darbas ga
li būti pašvęstas tik reli
gingo gyvenimo.
“MES GALIME GYVEN

TI BE TĖVO...”
Negalima nepripažinti 

tiesos šitiems Paulsen’o 
žodžiams: “Religija pri
klauso prie normalių žmo
gaus prigimties funkcijų. 
Josios stoka taip paskirų 
žmonių, taip visuomenės 
gyvenime yra visados ryš
kus pakrikimo ženklas”.

O klausyk, kaip vienas 
i netikįs

žimas turėtų sustoti ir pa
rimti nevieną nekaltybes 

J nustojusį jaunuolį! Kiek 
J jaunu sielų miršta vidury 

miesto, gatvėse, kinuose, 
prie vitrinų, prie iškabų, 
nrie reklamos reginių; 

' kiek miršta kavinėse ir 
smuklėse! Tik vienu atve
ju mes nesame panašūs į 
anuos maro užkluptus i- 
talus: žmonės dabar maro 

i visai nebijo; jie nuo jo 
jau nebėga; jie net moka 
pinigus, kad tik įsibrautų

“VISI VAIKŠČIOJA 
IŠBALĘ”

metais* 
maras. To

Italijoj 
'alko 

i nesijaudinus iš 
tegu būna tikro negalima skaitvti.

Į “Visi vaikščiojo išba’ę” 
rašo kronikininkas: - 

skirtas. Su džiaugsmu “namams?, kur nima 
juomi keliausiu. • i skambėjo skardus kūdikių

Jei nelabai sunku yra juokas, dabar viešpatavo 
i kasdieninį gvve- amžina mirties tvla. Puvo 

nimą sutaikyti su Dievo girdėti tik lavomi vežimo 
valia, sunku pasidaro ori-1 bildėjimas, kai jis važiuo- 
imti skaudų krvžių iš Die-'davo nuo vieno namo prie 
ant Dievo, lyg Dievas jam kito ir ieškodavo negyve- 
bloga norėtų. O vistiek ir lių. Dažnai liga sugrieb- 
skausme žmogus turi kar-Įdavo ant kapinių kunigus 
toti: Viešpatie, tegu būnie ir duobkasius; laidodami 

į Tavo valia. Nes ir skaus-: kūnus, jie patys krisdavo 
Imu, kurio priežastimi daž- į kapą, kurį buvo sveti- 
jnai yra blogos valios žmo- miesiems iškasę. Bijoda- 
inės, Dievas nori, kad mes mi užsikrėsti, žmonės nu- 
' rincirtoiirlnfiimo ir- nacimn-' f j-niilrS yipnj gji kitais VI- 

įsokius santykius. Mies- 
<------ įr aikštėse

1374 
viso siusdamas sa”o sunkia siautėAlijantų būklė Berlyne eina vis blogyn. Rusai taiįvas

paspaudžia, tai kiek atleidžia ir taip pakaitomis į žmogaus sau. Kad Dievui dalia, kartoja savo širdy- kronikų 
situaciją paįvairindami, baigia badu marinti ir są-|priklausius ir turėjus vii- ie: Viešpatie, tegu būna tikro ne
jungininkų įgulą (apie 6,500 karių) ir įgulos šeimas'ties būti Jo karalystės da- Tavo va’ia. Šitas, o ne ki- 
l~" o>« nnn į:artas tas kelias yra Tavo man —bei jų draugus - pažįstamus (apie 24,000 žmonių), ir lyviu, reužtenka 
visus Berlyno gyventojus (virš 3,000,000). Kad geriau nuo karto pasimelsti 
suprastume pernelyg keistą Berlyno padėtį, tenka šis paskui gyventi taip, 

nebūtų;tas paaiškinti. Dievo visai

ir 
lyg 
bet

*•

Berlynas stovi beveik vidury Sovietų zonos. Iš savo darous ir norus taip žmogui 
vno i britu zona vra 100 anglišku mvliu: i ameri- sutvar rvti, kad jie ata- nimą SBerlyno į britų zoną yra 100 angliškų mylių; į ameri-* J t svirtį J * C* UfiLVlA ‘f Vf PY/!

kiečių zoną daug toliau. Jis yra tarsi sala raudonoj 
bolševikų jūroj. Tačiau Berlynas, nors nuo Alijantų Tlk
toli atkirstas, yra padalytas į 4 zonas: Amerikiečių,!^ie' o1a1kys; Pa81ca^®A^k" 
Britų, Prancūzų ir Rusų. Jis padalytas šitokiu būdu: ,
rusai turi apie pusę. Gyventojų rusų zonoj yra 1,170,- /
000. Kita Berlyno pusė šitaip išdalyta: amerikiečių 
zonoj yra 984,000 gyventojų; britų zonoj 603,000 ir 
prancūzų — 422,000. Karinės įgulos labai mažos: a- 
merikiečių 3,000 karių; britų 2,000, prancūzų 1,500. 
Viso 6,500. Rusų įgula siekia 18,000 karių, beveik tris 
kartus daugiau kaip Alijantų. Be to, visoj Vokietijoj 
rusų yra arti pusė milijono raudonarmiečių. Kiek yra 
Vokietijoj sąjungininkų kariuomenės, i_________
Veikiausiai jos tiek mažai, kad nejauku skelbtis.

valiai ir no- 
tokie darbai

prancūzų poetas 
visu kuo abejoji-

ma: 
“Eiti, 

žemyn akis, ir viską neigti, ar 
tai yra laimė? Ne! Tai yra tas 
pat, ką nustoti būti žmogum!’’ 

O kaip labai teisinga y- 
ra viena rusiška patarlė: 
“Mes galime gyventi be 
.tėvo, mes galime gyventi 
i be motinos, bet mes nega
ilime gyventi be Dievo”. 

Tad, mano mielas, tur 
būt, nenori netekti savo 
tikėjimo. Bet ar žinai, 

i kaip galima jis apsaugo
ki? Stenkis kuo geriausiai 
ijį pažinti, gyvenk taip, 
kaip jis moko, ir bėk nuo 
visko, kas tik jam pavo- 

Katal7- Jinga- Klausyk P°eto žo_ 
džių:

| “Ką Dievas man širdin įrašė, 
tas yra mano įstatymas ir pa
reiga“ (Gerok).

! Vienas miesto vaikas, 
kuris dar nė karto nebuvo 

Į buvęs kaime, panorėjo sy
kį pažiūrėti, kaip sodžiuje 
žmonės gyvena. Ir pataikė 

Mielas drauge! Saugok išeiti tik po lietaus. Nors 
savo tikėjimą! Kai išgirsi ir labai saugojosi, bet, ei- 

visas 
tarpu 
kaimo 

i buvo visai 
švarūs. “Klausyk”, — su- 

O ar žinai, kas visko ne- šuko miestietis, “kodėl aš
i esu purvinas, o tu šva
rus?” — “Dėl to, kad tu 
per purvą bredi!” — atsa
kė kaimietis. “Neik keliu, 
o pasieškok sausesnių vie
tų, ir būsi švarus!” 

Kokioj aplinkoj gyven- 
ir Baltgudiją. Bet Stalinas riktelėjo ne! ir “garbingie-’pasidaryti dangaus kara- tipiškas to pavyzdys. Fau- tum, niekuomet nežiūrėk 
ji” talkininkai puolėsi jam batus bučiuoti. Įlystės dalyviu, kas išmoks stas netenka savo tikėji- tų, kurie yra sugedę, bet

Už tą kriminalinę riiekšystę ir kvailystę šimtai.savo darbuose ieškoti ir mo: tad ką jis turi dary- mylėk skaisčios ir kilnios 
milijonų žmonių turi kruvinai atkentėti. K.!pildyti Dievo valią. Iti? Pirmiausia jis prade- širdies žmones.

.’ ra malda: ne lūpų, bet vi- 
žmogaus malda, iš

reikšta gyvenimu. Ir ta 
malda, pasak Išganytojo, 
niekados neturi nudilti 
nuo žmogaus lūpų: Mels- 
Įkitės ir niekad nenustoki
te meldęsi... Visur ir visa-! pasinaudotume ir pasimo-Į traukė vieni 
dos atsiminkite pildyti! kytume.

neskelbiama. Dievo valią. j per šį karą ant Milano, tuose, gatvėse
okcibdo. ' k«xi budi Fx Jv:— didžiausių Italijos žmonės krito, kaip musės.

Toi izoliuoto! saloi saiunaininkai Jaučiasi labai savo kūdikio loPšio dieną miestų, atskrido priešo -- ------ -------
iir naktį, nenuleisdama a- lėktuvai ir nuleido šimtus ne vieno žmogaus,

į

?CL

j

I
s Motina, kuri budi prie i vieno didžiausių

gos bacilų.
Tad argi nuostabu, kad 

tarp šitų viršinių ir vidi
nių gundymu kai kurių 
žmonių ligi tol buvęs stip
rus tikėjimas dabar jau 
pradeda svyruoti? Ar 
nuostabu, kad ir rimtus 
iaunuo’ius pradeda pulti 
abejonės: “Ką aš girdėjau! 
mokykloj apie tikėjimą, a- 

gvvenimą, a- 
pie moralę, žinoma, visa 
tai buvo tuokart gražu ir! 
gera. Bet šiandie tos pa-! 
žiūros atrodo vis dėlto 
kiek perdėtos ir vienaša
liškos. Tuo kartu aš dar. 
nepažinau gyvenimo ir sa
vo teisių gyventi. L.-----
;kų Bažnyčia man šiandie , 
atrodo esanti svetima mo- 
Įdemiškam gyvenimui, o 
josios įsakymai, įstaty
mai ir draudimai yra juo
kingi ir pasenę”.

lyg kaimenei, nuleidus

Kai kuriose vietose neliko P*e ®kaj®^ J 
keistai: pradžioje jais apseita kaip su talkininkais. £ „rt^kgstamųjų bėmbT'Jos kas nAtsiTiepda™, kaA'a-
toliau kaip su nusibodusiais svečiais ir pagaliau kaip 7 . ... ___
su nepageidaujamais įsibrovėliais, kurių būtinai rei- 1 
kia išsibodėti. Prieita prie smarkių susikirtimų, ku-/ 
rie, rodės, jau jau išsivystys į karo veiksmus, bet ne- . 
išvystė. Rusai puikiai žino, kad bet kuriuo momentu 
galėtų nušluoti silpnas Alijantų įgulas, bet pulti neiš
drįsta, nes tuomi išprovokuotų naują karą. Ir kaip 
tik dėlto Alijantai atkakliai atsako, kad iš Berlyno 
nepasitrauks — pulkite, jei norite. Rusai nepuola —: 
pats Alijantų atkaklumas verčia manyti, kad sąjun-l 
gininkai jaučiasi rusus nugalėsią. Gi rusų neryžtin-. 
gumas aiškiai įrodo, kad Stalinas karo vengia — ne 
dėlto, kad karo nenorėtų, bet dėlto, kad bijosi praloš-i 
ti. Tad Kremlius pasiryžo badu Alijantus iš Berlyno 
iškrapštyti. į

Ir išsivystė negirdėtas istorijoj įvykis: bolševikai 
pasiryžo atkirsti maisto pristatymą ne tik buvusių 
savo talkininkų įguloms, bet ir trims milijonams Ber
lyno gyventojų. Tačiau sąjungininkai rankų nenulei
do. Jie pradėjo maitinti Berlyną iš oro ir taip sėk
mingai, kad nusigandę bolševikai pradėjo nusileisti. 
Tačiau greit susiprato, kad Sąjungininkai ilgai neiš- 
tęsės maitinti milžinišką miestą, ypač kai ateis žie
mos šalčiai, kada ir anglius teks oru gabenti. Tad bol
ševikams neskubu: jie jau iš seno prityrimo žino, kad 
kur kas lengviau žmones badu marinti, negu juos 
maitinti.

Tos varžytinės barbarizmo su civilizacija, kurios 
dabar vyksta Berlyne, būtų nereikalingos, jei karo 
metu Alijantų vadai būtų sekę sveikos strategijos 
dėsnius. Užėmę Italiją, jie lengvai galėjo atimti nuo 
vokiečių Balkanus ir visą Vidurinę Europą, įimant 
ir Lietuvą, — pirmiau, negu rusai įsigrūdo į Ukrainą

sekmadieniais returi laiko,krito ant vienos 
nueiti bažnyčion; ji nenu- mokyklos ir vienu

Klajoklio Gairės •

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

25.
Derybos ir likviduote

Geniukas staptelėjo pagalvoti. Jis, žino
ma, Nachalskio už jokius pinigus nepaleis. 
Bet jam atėjo mintis.

— Žinai, komisare, aš neturiu teisės už 
pinigus tave paleisti, nes ne aš vienas tave 
išvogiau. Mes šešiesia tą sąmokslą padarėm: 
trys čia, kiti trys stovykloj. Tad nustatyti 
kainą aš vienas negaliu. Stovykloje tą nu- 
tarsim. O dabar pasijuokėm ir užteks. Apie 
derybas daugiau nekalbėkim.

— Kam tu jį suvedžioji? — tarė lietuviš
kai Andriukas. — Juk žinai, kad jis negalės 
išsipirkti. Kam jam duodi vilties?

— Kam duodu vilties? O jis ar mažai žmo
nių tokiu būdu prikankino? Žada paleisti, 
liepia pasiimt daiktus ir eit namo, ir vos be
laisvis užsigrįžta — kulka į pakaušį.

— Mes ne bolševikai.
— Priešui kartais reikia duoti jo paties 

vaistų paragaut. Tegu patiria, kaip skanu.

vaikų vonų rankiotojas važiuo- 
.............    mo- damas šaukdavo, ar nėra 
400 vaikų tapo kur negyvėlio. Tvarka bu- ---—:. įsta

tymų niekas nenaisė”.
Baisus atsitikimas'.

i mentu
i mirties aukomis. Pasibai- vo visiškai pairusi; 
i gus pavojui, juos visus /
i iškasė iš po mokyklos! 
griuvėsių ir, nuvežę į ka-! 

