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Gen. Clay, vyriausias Ame
rikos karinių jėgų vadas Vo
kietijoje, atskridęs Washingto- 
nan, davė raportą apie padėtį 
Berlyne ir santykių eigą su ru
sais. Visuomenei jo paskelbtos 
žinios ir Prez. Trumano papil
dytos rodo, kad Stalinas dar 
permažai kuolų nusitašė ant 
Dėdės Šamo galvos. Todėl Sta
linui paliekama proga ir toliau 
savo varyti.

Tokį raportą išduoti genero
lui nereikėjo skristi per At
lantą.

Gen. Clay, pasikalbėjime su 
raporteriais Washingtone, buvo 
paklaustas, kaip laikosi jo ner
vai Berlyne? Atsakė: “geriau, 
negu Washingtone!”

Tai tur būt jo nervams Mas
kvoj būtų dar geriau, negu 
Berlyne.

Kurstyti, agituoti, raginti nu
versti vyriausybę jėga yra kri- 
minališkas nusikaltimas visose 
šalyse. Taip yra ir Amerikoj. 
Dabar suareštuota 12 Ameri
kos komunistų vadų — 12 rau
donųjų apaštalų. Jie kaltinami 
už rengimąsi nuversti Ameri
kos valdžią jėga. Reikės įrody
mų, kad jie išpažįsta, agituoja, 
skelbia kruviną perversmą.

Charleston, S. C.—Jung. 
Valstybių Distrikto teis-Į 
mo teisėjas J. Waites Wa-« 
ring Įspėja visus, kad “at
ėjo laikas sustabdyti ra-j 
sinę diskriminaciją politi-J 
niuose reikaluose”. Jis 
pareiškė, kad jis išleisiąs 
isakymą Demokratų par-į 
tijai South Carolina lai-i 
kyti įsirašymo knygas at-' 
daras iki liepos 31 d., kad 
negrai galėtų įsirašyti ir 
turėtų pilnas teises parti
joje.

Teisėjas taipgi pranešė, 
kad jis savo įsakyme 
kreips dėmesį ir į reidi
nių grupių teises. “Jeigu 
aš to nepadarysiu”, ko
mentavo jis, “kitą kartą 
jie gali neįleisti kaikurių 
žydų arba kaikurių Ro
mos Katalikų”.

“Yra tai pažeminimas ir 
gėda”, teisėjas pasakė pe- 
ticijonieriui, “kai tu turi 
ateiti į teismą ir prašyti 
teisėjo, kad jis tau pasa
kytų, kad tu esi amerikie
tis”.

Teisėjas pareiškė, kad 
knygos turi būti atdaros 
įsirašymui visiems, bežiū
rint rasės ir religijos. Jis 
įspėjo visus, kurie nesilai
kys jo įsakymo, kad bus 
patraukti teisman ir ati
tinkamai nubausti.
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300 Žmonių Žuvo, 6,200 Su
žeista Vokietijos Bspfoajoje

Sunaikino Farben Chemikalų 
Dirbtuvę
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Vaizdas parodo dalį iš 60 pirmųj] 
rių į Angliją. Jie atskrido į Scamptj 
naujas vietas.

Amerikos nusiųstų B-29 bor.ibc- 
ir iš ten paskirstyti skrenda į

Gregutariške Giedojimo 
Kursai

Amerikos Gregorioniš- 
kas Institutas turės pen
kių dienų gregorioniško 
giedojimo kursą Šv. Kry
žiaus Kolegijoje, Worces- 
ter, Mass., nuo rugpiūčio 
16 iki rugpiūčio 20 d.

Šios mokyklos tikslas y- 
ra supažindinti bažnyčių 
vargonininkus, mokyklų 
muzikos mokytojus su 
gregorionišku giedojimu, 
vargonais grojimu, chorų 
lavinimu ir tt.
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Kai atsinaujinę karinto! vei

kimai tarp žydų ir arabų Pa
lestinoj buvo sulaikyti, tai da
rėsi įspūdis, kad taip buvo pa
daryta derybų keliu, abiem pu

to buvo 
valstybių 
pakrikęs. 
Amerika,

Berlynas — Amerika ir 
Anglija paskelbė ir tuoj 
įvykdė sulaikydama visus 
traukinius į rusų ir iš ru
sų zonos išeinančius ir 
pereinančius per alijantų 
zonas traukinius.

Paskelbime sakoma, kad 
traukiniai sulaikomi dėl 
tekniškų kliūčių — taip 
kaip rusai teisinosi sulai
kydami amerikiečių bei

JOS VIRŠININKĄ t

Rusai protestuoja

nas Berlyne.
Dėl šio traukinių sulai

kymo rusai neteko daug 
reikmenų iš Italijos ir 
Ruhro srities.

(AFL) bendra taryba 
sirašė 3 metų sutartį su 
moteriškų rūbų industri
jos kompanijomis. Ši su
tartis apima 47,000 darbi- 
ninkų-ių.

Pagal naują sutartį pa
kelia algas 7 ir pusę cen
tų į valandą ir gauna ap
mokėtas atostogas ir pa
gerintas darbo sąlygas.

Pažymėtina, kad taip 

buvo ’ nėšiisipratimų ‘ ir 
streikų per 25 metus.

Policija Užpuolė 
laKCircnilS

pa-

Ludwigshafen, Vokieti- suvažiavo iš Vakarinės 
ja — Daugiau kaip 300 Vokietijos suteikti pagal- 

i žmonių užmušė ir mažiau- bą sužeistiesiems, 
j šia 6,200 žmonių sužeidė; Ekspliozija ir gaisras 
ekspliozijoje, kuri sunai- kilo dirbtuvėje tik penkio- 
kino I. G. Farben chemi- lika minučių prieš 22,000 
kalų dirbtuvę, taip prane-'darbininkų išėjimo iš 
ša Jung. Valstybių Armi- dirbtuvės į namus. Šako
ją. .................

Vokiečių policija sako, 
kad tarp 500 ir 800 žmo
nių užmušė ekspliozijoj. 
Bet Armija sako, kad tik 
300, kurie greičiausia bu
vo suskaityti vedant gel
bėjimo darbą. Tačiau ga
li būti ir daugiau užmuš
tų ir tebėra griuvėsiuose.

Ligoninės praneša, kad 
iš sužeistųjų jau mirė a- 
pie 40 asmenų.

Kadangi naujos eksplio- 
zijOs fvyko nakties metu 
ir kilo gaisrai, tai ir gel- 
bėflftio darbą labai su
trukdė. Kai kas apskai
čiuoja, 
skaičius 
tančio.

Jung. Valstybių karei
viai veda gelbėjimo dar
bą. Apskaičiuojama, kad

ma, kad tai yra didžiausia 
nelaimė Europoje nuo ka
ro pabaigos. Nežiūrint, 
kad ekspliozija įvyko 
Prancūzijos zonoje, Ame
rikiečiai sulošė didžiausią 
rolę gesindami gaisrą ir 
gelbėdami darbininkus.

Hmtaash ta tanai
Vyrtsni

kad užmuštųjų 
sieks iki tūks-

Washington, D. C. — 
Pradėjus veikti priversti
no kareiviavimo įstaty
mui, pagal kurį jaunuoliai 
19 - 25 m. amžiaus, gali 
būti imami kariuomenėn 
21 mėnesio tarnybai, tai 
pradžioje bus imami vy
resni — 25 m. amžiaus.

To amžiaus pradėjus 
bus einama žemyn — prie

MARIE SUDARĖ NAUJĄ 
PRANCŪZIJOS MINISTERIŲ 

KABINETĄsėm pritariant Be 
skelbta, būk arabų 
bendras frontas esąs 
Dabar pasirodo, kad
Anglija ir Prancūzija arabų 
valstybėms įsakė nusileisti žy
dų naudai.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija nedaro tokio reikalavimo 
Maskvai jos pavergtųjų tautų 
naudai. Joms tik žydai tėra 
žmonės.

•

Kai arabų valstybės gavo iš 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos reikalavimą nusileisti žy
dų naudai Palestinoj ir kai jos 
tą padarė, tai Egipto sostinė
je Kairo buvo kilusios demons
tracijos. Buvo puolami ameri
kiečiai, anglai, prancūzai ir žy
dai. Demonstracijų metu nužu
dytas vienas Amerikos žydas. 
Ryšium su tuo našlė Roosevel- 
tienė pareiškė: “Aš neatsime
nu, kada ir kas mane taip bū
tų pritrenkę, kaip šių dienų 
pranešimas apie tai, kad Ame
rikos pilietis, turistas Egipte, 
buvo minios užpultas ir akme
nimis užmuštas”.

Taigi žinia apie tai, kad įtū
žusi minia akmenimis užmušė 
vieną žydą tą ponią tiesiog pri
trenkė, bet žinios apie tai, kad 
Rusijos vyriausybė terioja, 
kankina, žudo milijonus žmo
nių, tai tuomi ta gera ponia vi
sai nesijaudina ir savo pasi
baisėjimo nereiškia.

Žinome, kad buvo ir yra to
kių, kuriems jei žydas, tai jau 
ir ne žmogus. Dabar matome, 
kad yra tokių, kuriems jei ne 
žydu, tai

•

Vienas 
Harvardo
000.00 tam tikslui, 
mokslo įstaigoje būtų paskirta

Tęsinys 2-rame pusi.

Berlynas — Be r 1 y n o 
miesto vyriausybė, kuriai 
vadovauja moteris mayo- 
ras Frau Schroders, atlei
do Berlyno policijos virši
ninką Paul Markgraf, 
kurs buvo rusų paskirtas 
dar 1945 m. Jo vieton ta- 
X) paskirtas jo pagelbi- 
ninkas Johannfes Stumm.

Rusai šiai permainai 
griežtai priešinasi. Jų ko- 
nandierius prisiuntė Ber- 
yno mayorui laišką sar
kastiškai reikalaudamas, 
kad ji įsakytų atleistam 
Milicijos viršininkui pra

šalinti savo pagelbininką

Stumm. Tuomi parodyda
mi kad jie jo atleidimo ne
pripažįsta. Bet tas pakei
timas padarytas su alijan
tų pritarimu, o kadangi 
rusai jau nuo seniau yra 
“išmaršavę” iš tokio ben
dro Berlyno tvarkymo 
Komiteto, todėl ir šiame 
nuosprendy nedalyvavo.

Prašalintasis policijos 
viršininkas yra Maskvoje 
treniruotas ir pataikavo 
rusams, o jo buvęs pagel- 
bininkas dabar užėmęs jo 
vietą, nėra Maskvos pa
taikūnas. Dėl to rusai ir 
kelia triukšmą.

Msterišfai Ribii Unija Pa
sirašė 3 Mėty Sutartį

New York, N. Y. — In- 
ternational Ladies Gar- 
ment Workers Union

Dayton, Ohio — Polici
ja žiauriai puolė piketie- 
rius CIO unijos, kai .Uni- 
vis Lens kompanija atida
rė dirbtuvę. Sužeidė 5 pi- 
ketierius.

ir ne žmogus.

Didelė Minia Žmonių Matė 
Lietuvių Programą Worcestery

turtuolis paaukojo 
universitetui $100,- 

kad toje

Worcester, Mass. — Lie
pos 28 d. apie 9 vai. vaka
re, ant specialiai įrengtos 
Estrados prieš City Hali, 
lietuviai išpildė puikią 
programą Worcesterio 
miesto 10Q metų gyvavi
mo sukakties minėjime. 
Dainavo trys Worcesterio 
lietuvių chorai ir šoko 
tautinius šokius, Tautinių 
šokių grupė iš Bostono.

Šia programa gėrėjosi 
nepaprastai didelė minia 
žmonių užplūdusį sausa
kimšai visą City Hali aik
štę ir gatves.

Lietuviai puikiai pasiro
dė savo liaudies menu — 
dainomis ir šokiais. Vė
liau bus pht&au “Darbi
ninke” parašyta apie šį 
pasirodymą. Rap.

Jugoslavai Skundžia 
Vakarų Valstybes

Lake Suecess, N. Y. — 
Jugoslavija įteikė skundą 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, kad Jung. Vals
tybės ir Britanija nuolati
ne kampanija atiduoti 
Trieste laisvą teritoriją 
Italijai sudaro pavojų tai
kai.

Jung. Valstybių delega
cija laukia žodžio iš Wa- 
shingtono pirm negu ką 
nors sakyti apie Jugosla
vijos skundą. Tačiau Bri
tų atstovas pareiškė, kad 
komunistų trukdymo tak
tika Trieste sukelia abe
jonių ar iš viso yra gali
mas taikos įgyvendinimas 

'dabar laisvoje teritorijoje.

I 
t

New York — Labiausia 
raudonųjų komu n i s t ų 
kontroliuojama unija — 
National Maritime Union, 
CIO visiškai iš jų kontro
lės išsilaisvino.

Ką tik įvykusiuose bal
savimuose raudonieji vi
siškai pralaimėjo — į val
dybą nepravedė ’ nei vieno 
savo kandidato.

Laimėtoju išėjo prieš 
komunistus dabar kovojąs 
Joseph Curran. Jis laimė
jo 2 prieš 1 balsų santy
kiu ir pravedė visus 32 sa
vo šalininkus į unijos ta
rybą. Čia tikrai komunis
tai gavo skaudų spriktą.

šauktų blokadą. Jeigu Ru
sija to nepadarys, tai Ber
lyno klausimas spręsti 
bus pavestas Jung. Tautų 
Saugumo Tarybai.

Paryžius — Andre Ma
rie, radikalų - socialistų 
partijos 
naująjį 
nisterių 
kaip ir 
Schumano kabinetą komu
nistai neįeina.

Svarbiausias pasikeiti
mas šiame kabinete, tai 
kad į jį nebeįeina ilgame
tis Prancūzijos Užsienių 
miųisteris Bidault. Jo vie
tą užėmė buvęs premieras 
Robert Schuman. Jie abu' 
yra tos pačios partijos — 
populerių respublik o n ų 
nariai.

narys, sudarė 
Prancūzijos Mi- 
Kabinetą. Į šį, 

į atsistatydinusio

mieras liko Leon Blum ir 
Pierre Henri Feitgen, o fi
nansų — Paul Reynaud, 
nepriklausąs jokiai parti
jai. Į šį kabinetą įeina ir 
buvęs premieras Paul Ra- 
madier. Tai esąs skaitlin
giausias kabinetas nuo 
karo pabaigos.

Jugoslavijos Konumbtai 
Užgyrė Tito PoMų

Belgradas, Jugoslavija
— Jugoslavijos Komunis
tų partijos kongresas 
vienbalsiai užgyrė marša
lo Tito kovą su Kominfor-

Kuomet premieru lieka mu (Komunistų Informa- 
Andre Marie, tai vice pre- cijos Biuru).Aplink Pasaulį Skrendąs 

fantais Nukrito Jurai

VttnilIoriPrifc^ab

Londonas — Jung. Vals
tybės, Britanija ir Pran
cūzija yra pasiruošusios 
pasiūlyti Sovietų Rusijai, 
kad pasitarimai būtų ne-

Aden — Iš trijų Ameri
kos didžiųjų bomberių 
(superfostres s e s B-29) 
skrendančių aplink pasau
lį, vienas nukrito jūron 
netoli kranto. Nukrito 
tuoj iš vietinio aerodro
mo pakilęs, apie vieną 
mylią nuo kranto. Iš ne
laimingojo orlaivio įgulos 
18 asmenų išsigelbėjo tik 
vienas, M-Sgt. Sigyer 
Gustafson, iš Norwood, 
Mass. Kiti visi, manoma, 
žuvo nelaimėje.

Ištikus nelaimei, grįžo 
atgal į Aden, Arabiją ir 
kiti du bomberiai.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

tik Vokietijos, bet taip m imiesi vmiVBtC CEIMiC 
pat Austrijos ir Trieste MnUtfll VICRiKJ jCIMAj
klausimais.

Berlyno klausimu Vaka
rų sąjungininkai rimtai

įvyks tuojau po AL
RK Federacijos Kongre- 

„ _ so, būtent, antradienį,
pasiruošę dar kartą parei- j spalių 19 d. š. m., Chica- 
kalauti, kad. Rusija at-igo, III.

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, liepos 31 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.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, rugpiūčio 1 d., 9 valandą rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. J. Bernatonis iš Lawrence, Mass.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 

Mass. taip pat turėsime progą klausytis gražios ir 
turiningos radio programos.

Kalbės Tėvas Leonardas Andriekus, OF.M. 
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

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



Penktadienis, Liepos 39, 1948
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Washingtone
prie

Į ĮVAIRIAS ŽISIOS

(LAIC) New York City, 
liepos 26 d. — Liepos 26 
d. 4 vai. ryto staiga mirė 
Dr. Alfred Bilmanis, Lat-^Latvijos 
vijos Įgaliotas Ministeris “ 
ir Nepaprastas Pasiunti
nys Jung. Valstybėms. 
Tas garbingas ir atsakin
gas pareigas velionis Wa- 
shingtone ėjo nuo 1935 m. 
Tai buvo vienas iš žy-j vijoj (1921), Švedijos Is- 
miausių Latvių politikų, 
diplomatų ir mokslininkų.

Dr. A. Bilmanis gimė 
1887 m. vasario 2 d., Ry
goje, 1908 m. jis baigė 
aukštuosius mokslus Mas
kvoje ir 1925 m. gavo is
torijos mokslų daktaro 
laipsnį Vilniaus Universi
tete. Pačioj jaunystėj ve
lionis ėmėsi žurnalisto 
plunksnos. Kurį laiką re
dagavo didžiausią latvių 
dienraštį “Briva Žeme”, 
buvo Latvijos Spaudos 
Biuro direktorium. 1925 
m. jis buvo pakviestas 
dėstyti istoriją Rygos U- 
niversitete.

1927 m. Dr. Bilmanis pe
reina į diplomatinę tarny
bą. 1929 m. jis skiriamas, 
kaip įgaliotas ministeris,

Latvijos delegatu
Tautų Sąjungos. 1932 m. 
Dr. Bilmanis siunčiamas 

pasiuntiniu į 
Maskvą, o 1935 m. perke
liamas į Washingtoną.

Dr. A. Bilmanis parašė 
visą eilę politinių ir moks
linių veikalų, kaip tai: Že
mės Ūkio Problemos Lat-

torija (1925), Latvia in 
the Making (1928), Ame- 
rican Geography (1932), 
the Baltic Statės and the 
Baltic Sea (1943), Baltic 
Essays (1945) ir t.t. Ve
lionis visą gyvenimą neiš
leido iš rankų gabios mok
slininko ir žurnalisto 
plunksnos.