Į pines, suguldė juos ilguo
se koridoriuose, kad mo
tinos galėtų juos išsirink
ti ir pačios .palaidoti. Ga-Į 
Įima įsivaizduoti motinų 
skausmą. viena motina., 
palydima savo vyro, gilia
me nuliūdime, be žodžio ir 
be ašarų ieškojo savo 
dviejų ir vienintelių sūnų. 
Po ilgo ieškojimo paga
liau atranda, atpažindama 
juos tik iš drabužėlių. Ir 
ką daro ta giliausiame 
skausme paskendusi mo
tina? Ar keikia ji Dievą 
ir visą, kas papuola ant 
skausmo aptemdyto jos 
proto? Pats mačiau, kaip 
ji atsiklaupė prie tų dvie- 

Jurgis Baltrušaitis, jų nekaltų aukų ir rankas

Prieš kelią didį 
Gairės žinotinos — 
Tikriausiai lydi 
Palaima motinos...

Derlios rugienos, 
Jeigu mes budime — 
Tik usnys vienos 
Tetarpsta pūdyme...

Niekad nežūva
Ką išsirūpini.
Jei krauni krūvą 
Po mažą trupinį.

Priklaupk pavėsy, 
Žemės atklydėli.
Jei užsidėsi
Kryžių per didelį...

Gailesį girdi.
Priėjęs kryžkelę. 
Kas žemės širdį
Į dangų iškelia...

Vienos išsipirkimo vilties dar negana. Aš 
jam kitą staigmeną sugalvojau.

— Kokią gi?
— Atiduosiu jį Gegužiui.
— Tu labai kerštingas, Gcniuk. Tačiau 

šits kraugerys to nusipelnė.
— Ir dar kaip. Pamatysi, kaip Gegužis jį 

paglostys. Aš nemanau, kad fiziniai jį kan- 
kys, bet koki? bus komisaro jausmai!

įc į:

— Kaip gyvuoji, Platon Moisiejič? Kaip 
sveikatėlė?

Nachalskis krūptelėjo ir atsigrįžo. Prieš 
jį stovėjo Gegužis, Vilkaitis ir Gražbilys. 
Kiek tolėliau matėsi Andriukas, Geniukas 
ir Ilgaitis. Gegužis pašiepiančiai pridėjo du 
pirštu prie kepurės, tarsi atiduodamas komi
sarui pagarbą. Tą patį padarė Vilkaitis, o 
Gražbilys plonu falcetu sučirškė:

— Zdrastvuite gospodin čeloviek! (Sveiks, 
pons žmogeli).

Kiti trys nieko nesakė, tik linksmai šai
pėsi.

“Dabar jų gatvėje balius, — karčiai pa- 
mintyjo Nachalskis. — Džiūgauja. Yra ko. 
Kiek aš galiu būt Maskvai vertas? Milijoną? 
Vargu tiek duos, šykštūs, biaurybės. Tiek 
pinigų verčiau jiems kišenėj turėti. Škurni- 
kai. Na, gal šiek tiek duos. Manęs visi neap

ŽMONĖS DABAR MARO 
VISAI NEBIJO

Bet koks maras siaučia 
i dabartiniuose didmies
čiuose! Jei reiktų palaido
ti kiekvieną, kurio siela MĖGINIMO VALANDOS 
yra užkrėsta, tat kain.7 " *■ j

daugelyj vietų lavonų ve-į

I sudėjusi atkalbėjo “Tėve tokius gurdinančius bal- damas siauru keliu, 
mūsų... tebūnie Tavo va- sus, žinok, kad atėjo sun- išsipurvino. Tuo 

ilia...” Paskui, pasilenkusi klausios mėginimo valan- prieš jį einančio 
pabučiuoja tuos savo su- dos, valandos, kurių metu vaiko bateliai 
'tvėrimėlius ir savo pačios nevienas viską pražudė. ««r—
rankomis juos palaidoja. 1

Ta giliai tikinti motina tenka
gerai buvo supratusi ką
.reiškia melstis gyvenimu netenka; kas netenka ko-
' ir priimti kryžių iš Dievo jos, daugiau netenka; kas
Į rankos. netenka tikėjimo, visko

Tik tas išmoks gyveni- netenka.
!me kentėti ir savo kančia Goethes “Faustas” yra

- - - - - - • w - - ——

I Kas netenka turtų, daug

kenčia ir niekšu skaito, bet aš jiems naudin
gas. Vis dėlto reikia ką nors pasiūlyt.” Gar
siai jis taip prabilo:

— Sveiki - drūti, tovariščiai! Ne. Jūs to 
žodžio nemėgiate. Na, tai broliai lietuviai. 
Ką gi aš čia? Tai visai netinka. Geriausiai 
bus: už laisvę kovotojai.

— Ha, ha, ha! — visi partizanai vienbal
siai nusikvatojo.

— Tu puikus juokdarys, Platon Moisiejič, 
— tarė Gegužis. — Tik to trūksta, kad Sta
linas girdėtų, kaip garbavoji Lietuvos par
tizanus. Verčiau pasitaisyk: banditais mus 
išdidžiuok.

— Ha, ha, ha! — juokėsi partizanai, bet 
juokas jau grasinimu nuskambėjo.

Nachalskis pajuto, kad jo reikalas visai 
blogai stovi, ir vis dėl jo paties netakto. Ne 
taip derybos reikia vesti. Reikia išsyk pada
ryti jiems žavingas įspūdis. Prieš milijoną 
neatsilaikys. Ir ilgai negalvojęs, riktelėjo:

— Už mano laisvę duodu jums milijoną 
rublių!

Partizanai nejučiomis išsižiojo. Tokios 
staigmenos nelaukė. Visų akys įsmigo į Ge
gužį, ką jis pasakys. Gegužis tik šyptelėjo.

— Puikiai kovoji už savo laisvę sveti
mais pinigais, Platon Moisiejič. Tačiau tai 
bus paskutinis tavo melas.

— Kaip tai paskutinis melas? — sudre
bėjo Nachalskis. — Aš užmokėsiu... Maskva 
atsiųs... Tai ne melas! Prisiekiu!...

— Pats gi žinai, kad meluoji. Maskva tiek 
neduos, o jeigu ir duotų, tai kita ranka at
ims. Pagaliau nė už šimtą milijonų tavęs ne- 
atiduosim, nes turim savo sąskaitą su tavim 
suvesti.

Nachalskis atsiklaupė.
— Ne, taip negalima! Aš prašau, maldau

ju — kojas jums išbučiuosiu! Jūsų vergas 
būsiu! Gerasis tovarišč Kukuškin, pasigai
lėk!

Jis puolė prie Gegužio kojų. Gegužis greit 
atšoko ir neskaniu pasibjaurėjimu tarė:

— Užteks tos šlykščios terlionės. Vilkaiti 
ir Ilgaiti! Veskit jį į teismą!

— Pasigailėjimo! — ne savo balsu sužvie
gė Nachalskis.

Bet stiprios Vilkaičio ir Ilgaičio rankos 
jau nešė besimuistantį ir beklykiantį komi
sarą. Gražbilys iš paskos jį stūmė, dažnai į 
užnugarį įspirdamas.

♦ ♦ ♦

Per kelias dienas išsiųstos čekistų žval
gybos visur ieškojo paslaptingai dingusio 
komisaro Nachalskio. Vienas iš jų atsitikti
nai pamatė pakely kybantį ant sausos šakos 
jo kūną. .
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KOLONIJOSE ‘
LfIBTON, MAINE i kiekvienas atsilankęs būtų pa-

_________ įtenkintas. Kiekvienas galės at-
Visu smarkumu yra varomas slgalvmtl Giežiame ore ar prie 

Leu-iatoue maisto rinkimo va. ganiai paruoštų valgių, 
jus. Žmonės labai jautriai at
jaučia sunkią tremtyje esančių 
lietuvių padėtį, dėlto labai gau
siai aukoja.

Prasidėjus vasaros sezonui. į 
Maine valstybę atvažiuoja vis 
daugiau ir daugiau vasarotojų. 
Lietuvos Pranciškonų vienuoly
nai. kurie randasi labai gražio
se kurortinėse vietose, yra lan
komi lietuvių iš visos Ameri
kos.

Ateinantį sekmadienį (liepos 
18) Greene, Maine. Pranciško
nų miške, yra ruošiamas meti
nis Lewistono lietuvių piknikas. 
Apylinkės lietuviai smarkiai 
ruošiasi, nes nori labai gražiai 
pasirodyti. Svečių žada būti 
iš toliau.

ir

Tą pat dieną numatytas ir 
dopanų dalyjimas. kuriam 
paskirtos kelios dovanos. Lau
kiama. kad kiekvienas, kuris 
gaus tikietėlių knygutę, ją 
tuoj išplatins ir šakneles grą
žins seserims. Žmonėms tai 
bus ne tik laimės išmėginimas, 
bet ir tikra parama seserims 
vienuolėms, kurios turi nemaža i 
rūpesčių ir išlaidų, išlaikyda
mos senelių prieglaudą.

Panašūs piknikai Elmhurste. 
'rengiami jau ne pirmi metai. 
Praeityje žmonės skirstydavos 
patenkinti ir atgaivinti. Ne ki-’ 
taip bus ir dabar.

Taigi nepamirškite ir šiemet: 
sekmadienį, rugpiūčio 1 dieną, 
visi atvažiuokite į Elmnurstą, 
kur būsite malonūs svečiai 
viešnios.

ir

Prezidentas Trumanas laike rinkiminės par
tijos kandidatų i Prezidentus išlaikė linksmą nuo
taiką ir šis paveikslas tą liudija. Jis iš- anksto 
pranašavo, kad bus nominuotas kandidatu se
kantiems prezidentiniams rinkimams į preziden
tus pirmu balotu.

SKNffiD, MASS.
I—

Birželio 27 d. įvyko visų 
draugijų bendras piknikas. Pa
vyko ir liko gražaus pelno vi
soms draugijoms. Garbė vi
siems ir visoms, kurie darbavo
si ir kurie dalyvavo. Komite
tas nuoširdžiai visiems dėkoja.

—
Šv. Onos draugija ruošia pik

niką sekmadienį, liepos 25 d., 1 
vai. po pietų, Franklin County 
parke. Tai bus Onų piknikas. 
Bus duodamos Onoms dova
nos, būtent, jauniausiai ir se
niausiai; bus pupų rinkimas ir 
kitokių žaidimų. Gros linksma 
orkestrą.

Rengėjos kviečia visus daly
vauti. Rengimo komisijoje yra 
Antanina Steponkevičienė, Ma
rijona Budrėvičienė ir Antani
na Tamošaitienė.

F ISTORINE DIENA
i

I I
I 
I i 
■

aMHIIRST, PA.
Piknikas—Rugpiūčio 1 d.

Šiais metais Elmhurst. Pa., 
rugpjūčio 1 d., sekmadienį. į- 
vyks didelis piknikas Nukry
žiuoto Jėzaus seserų naudai.

Į tą pikniką tikimasi atva
žiuojant nemažą lietuvių iš ar
timesnių ir tolimesnių vietų. 
Ruošiamasi, kad ši pramoga vi
siems duotų gražios progos pa
sidžiaugti. pasisvečiuoti ir ma
loniai praleisti laiką gamtoje. 
Seserys iš anksto rūpinasi, kad

VATERBURY, CONN
11 dieną ponų Viginų 
rezidencijoj buvo su- 
gražios iškilmės pa- 

kun. Dr.

dvasinio patarnavimo skelbda
mas misijas, novenas ir tt.

Ilgiausių metų mielam misi- 
jonieriui.Liepos 

gražioj 
rengtos 
gerbti 
žą. Lasalietį, kuris yra 
ir pradžios ir vidurinius moks- ■ Marianapolyj ir gražiai paši
lus ėjęs šioje kolonijoje. Paren-: darbavo. Prie stalų darbavosi 
girnų rūpinosi jo artimieji gi- ‘ p.p. Karinauskienė, Girdzijaus- 
minaičiai Kun. Dr. A. Bružas. kienė. Stankevičienė. Šmotienė. 
yra lankęs ir baigęs Šv. Juozą-I Bekerienė, Sapranienė. Mešku- 
po parapijinę mokyklą. IVater- nienė. Forties. 
buriečiai didžiuojasi kun. Dr. kaitytė. Kazys Dapkus. 
Bružo asmenybe, nes jis jiems Į Girdzijauskas ir Petras Joku- 
jau daug suteikė nuoširdaus Ibauskas.

i
I

Marijonų Rėmėjų skyrius •
Antaną Bru- j liepos 5 d. susiorganizavęs da- Į Karinauskienę. 
is yra gimęsįlyvavo su savo biznio stalu kviečia atvykt

Dabartiniu laiku nuoširdžių 
vvaterburiečių grupė ruošiasi 
vykti liepos 25 dieną į Nekalto 
Pras. Seselių pikniką, Putnam, 
Conn. Norintieji važiuoti busu 
galite įsigyti bilietus pas ponę 

Seselės visus 
kviečia atvykti ir visiems bus 
dėkingos. Tai bus kartu ir 

į mergaičių stovyklavimo užbaig- 
■ tuvių programa.

Korespondentas.

I 
I
I

Šv. Onos draugijos metinės 
šv. mišios bus atnašaujamos 
liepos 26 d., 7 vai. rytą. Kvie
čia visas nares dalyvauti.

Šios draugijos susirinkimas 
įvyks liepos 18 d., 2 vai. po
pietų, paprastoje vietoje. Kvie
čia visas dalyvauti.

A. Dėdinas.1 
___________________________________ i 

(spėjimas Lietuviams
t 
I

Aldona Mažu- 
Jonas

f 
I

galit padaryti

patys...