Latviją okupavus Sovie
tams, Ministeris Bilmanis 
su reta energija ir nepa
prastu atkaklumu kovojo 
už savo Tėvynės ir visų 
Baltijos kraštų išlaisvini
mą. Jo mirtis pakirto di
delę pajėgą toj sunkioj ir 
dar nebaigtoj mūsų visų 
bendroj kovoj.

Mirus Dr. A. Bilmaniui 
reiškiame gilią užuojautą 
visai latvių tautai.

Liturginis Seimas įvyks
ta rugp. 2-6 d. Mechanics 
Building, Bostone. Jo tik
slas yra apibudinti Šv. 
Krikšto svarbumą ir ūg- 
dyti mumyse gilesnę mei
lę Šventosios mūsų Baž
nyčios ir jos Sakramenta
linio gyvenimo.

Antradienį, rugp. 2 d. 
antrą valandą po pietų se
sijos prasidės su paaiški
nimu apie Šv. Mišias. Ar
kivyskupas Richard J. Cu- 
shing dalyvaus vakare 8 
v. ir bus kalbama apie 
naująjį enciklikinį laišką 
— apie Liturgiją. Kas ry
tą 8:30 v. įvyks ypatingos 
apeigos Katedroje. 10 v. 
ryto prasideda pamokos 
Mechanics Building, ir tę
sis po pietų 2 v. ir vakare 
8 vai.

Arkivyskupas kviečia ir 
lietuvius dalyvauti tose 
sesijose, kad daugiau į- 
vertintų savo tikėjimą 
jos apeigas.

LDS SEIMAS

ir

L.
13 2w» Kasykla Spraginę! DAMTIES PADABOS

Princeton, Ind. — Kingo 
kasykloje už trijų mylių 
nuo šio miestelio įvyko 
sprogimas, kurio priežas
tis dar neišaiškinta. Šioje 
nelaimėje žuvo 13 žmonių, 
oje anglies kasykloje dir

busių, o 4 tapo sužeisti.
Nelaimės aukų skaičius 

būtų buvęs didesnis, jei 
sprogimas būtų įyykęs 
ankščiau. Prieš pat spro
gimą 175 angliakasiai, sa
vo dienos darbą pabaigę 
jrįžo iš kasyklos ir tokiu 
>ūdu išsigelbėjo.

ATVYKO 28 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

1948 m. liepos 264- lai
vu Marine Flasher atvy
ko 28 lietuviai tremtiniai, : 
kurių tarpe 10 JAV pilie- : 
čių, o kiti su 
vizomis.

Vytautas 
JAV pilietis, 
11696 Memorial, 
Mich.

Bronislava Bagdonienė, 
JAV pilietė, su dukra Zi
naida ir sūnum Virgilijų 
apsistojo: 1105 N. Main 
Avė., Scranton, Pa.

Jonas ir Uršulė Brokai 
su sūnumis Česlovu ir 
Petru bei dukromis Elena 
ir Irena apsistojo: 24-38- 
93 St., Jackson Heights, 
N. Y. Iš jų Jonas, Česlo
vas ir Elena yra JAV pi
liečiai.

Dr. Juozas Kamaraus
kas su žmona Aniceta, 
JAV piliete, apsistojo: — 
1568 Clarkton St., Pitts- 
burgh, Pa.

Kazimiera Kulišauskie- 
nė, JAV piliete, apsistojo: 
5739 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, UI.

Jonas ir Ona Lajos su 
sūnum Edmundu apsisto
jo: 329 Plum St., Hollins- 
ville, Illinois.

Marija Norvaišienė su 
dukra Dalia ir sūnum Kę
stučiu apsistojo: Athens 
St., So. Boston, Mass.

Elena Petniūnienė, JAV 
pilietė, apsistojo: 238-59- 
116 Avė., Elmont, L. I.

imigracijos

Alkevičius, 
apsistojo: 

Detroit,

■ Eugenijus ir Domicėlė 
Petrauskai apsistojo: % 
Mr. A. Ram, 304 E. 18 St., 
New York, N. Y.

Juozas Petrauskas su 
dukra Gražina apsistojo 
pas p. Daunorą: 50-05-44 
Avė., Woodside, L. I.

Izolda Ralienė apsistojo: 
21 Raven St., Dorchester, 
Mass.

Albinas Stravinską s, 
JAV pilietis, apsistojo: 
108 Davis St., Oakville, 
Conn.

Aldona Šimkienė, atvyko 
pas vyrą: 134 S. Cliff St., 
Ansonia, Conn.

Bronislava E. Vengians- 
kienė, JAV pilietė, apsi
stojo: 515 Bayway Avė., 
Elizabeth, N. J.

Be giminių ir draugų at
vykusius pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato New 
Yorke Attache A. Simutis 
ir Ona Valaitienė nuo B. 
A. L. F., kurie pagelbėjo 
su formalumais.

Šių metų birželio 25 d. 
atvykusieji Pranas ir Ka
zimiera Jakai apsistojo: 
129-24-101 Avė., Rich- 
mond Hill 19, N. Y. bet 
ne: 102-24-101 St., kaip 
anksčiau klaidingai buvo 
pranešta.

Turimomis žiniomis rug- 
piūčio mėnesį atplauks iš 
Vokietijos dar vienas lai
vas su tremtiniais, jau vi
zas turinčiais, o toliau 
prasidės tremtinių veži-
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BALF METINIS SEIMAS

Kai buvo Washingtonę pašarvotą* gęm John 
J. Pershing, tarp daifgęlio tūkstąpčįiį šįpnių su
teikusių paskutinį vizitą, pąyęiksjąą pąrodo jr ^a- 
__ T ---- ’ ąsistą. Iš pąs-ro Sekretorių James Forį-es 
kui seka juodukas berniukas ir kiti.

LATVIAI TREMTINIAI LAIKO
MI IMIGRACIJOS STOTY 

EAST BOSTONE

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

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

Liberalei Mosavo Truma-

New York, N. Y. — Li
beralų partijos tarybos 
egzekutyvis komitetas 
vienbalsiai užgyrė Prezi
dento Trumano pasiūly
mus Kongresui.

Komitetas taip pat už
gyrė Prezidento įsakymą 
panaikinti diskrimanciją 
ginkluotose jėgose.

Iš to daroma išvada, 
kad Liberalų partija rems 
Prezidento Trumano kan
didatūrą. Liberalų partija 
indorsavo 11 demokratų 
ir 7 respublikonų kandida
tus New Yorko apskrity j.

Boston, Mass. — Praei
tą savaitę mažu laiveliu iš 
Švedijos atvykę 29 latvių 
remtiniai, (jų tarpe esąs 

ir vienas lietuvis) dabar 
laikomi Jung. Valst. Imi
gracijos stoty EastBos- 
x>ne.

Tuom tarpu jų reikalas 
yra svarstomas Washing- 
one ir jie vietoje visi yra 

apklausinėjami imigraci
jos pareigūnų. Jų prašy
mas yra, kad jiems, kurie 
su savo šeimomis ir ma
žais vaRtsąiaia risikavol jiems, .ypąSmgai ■ 
savo gyvybę, bėgdami nuo 
sovietų tironijos, mažu 
laiveliu per platųjį Atlan
tą, būtų leista šioje šaly 
apsigyventi.

Jų reikalu susidomėjo 
daugelis kilnaširdžių a- 
merikiečių. Siunčia reika
lavimus į Washingtoną, 
kad jie būtų įleisti į šią 
šalį. Kongresmonas John 
F. Kennedy, net Europoje 
būdamas, siunčia telegra
mas Amerikos Imigraci
jos autoritetams, reika
laudamas, kad jie būtų į- 
leisti sulig naujuoju išvie- 
tintų žmonių įstatymu. 
Sužinojęs, kad juos nori
ma perkelti į Ellis Island 
imigracijos stotį griežtai 
užprotestavo. Jų reikalais 
Washingtone darbuojasi 
ir kongresmonas McCor
mack.

Praeitą sekmadienį jie 
turėjo imigracijos stoty 
pamaldas, (liuteronų apei
gomis), kurioms vadova
vo liuteronų dvasiškis iš 
Jamaica Plain, Carl D. 
Selmer (buvęs Baltic A- 
meriean D-jos pirm.) ir 
ten dalyvaujantiems lietu
viams pažįstamas). Laike 
pamaldų , jų gimtąja kal
ba, jįe verkė iš susijaudi
nimo. Minėtas dvasiškis įr 
latvių darbuotoja Lili 
Poeld rūpinasi pristatyti
čiams reikalingų reikme
nų ir sukelti kiek pinigų, 
nes jie visus išleido pirk
dami laivelį ir kelionei 
reikalingas reikmenis.

Kuomet Washingtone 
yrą svarstoma ar šiuos 
pabėgėlius įsileisti ar liep
ti išsinešdinti sulig imi
gracijos įstatymais, tai iš 
Ontario, Kanados, per 
Liuteronų Pasaulinę Pa
šalpos Organizaciją atėjo 
kvietimas, kad jie vyktų į 
Kanadą, kur jie būsią ma
loniai priimti.

Bet reikia, tikėtis, kad 
amerikiečiai, nepasielgs 
prasčiau už indi jonus, kū- 
rie “pirmųjų pilgrimų” 
negrąžino atgal, bet leido 
jiems įsikurti šioje Šaly, 
todėl ir jie ras būdą, kac 
jiems būtų leista šioje 
šaly pasilikti ir įsikurti.

mas pagal naująjį įstaty
mą. Kadangi 
nesudarytos 
nepaskelbtos 
priimtajam 
vykdyti, tai 
kad tremtinių vežimas pa
gal jį gali gerokai užsitęs
ti.

iki šiol dar 
komisijos ir 

taisyklės 
įsta tymui 
prisibijoma,

Vallece Partija Surinko 
Daug Parašų

APIE LĖLĖS, MOTERS TIPUS -

nusivokiančio lietuviškoj 
tipologijoj.

Net viešose paradose 
Europoje ir už jos rįbų, 
yra išstatomos lietuviškos 
ėlės su tautiniais rūbais, 

o vįsai nelietuvišku veidu. 
Tuo mes savo reikalu ne- 
paatmaujame. Nesenai aš 
aplankiau skoningą pran
cūzų liaudies meno paro
dą, kur įstatytos lėlių for
mato figūros tautiniuose 
rūbuose pasižymėjo tipin
ga ir nesuklastota pran
cūziška tipologija. Tatai 
visai priimtina harmoni
ja. Mums taip gi nėra rei
kalo klastuoti lietuviškos 
tipologijos, o gaminant lė
les (veidus) pakanka pa
sižiūrėti į aplink zujan
čias lietuvaites. Tada lie
tuviškos lėlės išeis tikrai 
lietuviškos ir rūbais ir 
veideliais ir išmanančiam 
žmogui nereikės bodėtįes, 
kad lietuviškais tautiniais 
rūbais yra aprengtos “ha- 
vajų moteris”, “ispanės”, 
“italės”, “vokietės” ar ki
tos. Reprezentuoti tenka 
nesuklastuotą, gryną, lie
tuvišką tipą ir per lėles, 
kurios atstovauja mūsų 
tautodailę.

Tai aktualu ir išeivijoj, 
kur tautodailės specų yra 
mažiau, o lėlės gamina
mos, dovanojamos, ke
liauja per garbingų akių 
pasaulį ir vis primena, 
kad toji lėlė tėra “hava- 
jiętė” lietųyiškuose pui
kiuose rūbuose T.

Sakysite, kad tai nedi
delis dalykas. O, deja jis 
yrą didelis, nes profanavi
mas savo tautodailės, sa
vo lietuviškos tipologijos, 
negali būti laikomas 
menkniekiu. To galima iš
vengti ir to išvengimas 
atneš skoningą lietuvišką 
naudą. Kam lietuviškais 
rūbais puošti svetimo tipo 
veidus, kad harmonija 
tarp lietuviškos 'tipologi
jos ir tautinių rūbų yra 
puiki, žavėtina — kaip nę- 
suklastųota tautodaile.

Dr. B. Ramanauskas 
f ■

(Pradžia 1-me puslapy] j 

profesorių komisija ištirti keis
tą rusų protą. Ne kas kitas, o 
bolševizmas paakstino minėtą 
dovaną skirti minėtam tyrinė
jimui padaryti.

ši žinia turi labai suįdominti 
ir kartu labai surūpinti du pa
sižymėjusiu lietuviu, būtent: 
“Kryžių” autorių Ramoną ir jo 
idėjos komentatorių įr pąpil- 
dytoją prof. Maceiną. Jįems 
bus įdomu ir svarbu matyti, 
kaip derinsis jų bolševizmo te
orija su išvadomis, kurias pa
skelbs Harvardo universiteto 
profesorių komisiją. Ramono - 
Maceinos bolševizmo evoliucija 
tokia: liberalizmas pagimdė so
cializmą, socializmas pagimdė 
bolševizmą, arba socializmas y- 
ra liberalizmo išvadą, ir bolše
vizmas yra socializmo užbaiga.

Iš anksto galima prileisti, 
kad profesorių komisija savo 
pirmuosiuose žingsniuose pada
rys klaidą. Jų namas bus pa
statytas ant smėlio. Taip atsi
tiks dėlto, kad jie vargu prisi
mins seniai žinomą tiesą. Dar 
Lenino - Trockio laikais būda
vo klausiama: “na čiom der- 
Žitsia bolševizm?” Ir atsako
ma: “na latišskich štykach, na 
židovskich mozgacb ir na rus- 
kich durakach”.
!

P. G.

Dewey Svarstė Kai fe- 
rišu - tai Ar Batai?K*

Mpfeile, Ala., liepos 29— 
Respublikųnų kandidatas 
į Prezidentus, Thomas E. 
Dewey gali būti dabar y- 
pa labai susirūpinęs ir 
svarsto apie savo ūsus ir 
Pietinių valstijų balsus.

J. W. Lord, Mobile biz- 
niefmsf sake,Yad jis pa
siuntęs telegramą p. De- 
wey, pareikšdamas jam, 
kad jeigu jis nusiskus ū- 
sus, tai jis gaus Pietinių 
valstijų balsus, nes esą 
Pietiečiams patinka šva
riai - nusiskutę vyrai.

Mr. Lord sakė, kad jis 
gavęs nuo kandidato se
kretoriaus laišką, kuria
me sako, kad Mr. Dewey 
“rimtai svarsto” duotą 
sugestiją.

Vienetg

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, DI. •

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. Gtagienė, 
BALF Sekretorė.

K.
• ♦.

Massachusetts valstybė
je Wallace partija, bei jo 
šalininkai surinko 135,251 
parašų. Daug daugiau nei 
reikalinga, šios naujos 
partijos legalizavimui šio
je valstijoje.

Parašų surinko daug, 
bet rinkimuose ar gaus 
tiek balsų — tai kitas 
klausimas. Ypatingai po 
to kai tos partijos nacio- 
nalė konvencija, įvykus 
Philadelphijoj, užtraukė 
perdaug Maskviniu tonu 
— priėmė tokią platfor
mą, kurią siūlo komunis
tai.

yra 
tau- 

ma ir senbernių ir senų'tiečiams, kur lėlės yra ga- 
pąnelių ir moterų butuose. Į minamos. Štai tūloj lėlių 
Jos žiloms galvoms graži- dirbtuvėlėje yra perką- 
na romantiškos kūdikys-Įmos iš svetimtaučių kraų- 
tės pergyvenimus,

Lėlė yra žaislas ir puoš
meną. Ji yra suvenyras ir 
dovana. Ji keliauja per 
rankas, dirbtuves, salio
mis... Todėl ji visur ką 
nors sako, kalba, primena. 
Aš mačiau prancūziškų, 
itališkų, vokiškų, lietuviš
kų, lėlių. Jos visos skyrėsi 
savo tautine tipologija.

Lietuviai gamina lėles 
tremtyje ir jas dovanoja 
aliantams. Jas įsigyja pa
saulio svečiai. Štai kodėl 
aš “prikibau” prie lėlių 
politikos... O gi ir čia rei
kalas yra svarbesnis, ne-

Lėlės yra vaikų pasaulio gu kam atrodo. Jis 
nuosavybė. Bet jų rauda-,aktualus visų kampų • « • w ___ 1___ ______

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali
te apgaudinėti visų žmo
nių visą laiką. Lįncoln.

t

*

tuyės lėlės svetimtautiš- 
- kos tipologijos, aprengią- 
R mos lietuviškais tautiniais 

i rūbais ir jau einą lietuviš
ka lėle, nors tos lėlės vei
das tipologiniu atžvilgiu 
primena vokietę, hąvajų 
moterį,’kinietę, ispanę ar 
kitą. Gaminant lėles tipus 
reikia rinkti iš gyvenimo. 
Tremtiniai aplink turi 
puikių lietuvaičių, kurių 
veidai lėlėms labai tinka 
Lėlių gamyba yra tauto
dailės reprezentavimas 
todėl toji gamyba turi bū
ti prižiūrima šiame mene 
išmanančio žmogaus bei

1

Washington, D. C. — 
Kongresmonas John W. 
McCormack su kong. Bus- 
by įnešė bilių, kad būtų 
išleistas bei liedinamas 
.07c. pinigo vienetas. Tą 
norima padaryti su tikslu, 
kad ligšiol pardavinėjami 
daiktai po 5c. nebūtų pa
kelti iki 10c.

Sulig minėtų kongres- 
monų manymo, visos reik
menys šioje šaly yra pa- 
brangusios tokiu nuošim
čiu, kad dviejų centų pri
dėjimas prie penktuko 
pilnai padengtų tą kainų 
pakilimą.