Truputį elektros

w \

. N k

padaryti ELEKTROS 
dėl NAUJOS ANGLIJOS turi
nuolatos dirbti tūkstančiai žmonių

DAR STATOMA!
Daugiau elektros — 834.000 
KII.OV/ATTŲ daugiau — pa- 
g. n ns Naujosios Anglijos e- 
lektros jmonės 1952 metais: ii 
plėtimo programa pakels mū
sų iešiu kaimynių valstijų iš
teklius iki KETURIŲ MILIO- 
NŲ KILOWATTŲ su viršum 
— gausi atsarga šviesiai elek
tros ateiviai.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Jūs žinot kad šukuojami 
šiaušiasi. Tai yra plektro, tikrių-tikriausia.. 
komercinėj kiekybėj. Kad aprūpinti Naują Angliją 
elektros srove po M valandas kasdien, ir metas po 
metą, elektros kompanijos samdo didelę armiją išla
vintą žmonių. Jų ištikimai gaminama bei skirstoma 
elektros energija savo ruoštu padeda aprūpinti darbu 
mirijardus darbininkų Naujos Anglijos pramonėse — 
didelėse ir mažose.

plaukai kartais spragsi ir 
tik ne

eleetrie light and power companies
OF NEW ENGI.AND
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Visi Keliai Veda J Atostogų Kraštą Maine! ,

Rugpiūčio 15 d., Žolinėse, 
KENNEBUNK PORT, MAINE 

Paminklinio 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 

Vienuolyno ir Koplyčios 
Iškilmingas

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos Anglijos Lietuvių Diena * 
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LIETUVOS PRANCIŠKONAI. £

DIENOTVARKE: •
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pa

mokslu vienuolyno parke. Mišių metu giedos 
Brooklyno Lietuvių Apreiškimo parapijos choras 
vadovaujant muz. Sakut

2:00 P. M. — šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios pa
šventinimas. Pašventinimo apeigas atliks Portlan- 
do vyskupas J. E. Juozapas E. McCarthy. D.D. 
dalyvaujant Vysk. Daniel Feeney. D. D.. Kinijos 
Pranciškonui Vysk. Louis P. Durand, O.F.M.. ku
nigams. vienuoliams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: žymių kalbė
tojų kalbos; lietuviškos dainos, kurias padainuos 
Brooklyno Apreiškimo parapijos choras; tautiniai 
šokiai vadovaujant O. Ivaškienei iš Boston, Mass.; 
įvairūs laimėjimai.
Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašventinimo 

Iškilmėse Ir Lietuvių Dienoje:
Visus Amerikos Lietuvių, ypatingai Šv. Antano vie
nuolyno ir koplyčios Fundatorius, Rėmėjus, Gerada
rius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es ir “Varpe

lio” skaitytojus.

Philadelphia, Pa. — Įspėju 
visus lietuvius, kad neturėkite 
nieko bendra su Maskvos agen
tais - komunistais ir jų pake-į 
leiviais, nes vėliau galite labai mūsų krašto — Amerikos prie- 
gailėtis ir sakyti — “kad mumsšai. Ištraukite savo vardą iš 
niekas nieko nesakė”. 1 komunistų sąrašo, neremkite

Visiems yra žinoma, kad ko-!jų spaudos, nes jie yra mūsų’ 
munizmas yra liga ir komunis-'ir mūsų krašto duobkasiai, 
tai jos platintojai. Jie yra ir1 Lietuvos tėvynainė, j

Ligi pasimatymo Kennebunk Port’e. Maine

IEŠKAU

t n

A. A. Pranciška Letkauskienė
“Budėkite ir melskitės, nes 

nežinote nei dienos nei valan
dos...” Šitie Išganytojaus per- 
sargos žodžiai 
savaitę kuomet 
netikėtai a. a. 
kauskienė buvo

i 
i 
ĮI
Į 
i i 
i i

laukus sūnaus Gydytojų ligoni
nėje. Tai jau trečias sūnus Ši
lanskų šeimoje. Ponai Šilans
kų šeimoje. Ponai Šilanskai y- 
ra savininkai Gulf gazo stoties 
prie E. Fayette St.

Juozą Ulčinską ir šeimą. Jų

įvyko pereitą 
staiga ir visai 
Pranciška Let- 
pašaukta iš šio sūnelis buvo krikštytas sekma- 

pasaulio. Pirmą mėn. penkta- dienį, liepos 11 d. ir gavo vardą 
dienį, liepos 2 d. ji buvo- baž
nyčioje prie Šv. Sakramentų. 
Štai ketvirtadienį, liepos 8 d. 
pasklinda žinia, kad Pranė 
Letkauskienė mirė, auka šir
dies ligos.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
liepos 12 d. su trejomis mišio- 
mis. Klebonas kun. dr. Mende
lis giedojo mišias prie didžiojo 
altoriaus, o tėvai pranciškonai, 
kun. Pranciškus ir kun. Alek
sandra atnašavo skaitytas mi
šias prie šoninių altorių. Baž
nyčioje buvo daug žmonių, ir 
tai liudijo, kad velionė buvo 
visų gerbiama ir mylima. Daug 
šv. mišių buvo užprašyta už 
velionės vėlę. Duktė Lilijona 
rūpinosi laidotuvių tvarka. 
Mergaitė stengėsi kaip įmany- 

l dama suteikti kuo gražiausi 
; savo mamytei paskutinį patar- 
Į navimą.

šeštadienį, kun. Mendelis at
silankė į velionės namus ir su 
Altoriaus ir Rožančiaus Dr-jos 
moterims atkalbėjo dalį rožan
čiaus. Palaidota greta savo mi
rusio vyro ant Holy Redeemer 
kapinių. Lai ilsisi Viešpaties 
ramybėje.

1. Savo tėvą Joną Bartašką, 
: kilimo Salako parapijos, Zara
sų apskrities (prieš karą Alek

sandro vskavo). Į mmeriką įs
ivažiavo apie 1912 m. Gyveno 
Chicagos mieste.

i 2. Pusbrolio Juliaus Skusevi- 
čiaus, kilimo iš Gerkonių kai
mo, Dūkšto valsčiaus, Zarasų 
apskr. Į Ameriką išvyko apie 
1921 metus. Gyveno Philadel- 
prija. Susirašinėjau iki 1935 m.

3. Pusbrolio 
čiaus. Juliaus 
kaip ir Julius.

i
Į— neatsimenu.

Ieško Jonas, 
taska.

Mano adresas:
i Ravensburg - Wurttemberg 

(14b) Herrenstr. 41
Germany. French Zone.

Leono Skusevi- 
brolis, kilimo 

Kur jis gyveno

sūn. Jono. Bar-

Sveikiname
Antaną Navitskj ir žmoną 

susilaukus dukrelės, liepos 8 d. 
Ponia Navitskienė randasi 
Mercy ligoninėje. Kaip mamytė 
taip dukrelė gražiai gyvuoja.

■Matą Šilanską ir žmoną su-
»

Jono Pranciškaus. Žmonos prie-' 
teliai buvo krikšto tėvais.

Ričardą Petrašką ir žmoną J 
Jų dukrelė buvo krikštyta ir, 
sekmadienį, liepos 11 d. Jai 
buvo suteiktas vardas Patricia' 
Ann. Alphonsas Adomaitis ir Į 
žmona atnešė naujagimę krikš
tam

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Riverside, Cal., susibėgęs nemažas jaunuolių 
būrys su dviračiais manevravo 100 mylių tolumoj. 
Kadangi sausra tuo laiku buvo didelė tai jie sukė
lė debesis dulkių, kas nepatiko vietiniams gyven
tojams ir jie kreipėsi į policiją sulaikyti tuos ma- 
nievrus. Policija sulaikydama tą judėjimą 54 a- 
reštavo. Vaizdas parodo sulaikytų jaunuolių bū
rį policijos patalpose.



Penktadienis, Liepos 16, 1948 DARBININKAS s
Darius ir Girėnas mūsų poezijoje
- Kę rašo Kairys, Inčiūra, Binkis, 

Kmitas-Urbonavičius, Rutkūnas, Ba
bickas, Santvaras, Zobarskas, Žu
kauskas - Šakalinis, Zupka.

PAUKŠTIS VIRŠ MARIŲ AUKSINIŲ
Nūn galvas apsitraukę gedulingu šydu 
Mes lenkiame prieš jus, didvyriai kritę, 
Už vandenynais atneštą mums garbę, drąsą didžią, 
Už meilę Lietuvai, kuri iš jūs padangių kelio švyti...

Juozas Paukštelis.

Penkiolika metų jau šiemet sueina, kaip neteko
me drąsiųjų Atlanto nugalėtojų Dariaus ir Girėno, 
kaip jie žuvo Soldino miškuose. Jų vaizdas gyvas mū
sų akyse, jų atminimas — širdyse, bet mes to jausmo 
nemokėsime išreikšti taip jautriai, kaip mūsų poetai. 
Jų kūriniuose tų didvyrjų mirtis rado ir teberanda 
plataus atgarsio.

Jų tragišką žygį taip prisimena Anatolijus Kairys:
, Skrenda paukštis virš marių auksinių...

Kilk aukščiau, skrisk greičiau link aušros!
Tavo veidą ir sparną plieninį 
Nor matyt laukai Lietuvos!

• ♦ ♦

Paukštį vejasi juodas šešėlis...
Juodos rankos vis eina artyn — 
Virš garbės nemarios pasikėlęs 
Nusileido juodan debesin...

Ir poetas guodžiasi, kad amžinybės 
amžini pasiliks jų vardai.

AUKA BIJŪNŲ ŽEMEI
Padangių žydrių sakalų drąsumo legendą pasa

koja Kazys Inčiūra, pagerbdamas jų didžiąją auką 
bijūnų žemei: — ...

Ir pakilo drąsi Lituanica,
Skrido paukštis agnus. *
Audrų liūtai pražiojo nasrus, 
stojo piestu pasiutėliai. •
ėmė purtyt kratyt žemės rutulį.
o propelerio dūzgė daina...

Propelerio daina buvo apie Lietuvos amžių kentė
jimus, apie norą įdegti ryžtumo dvasią, apie pastan
gas žmonijos lobynan įnešti tėviškės žygių dainas.

LENKTYNĖSE SU ŽUVĖDROMIS
Drąsiųjų lakūnų nuotaikas skrendančiame 

nės linkui lėktuve Kazys Binkis taip nusako:
Traukitės, siaubingos vėtros! 
Kelią — klykiančios žuvėdros! 
Ten toli už okeano — 
Lietuva, tėvynė mano!

%

X

verpetuos

Z

A. a. Steponas Darius

Jie tave, Jaunoji, karštai pamylėjo: 
Ta meilė juos nešė per jūrių platybę, 
Ant aukuro meilės juk tau jie sudėjo 
Ir laurų vainiką ir jauną gyvybę...

SAKALŲ TRAGEDIJA
Benediktas Rutkūnas dviposmiu eilėraščiu nu

sako Sakalų tragediją, išreiškia pagarbą žuvusiems 
didvyriams Dariui ir Girėnui:

Erdvėn pakilo sakalai, —
Švytravo genijus. 
Bučiavo vėtros, spinduliai. 
Dangus ir žemė vienijos.
Sparnai palūžo ąžuoluos, 
Nakties tragedijos — 
O žemės broliai vieškeliuos 
Nulenkė galvas gedi jų.

, PANIEKA MIRČIAI
Sparnuotosios idėjos vaikus, bei jų plieno spar

nus — Lituanicą — apdainuodamas Petras Babickas 
nori iškelti didžiųjų žmonių turimą panieką mirčiai ir 
nepalaužiamą valią didžiuosius uždavinius vykdant:

Skamba lėktuvas viršum Atlanto,
tai — Lituanica...
Plaka dvi širdys tolimam krantui, 
o mirčiai — panieka.

Jaunoji Tėvyne! mesk gedulo šydą!
Kaip nuotaka puoškis, kelk galvą aukštai:
Žinok! to vainiko pasaulis pavydi,
Kurį tau nupynė tavieji vaikai!

APSKRIDO VISĄ ŽEMĘ
Jaunas poetas Kazys Zupka, savo eilėraštyje 

“New Yorkas - Kaunas” pabrėžia labai gražią mintį, 
kad nors Darius ir Girėnas žuvo Vokietijos miškuose, 
tačiau savo garbe ir Lietuvos išgarsinimu jie aplėkė 
visą platųjį pasaulį:

Ne visą kelią nešėt jūs mažytės žemės vardą,
bet didvyrių mirtim iš Soldino apskriejot žemės ašį. 
Nusilenkė jums visos žemės,
o žalias kraštas širdimi ir ašara jus įsirašė.

DAUSŲ KELIAIS
Dariaus ir Girėno žygis, krauju įrašytas mūsų 

tautos istorijos puslapiuose niekada neišbluks, gyvai 
žėrės mūsų atmintyje, žadins ir kitus jaunuosius Nau
jojo Pasaulio lietuvius aukotis tėvų žemei, kaip tą 
gražiai nusako Kazys Inčiūra:

Į tėvynės žieduotus laukus 
negyvi jau atskridote jūs. — 
į žvaigždžių ruimingąsias dausas . 
jūs drąsumo legenda mus ves.

Dr. J. Prauskis.

RAUDONIEJI VIS NEPALIEKA 
MOŠŲ RAMYBĖJE

(Laiškas iš Vokietijos)

< ■

tėvy-

%■ 
Trys širdys muša paukštyje. — 
Viena iš jų metalo...
Išskrido paukštis audroje 
Į kitą žemės galą.

Jonas Rinitas, skirdamas Dariaus ir Girėno gar
bei eilėraštį, atspindi tą kaikurių abejingumo dvasią, 
kuri vis dėlto nepakirto drąsuolių pasiryžimo:

Jų drąsa pakėlė dvejonių balsai — 
Mes turime pasiekti Lietuvą! X,.

Ir perlėkė jie vandenyną skersai.
Ant slenksčio tėvynės pražuvo...

Ir poetas skelbia, kad dabar, kai juodu didvyrių 
eilėsna Lietuva priskaitė, norėtų eiti prie jų karsto, 
kurie su neviltim ir šaltumu kitados jų pasirengimą 
sutiko.

Toli paliko siaubus okeanas, 
naktis jau žemę pamynė... 
Dvi širdys meldės: “Tėvyne mano...” 
Grįžo negyvos tėvynėn.

/ ---r-

Bet vienas žodis skamba pasauly: 
tai — Lituanica...
Siekime saulės, siekime laimės, 
o mirčiai — panieka!

ŽINIOS — KAIP JUODVARNIAI
Gal niekas taip jautriai nenupasakoja tų pasi

ryžėlių mirties padarytojo liūdno įspūdžio, kaip Sta
sys Santvaras. Tada visa Lietuva gyveno laidotuvių 
gedulo atodūsiais:

Kaip juodvarniai pradėjo lėkti žinios — 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno...
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės. 
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig tolimųjų Ežerčnų.

Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką. 
Ak, tą, kuri pasiaukojimu didžiu 
Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk j kon vertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakvmus siųskite:
DARBININKAS

344 We»t Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

Sudužo greitaspamis laivas į skeveldras,
Bet regim—nesudužo amžinasis žodis. 
Kad Lietuva ir šių dienų giedrioj aukštybėj, 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė.

TAUTOS GEDULAS
Steponas Zobarskas, kurį mes daugiau pažįstame 

iš turtingų apysakaičių, savo širdgėlą išliejo skambiu 
eilėraščiu, kuriame atsispindi graudus visos tautos 
gedulas:

Ir nusviro senių galvos,
Ir jaunų nusviro: 
Netoli gimtinės žemės 
Žuvo drąsūs vyrai.

Vėjas pūsdamas siūbuoja > 
Medelius iš tyko.
Lietuva abiem nupynė 
Po garbės vainiką.

GIGANTAI NUGALĖJĘ ATLANTĄ
Laisvės kovų invalidas, dimisijos kapitonas L 

Žukauskas - Liudas Šakalinis, su kario narsa ir užsi
degimu garbės giesme pragydo apie gigantus, kurie 
nugalėjo Atlantą, aprašo kaukiančias Kauno sirenas 
ir lietuvių laukimą, jų nukreiptas į debesis akis, kur 
svaidė perkūnas žaibus:

Sulaukėm! atskridot, narsieji lakūnai!
Jūs pažadą savo šventai ištesėjot:
Nors karstuose jūsų sukruvinti kūnai
Nevystančių laurų vainiką laimė jot!...

a r

•

Iš tolimo krašto iš už jūrių - marių 
Iš savo garbingų didvyrių * sūnų 
Iš savo lakūnų Girėno ir Dariaus 
Sulaukei, Tėvyne, brangių dovanų;

ir 
tik už 

norą

specialiai tremtinių akims 
muilinti leidžiamą “Tėvy
nės Balsą”, žinoma, šim- 
kinį balsą... Čia nebėra 
jau nei sabotažninkų, iš
eikvotojų, razbaininkų, 
kenkėjų, buožių ir liaudies 
priešų, o yra tik “klestinti 
tėvynė, žydinčios 
milijonai naujų 
pilnos krautuvės 
be kortelių ir visų kišenės 
pilnos rublių, laukai me
dumi teką, visur pilna šo
kių, teatrų, kinų, skaityk
lų, kultūrinių klubų, ligo
ninių, dispanserių, na, ir 
gimdymo namų...” Net 
“tėvo ir mokytojo” Stali
no nebėra šitame balse... 
Bet yra du pikčiausi daik
tai — tai: komitetininkai 
ir tremtinių spauda... Jie 
yra kalti dėl viso pasaulio 
bėdų ir nepasisekimų. Jei-i 
gu ne šitie “bieso vaikai”,! 
tai visi planai būtų įvyk
dyti 120,9%...

Jeigu iš stovyklos išre- 
patrijuoja į tėvynę koks 
nors laike karo vokiečių 
čionai atgabentas nepa
taisomas chuliganas, mu
šeika ir vagišius Tamo
šius Nepraustaburnis, ku
ris už vagystes vokiečių 

i ar amerikonų teismo bu-

Pagal karinės valdžios 
potvarkius, Vokietijos ru
sų zonoje leidžiamoji 
spauda yra uždrausta pla
tinti vakarinėse zonose, 
nes bolševikai savo zonoje 
uždraudė platinti vakari
nių zonų spaudą. Tačiau 
bolševikų agentai atgabe
na iš anapus “geležinės 

i uždangos” šimtais tūks
tančių egzempliorių trem
tiniams skirtos “spaudos” 
ir pačiu nachališkiausiu 
būdu ją bruka stovyk
loms. Šioje ‘spaudoųe’ va
roma šlykščiausią propa
ganda ir melai prieš Va
karų demokratijas, der
giami ir koliojami anglai 
ir amerikiečiai pačiu ne- 
kultūringiausiu būdu ir 
tik bolševikams įprastu 
tonu juodinama visa tai, 
kas yra nebolševikiška.

Labai įdomu, ką pasa
kytų bolševikai, jeigu vie
ną gražią dieną anglai - 
amerikiečiai imtų gabenti 
panašią “literatūrą” į ru
sų zoną?...

Mums bet kokia bolševi
kų spauda nebėra pavo
jinga, visiškai nepavojin
ga, nes prieš šią lengvai 
užsikrečiam baisią ligą 
męs jau esame labai gerai 
“įčiepyti”. Brukamoji Vo nuteistas kokius šešis 
spauda duoda kaip tik;m§nesius “patupėti”, tai 
priešingus rezultatus: be-toksai sugrįžęs būtinai 
skaitant melų kvailiausią [apskelbiamas “heroj so- oro 11 cs /-J į ■■■ . m ——i , , ■

pievos, 
fabrikų, 

maisto

vietskaja sojuza” ir būti
nai, jau kaip taisyklė, se
kančiame ‘Tėvynės Balso’ 
n-ry skaitome Tamošiaus 
Nepraustaburnio parašy
tą laišką, jog jisai naba
gėlis buvo labai skaudžiai 
komitetininkų rykštėmis 
nuplaktas, apspiaudytas 
ir vos, vos nenukryžiavo- 
tas ir turmon šešiems mė
nesiams ant duonos 
vandens įmestas 
tai, kad pareiškė
grįžti į tėvynę... Jis nera
šo, jog visa stovykla ir 
komitetininkai džiaugėsi, 
jog vienas chuliganas pa
lieka mus ramybėje ir be
galo jaudinosi, kad tik jis 
kartais, saugok Dieve, ne
susigalvotų nebevažiuoti 
namolia... Ir tas Tamo
šius Nepraustaburnis sa
vo laiško gale, (o visi laiš
kai rašomi pagal vieną 
šabloną) būtinai dar iš
vardina pavardėmis vi
sus, kuriuos tik atsimena 
likusius stovykloje ir 
“nuoširdžiai” kviečia juos 
pasekti jo pėdomis —grįž
ti namon...

Tai mes atsidėję skaito
me tokį “graudingą” Ta
mošiaus Nepraustaburnio 
laišką ir visi galvojame, 
jog dabar tikrai gražu, 
gražu turi būti mūs Lie
tuvoje... Žinoma, kaip ga
li po to netikėti tokiam 
“rašeivai”, jog Lietuvoje 
dabar klesti “tikras ro
jus”...

Ko siekia bolševikai 
tremtinių tarpe tokiais 
nuogais ir nebeužmas k uo
tais melais, tur būt, tik 
jiems patiems tėra žino
ma. O gal ir teisingai yra 
sakoma: pagal Jurgį ir 
kepurė, o pagal bolševiką 
— ir jo propaganda.

Sykį politrukas mūsų 
stovykloje, žiūrėdam a s 
kaip dega jo“antirepatria- 
cinė literatūra”, paklausė 
vieną, skrybėlę ant akių 
užsimaukšlinusį, tremti
nį: “Sakyk, kodėl jūs de
ginate mūsų laikraščius?” 
Šis atsakė: “Todėl, kad ne 
tikru adresu jie čia pa
puolė. Greičiausiai 
skirti Centrinės 
bušmėnams, tik 
mums...”

jie 
Afrikos 
jau ne 

V. A.

PAIEŠKO

Ieškau Julės Čėsnaitės, duk
ters Antano, gimusi USA. Jos 
tėvai ir jos brolis Bronius gy
vena Lietuvoje. Atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Klimavičius.

Landshut — Bay
Hans Leinberger str. 4 

Glara Grod.
US Zone, Germany.

propagandą mums prade-! 
da sukti širdį, norisi “į j 
Rygą” važiuoti, vėl atsi
naujina patirtos žaizdos ■ 
ir .dėlto jokiu būdu nebe-; 
galime susilaikyti nekibę 
politrukui į spindintį ant
petį...

Po laiko bolševikai da- 
siprotėjo, kiek jie savo 
laiku nebeatitaisomos blė- 
dies prisidarė brukdami 
mums savo vilniškę “Tie
są”. Mat, šitas “oficiozas”! 
skirtas tik namie uiti sa
vo vergams, todėl toji 
“Tiesa” aplink daugiau 
nieko ir nemato kaip: sa- 
botažninkus, kenkė jus, 
buožes, liaudies priešus, 
sukčius, išeikvotojus, va
gis ir visokiausius razbai- 
ninkus. Todėl mes iš tos 
“Tiesos” ir sužinodavome 
visą tiesą apie savo pa
vergtus namus. Gaila, kad 
daugiau nebeduoda...

Už tat dabar beduoda

DARBO DIENOS MILŽINIŠKAS

Suvažiavimas-Piknikas
■■■ ■ įvyki

PIRMADIENI,

Rugsėjo - September 6 d., 1948 
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno Rezidencijoje, 

Thatcher Street, Brockton, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
• rengia puikią dienos iškilą.

Vietinis rengėjų komitetas organizuojasi ir 
organizuoja vienukes — stalus ir budeles įvai

riam patarnavimui atvykusiems sveteliams.
Nuoširdžiai kviečia ir kitų kolonijų darbuotojus 
ir veikėjus suorganizuoti savo biznio stalus ir 
atvykti tą dieną į bendrą talką, kad bendru dar
bu daugiau nuveikus — laimėjus.

RENGĖJAI. 
_________________________________________________ I



DARBININKAS

visi kviečiami Į Lietuviu Susiartinimo Šventę ♦:

PIKNIKĄbu-

NORWOOD, MASS

prašomi nesivėlinti. nes 
išeis punktualiai.

Lietuviu Dienos Reikalu !Visos darbininMs ir <««'*>'■>•
‘ kai

sasLietuvių Dienos Valdyba 
skelbia, kad 34-toji Pennsylva- 
nijos Lietuvių Diena bus Lake- 
wood Parke, netoli Mahanoy 
City. Pa., sekmadienį, rugpjū
čio 15 d.

Tikimasi, kad suvirs 25.000 
žmanių susirinks į gerai žino
mą ir prieinamą Lakewood 
Parką, ir praleis smagų laiką 
tarj»e lietuvių iš visų Amerikos 
kolonijų.

Įžymūs kalbėtojai pamargins 
Lietuvių Dienos programą. Jų 
vardai ir pavardės bus paskelb
tos vėliau.

Lietuvių Dienos 
taip pat praneša, 
visas L. D. pelnas 
mas sekančioms
joms: Šv. Kazimiero Seserims. 
Juozapo - Marijos Viloje. New- 
town. Pa.: šv. Pranciškaus Se
seris. Mt. Providence. 
burgh. Pa., ir Jėzaus
žinotojo Seserims. Elmhurst. 
Pa.

Kun. J. A. Neverauskas 
ir L. D. Spaudos Komitetas.

I

Komitetas 
kad šiemet 

bus skiria- 
organizaci-

Rūbų vajus
BALF 22 skyriaus paskelb

tas vajus turės būti pratęstas, 
nes žmonės iki šiol neįsijudino «?♦ 
ir labai mažai kas atnešė rūbų 
ir avalinės lietuviams tremti- 
niams. kuriems taip labai yra *|* 
reikalingi.

BALF 22 skvriaus valdvba *t* 
Į JT* 

ir komisija dar kartą atsišau- 
kia i visus atnešti arba atvežti X

i 
savo atliekamus rūbus j Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve- 
tainę. St. James Avė., arba į A 
Lietuvių svetainę. St. George •!» 
Avė. '€♦

Jeigu kas turite rūbų ar a- 
valinės ir negalite patys atvež- *|* 
ti. tai pašaukite vieną iš čia *♦*

Pitts- j paduotų telephonu ir kas nors

PUTNAM, CONN

Nukry-jiš komisijos nuvažiuos pas jus 
į namus paimti. Šaukite vieną 
iš šių trijų: NOrwood 9-1449:; 
NOruood 7-0979: NOrwood —j 
7-0791.

Kviečiame visus į talką!. 
Šelpkime savuosius ištremimel' 

—
L. \ yčių 27 kp. susirinkimas, 

I įvyko liepos 12 d., parapijos 
I svetainėje. Vyčiai ruošia pikni- 
j ką sekmadienį, liepos 25 d.
Grape Arbor. VValpole. Mass.

-I

Camp Immaculata
Amerikos lietuvaitės susirin

kusios iš įvairių Amerikos vie-’ 
tų i Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyną smagiai atostogauja. ;

Pirmoji mergaičių grupė dvi; p. Jurgis 
savaites pailsėjusi išvyko. Ta žmona buvo 
proga buvo suruošta programė-: dence. R. I. 
lė. Jos suvaidino gražiai “Ab-'jr žentą pp. 
raomo auka", padainavo kele- senai pirko 
tą dainų, pasakė eilėraščių, pa- vidence .priemiestyj. 
žaidė lietuviškų žaidimų, pašo
ko.

Camp Immaculata įsigijo sa
vo kino aparatą (movi projek- 
tor). Mergaitės tuo labai džiau
giasi. Jos jau matė kelias fil
mas: iš saugumo ir auklėjimo. 
Raudonojo Kryžiaus. Amžinoji 
Auka...

Lietuviu Susiartinimo šven
tė — Piknikas įvyks Liepos - 
Julv 25 dieną. Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne. Putnam. Ct. 
Daug ekskursijų ruošiama į šią 
šventę.
Seserų < 
ruošiasi ] 
terbury.
: Vyriai
I ’artford
z .rui. Worcester — bingo.

So. Boston. Iš So. Boston
i ošiasi atvykti iš vakaro daug 
1 as seselėms į pagalbą. Juos 
- sus atveš Camp Immaculata 
1 įsas. Camp Immaculata bu- 
f s b’.s šeštadienį prieš pikni- 
1 3:00 vai. prie “Darbininko".1 sėjo mėnesio pabaigoje.

Nekalto Prasidėjimo 
Gildos skyriai uoliai 
piknike dalyvauti. Wa- 

Manchester. Boston 
ruošia savo stalus, 

i ruošiasi gražiam ba-

6

PADĖKA NEW BRITAIH, CONN

Versiackas ir jo 
nuvykę į Provi- 

pas savo dukterį 
Simms. kurie ne
naują namą Pro-

pp. Jonas ir Ona Kavaliaus
kai. gyv. Willow St.. pirko 
biznį — Busy Bee Cafe, Provi
dence. R. I.. arti lietuvių par. 
bažnyčios. Tai buvęs pp. Vait- 
kūnų biznis. Linkime geriausių 
sėkmių.