7-7 tt . , . . ——* 77*—

ĮDOMŪS NAUJ. ANGLIJOS REISAI

THE MIES STAHMSH STAKES
Rytojaus Įdomybės

Dveigiai Eržilai ir Žirgai 
Penki ir Pusė Furlongų
Pridėta $10,000

STOJA BĖGTI 2.15 
Double Baigias 1:55

8 šiurpūs Reisai 
Kasdien iki Augustė 14 

B. & M. ir Strytkariais ir 
Busais iki vietos

i. ' - t

o
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Bemaž nuo pat pradžios-nitus” ir apima nevien po- 
savo egzistencijos Sovietų litinius analfabetus, bet

Berlynas Sprogstamosios

f

*

I
„al«Rusija sumeti- dažnai ir apšviestus žmo-

taktikos, nes, užimančius aukštus, 
prenumeratos kaina l“.*“‘ ”*** —r—-----i Y®,<^>va.ujaJ15*as ir prasidėjo normalus, e-

Amerikoje metanu______ $5.oo v^am pasauliui, kad bol- vietas politikoje ir diplo- voliucinis, kūrybinis dar-
Vi®n$ k&rt savaitėje metams $3.00 SGV1ZJY13.S VlScį Idilei ĮJOJO.•• . bftS D6S l^olŠCVlkai Š|

UMeny ^iMrteav-uj metanu $3.50 pozitivints evoliucijos ke-( Įrodymui pakanka pa-;pakeitimą paaiškino.
liu taiu naivicii palvojo, uiincti keletą taktu y kurie i G^cros viltys jireit suiro z: 
ir plačiai skelbė kuo ne savaime nutraukia buvo tai ne evoliucija, tik; 
:Visa užsienio spauda. j bolševikų jų veidmainis- aruripioi holševiku anpal-! 
i Tačiau, tas kas pažįsta kūmo kaukę ir leidžia pa- Votas taktiškas sumanv- Nepaisant tokios dide- 
, bolševizmą iš asmeniškų matyti jų tikruosius vei- msį kad natPtų protesto lės tikėjimo paiaimos, vis 
patyrimų, žino jo psicho- dus. 4
l°f?iją ir nagriųdinius dės- Pradėsime nuo NKVD, dengus kitu, nieko blogo
nius, — žino taip nat la- pagrindinės bolševiz- nesiūlančiu vardu, dar su 

kuri yra jo didesniu žiaurumu testų 
dalis - siela, savo kruviną, kitaip Fal- 
bolševizmas vojančių žmonių, naikini-

bai gerai, kad net ilgesni, 
radikalesni nukrypimai 
nuo t. v/ generalinės lini
jos, neįrodo, kad bolševiz
mas norėtu atsisakyti nuo 
savo pagrindinio tikslo— 
(sukelt pasaulinę bolševi- nuversta, 
kinio pobūdžio revoliuci-, 
ją) ir eiti toliau norma
laus evoliucinio plėtojimo
si keliais. Tuomet Rusija 
turėtų atsisakyti nuo ko
munizmo, kuris vienok 

Tačiau nė vienas nenorį ar neišdrįsta degančią buvo ir lieka pagrindiniu
cigaretę į paraką mesti, nes visas pasaulis žiūri, kuris tikslu 
pirmas pradės. Net Maskvos diktatoriai neišdrįsta veiklos. Įvykiai tiek Eu- 
karą pradėti. Pasirodo, kad ir jie priversti atsižvelgti ropoję, 1 
į masių nusiteikimą. Kuomet Rusiją puolė Hitleris ir Rytuose ryškiai patvirti- 
kvailai neapsižiūrėjęs žiauriai elgėsi su kovojančiais na šią nuomonę, 
ir nekovojančiais žmonėmis, rusų tauta vieningai sto- ^IK MULKINIMAS 
jo savo tėvynę ginti. Dabar padėtis pakitėjo. Rusija' visos bolševikų 
išgelbėta, ir rusų tautai pavojus nebegręsia. Maža to. mos tariamosios 
Alijantai, vadovaudamiesi tradiciniu riteriškumu, lei- dos ir lengvatos 
do rusams užimti trečdalį Vokietijos ir pusę Berlyno. £įos tikėjimo ir 
Koks neapdairus riteriškumas! Nežinojo su kuo turi iaįSVes, smulkios 
reikalą. Manė, kad rusai riteriškumą supras ir rite- čįos nuosavybės

• w « » •« • TK • • A T • • j • • 1 • V • •'

Šio “šalto karo” metu yra buvę daug vietų, ku
riose atrodė esą pakankamai sprogstamos medžiagos 
naujam karui iškilti: Triestas, Graikija, Italija, Pran
cūzija, Palestina, Irakas. Dabar sprogstamoji medžia
ga susitelkė Berlyne, kurs panašus j parako sandėlį. 
Ne visi parako sandėliai pavojingi. Jei saugiai dabo
jami, jie nesudaro jokio rūpeščio. Tačiau Berlyne yra 
tokia padėtis, kad apie atidengtą parako bačką vaikš
čiojama su degančiomis cigaretėmis dantyse. Tik vie
na maža kibirkštėlė, ir sprogimas neišvengiamas.

v •

v •

Vertė A. Maceina.
ŠV. MARTYNO ELGETOS

nuolatinė kova, kova su 
pačiu savimi ir su pasau
liu; kova su savo ydomis, 
kova su tobulybę.

Todėl dabar galima su
prasti, kodėl kai kurie

į dėlto yra labai daug neti
kinčių žmonių! Kuo gali
ma tai išaiškinti?

Iš tikro liūdna yra ne
tekti tikėjimo. Tai yra di- žmonės nenori tikėti. Jie 
džiausią tragedija, kuri nenori tikėti dėl to, kad 
tik gali žmogui pasitaiky- jiems reiktų pakeisti savo 
ti. Bet josios priežastis gyvenimą. Tuo tarpu savo 
dažniausiai esti ne protas, nuodėmėse jiems gera gu- 

, ne protavimo lėti, kaip tiem dviem luo- 
ši baisi įstaiga vado ra? dagiau ?8?ėk8’.Uk vad°va™?a?is fiem Šv. Martyno elge-• • sąžines duvo gai aau įau jausmais> ne mokslines, toms,

tik dorovinės sunkenybės, 
i Jeigu religija reikalautų 
tik tikėti, tada visam pa- iškilmingai šv. Martyno 
saulyj nebūtų nė vieno ne- relikvijos, visi sergantieji, 
tikinčio. Bet religijos tie- kelyj sutikti, pasveiko, 
sos reikalauja dar ir gy- Tai išgirdo ir du šlubiai, 
venimo, gyvenimo pritai-, “Bėkime į šalį”, — kumš- 
kinto Dievo įsakymams. Į telėjo vienas antrą. — 
Religijos tiesos reikalauja į “Juk kas bus, kai pasveik- 
vengti nuodėmės, nugalėti sime? Iš ko mes duoną 
blogus savo polinkius, sa-tada valgysime?..” 
vo pyktį, savo išdidumą, | štai dėlko daugelis žmo- 
savo puikybę ir savimei- nių netiki. Nes kas bus, 
lę; reikalauja pataisyti kai jie tikės? Juk tuomet 
savo klaidas, mylėti savo negalės toliau taip nuodė- 
artimą ir jam pagelbėti. |mingai gyventi ir savo. 
Vadinasi, tikėjimas yra'geismams pataikauti.

Nuodėmingas žmogus 
nuo sąžinės prikaišiojimų 
'ginasi, kaip strausas, me- 

Paaiškėio tik iau nėr džiotojų užkluPtas- Bėga. FaaisKejo_ua jau per lyg galvos tolyT1) no„ 

nevru išaiškinti žmonių“’“ 
suslėptas gėrybes ir tas'^~‘ 
gėrybes Vaistybei pasisa-į^^g^ ‘

Per trumpą NEP’o pe- ’f?kloto.W Jau nemato. O 
.j . . . ,tie ateina ir sučiumpa,

riodą kiek atsigavus._ pn- N idėjėlis irgį galėtų pa- 
rid.1 nuslopiriict ir vcl ^r}žo• ««•valstybinio ūkiško viešpa-1 vįk^^ ger^^t ne! 
suV1fomis'i,ifai^o badM'i? iJi8 verči»u užsikiša ausis, 
SU jomis išaugo badas iri •_! avvpni.

balsai užsienyje ir nrisi- 
nieko blogo

mo atramos, 
nedalomoii 
ir be kurios 
nei vienos dienos negalė- mo darbą, 
tų egzistuoti, o bolševikų j Tad nieks jau nesidavė 
valdžia būtų bematant apgaunamas, kai kiek vė-' tik širdis” 

iliau “GPU”, ant kurios
v •

vau ja ne vien viduriniam aukų negu prie “Cęka”. " 
viso krašto gyvenimui, ko perkrikštyta į “NK-, 
kontroliuoja žmonių sąži- ,VD” (Liaudies vidaus rei- 
nę» jy galvoseną, nuotai- kalų komisariatas).

Nesuskaitomos žudynės 
tiek eilinių piliečių, tiek 
ir partinių bendraminčių, 
įrodė vėl, kad ne evoliuci
nės tendencijos, bet vėl 
taktikos sumetimais pa
reikalavo naujo pakeiti-

ką, įsitikinimus ir smul-l 
kiaušius jų veiksmus, —1 
ji taip pat yra reikšminga 
veiksniu bolševikų užsie- 

tiek Tolimuose nio politikoje.

visos bolševikų

PAKEITĖ IŠKABĄ
Pradžioje ši įstaiga va- mo iškabos prie įstaigos, 

skelbia- dinosi “Čeką” — (črezvy- kuri, jeigu ir evoliucijo- 
nuolai- čajnaja komisija — ypa- navo, tai tik pusėn dau- 
liečian- tinga komisija kovai su giau rafinuotų ir vis di- 
sąžinės kontr - revoliucija). Tai dėsnių skaičiumi žudynių, 

priva- buvo baisiausia ir krūvi-1 
ir pan. niausią žmonijos istorijo- BOLŠEVIKŲ 

MANEVRAS
Kitas bolševikų manev-

riškumu atsilygins. Deja, Alijantai neapsiskaičiavo, Įįk mulkinimas naivių je organizacija. Visų, tiek 
kad rusų tautą valdo žmonės, neturį nė garbės poju- lengvatikių ir kvailių, ku- savųjų, tiek svetimų, ne- 
čio nė sąžinės. Tie žmonės plėšia be jokios atodairos rįy skaičius 
iki — apsiryjimo. Nesusiprato kada bus gana ir pasi- Rašto yra begalinis 
juto, kad turi perdaug. Prarytos tautos nesiduoda 
suvirškinamos. Kaip tam vilkui kaulas gerklėje įstri
go. Maskva savo kelyje į pasaulio užviešpatavimą pa-, . 
sijuto perdaug lobio prisigrobusi. Dar reikia pasi
griebi etemhiaueią kąsnį — Vokietiją, o čia jau gry
bai pradėjo iš gurbo kristi. Pirmiausiai iškrito — Ti
to. Kas daugiau? Ką galvoja Čekija, Vengrija, Len
kija, Rumunija? Kiek prireiks enkavedistų joms su
valdyti, naujam karui ištikus? O ką galvoja rusų tau
ta? Koks išskaičiavimas rusams kariauti, kai Sovieti- 
jos sienos ir taip jau pertoli nusistūmė? Ir iš viso, ar 
tikslu kovoti už bolševistinį skurdą, nelaisvę ir tero
rą? Prievarta stumiamos rusų masės į karą eis, bet 
kokia galimybė laimėti su nenorinčia kariauti armija, giai, kad rusai prisibijo kokių netikėtų spąstų — “lo-'rių slėptuvių paslėptus 
kuri masėmis pasiduos į nelaisvę? įvuškos”. Stalinas gerai supranta padėtį. Jis neprisi-nuo “nacionalizacijos”

Tie opūs klausimai be abejo vargina rimtesnius mena tokio atsitikimo, kad Alijantai būtų taip ryžtin- pinigus, prekes, darbo į- 
Sovietų vadus. Jie žino, kad Rusija toli gražu karui gai tarę: ne. Jis taip pat turi gerą žvalgybą, kuri pra- rankius ir pradėjo atitin- 
neparuošta. Jos priversti sąjungininkai — visi pa- neša apie griežtai pasikeitusį amerikiečių nusiteiki- karnai naujos politikos 
vergtieji graštai — daugiau priešai negu sąjunginin- mą link komunizmo. Pagaliau nė žvalgybos nereikia: kurti naują gyvenimą, 
kai. Juos reikia verčiau dabot, negu pagalbos iš jų komunistų vadai areštuoti. Tad Stalinas karo neno-' Deja, jo džiaugsmas nebu- 
tikėtis. Jų teritorijos tai ne namų frontas, bet priešų J ri — kol kas. Bet kaip jis galės sulaikyti kokio “jau- vo ilgas. Privačios nuosa- 
žemė, kurioje virte virs partizaninės kautynės. Tokio- naturkio” ranką, kad nemestų parako sandėlin de- vybės savininkai buvo pa
se sąlygose nė viena kariuomenė nenori kovoti. {gančios cigaretės? K. prastai apšaukti kontrre-

• v

Kas jie buvo? 
Kai kartą buvo nešamos

voliucionieriais ir likvi-1 
duoti, o jų turtai konfis-pagal Šv. apkenčiama, laikui bėgant ras, pademonstruotas pa- . VQį«tvhAi 

i;«:« “KT.. -u —:___ 1099 Rinm _u vąiBLyuei.;.

(Gosudars-' garsus “Nep” “~buę"
------------- konomine politika). Jis

.sužavėjo užsienį! Buvo

“Nu- ji pakeitė iškabą ir pasi- šauliui, 1922 metais buvo 
merus stultorum ėst infi- vadino GPU ("

Ta Rusijos padėtis puikiai žinoma Alijantų va-1sužavėjo užsienį! Buvo 
dams. Jie turi gerą žvalgybą net anapus geležinės už- neva atsisakyta nuo bol- 
dangoB. Jie jntmty, kad Rusijos valdovai “bkHrfina” —' 
drūtmelagiauja ir akyplėšišku įžulumu nori laimėti jos” sistemos prekyboje, 
vieną svarbiausių “šalto karo” pozicijų — Berlyną, amatuose ir smulkesnėje 
Tiesa, tai labai keista pozicija: pačiam vidury Sovie-'pramonėje ir “rojaus” pi- 
tų teritorijos laikyti pusę milžiniško miesto su 
6,500 įgulos! Pasaulio istorijoj vargu tėra užrašytasis privačia prekyba ir ki- 
panaši strateginė padėtis. Bolševikai tik vienu pasi-. tais smulkesniais verslais, 
stūmėjimu galėtų nušluoti tą menkutį Alijantų dali- Lengvai atsiduso Sovietų 
nėlį. O bet gi neišdrįsta. Alijantai atrodo tiek beje- pilietis: ištraukė iš įvai-

ševikmės “nacionalizaci-

liečiams buvo leista vers

skujas, « Jri, iki Mo! "T*
Sovietai negali išbristi.

ŠĖTONIŠKAS 
MANEVRAS

Pasibaigus ekonomi
niam Nepui, atėjo “Nep” 
bažnytinis: buvo pripažin
tas patriarchatas, atida
rytos kai kurios bažny- 

Tęsinys 4-tame pusi.

mą, neigia Dievą ir religi
ją, kad tik nematytų am
žinojo pasmerkimo pavo
jaus.

Žinai, ką pasakė pran
cūzų rašytojas Rousseau: 
“Sutvarkyk savo sielą 
taip, kad ji norėtų Dievo, 
ir niekad neabejosi, kad 
jis yra!”

/

Parašė Jonas Kmitas 

PARTIZANAI 
Antroji dalis

27.

Įdomi knyga.
Tik ką grįžęs iš Lietuvos, kunigaikštis 

Serebriannyj nežinojo apie opričnikijos įstei
gimą. Jis išbuvo penkerius metus už Rusi
jos sienų, tai kovodamas su lietuviais, tai ei
damas Maskvos pasiuntinio pareigas tartis 
dėl taikos su karalium Zigmantu m. Grįžda
mas į Rusiją su palydovų būriu, pačiame pa
sieny jis susitiko su kaimo jaunimu, kurs 
linksmai žaidė kažkokios pavasario šventės 
proga. Staiga gauja ginkluotų vyrų užpuolė 
bežaidžiantį jaunimą, vyrus kapojo kardais 
bei nagaikomis, merginas ir moteris į nelais
vę gaudė. Baisiai įpykęs kunigaikštis Sere
briannyj su savo kareiviais išblaškė plėši
kus, kelis nukovė ir jų vadą paėmė į nelais
vę. Jau buvo bevedąs jį pakarti, bet kai
miečiai labai prašė, kad plėšikų vadą paleis
tų, nes tai esą ne plėšikai, tik ištikimi caro 
tarnai. Kaimiečiai jam papasakojo apie nau
jai suorganizuotą opričnikų armiją, apie jų 
žiaurius plėšimus ir žudynes, vykdomas caro 
leidimu ir net įsakymu. Serebriannyj be ga
lo nustebo. Prieš penkis metus išvykdamas 
į karą su lietuviais, Serebriannyj labai nuo
širdžiai su caru atsisveikino ir išsinešė ko

geriausią įspūdį apie kilnius Ivano užsimo
jimus. Mylėjo carą Ivaną kaipo išmintingą, 
idealų ir teisingą valdovą, o dabar savo aki
mis pamatė, kaip ištikimi caro tarnai, tarsi 
laukiniai žmogžudžiai, puola, plėšia ir žudo 
nekaltus žmones. Tai negalima, kad caras 
leistų jiems taip sauvaliauti. Ivanas tur būt 
to nežino. Reikės jam pranešti ir visą tiesą 
pasakyti. Kaimiečių pasakos tiesiog netikė
tinos. Tačiau opričnikų vado Chomiako vis 
dėlto nepakorė, tik skaudžiai, kruvinai lie
pė jį nuplakti. Nuplaktą ir pažemintą, jį les- 
gyvį paleido.

Serebriannyj nuvyko į Maskvą pas savo 
bičiulį, bet įpuolusį į caro nemalonę bojariną 
Morozovą. Tas dar daugiau papasakojo apie 
opričnikų darbus ir apie caro žiaurumą. Pa
tarė kunigaikščiui visai nesirodyti carui į 
akis, kurs sužinojęs apie jo opričnikų iško- 
neveikimą, gali čia pat kunigaikštį nužudy
ti. Caras gyveno nepertoliausia nuo Mas
kvos, vietovėj vadinamoj Aleksandrovskaja 
Sloboda, kur opričnikai uoliai jį saugojo. 
Niekas nenorėjo į Slobodą vykti. Gi kurie 
buvo pakviesti, tfe nuvykę nesitikėjo gyvi 
sugrįžti. Ta vieta tai tikras žmogžudžių ur
vas.

Tačiau Serebriannyj perspėjimo nepaisė 
ir pasiryžo carą aplankyti. Jis buvo drąsus 
karys, nebijąs ir pačiam carui tiesą į akis 
pasakyti. 1% to, turįs išduoti apyskaitą iš 
padarytų su Lietuva taikos derybų. Tik su 
vienu tarnu Serebriannyj į Slobodą nuvyko. 
Prie vartų sargyba atėmė nuo jo ginklus. 
Kieme buvo pilna opričnikų, kurie išdidžiai į 
ateivius žvalgėsi. Ir štai vienas jų vyresny

sis (paskui pasirodė, kad tai Basmanov) 
paleido ant jų įerzintą mešką. Kunigaikštis 
nuo jos nebėgo. Griebėsi už ginklo, bet — 
kardo nebėr. Meška jį apsikabino. Oprični
kai garsiai juokėsi. Serebriannyj atrodė žu
vęs. Bet štai vienas opričnikas prišokęs nu
kirto meškai galvą. Tai buvo Maliutos sū
nus Maksimas, labai doras jaunuolis, pas
kui iš opričnikų pabėgęs ir tampriai su Sere- 
briannuoju susidraugavęs. Ilgai besislapstęs 
nuo caro ir tėvo keršto, Maksimas galų gale 
žuvo kautynėse su totoriais.