Šv. Jurgio lietuvių par. al
toriaus berniukai antradienį, 
liepos 13 d. buvo nuvykę į 
Nantasket Eeach praleisti die
ną.

SEKMADIENĮ,

Liepos-July 25,1948
Nekalto Prasidėjimo Vienuolynan 

PUTNAM, CONNECTICUT

Adresas: R. F. D. 2, Futnan, Conn. Įžangos nebus. 
Svečiai bus pavaišinti skaniais lietuviškais pietu

mis. Pietūs kainuos tik $1.25. Bus gražus vaidini
mas, dainos, lietuviški šokiai. Seseles visus kviečia 
atsilankyti.

• vKelrodis į Putnam, Conn. — Autobusai iš Providence išeina 
8:15, 10:15, 12:05, 3:15. Praeina pro vienuolyną — Immaculate 
Conception Convent. Autobusai išeina kas valandą iš Wor- 
cester, Mass. Traukiniai: iš Hartford į Putnam 9:15 AM (Day- 
light Saving Time). Iš Boston į Putnam 9:15 (Daylight Saving 
Time). Automobiliu: Bridgeport — routes 8, 6, 44; Boston — 1, 44, 
arba 9, 12, 193; Hartford 44; New York 1, 5, 44; New Haven 5, 
44; New London 12; Providence 44; Waterbury 6, 44; Worcester 
12, 193; Brockton 28, 44. Traukinius sutiks Camp Immaculata 
busas. Atvykstantieji autobusais telefonuoja 1451.

VIENUOLYNO ŠEŠĖLIUOSE 
Brockton, Mass.

Liepos 11 , š. m. buvo skelb
ta. kad Jėzaus Nukryžiuotojo 

] Vienuolijos rezidencijoj. That
cher St.. Brocktone įvyks vie
šas lankymas jau įrengto Sene
lių Prieglaudos namo. Taip ir 
buvo. Daug rėmėjų ir prietelių 
perbėgo per tos rezidencijos 
aukštųjų medžių nutiestus še
šėlius ir per viršminėto 
kuklias patalpas. Ir kas gi pa-Į 
tirta?!
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dovanas, gė- 
ir linkėjimus 

radio prog- 
švogeriui ir

Liepos 3 d., mums surengta 
šauni “surprizo party”, kurios 
proga būta mūsų 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktis. 
Surprizas gudriai surengtas 
mūsų namuose, kuris tikrai iš
gąsdino, bet sykiu suteikė tiek 
malonumo, kuriam nebūtų tin
kamų žodžių padėkoti; bet vis
gi tariame širdingiausius padė
kos žodžius sekantiems, už su
rengimą bankieto, 

i les, sveikinimus 
per "Darbininko” 
ramas; ačiū —
puseserei p.p. F. K. Janiūnams, 
p.p. J. P. Bačinskams, švoge- 
riui ir puseserei p.p. A. P. Va- 
leikams, puseserei p. A. Chin- 
gienei, p-lei B. Mažutaitytei, 
p-lei A. Laučaitei, pp. J. E. 
Luchinskams, pp. J. Gudliaus- 
kams, p. A. Mažutaitienei, lai
dotuvių direktoriui p. P. Wait- 
kui su šeima, pp. J. A. Smil
giams, savininkams Tip - Toe 
Cafe, p.p. A. V. Travers, p.p. 
A. M. Zaveckams. p.p. I. P. Lu- 
košiams, p.p. B. M. Jakučiams 
ir kūmams p.p. J. B. Jonei- 
kams. Taipgi tariame širdingą 
ačiū, už atsilankymą ir linkėji
mus 
P. J. 
niui, 
savo
niūnui už malonų sveikinimą. 
Dar širdingas ačiū p. P. Ba- 
činskienei už sumanų vakaro 
pravedimą. Taipgi ačiū “Darbi
ninko” radio programos vedė
jui p. A. Kneižiui ir laikraščio 
“Darbininko” štabui už sveiki
nimus. Jūsų visų, mums suteik
tas malonumas, liekasi ant vi
sados tarpe mūsų maloniausiu 
atsiminimu. Ir mes tik tariame 
jus visiems, širdingiausį ačiū.

Emilija ir Antanas 
Daukantai.

Iš darbininkų gyvenime
A. H. korporacijos darbinin

kai, streikavę virš trijų savai
čių, grįžo darban nieko nelai
mėję. CIO unijos vadai, kurie 
vadovavo darbininkams ir prie 
kurios tos korporacijos darbi
ninkai priklausė, atsisakė pasi
rašyti, kad jie nėra komunistai. 
Todėl korporacija atsisakė pa
sirašyti sutartį su ta unija.

Darbininkai pamatė, kad jie 
yra tarp komunizmo ir kapita
lizmo. Todėl nutarė grįžti 'dar
ban ir dėtis prie kitų unijų. 
Darbininkuose sukelta neapy
kanta.

Mirė Juozas Vilčiauskas

mirė
Palai- 

su tre- 
iš Šv.

Marijos 
dideliame 
Magdale- 
ir du sū-

parapijos klebonui kun. 
Juškaičiui, kun. J. Dau- 
kun. F. Bekšai ir taipgi 
giminaičiui kun. A. Ja-

Cambridgžiuje. 199 Hamp
shire St. p. Ališauskas, atidarė 
siūvyklą. p. Ališauskas, siuva 
naujus ir pataiso senus rūbus, 
p. Ališauskas, yra jaunuolis, 
tik nesenai atvykęs iš tremties 
— Vokietijos. Bombardavimų 
metu Lietuvoje, jis neteko ko
jos. Mes Cambridge lietuviai,

Po ilgo sirgimo 
Juozas Vilčinskas, 
dotas iškilmingai 

•jomis šv. mišiomis
Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčios Švč. 
kapinėse. Paliko 
nuliūdime žmoną 
ną, dvi dukteris
nu. Jaunesnysis sūnus yra 
LDS narys ir "Darbinin
ko” skaitytojas. Visa šei
ma yra uolus katalikai.

Reiškiame gilią užuojau
tą a. a. Juozo Vilčinsko 
šeimai, o jo vėlei lai bū
na amžina dangiška links
mybė.

Kadangi visi tie Seselių dar
bai yra artimo gerovei, todėl 
tie darbai prašyte prašosi, kad 
juos vykdytų ne vien tos mer
gaitės lietuvaitės, pažadėjusios §į tremtinį invalidą jaunuolį 
dirbti visą gyvenimą, bet ir vi- 

•si jų artimieji. Bendra talka, 
j bendru darbu, bendru rėmimu. 
Nes ranka ranką prausia, kad 

namo! abi būtų baltos.
i Štai šio Vienuolyno rėmėjai 

Viso reikalo pagrinde ir ruošiasi metiniam parengi-
— artimo meilės darbų vaisius, mui, kuris įvyks rugsėjo 6 d.
O tiems darbams administruo- š. m. tos Vienuolijos Motiniško 
ti gyvenime pakviestos ir įga- Namo rezidencijoj, Thatcher 
liotos, visą gyvenimą pažade- St.. Brocktone, ir kviečia visus 
jusios savo artimo gerovei ir nuoširdžius lietuvius prisidėti 

suorganizuoti: Dievo didesnei garbei, amžinus savo dosnumu gausinti anų ge- 
baseball įžadus sūdėjusios — Jėzaus rų širdelių gerus darbus ir jas

_ . stįprjnti gavo parama. Svetys.

Šiomis dienomis kleb. kun.
F. E. Norbutas pavedė vikarui 
kun. Janiūnui 
jaunamečių berniukų 
ratelį. Baseball ratelis suorga- Nukryžiuotojo Seselės. Tai c 
nizuotas ir jau įsitaisė unifor- gimusių mergaičių lietuvaičių 

karta.
Žvelgiant į tų lietuvaičių -

mas. į
I

Pažymėtina, kad šįmet Šv.Į
Jurgio lietuvių parapijos įvyks ^ese^'^ išsilavinimą artimui pa- 
LSD metinis seimas, kurį ma
loniai priėmė kleb. kun. F. E. 
Norbutas. LDS Akcijos Komi
sijos narys. Seimas įvyks rug-

CAMBRIDGE, MASS.

VORCESTER, MASS.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

paremkime kiek galėdami, nes 
jam gyvenimo pradžia yra sun
ki.

Metinis Piknikas

šv. Onos Novena
Liepos 18 d. prasidės

Šv. Onos novena ir tęsis iki lie
pos 26 dienos. Rytais novena 
bus po 8-tos vai. mišių; vaka
rais — 7:30 v. Novenai vado
vaus kun. Antanas Ignotas, 
MIC. Visi kviečiami pasinaudo
ti Dievo malonėmis.

Kun. Pr. Juškaitis, 
klebonas.

James G. Mc-Donald (dešinėj) prisiekdina- 
Izraeliaus valstybei. Prisiektdina Statė Departa- 
inas kaipo Jung. Valstybių ambasadorius naujai 
mento Protokolo viršininkas Stanley Woodward, 
VVashington, D. C.

> tarnauti, tiesiog žavi lankyto
ją. Ir čia aiškėja, kad išsiauk-' 
Įėjimas nepareina nuo to, kiek 
esi mokiusis ir kuo užsiimi. Jis 
pareina nuo tavo vidinio nusi
statymo ir doro gyvenimo. Tai
gi išsiauklėjimas yra ne kas ki
ta. kaip nuvokimas to. kas de
ra, kas ne. Į

Pirmasis amžinas elgesio dės
nis yra paskelbtas krikščiony
bės mokslo. Tai yra Jėzaus įsa
kymas : mylėk savo artimą 
kaip patsai save.

Čia susibūrusios, pašaukimų 
žadinančios lietuvaitės Seselės 
turi visokeriopo darbo: vienos 
ruošiasi parapijinėms mokyk
loms vesti, mokytojauti, vaiku-, 
čius auklėti, katekizaci joms va-; 
dovauti, kitos prieglaudą pri-' 
žiūrėti, valyti, virti, skalbti bei 
savo kuklų ūkį tvarkyti. Tai 
eiliniai darbai, kuriems reikia 
su meile pasiruošti ir juos nuo
širdžiai dirbti. Darbas iš tikrų
jų nėra visus žmones slegianti _______
našta, kokia daugelis ją laiko. Į Praeitą savaitę p.p. J. F. Te- 
Darbas yra mūsų geriausias bėrai su šeima praleido savaitę 
draugas. Kūdikystėje jis pasi- atostogų Kanadoje, p.p. Tebe
reiškia žaidimu, vėliau moky- rai atlankė gražiąsias Kanados 
muši, pagaliau, pašaukimo dar- vietas ir savo pažįstamus drau- 

ibu. gus.

prie

Liepos 7 d. mirė Marijona M. 
Marcinkevičienė, gyv. 7 Union 
St., Cambridge. Velionė liepos 
10 d. iš N. P. par. bažnyčios su 
penkeriomis šv. mišiomis palai
dota Šv. Mykolo kapuose. Ve
lionė paliko nuliūdime 5 sūnus: 
Petrą, Praną, Joną, Juozą ir 
Aleksandrą, 11 anūkų, brolį P. 
Janusą, gyv. Brooklyn, N. Y., 

'pusbrolį F. Soulį, gyv. St. Paul 
Min. ir gimines iš Worcester ir 
N. H. Likusiai didžiame nuliū
dime velionės šeimai reiškiame 
užuojautą. Patarnavo A. Owir- 
ka, laidotuvių direktorius.

Bavarijoje. 
ar mais-

j Šiomis dienomis, grįžo iš li
goninės, p. J. Tamošauskas, 
Park Lunch savininkas, p. J. 
Tamošauskas, kurį laiką gydė
si ligoninėje, dabar sustiprėjęs 
grįžo į namus. Linkime p. Ta
mošauskui greitai pasveikti.

p. Pakalniškienė, gyv. prie 
Columbia g-vės, šiuo tarpu 
praleidžia atostogas. Taipgi da
bar, pas p. Pakalniškius sve
čiuojasi p. Pakalniškio brolis, 
Domininkas iš Chicagos. Linki
me linksmų atostogų.

Praeitą savaitę tremtiniams 
dėl maisto siuntinių aukavo pa- 
nigines aukas sekantis: p. P. 
Stubėda 5 dol. ir p. A. Krau- 
čiūnienė 1 dol. Padėkos laišką 
už rūbus, gavo p. Pilkoniai, p. 
Vičiorkienė, p. P. Burokienė ir
A. Daukantas iš dviejų jaunų 
klierikų, esančių 
Jūsų apnešioti rūbai
tas bei piniginės aukos labai y- 
ra laukiamos tremtinių. Mais
tą, rūbus bei aukas, visados 
galite atnešti į A. Daukanto 
krautuvę iš kur bus pasiųsti 
tremtiniams ar Balfo Centrui, 
p. G. Laleckienė iš Brightono, 
pasirodė su gera širdžia, pasių
sdama vienam tremtiniui net 
du maisto siuntinius. Sektinas 
jos pavyzdys.

Pas p.p. G. Lučinskus ir p-lę
B. Mažutaitytę svečiuojasi
tremtinė p. O. Bangienė (ji ap
sigyveno Chicago je) atvykusi 
iš Vokietijos. Jos vyrą nužudė 
rusai, o 4’A metų sūnelį pasi
vogė Stalino žmogžudžiai. Mes 
reiškiame p. O. Baugienei jos 
nelaimėje giliausią užuojautą ir 
linkime pamiršti skausmus šio
je laisvės šalyje. A. D.

Šv. Kazimiero par. piknikas 
įvyks liepos 18 dieną, Maironio 
parke. Klebonas kun. A. Pet
raitis, kun. Tamulevičius ir 
kun. Volungis ir katalikiškos 
draugijos bendrai dirba, kad 
piknikas būtų sėkmingas.

Šios 
gamina 
kuriais 
svečius.

Todėl
viams puiki proga atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti tyra
me ore, ir pamatyti garsųjį 
Maironio parką.