Meškos apdraskytas ir apkruvintas, Se
rebriannyj suprato, kad caro malonės nebe 
susilauks. Jis nu juto, kad meška buvo pa
leista carui žinant, o gal ir įsakant ir besi- 
žiūrint iš palociaus rūmų į tą “sąmojingą” 
opričnikų išdaigą. Tačiau į pokilį jis buvo 
pakviestas. Pokilis buvo ir skaitlingas — a- 
pie 700 svečių — ir karališkai gausus. Val
gių ir gėrimų kiekis nesiduoda aprašomas. 
Bevelgant ir begiršnojant, caras atsiuntė 
vienam pakviestam bajorui taurę vyno. Ba
joras išgėrė, visas pamėlynavo, išvertė akis 
ir krito negyvas. “Bajoras pasigėrė, išneš
kit jį!” — tarė caras. Visi žinojo, kad bajo
ras nunuodytas, bet nieks neišdrįso nė žo
džio pratarti. Po valandėlės ir kunigaikštį 
caras vynu pavaišino. Serebriannyj nedvejo
damas išgėrė, bet išliko gyvas: vynas buvo 
be nuodų. Kodėl caras taip pasielgė, nežinia. 
Gal norėjo svečius įtikinti, kad bajoras tik
rai buvo girtas, nes Serebriannyj nuo tokio 
pat vyno nenumirė. Kunigaikštis pradėjo 
manyti, kad jo gyvybei pavojus nebe gręsia. 
Bet štai į pokilio salę tarnai atvedė kruvi

nai sužalotą opričnikų vadą Chomiaką, tą 
' patį, kurį Serebriannyj buvo skaudžiai nu

plakęs, jo palydovus išblaškęs ir kai kuriuos 
nukovęs. Chomiakas tą viską carui atpasa
kojo. Ivanas paklausė, kas būtų išdrįsęs tai 
padaryti? Chomiakas nežinojo savo užpuoli
ko pavardės, bet pasidairęs, pastebėjo kuni
gaikštį ir jį carui nurodė. Ivanas buvo tiek 
įpykęs, kad nedavė kunigaikščiui pasiaiš
kinti ir įsakė tuojau jam galvą nukirsti. Ma- 
liūtą jį pasigriebė ir nusivedė į rūsį. Drauge 
su jais išėjo viens opričnikas, ištikimas caro 
patarėjas, Boris Godunov. Caras garsiai pa
klausė: “Ar teisingas mano teismas?” Visi 
vienbalsiai atsakė, kad labai teisingas. Ta
čiau Maliutos sūnus Maksimas, tas pats, 
kurs kunigaikštį nuo meškos apgynė, drą
siai pareiškė, kad nuosprendis neteisingas. 
Visi sustulbo. Pats caras baisiai nustebo, 
bet kažkokiu nesuprantamu nuotaikos pasi
keitimu, ramiai paklausė: “Kodėl gi, Maksi- 
muk, mano teismas būtų neteisingas?*' — 
“Dėlto, kad nedavei kunigaikščiui progos 
pasiteisinti” — atšovė jaunuolis. Visi manė, 
kad caras ir Maksimukui lieps galvą nukirs
ti, bet apsiriko. Ivanas vėl netikėtai pasiel
gė: pripažino, kad jaunuolis turi tiesą! “Tu 
tiktai vienas, Maksimuk, teisingai nuspren
dei. Taip, aš pasikarščiavau. Atveskit čia 
kunigaikštį, jei dar tebegyvas. Bet tur būt 
jau bus pervėlu”. — “Dar ne pervėlu, jūsų 
didenybe! — tarė lyg iš žemės išdygęs Boris 
Godunov: — aš sulaikiau egzekuciją”. Caras 
labai nudžiugo. “Koks tu sumanus, Borisai! 
Kaip tiksliai tu mano mintį atspėji!”

XBus daugiau)
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— ši šėtono 
pasipiktinimu 
jos Katalikų 
mesta.

Pradžia 3-čiame pusi.
čios, leista atidaryti kur
sus dvasiškiams, leista 
spausdinti bažnyčios biu
letenį ir padaryta dar kai 
kurios smulkios lengva
tos, neturinčios esminės 
reikšmės Bažnyčiai, ta
čiau rusų cerkvė už tai 
brangiai sumokėjo. Pat
riarchatas ir Bažnyčia pa
sidarė besąlyginiais vals
tybės vergais ir per tai 
bedievybės užtarytojais, 
nes vienu iš svarbiausių ir 
principinių valstybės už
davinių, tai yra beatodai- 
rė kova su Bažnyčia ir ti
kyba.

Bolševikų - bedievių val
džia savo atkurtos Bažny
čios pagalba palengvino 
sau kelią kontrolei tikin
čiųjų sielos ir jos demo
ralizacijai.

Tas šėtoniškas manev
ras turi tikslą sunaikinti 
krikščionybę Rusijoje pa
čios Rusų Cerkvės pagal
ba! Šis manevras bolševi
kams tikrai pavyko, nes 
kai kur užsieniuose dar ir 
dabar kalbama apie bolše
vikų tariamąją bažnyčios 
ir tikybos laisvę.

Naujai bolševikų pa
skirtas patriarchas, tikra 
pat kreatura, kaip ir nese
niai miręs Sergiejus, skel
bia “Urbi et Orbi”, kad 
Rusijoje Bažnyčia yra vi-į 
siškai laisva, kad perse- „ , . . A
kiojama vien tik kontrre- § yra objektu 
voliueija, kukliai nutylė- Proceduros. Patekę į šio 
damas, kai bolševikai lai- Paragrafo reples kalima- 

masis, galų gale pasime
ta ir nejučiomis pradeda 

- jausti savo nelojalumą 
i šiam ar kitam punktui, 
; posmui, kodekso posa-

BOLŠEVIKŲ 
KODEKSAS

Sąryšyje su apibudinta 
bolševikų taktika Bažny
čios atsieit Cerkvės at
žvilgiu tenka pažvelgt į 
atitinkamus straipsnius 
bolševikų baudžiamojo 
kodekso, kuris yra tikras 
“maisterštikas” bolševi
kinės perversijos.

Šitame kodekse 58§ su 
savo 12 punktais yra pa
skirtas kovai su kontr - 
revoliucija ir priešvalsty
bine veikla ir nė vienu žo
džiu nemini, kad priklau
symas kuriai nors tikybi
nei organizacijai būtų 
baudžiamas. Tačiau prak
tikoje kiekvienas aktyvus 
net ir neaktyvus pasireiš
kimas kurio nors tikybi
nio kulto yra interpretuo
jamas, kaipo kontrrevo
liucinis, priešvalstybinis 
žygis ir baudžiamas pagal 
šio garsaus 58 paragrafo.

Reikia žinoti, kad pagal 
ši § galima apkaltintam 
įtaikinti visas be išimties 
bausmes iki mirties baus
mės imtinai.

i Pats paragrafas yra su
redaguotas miglotai ir ne
aiškiai, kad sudarytų nuo
monę, jog vien tik prieš

valstybinė veikla pagal šį 
teisinės

pagunda su 
buvo Rusi- 
kunigų at-
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KELRODYS
{ šv. Antano Vienuolyną, Kennebunk Port, Maine 
Boatoee pro Šuninei' Itannel vykite sekančiais keliais: raute 

C-l, roūte l iki Portsmouth, N. H.; Nuo Portamoath Ori Ka * 
Port,-Matas — Maine tnrnpike (toli 39) iki-Ktaaetenk »Iate 
paskui raute 35 per Keanebunk miestelį iki-Pranciškonų Ti 
Kennebunk Port, Me. (5 miles) arba važiuokite Vandenyno į 
raute 1 Iki raute 9, už 4 milių į dešinę — Vreadetau “

X 
Specialūs busai iš Brocktono, 

išvyksta rugp. 15 d., 6 A_M. 
nuo bažnyčios. Kelionė ten ir 
atgal — $3.50. Bilietus galima 
gauti: pas Mrs. E. Liolienę, į 
Mrs. M. Ciužienę, Mrs. E. Bo- 
bulienę ir Mr. M. Kamendulį.