Maironio parkas 
rasti. Privažiavus 
ir Maironio parkas, 
delis Quinsigamond
riame patogu maudytis.

parapijos šeimininkės 
skaniausius valgius, 
vaišins atsilankiusius

ir iš kitų miestų lietu-

lengva su- 
White City 
Čia yra di- 
ežeras, ku-

D-s.

Lankėsi viešnia
Pereitą savaitę p. Paulina 

Grigienė su savo anūke Barbu
te iš Richmond Hill. N. Y. lan
kėsi pas savo dukrelę ir žentą 
pp. A. O. Panich ir kitus gimi
nes bei bičiulius.

p. Grigienė yra gyvenusi 
New Britaine, buvo veikli Są- 
jungietė ir veikėja katalikų vi
suomenėje.

Džiaugiasi dalyvavę
New Britainiečiai, kurie gau

siai dalyvavo Lietuvių Dienoj, 
Marianapolyj, liepos 5 d.,
džiaugiasi ir reiškia TT. Mari
jonams dėkingumą už suruo
šimą įspūdingų ir jaudinančių 
iškilmių, būtent, sudegintų lie
tuvių Vokietijoje pelenų įteiki
mą. Daugelis susijaudinusiųjų, 
kaip ir aš pati, nes gal ir ma
no tikro brolio ar sesers, apie 
kuriuos jau keli metai neturiu 
žinių, pamąstė, gal ir jų arti
mųjų yra dulkelė.

Ruošiasi vykti liepos 25 d.
Dabar New Britainiečiai ruo

šiasi vykti į Nek. Prasidėjimo 
P. Švč. Seserų Vienuolyną, Put
nam, 
vyks 
kas.
Išeis
driejaus par. bažnyčios.

Conn., liepos 25 d., kur į- 
gražios iškilmės ir pikni- 
Autobusai jau užsakyti. 
8 vai. rytą nuo Šv. An-

»

*

W. J. Chisholin
GRABORIUS 

'Asmeniškas Patarnavimas” 

831 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M
4

HARTFORD, CONN. 
Lahakrrdy Agentūra

Parduoda laivakortes, siunčia pi
nigus j visus kraitus, atstovauja 
geriausias apdraudos kompani
jas. Rūpinasi atitraukimu.tremti
nių it Vokietijos ir kitur. Pada- į 
ro affidavitus, kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir 
užrato visus lietuvių laikratčius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str.,

Hartford 6, Conn.

Reiškia viešą padėką
LRKSA 109 kuopos atstovai 

reiškia viešą padėką Bostonie
čiams už parodytą malonumą, 
vaišes ir suruoštas gražias pro
gramas Seimo metu. Ačiū Ren
gimo Komitetui, o ypač p. Ci
nai Ivaškienei už tokią įspūdin
gą prograą. To vakaro įspū
džiai ilgai pasiliks mūsų širdy
se.

Ačiū pp. Nevieram už rūpes
tingumą ir suteiktą man pagal
bą per du vakaru grįžtant į ap
sistojimo vietą. Ačiū pusbro
liui p. J. Matulevičiui ir jo vi
sai šeimai už rūpestingumą ir 
malonumą būnant pas jus, 
mano brangieji. B.M.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-1 
kitę mums išegzaminuoti akis lr| 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BUILDING

Worcester, Mase.
275 Main St., H’etmter, Manu.
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ZINUTĖS
Liepos 7 d., miesto ligoninėje, 

mirė ilgai sirgęs Vilimas Pupa- 
laikis, 30 metų, gyv. 83 Bolton 
St., So. Bostone. Paliko tėvą 
Andrių ir brolį Joną. Tapo pa
laidotas liepos 13 d., 8 v. r., iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose.

nu, rašo laiškus iš kitų miestų, 
klausinėdami kada Karnivalas 
prasidės? Kada bus dalinamos 
dovanos? Ar dar yra tikietų, ir 
taip toliau? Geras tai ženklas. 
Bus didelis Karnivalas.

Didelis susidomėjimas Karni- 
valu. Žmonės skambina telefo-

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

Didelė paroda. Kiekvieną sa
vaitę nuo trečiadienio iki sek
madieniui per liepos mėnesį, 
Šv. Jono Seminarijoje, Brigh- 
tone Seserys įvairių vienuolynų 
turi išdėsčiusios nepaprastai 
puikią vadinamą misijų parodą. 
Ten randasi įdomių išdirbinių 
dalykų - dalykėlių iš įvairių 
vienuolynų ir misijų stočių.

Apie šią misijų parodą pla
čiai rašo Bostono laikraščiai ir 
diecezijos organas Pilot. Skel
biama ir diecezijos bažnyčiose. 
Tie, kurie
Pataria kitiems 
Įima lankyli ir 
nių grupėmis.
kauti gražiose Seminarijos pie
vose. Galima ir melstis. Teikia
mas palaiminimas Švenčiausiu 
Sakramentu.

lankė džiaugiasi, 
pamatyti. Ga- 

didelėmis žmo- 
Galima pikni-

Jaunuomenės demonstracija.
Jo Ekscelencija Arkivyskupas 

i Richard J. Cushing, D. D., tu
rėjo didelio džiaugsmo iš Šv. 
Vardo draugijos religinės de
monstracijos praėjusį metą. 
Šį rudenį Jo Ekscelencija orga
nizuoja katalikiško jaunimo 
demonstraciją. Visos diecezijos 
parapijos jau rengiasi. Reikės 
pasirodyti ir mums lietuviams. 
Todėl, pirmadienį, 8 v. v., Vy
čių kambariuose. Emerson St., 
įvyks susirinkimas aptarti kaip 
sėkmingiausiai būtų galima da
lyvauti So. Bostono lietuviams 
katalikams. Į susirinkimą, šiuo
mi kviečiami, draugijų pirmi
ninkai. jaunimo atstovai, vei
kėjai ir visi, kurie interesuoja
si minima eisena ir turi min
čių jos padabinimui.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAROS SKELBIMAI

Liepos 14 d., miesto ligoninė
je, mirė ilgai sirgęs Klemensas 

kČiras, 70 metų, gyv. 254 C St. 
Paėjo Marcinkonių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 45 me
tus. Paliko žmoną Adelę (Bal- 
tuškonytę), dukterį, du sūnų, 
ir brolį. Pašarvotas pas grabo- 
rių J. Barasevičių, West Broad- 
way. Laidojamas iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios, liepos 17 

9 v. r., Šv. Mykolo kapuose.

{

d..

t

j A. J NAMAKSY
♦

!

Užbaigė Studijas
REAL ESTATE B 

INSURANCE 
409 W. Broadvvav 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

J.,Kun. Jonas Borevičius, S. 
baigęs savo asketinę bei pasto
racinę studiją Pomfrete, Con-
nęcticut, šiomis dienomis išvy
ko nuolatiniai apsigyventi Phi-
ladelphijon. Dabartinis jojo ad
resas yra: 321 Willings Avė.,
Philadelphia 6. Pennsylvania.

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

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

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

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
| Grafton Ave„ blington, Mass.

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

Sv.- Petro Parapijos 
KARNIVALAS 

rengiamas ~
Liepos - July 21,22,23 ir 24-tą, 

PARAFUOS MOKYKLOS URME 
kampas 6th ir 1 gatvfa. 

Parengimo pelnas skyriamas 

BAŽNYČIOS TAISYMUI 
Bus Ferris WkeeL Malkos, įvairių Stalų Ir 

laimejiniįa 
šeštadienio vakare bus traukiami

$500 LQ dolerių DOVANŲ!
Kviečiame visus, senus ir jaunus, ateiti j 

rengiamą Karnivalų <— July 21,22. M ir 24- 
nuo 5M P. M. Rd 1141 P. M.

Įžangos Nebus
Ateikite ir pasilinksminkite ir paremkite 

aera darba- 
Visi Į Kamivalą!

LEKAVIČIA, Juozas, pazi- 
jnusis Simą Dulaitį, ir Marcelę 
Damušytę - Dulaitienę, buvęs 
jų sūnaus Simo, gimusio 1907 
ar 1908 m. krikšto tėvu.

LELIS - Šaltenienė, Grasil
da, iš Pumpėnų, Panevėžio ap. 

LENKEVIČIENĖ - Kaspe- 
ravičiūtė, Marijona, iš Onuškio 

_ ■ v., Trakų ap.
patenkinta ir nuoširdžiai dėko-į LENKĄVIČIUS, Vincas, iš 
jn. Dėl aplinkybių negaliu už jį ■ panošiskių km.; Onuškio vi., 
atsilygintir Nežinau ar kas jį;Trakų ap.
man užprenumeravo, ar Tams-' LENKTAITIENĖ - Bacevi- 
tos siunčiate? Prašau ir toliau Liūtė, Magdalena, iš Alvito vi., 
siųsti, jei nesudaro sunkumų, Vilkaviškio ap.
nes mes tik trys lietuviai esą- LINGEVIČIUS - Lingis, Pet- 
me toje ligoninėje. Šįmet atve- s< petro, ir Barboros Dro- 
ža ir daugiau .lietuvių, bet mes ; bavičiūtės, kilęs iš Luokės vi. 
šiame anglų krašte pradingsta- 
me, kaip jūroj tarp vietinių 
žmonių...

“Liūdnas mūsų gyvenimas 
būtų be spaudos. Mes bendro
mis jėgomis su Lietuvių Są
jungos pagalba leidžiame savo 
kalba laikraštį..., bet toli gra
žu jis nepatenkina mūsų. Todėl 
baigdama rašyti dar kartą dė
koju už laikraštį- Teatlygina 
jums Dievas šimteriopai. Pra
šau ir toliau, jei galite, siunti
nėti. O. Linkevičiūtė”.

DėkoĮa llž ’Parbininkį"
p. 0. Linkevičiūtė, kuri iš 

tremties nuvyko į Angliją ir 
dirba ligoninėje, štai ką rašo: 

“Didžiai Gerb. “Darbininko” 
Redakcija,

“Nuo pernai metų skaitau 
Tamstų man siuntinėjamą laik
raštį “Darbininką” ir esu juo

MORAUSKIENĖ • Šarkaitė, 
Marijona, iš Bartininkų vi., 
Vilkaviškio ap., gyv. Argenti
noje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate Generai of Lithuaaia 

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

(VAROS SKHB1MAI

L*>

Vieša Padėta
Liepos 5 — Lietuvių Dienos, 

Marianapolyj, aukotojams nuo
širdžiai dėkojame už paramą, 
ypač šiems: Dr. P. Jakmauh, 
Dr. Wm. Duserick, Dr. A. Ka- 
pochy, Dr. Mikalonis, adv. J. 
B. Gailius. J. Casper, D. A. Za
letskas. Ketvirtis & Co., V. 
Balukonis — So. Boston Cafe, 
Joseph Barry — Bay View 
Dist., Casjier's Drug Store, A. 
Janulevičius — Perkins Sq. 
Dėl.. K. Plevokas Bakery, In- 
temational Cafe, Strand Cafe, 
A. J. Namaksy, J. Račkauskis 
Cafe, St., Grubliauskas Store, 
Frank G.
Hardware, Joe’s Tavern — 
lukonis,
Doyle Dist., J. Klimas —Hard- 
ware, King’s Shoe Store, Daly’s 
Drug Store, VI. Jakštas Mar- 
ket, Mrs. V. Baltrušiūnienė, 
Baltic Florist. J. Glineckis 
Store. Lithuanian Furniture 
kompanija
Ona Brown. Ant. Majauskaitė, 
Agota Kalinauskaitė, Kast. 
Stakutienė, Ona Diksienė, Te
resė Zareckaitė, p. Rimutienė, 
p. Patockis.

Ona Gaputienė, Mag. Gru- 
binskienė, Kast. Peskienė, Bar
bora Kasmauskienė, p. Gudavi- 
čienė, Mag. 
Trinkienė, D. 
Sutkienė, Jul. 
Ignatavičienė,
Kybartienė, p. Vovierienė,

binis gyvenimas ją ištraukė ir 
išvežė į Chicagą. Mes linkime 
jai pasisekimo. Šiomis dienomis 
jį lankosi pas Brocktoniečius ir 
patiria daug naujanybių, nes 
apie aštuoniolika metų kai ji 
apleido Brocktoną.

Svečias ir viešnios atsilankę 
prisipirko daug įvairių knygų 
ir susipažino su “Darbininko” 
spaustuve. >

PAIEŠKOJIMAI

Whitkens, J. Stonis
A-

Sullivan’s Dist., J.

A. Ašmenskas,;

Pajaujiūtė. Ver. 
Barauskienė, M. 
Katendrienė, p. 

J. Bakūnienė, p.
M.

Niauronienė,

I

O. Rapolienė. G.
Martinkienė ir daug kitų.

Dėkojame, kurie dirbo prie
So. Bostono stalo Marianapo
lyj, būtent, S. Šmigelskienė, pp.
Bernatoniai, Stakučiai, Niauro-
niai, Marijona Tamulaitienė, P.
Kasmauskienė. Jul. Kalendrie-
nė, P. Plekavičienė, J. Brazaus-
kas. J. Karlonienė, pp. Bra-
zauskai, Karčiauskai

Jaunimo Paradas
Svarbiausias Lietuvių visuo

menės veikėjų ir tėvynės mylė
tojų uždavinys yra supažindin
ti kitataučius su Lietuvos sun
kia padėtimi. Visi, kurie domi
si Lietuvos išlaisvinimo reikalu 
turėtų naudotis visais būdais 
platinti ir reklamuoti Lietuvos 
nepriklausomybės , klausimą. 
Viena iš gražiausių progų, tam 
tikslui atsiekti bus Bostono Ar- 
kidiecezijos Jaunimo Paradas, 
kuris įvyks Sekmadienį, spalių 
3 d. Galėsime tą milžinišką 
Jaunimo Paradą palyginti su 
pereitų metų Šv. Vardo Drau
gijos įspūdingu Katalikybės 
pasirodymu.

šiemet visų parapijų 
mas dalyvaus parade ir 
ir drąsiai parodys savo 
tikėjimą ir gaivinančią 
taus meilę,
jaunimas neatsiliks.

Šv. Petro parapijos kunigai 
ragina visą mūsų 
ruoštis prie didžiulio 
Parapija pasižadėjo

janni* 
viešai 
stiprų 
Kris-

Ir mūsų lietuvių

gražią ir įspūdingą

REIKALINGA 4 kambarių 
apartmentas porai, apie 50 me
tų. Be vaikų. Mokėsime aukš
čiausią kainą. Adresas: 

WALTER KARWOWSKY 
131 Poplar St. 
Chelsea, Mass.

(12-16)Telšių ap.
LINKEVIČIŪTĖ, Elena, iš 

Panoškių km., Onuškio vi. 
Trakų ap.

LYKAS, du broliai Ladisla- 
vos Vidugirienės. •

MACEVIČIUS (Maciūnas), 
Antanas, seniau gyvenęs Ma- 
rianapolis College, Thompson, 
Conn.

MAČIUKEVIČIŪTĖ, Ona, 
duktė Motiejaus, iš Lukšių vi., 
Šakių ap., ištek, pavardė, neži
noma.

MAILAITĖ, Magdalena, gim. 
Griškabūdžio vi., Šakių ap. iš
tekėjusios pavardė

MAKAUSKAS, 
Punsko vi., Seinų 
Andriaus.

MASARSKAS, 
nūs Juozo.

MERKER - Boltzun, Chris- 
tine, iš Lietuvos.

KAZLAUSKAS, Bladas (gal 
Vladas?).

KAZLAUSKAS, Juozas, bro
lis Vilūnienės.

KEYS - Stiklakytė, Juzefina, 
Pittsburghe.

KIČAS, Antanas ir Jonas, 
broliai Marijos Kičaitės, - Ba- 
laikienės.

KISIELIUS, Alfonsas, gydy
tojas, iš Vilniaus krašto, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįsta
mus.

KIZEL, Mane, kilusi iš Šiau
lių, 1932-34 m. buvo atvykusi 
iš New Yorko į Lietuvą.

KLOVAS, Stanislovas, iš 
Petriškių km., Biržų ap.

KRAPTA VIČIUS, Stanislo
vas, iš Alvito, Alytaus ap., dir
bo pas Fordą, Detroit, Mich. ar 
Dearbom, Mich.

KRAUSE, Martin, iš Taura
gės ap., Chicagoje.

KRŪMAS, Jonas.

nežinoma. 
Jonas, iš 
ap., sūnus

Juozas, sū-

REIKALINGA
50—STITCHERS—50
Patyrę stitcheriai uždirba

$50.00 į Savaitę ar daugiau.
PASTOVUS DARBAS

CABLE RAINCOAT CO.

741 E. 6th St, Corner “N” St,
So. Boston, Mass.

jaunimą 
parado, 

prirengti
‘Float’,

vaizdelį, kuris atvaizduotų Ka-
talikiškosios Lietuvos kančią.
Toks ‘Float‘ sužavės milijonus
kitataučių žiūrinčių į paradą ir
pritrauks jų simpatiją Lietuvos
reikalams. Tai visi susitelkime

iI

ir kiti.
Gal kurių vardų ir nepaminė
jome. Paminėtiems ir nepami
nėtiems nuoširdžiai dėkojame 

|TT. Marijonų vardu. Rengėjai.

Lankėsi

Antradienį, liepos 13 d., š. m. 
“Darbininke” lankėsi kun. Jo- 

' nas švagždys, Jėzaus Nukry- 
i žiuotojo Vienuolijos kapelionas, 
i Sesuo - Motina Dolorosa, ponia 
į Albina švagždienė iš Chicago, 
į III., Jonas ir Julija Ylai, Chi- 
i cago, III., Kotrina Simonaitie- 
nė, iš Pennsylvania.

Pažymėtina, kad p. Jono Y- 
los brolis kun. prof. St. Yla 
Vokietijoje yra pergyvenęs na
cių stovyklose baisias kančias. 
P-nia Albina švagždienė tai y- 
ra žinoma Brocktone ir Naujo
je Anglijoje veikėja. Tik vedy-

šiam reikalui. Atjauskime Mo«
tinos Lietuvos ašaras, dirbki
me vieningą visuomenės darbą
tėvynės naudai.

Kunigas Kontautas kviečia 
visus asmenis, kurie nori dirb
ti su jaunimu ir remti Lietuvos 
išlaisvinimo žygį, dalyvauti vie
šame susirinkime Vyčių patal
pose, kampas Emerson gatvės 
ir Broadway, 8 vai. vakare, 
pirmadienį, liepos 19 d. Taipgi 
kviečia visas lietuvių organi
zacijas siūsti atstovus ir dalin
tis mintimis.

NORI SUSIRAfiNCTl
Neturėdama giminių bei pa

žįstamų Amerikoje, noriu susi
rašinėti su Amerikos lietuvių 
jaunimu. Mano adresas: 

Gr. Ulpaitė 
Baltic Camp 
Jagerkaserne 

Garmisch - Partenkirchen 
U. S. Zone Germany

EZTRA NAUJIENAI
Nuo š. m. liepos 18 d. kas 

sekmadienį, nuo 4:30 iki 5 vai. 
popiet veikia naujas radio pus
valandis —

“TREMTINYS”
WVOM stotis, 1600 kiL 

Brookline, Mass.
Radio bangomis perduoda

mos vėliausios žinios iš Lietu
vos tremtinių gyvenimo Vokie
tijoj ir kitur.

Tad nepamirškit liepos 18 d., 
4:30 popiet

įsteigėjas: tremtinys Antho
ny Norvaiša.

Garbės rėmėjas: John V. 
Burbul.

MOVERS— 
Insured and 

Bonded
Local A Lon® 

Dieta nce 
Moving

326 - 328 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGA patyrę virė
jai. 850.00 į savaitę. Atsišauki
te asmeniai

SAIIDR TOM*S
Reading, Mass.

(16)

Kaa norite įsigyti Saulėtoje 
Califomljoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKŠE
Realstatininkas

710 N. Van Ness Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vfce-PirmininM — G. GailiūnienC, 
8 Winfield St, So. Boston, Mass.

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

Finansų Rašt — B. Cūnienš, 
29 Gould St, W. Roxbury, Mase.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris, 

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

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

110 H St, So. Boston. Mass.

•V. JONO EV. 8L. FAŠALPINtt 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. — Jonas GUneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

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

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

Maršalka — O. Krasauskas,

ivo susirinkimus laiko kasDraugija 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai.

11 Springer St., So. Boston, Mass.

GRABORIAI

vakare. Parapijos salėje, 
Seventh St, So. Boston, Mass.

492 E.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolu raštininke.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos a&Mj,
492 E. 7th St. So. Boston.

MEDIKALIS PRANEŠIMASMEDIKALIS PRANEŠIMAS

Kad pasitarnavus dirbantiems žmonėms ir kitiems, ku
rie šiokiomis dienomis negali ateiti pas gydytojus, DR.
DAVID E. ROSENGARD, pirmiau U. S. Navy medicinos 
aficerius, kuris‘specializuojasi širdies ir vidurių ligų srity
je, laikys atidarytą ofisą Sekmadieniais nuo 11 v. r. iki 
1:00 p.p. Jo ofisas pilnai įrengtas su moderniškiausiais įtai
sais ir mašinomis. Ofisas, 414 W. Broądway. So. Boston. 
Pirm, ateisiant prašome pašaukti: SO 8-6226.

k;\ š \ š \\ x 'X \ SJS.'SJvS- SS-VS.X
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YAKAVONIS 
Fanerai Horne

Goriausia Užeiga Vyrami ir Moterims yra i

SOUTH BOSTON CAFE

2S8 Vest Broadmy,

ę Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass. ;
* I

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
waMWXUVig tJirvKaOrvUv Iv 

BalMmtMtojM 
Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

ZALETSKAS
FUNKRAL HOMB

884 EastBrotadwBj
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletskas, F. K. Zaletskas
GraboHal Ir Batsamuetajal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Kepfyčla Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Jai. ŠOU Boston 0818 

ŠOU Boston 2M8

1



dCLARBININKAS 8
Lietuvos reik a1 ai. Ir būtų 
labai gražu, kad tautos 
kankinių pelenų priglaudi
mo vieta tautų brangi vi
siems lietuviams. Mūsų 
pašiūri tinimas (rezisten
cija) buvo bendra: visi 
lietin iai petys petin kovo
jo i>- tebekovoja su prie
šais, tat ar nevertėtų juos 
pase kti ir čia, išeivijoje. 
Kova dėl laisvės turėtų 
būti be' dra. Juk naciai ir 
bolševikai kankino ir žudė; 

ir žudo ne 
politinę

I I

ko nei vienos šeimos, kuri 
i neturėtų nukankintų savo 
artimo giminaičio.

Po to, prasidėjo gedu
lingos bažnytinės apeigos. 
Giedant Libera me. Domi
ne, — eisena pajudėjo iš 
vietos į laikinai paruoštą bei kalkina 
koplytstulpį prie a. a. vieną kurią nors 
kun. J. Navicko kapo. Ei- grupę, b-t visus lietuvius 
senoje dalyvavo TT. Mari
jonų ir TT. Lietuvos 
Pranciškonų vadovybės, 
prelatas Ambotas ir pre
latas J. Balkūnas, ir kele
tą iš toliau ir arčiau atvy
kusių kunigų. Pelenų įtei- Viera tačiau reikėtų 
kimo apeigos užsitęsė visą apgailestauti, tai kad at

rodo, jog mes nėr mažai 
šiam įvykiui reikšmės pri
skiriame. Jį spauda be
veik patvlomis praleido. 
Gi nereikia užmiršti kad 
vien tik Flossenburgo 
koncentracijos stovyklos 
krematorijuose yra sude
ginta du kartu daugiau 
lietuvių negu nuo priešų 
žuvo savanorių visuose 
nepriklausomybės kovų 
laukuose. Mūsų nukankin
tųjų nuošimtis labai auk
štas; tai reikėtų ne tik pa
tiems įsisąmonininti, bet 
ir ta faktą iškelti svetim
taučių akyse. Tauta turi 

o gerbti savo kankinius bei

čių metų liepos mėnesio' 
5 dieną Marianapolyje,' 
Thompson, Conn., buvo iš
kilmingai įteikti nacių nu
kankintųjų lietuvių pele
nai.

Piknikas, kur paprastai 
žmonės suplaukia pasige
rėti gamta bei pasilinks
minti. atrodo, ne labai tin
ka tokioms iškilmėms/ 
kaip gedulingos apeigos, o 
kaip tik reikėtų sveikinti 
vykusį TT. Marijonų,su
manymą pasirinkti pelenų 
įteikimo aktui Lietuvių 
Dieną — Pikniką. Jokia 
kita proga nebūtų buvę 
galima tai įvykinti daly
vaujant tokiai daugybei 
žmonių.

Diena buvo nuostabiai 
graži, dėl to į pikniką at
vyko per tris tūkstančius 
žmonių iš artimesnių ir 
tolimesnių kolonijų. Buvo 
svečių iš Illinois, Ohio ir 
Pennsylvania valstybių.

Lygiai keturiomis Kole
gijos Rektorius ir Maria- 
napolio Vyresnysis, kun. 
Dr. A. Jagminas, trumpu 
žodžiu kreipdamasis į pik
niko dalyvius pradėjo pe
lenų įteikimo iškilmes. Po 
trumpos įžangos pakvietė 
kalbėtojus — J. Aistį ir 
Dr. P. Padalskį, kurie iš
kėlė aikštėn mūsų tautos 
pasipriešinimą ir aukas. 
Iškilmės vyko tam reika
lui padarytoje estradoje 
prieš didžiuosius kolegijos 
rūmus.

Po kalbų. Jungtinių A- 
merikos Valstybių karo 
kapelionas, kun. K. Jen- Brangūs Tautiečiai, 
kus perskaitė Buvusių 
Antinacinės Rezistencijos 
Lietuvių Politinių kalinių 
Sąjungos pelenų įteikimo 
aktą ir pats savo ranko
mis įteikė Kolegijos rek
toriui pelenų urną.

Paėmęs urną į rankas. 
Kolegijos rektorius padė
kojo už suteiktą garbę ir 
pažadėjo mūsų tautos re
likvijas pagloboti iki Lie- bet toji dulkė yra 
tuva atgaus laisvę. Didelė giau nei visa žemė ir nak- 

. žiūrovų dalis, ypač mote- tį matomos žvaigždės, nes 
rys. sujaudintos kalbų ir jei nebūtų čia žmogaus, 
an^rrų. pradėjo karčiai tai kam gi būtų visas šis 
veikti. / g re veltui tos a- didelis ir gražus pasaulis, 
žaros tekėjo: beveik gali- Žmogus pasaulį vainikuo- 
ma užtikrinti, kad šioje ja ir jį įprasmina. Kiek 
i įūsų tautos nelaimėje ne- kartų miršta žmogus, 
liko nei vienų namų, neli-’tiek kartų visa visata už-

t

F r Visi keliai i Susiartinimo Šventę

Mus ųi’dė ir tebežudo ne 
dėl to. ’» ad mes vienaip ar 
kitaiu galvojame, bet vien 
dėl to. kad esame lietu
viai ir norime lietuviais 
pasilikti.

Vie^a

valandą.
Tai atsirado nauja tau

tiška šventovė, brangi vi
siems. kam yra brangi kil
mės tėvynė Lietuva ir 
kam yra brangi mūsų tau
tos laisvė bei nepriklauso
mybė. Jei iki šiol tik Či
kaga galėjo didžiuotis Da
riaus ir Girėno parku, jei 
Clevelandas galėjo di
džiuotis savo Lietuvių 
kultūros darželiu, tai nuo 
šiol ir Naujoji Anglija ga
lės didžiuotis savo kanki
niu pelenų prieglauda.

Iki šiol Marianapolis 
buvo tik katalikiškai - lie
tuviška mokslo įstaiga,
dabar ši vieta bus brangi didvyrius, 
visiems, kam yra gyvi

Mūsų Amerikos Lietuvaitės pašoks Lietuvių Su
siartinimo šventėje, kuri įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne, Putnam, Conn. R. F. D. 2, Liepos-July 25 
dieną keletą naujų lietuviškų šokių. Visi kviečiami 
gausiais būriais vykti tą dieną į Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyną dalyvauti bendrame lietuviškame džiaugs
me.
i------------------------------------------------------------------------------

mūsų tautos kankinių ge
dulingas apeigas.

Susikaupkime ties mūsų 
kankinių pelenais ir būki
me panašūs į juos. Aki- 

! vaizdo je mūsų tautos 
skriaudos būkime panašūs 
jį šią urną. Gyvenime tie 
pelenai ne visi buvo lygiai 
geri, ne visi vienodai gal
vojo, bet visi kentėjo ir 
mirė už vieną idealą, vi
siems vienas dalykas buvo

Vyčių Maršas
Mūsų vyčiai kai išeina 
Ir užtraukia smagią dainą, 
Skamba miškas ir kalnai, 
Žengia Lietuvos vaikai.
Už idėjas mūs* skaujybės 
Ir už meilę mūs’ tėvynės, 
Jei tik dirbsime kantriai, 
Džiaugsis tėviškės laukai.
Mūsų pareigos padėti 
Artimui ir jį mylėti,

didelis ir jų gyvybės ver-1 ViskQ Lietuvai aukot, 
tas. Tasai idealas buvo Dėl jos mirti nebijot. 
Lietuva. Tėvynė, mat, yra mūs draugovė kai pareina 
antroji motina. Jei tauta j jr užtraukia smagią dainą, 

! aukojasi dėl savo tėvynės, į Lenkia gėlės galveles, 
; tai matyt, kad ji yra ver- ■ q seselės širdeles.
1 * i — Iri j-. liivin nn i

antroji motina.

J. Aistis.

PROF. J. AISČIO KALBA

Kas gi šiandien nori būti atsiskyrėliu? Aišku, 
niekas. Kiekvienas vis ieško draugų, dairosi naujų 
'pažįstamų, glaudžiasi kur tiktai didesnis būrys.

Dar labiau vienas kito pasiilgstam mes, gražio
sios Lietuvos vaikai. Iš tikrųjų, mums dar labiau rei
kia susibėgti į didesnius būrius, dar tvirčiau suspaus
ti rankas, susilieti karštomis širdimis, nes mūsų tėvy
nės lizdus seniai drasko raudonieji vanagai, niekina 
ten mūsų brolius ir seseris, blaško ir naikina juos...

Šiandien mes tokie smulkūs tarp galingųjų ir di
džiųjų, tokie reti tarp milijonų svetimųjų. O vis»dėlto, 
kaip sakė anais Lietuvos prispaudimo metais didysis 
Maironis “nors mūsų, broliai, nedaugei yra, tačiau 
tvirti mes, jei riš vienybė”.

LIETUVIŠKA PROGRAMA, NAUJOS PAŽINTYS
Užtat susiriškim visi į tvirtus lietuviškus maz

gus, nebebūsim tada vieni, nebebūsim jau tokie smul
kūs ir silpni.

Štai prieš Jūsų akis ta gražioji vienybės diena. 
Ji laukia Jūsų iš visų lietuviškųjų Amerikos namų. 
Tai Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno, Putnam, Conn., 
jaunųjų lietuvaičių stovyklos iškilmingas užbaigimas, 
o kartu ir visų lietuvių vieningo susiartinimo šventė, 
kuri įvyks liepos 25, paskutinį šio mėnesio sekma
dienį.

Palikę karštus ir dulkėtus miestus bei miestelius, 
Jūs čia rasite žaliųjų laukų, margųjų pievų ir ošian
čių miškų, sveikatą ir džiaugsmus. Bet svarbiausia— 
Jūs pamatysit ką gali ir sugeba jaunosios Amerikos 
lietuvių dukrelės, kurios čia auklėjamos Dievo ir Tė
vynės dvasioj. Matysit jų vaidinimą, girdėsit dainas, 
regėsit jų šokius ir žaidimus.

Argi bereikia pridėti, kad Jūs čia gardžiai ir so
čiai pasivaišinsit, susitiksit su lietuviais iš įvairiausių 
kolonijų, užmegsit naujas pažintis su ką tik atvyku
siais iš tolimosios Europos, žodžiu, dalyvausit lietu
viškosios vienybės džiaugsme.

Juo gausiau čia susirinksit, juo greičiau padėsit 
Nekalto Prasidėjimo Kongregacijos Seselėms įgyven
dinti jų didžiuosius sumanymus, labiausia gi — pa- 
greitinsit Naujosios Permaldavimo Koplyčios staty
bą, kurios Fondas taip reikalingas Jūsų gailestingų ir 
dosnių širdžių.

LAUKIAM Iš VISŲ ŠALIŲ
Taigi, liepos 25 visi keliai ir takeliai veda tiktai į 

Putnam!
Uždarykit tą dieną savo namų duris ir visi — 

maži, jauni ir seni — kreipkite savo akis, sukite visus 
savo vežimus į Nekalto Prasidėjimo Vienuolyną, kur 
plačiai atverti vartai lauks Jūsų iš visų Amerikos 
miestų ir parapijų. Atkeliaukit patys, pasiimkit prie- 
telius, pasivadinkit visus pažįstamus ir nepažįstamus. 
Jūs čia būsit maloniai laukiami ir gražiai sutinkami.

Tad iki pasimatymo liepos 25 dieną, Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyno žaliuose soduose ir lietuviškoj 
mergaičių programoj.

t

tybė, už kurią galima au-j----------------------------------
koti net pati gyvybė. Ir už, Ostlandiją. Visos nacių 
ją aukojasi visi. ! užimtos tautos turėjo na-

Laikas padaro žmones'cių SS dalinius.
ir tautas didvyriais. Did-j Vilniuje, Gedimino gat- 
vyriškumas kartais būna Į vėje vokiečių okupacijos 
taip dažnas ir kasdieniš- metu plevėsavo visų vo
kas dalykas, kad didvyriu i kiečių užimtų kraštų vė- 
|ir kankiniu gali būti kiek-!liavos su SS ženklais. Ir 
vienas žmogus ir kiekvie-lten buvo tokių tautų vė- 
nn tantn Npsransi t n did- liotrn boin nrnrnnani Wol_

I

pasakyta liepos 5 d. š. m. Lietuvių Dienoj. Marianapo-
lyj. sudegintų lietuvių pelenų įteikimo ceremonijose. Įna Uuta Negana to> did-

! vyriškumas būva taip 
Gal dėl to Dievas dažnas, kad jis mūsų jau

Štai mūsų tautos kruvi
nosios aukos liudininkai— 
lietuvių kankinių pelenai, 
štai dulkės, kurios, gal 
būt, dar būtų gyvenę.1 
džiaugėsi ir siekę, kaip 
mes. jei pikta vokiečio 
ranka nebūtų nutraukusi 
jų gyvenimo siūlo.

Ag. dulkė yra žmogus, 
dau-

gesta. __ __
ir nežudo nusidėjėlio prieš nei kiek nestebina, 
laiką? Gal dėl to “leidžia 
savo saulei tekėti ant ge- mūsų tautos 

’rųjų ir piktųjų, ir lydina dešimtmetį.
Jei mes įsigilintume į 

pergyventą 
jei mes su-ant teisiųjų ir i 

šiųjų (Mat. V, 45)”. Toks 
yra Dievo įstatymas. Ki
toks yra žmogaus: jis žu
do artimą. Man atrodo, 
kad žmogus, net ir sun
kiausio nusidėjimo atve
ju, neturėtų būti žudomas, 
nes žudomas ne vien žmo-j __
gus, bet ir visas jo regi- pažįstame ir vertiname, 
mas pasaulis, kuriuo Vieš-jQaj dėl to savo bylą gina- 
pats jam leido džiaugtis,'me ne tajp kaip reikia, 
leido jį papildyti ir įpras- yjes klabiname savo vieš- 
__ i-.*; i ... _ . .

netei_ j skaitytume visas savo au-
kas, tai mus nustebintų 
mūsų tauta. Deja, mūsų 
tautos didvyriškumas jau 
mūsų pačių pradeda ne
jaudinti: mums atrodo, 
kad taip reikia, kad kitaip 
niekad ir nebus.

Per mažai mes savo tau-

Šiomis dienomis Prezidentas Harry S. Tru- 
rnan dalyvavo Washington Monument 100 metų 
minėjimo ceremonijose ir pasakė kalbą liečiančią 
taiką ir teisingumą pasaulyje.

minti.
Juk šias nekaltas aukas 

žudė žmonės remdamiesi 
kažkokiu įstatymu, o jis 
yra labai prastas: stipres
nis turi teisę žudyti silp- 
nesnįjį. Taisyklė yra 
griežta ir be išimčių — 
silpnesnis visada kaltas. 
Vargas būtų mums jei 
mes netikėtume kita tiesa. 
Jei mes ja netikėtume, tai 
veltui būtų pralietas šis 
nekaltų žmonių kraujas.

Kita mūsų viltis. Mes ži
nome, kad nekaltai išlie
tas kraujas šaukiasi dan- 
gop atkeršijamas čia pat 
žemėje. Akivaizdoje šių 
pelenų re keršto mes šau
kiame, bet teisybės. Jos 
šaukti mes visi turime.! 
Turime šauti, kad liautųsi; 
tekėjęs mūsų tautos ne
kaltai liejamas kraujas. 
Turime šaukti, kad jau 
dešimt metų — turint gal
voje Mažąją Lietuvą — 
kai mūsų tauta yra kali-i 
narna ir žudoma;’kad jau "ų"ueTuvoJ 
dešimt metų, kai mindo- 
mos pagrindines ir papra- to8 kurių daugelis iian.

liavų, kaip prancūzai, bel
gai, olandai, danai, norve
gai, bet su tais gėdos žen
klais mūsų trispalvės 
nieks nėra matęs. Visos 
tos tautos šiandie yra 
laisvos, o Lietuva visų pa
likta savo likimui. Tai yra 
neteisybė, kuri šaukiasi 
dangaus keršto.

Tasai mūsų tautos ne- 
palužimas, tasai mūsų 
tautos tikėjimas yra di- 

i džiausiąs mūsų ateities 
laidas. Mes ištversime ir 
nugalėsime, nes teisybė 
yra mūsų pusėje, nes mū
sų tauta yra maža skai
čiumi, bet už dideles savo 
didvyriškumu didesnė.

Priimkite tad kraujo 
broliai šiuos pelenus, kaip 
garbę ir pasididžiavimą. 
Priimkite juos, kaip mūsų 
stiprybės, 
laužiamo 
tikėjimo 
kus.

Jie tik pasisvečiuot pas 
jus atėjo. Tebūnie jiems 
miela ši viešnagė. Ateis 
diena, kada jie sugrįš Lie
tuvon. Ateis diena, kada 
laisvos Lietuvos kovoto
jai pastatys Gedimino 
kalne jiems panteoną, kur 
jie galės amžius ilsėtis ir 
ateinančioms kartoms pa
sakoti apie tas mūsų isto
rijos dienas, kada didvy
riškumas buvo 
nis dalykas.

Jums broliai, 
lietuviai tebūnie 
nai gyvas pavyzdys, kad 
mes galime savo tauta di
džiuotis prieš kitus, o y- 
pač jie turėtų jums pri
minti, kad kovoje dėl lais
vės reikia kovoti visiems 
iš vieno, kad reikia tikėti 
savo tautos ateitimi, kaip 
jie tikėjo. Ačiū.

IEŠKOMIEJI

Kun. St. Būdavas.

pačių duris ir prašome 
sau laisvės, kaip malonės, 
o gi mes turime teisę į ją, 
mes turime teisę reika
lauti laisvės, ir mes gali
me savo reikalavimus pa
grįsti.

Mes nežinome patys, 
kad mes esame dideli, 
mes patys nežinome, kad 
šioje nelaimėje mes ne tik 
nepalūžome, bet didvyriš
kumu mes pralenkėme di
deles su tūkstančiamete 
valstybės tradicija tau
tas.

Pasakys kiti kalbėtojai, 
kaip mūsų tauta kovojo 

i ir kentė. Pasakys, kaip tik 
tie mūsų žmonės, kurie 
patys kovojo ir kentė. Aš 
nekalbėsiu apie pirmąją 
i rantrąją bolševikų oku
paciją, bet apie mūsų tau
tos pasipriešinimą vokie
čiams, nes šie pelenai yra 
vokiečių nukankinti. 

! Naciai buvo užėmę daug 
kraštų. Ir beveik visur jie 
rado kvislingų, bet jie ne- 

Beveik 
į visos nacių užimtos tau- 

sčiausios žmogaus ir vals- j-’ 
tvbes teises. kolaboravo su vokiečiais.

Būtume neverti ne vien Buvo tautų, kaip belgai ir auho gauna uau64 v®., 
lietuvio, bet ir žmogaus olandai, ypač pastarieji,!kad darė gera, ir to, kuris 
vardo, jei šalta širdimi kurios ėjo pelnytųsi į vo-jgera daro, kad gautu dan- 

1 galėtume žiūrėti į šias,kiečių nacių pavadintą gų. A. Durell.

kovos ir nepa- 
tautos ateitimi 
gyvus liudinin-

• I

kasdieni-

Amerikos 
tie pele-

Esama skirtumo tarp to, 
kuris gauna dangų už tair

1. Amsiejus Adomas išvykęs 
iš Lietuvos prieš 40 m., kilęs 
iš Alytaus apskrities, Merkinės 
valse. Buvo atvykęs į Lietuvą 
1930 m.

2. Karkauskaitė Liudvisia — 
išvykus iš Lietuvos prieš 37 
m., kilusi iš Alytaus apskr., 
Merkinės vaisė., Kampų kaimo.

3. Sakalausko Kazio vaikų—

Sakalauskas Kazys yra miręs 
USA. Kilęs iš Alytaus apskr.. 
Merkinės vaisė., Ilgininkų kai
mo.

Ieško: Vincas Sakalauskas - 
Sakalas, sūnus Motiejaus — 

20a Dedelstorf via Wittingen 
Kr. Gifhom 

Lithuanian DP Camp 
Germany (British Zone).

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

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

■
Ii
i
0

POST TIME 2:15
Dvigubai Baigias 1:55

• a a a a a a a a a

■■ ■ i

|
•
0
0

S 
-V;

Rytojaus Įdomybė 
THE BETSY ROSS STAKES 

Dveigys Kumelaites. Psnkl ir Pua* Furlongų 

$10,000 Pridėta
B. & M. Ir Gatvtkariai bei Bušai iki vietos