Specialūs busai iš So. Bosto
no išvyksta rugp. 15 d. 7:30 v. 
ryte nuo "Darbininko” namo 
kampas E ir W. Broadvay. Ke- 

llionė ten ir atgal $3.25. Bilie- 
!tus galima gauti: pas A. Ma- 
jauskaitę, A Ivašką, S. Griga- 
navičių ir “Darbininke”.
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BRANGINKIME BRANGENYBĘ

Cambridge, Mass. busas išeis 
nuo bažnyčios rugp. 15 d., 
9 A. M. Kelionė ten ir atgal — 
$3.25. Bilietus galima gauti 
Daukanto ir Bačinskro krautu* 
vėže, pas P. Kadaitį, A. Zavec- 
ką, A. Ambrazaitienę, B. Jaku
tį.

ko kontrrevoliucija ma 
šiaušių tikybinių jausmų 
aktyvj pasireiškimą ir jį i 
be pasigailėjimo naikina, j
KATALIKŲ BAŽNYČIA j kiui... galų gale matyda- 

NEPASIDAVE į mas, kad vistiek bus nu- 
Reikalinga tarp kitko, baustas, žiauriai ir vylin- 

pabrėžt, kad Katalikų ^gai prie to tardytas, pri- 
Bažnyčia ir jos atstovai,'sipažįsta prie nusikatti- 
nežiūrint įkalbinę j i m ų, mo, kurio visai nepadarė, 
reikalavimų, grasinimų ir;“Be kaltės, nusikaltę”, — 
ir griežčiausių bausmių sako apie save bolševikų 
nesidavė įkinkymui į bol- kaliniai.
ševikų vežimą, bevelijo i Baudžiamasis kodeksas 
pasirinkti sunkų kryžiaus dar turi viena niekur ki- 
kelią, negu nusipirkti sau tur nepraktikuojamą y- 
abejotiną laisvę, ir saugu-' patybę. Pagal kodeksą ne 
mą, savo aukštųjų tikslų tardytojai ir ne prokuro- 
išdavimo kaina. “Ir duo- ras turi įrodyti kaRina- 
siu tau viską, jeigu par-mųjų prasižengimą, at- 
puolęs pagarbinsi mane”. virkščiai — kaltinamasis

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Ši knygutė yra labai naudinga kiek*
vienam perskaityti. Joje nurodoma kaip 
galima ir dvasiniu būdu priimti šv. Ko* 
muniją, Knygutė 32 puslapių. Kaina 25c.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”,

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

privalo įrodyti savo ne-Ttų ir išniekintų rusų isto-Jtikslą apdumti akis netiek 
kaltumą! ”Įrodyk, kad ne- 'rinių heroiškų pavardžių, Į saviesiems, kurie jau se
si kupranugaris”, — su kaip antai: Ateka«ndrt> nai bolševikinėm* evoliu- 
ironija atsiliepia Sovietų Nevskio,- Dono DHnitri- cijoms netiki, kiek sveti- 
pilietis apie šią Sovietų jaus, Minino, Požarskio, ’ nuems, kūne jiems tiki ir 
(teisingumą) 
tę...

PRISIP 
NUSIKAL _ 

NĖRA PADARĘ
Nedera tad stebėtis, kad tarijato vadai ir užtarė- lagystėms ir įvairiais Ki

tokiomis apystovomis e- jai, su tikslu — pakelti dais stengiasi bolševi- 
same liudininkais nesu- tautos dvasią karo metu. kams prisigerinti ir prisi- 
prantamų vakariečiui f ak-Karui pasibaigus, visi tie taikinti:
i, O    -1- — XI —1 1 ix •! *c . . ■ .• .• I. jimmrvT OUBUT

visuose kaltinimuose vi-1 po nebereikalingi, buvo ži- 
suomet, be jokių išimčių, noma išmesti- į šiukšlių!
prisipažįsta prie inkrimi- duobes. ’ --.-t-l
nuojamų jiems nusikalti
mų ir priima uždedamą 
bausmę kaipo atpirkimą 
savo nusikaitimų, kurių 
niekad nėra padarę.

Tokie yra kaipo taisyk-

teisdarys- caro Petro I-jo, Suvorovo/už tikrą pinigą vertina. 
' JKutuzovo ir kitų. Visi jie“Mūndus vult decipi” — 

‘buvo nuvalyti nuo “būt- senas posakis vis palieka 
Ą PRIE i žuazinių” ir “imperialisti- 't aktualiu, ypatingai Vaka- 

įT» KURIU njų»» dėmių ir buvo vaiz- ruošė, kurie jau 30 metų 
duojami kaip tikri prole- naiviai tiki bolševikų me

Sovietų piliečiai bolševikų išrinktieji, kai- BOLŠEVIKŲ VEIKLOS 
......................... KERTINIS AKMUO

i “Tikslas pateisina prie- 
jmones”, — šis Machiave- 

Diplomatiniai - politinis lio* dėsnis yra kertiniu ak- 
“Nep” pasmerkė formaliu'meniu bolševikų veiklos, 
panaikinimu “Kominter- Juomi paremta jų visa 
ną”, nes Vakarų alijantai *proletariška moralė*. Tad 
kreivai žiūrėjo į tą bolše- visos priemonės ir būdai, 
vizmo centralę, — bet ka-įtinką pasiekti užbrėžtąjį 
rui pasibaigus, vietoj mi-‘bolševikų tikslą pa
lieto “Romintemo” buvo vergti visą pasaulį — tai- 
sukurtas “Kominfonhas’”,'koihos be'jokios atodairos 
kuris skyriasi nuo savo 4r sU visu griežtumu; nors 
pirmtakio tik' keliomis tie būdai it priemonės bū- 
raidėmis, o ne tikslais bei'tų patys šlykščiausi ir 
priemonėmis. žiauriausi. Jie gali būt

Dar vienas, — kariškas keičiami' pagal apystovos 
“Nepas”, — grąžino ka- ir politines konjunktūros, 
riuomenei, pradžioj sunai-'tik nesikeičia bolševizmo 

esmė irjo kriminaliniai 
tikslai. '

Bolševizmas kaipo dog
matinio • pobūdžio doktri
na nepakenčia nukrypimų 
ir evoliucijos. Evoliucija 
būtų bolševizmo neįgimti, 
atskalūmu nūo jo pagrin
dinių dėsnių ir tikslų ir 
iššauktų' bolševizmo savi- 
Žūdybę, ko bolševizmas 
nenori ir suprantama pa
niškai bijo. ‘ f

Bolševizmas gali evoliu- 
cijonuoti ir tikrai keičiasi 
rėmuose bąvo doktrinos, 
tik atvirkščia kryptimi, 
vis daugiau ir daugiau 
nustodamas socializmo 
principų ir pasireiškia sa
vo veikloje pradais, mažai 
tesiskiriančiais hito meto
dų įprastų kriminalmib 
pobūdžio organizacijai.

(Kun. Pr. M. Juro, Kunigų
VienyMs ir LD8 Centro pir- ne moterų vaikai? 
minmko, kalba pasakyta sek- ( 
madtenį, liepos 25 d. š. m. ; 
Lietuvių Katalikų Radio Va
landos programoje iš WV0M < 
stoties, Brookhne, Mass.).

Persų karalius Darijus ' 
kartą susišaukė savo di
džiulių provincijų virši
ninkus, didžiūnus ir iškė
lė jiems didelę puotą. Jai 
pasibaigus, karalius nuė- 

" jo į savo miegamuosius 
kambarius ir atsigulė. 
Prie karaliaus budėjo trys 
kilnūs jaunikaičiai, jo as
mens sargybiniai. Besikal
bėdami jie iškėlė klausi
mą, kas pasaulyje stip
riausias? Gerai apgalvoję, 
jie visi trys savo mintis 
surašė į plyteles. Pirmas 
parašė: “Stipriausias yra 
vynas”. Antras: “Stipres
nis — karalius”. Trečias: 
“Dar stipresnis moterys. 
Tačiau visą nugali tiesa”. 
Kaip tik išbudo karalius, 
jie padavė' jam savo ply
teles ir prašė išspręsti jų 
ginčą. Karalius susišaukė 
visus svečius ir pavedė 
Žiems išspręsti tą ginčą, 
(ie paprašė, kad jaunikai

čiai paaiškintų savo min
tis. Pirmas jaunikaitis at
sistojo ir kalbėjo: “Stip
rus yra vynas. Jis aptem
do lygiai karaliaus ir ver
go protą. Jis žmogų pri
verčia užmiršti savo rū
pesčius ir pareigas.'.” Ta
da stojo kalbėti antras: 
“stiprus yra vynas, bet 
stipresnis yra karalius. 
Jis viešpatauja visiems. 
Net mirti eina, kada jis 
liepia...” Pagaliau atsisto
jo trečias jaunikaitis ir 
tarė: ‘*Dar stipresnės yra 
moterys. Žmonės, vyno

Evoliucijos kelias bolše
vizmui yra uždaras... Jėi 
jisai, laikas nuo laiko ir 
užsideda' sau evoliucijos 
kaukę, tai tik tam, kad 
apgautų Vakarus, užmig
dyti jų budrumą ir, progai 
pasitaikius, suduoti jiems 
ir pasaulio civilizacijai 
mirtiną sn>ūgį, užviešpa
tauti visame pasaulyje ir 
įvesti visuotinę, negirdėtą 
savo žiaurumu vergiją. {

DaaMis.

DĖMESIO!

le rezultatai visų “parodo
mųjų” procesų; be jo ta
čiau Sovietų Rusijoje eg
zistuoja t. v. administra
cinė procedūra, mažiau 
sudėtinga. Ją atlieka NK
VD be pagalbos viešųjų 
teismų... Areštuotas, kai
rio likimas jau iŠ anksto 
yra nustatytas, atlikus 
eilę tardymų, paremtų 
grasinimais ir 
kankinimais, o čia pat 
gauna savo likimo spren
dimą. ši procedūra taiko
ma tuomet, jei reikalinga 
likviduoti asmenį nepagei
daujamą NKVD, tačiau 
nesukeliant jokio triukš
mo, kurį viešas 
galėtų iššaukti.

Visas Sovietų 
ant kurio kaba iškaba 
“Proletarijato teisingu
mas” — iš esmės yra 
žiaurus teroras, melagys
tė ir apsimetimas.

DAUGIAU “NEPŲ”
Paskutiniojo karo metu 

Bolševizmas sukūrė dar 
vieną “patriotinį ‘Nepa’.” Procedūros bendrai paė- 
Iš užmiršimo dulkių buvo mus 
išvilkta eilė anksčiau pa- nis; *' 
čių bolševikų apspiaudy-

kintus, laipsnius, titulus, 
neretai antpečius, medalius, orde- 

nus ir panašiai... Viskas 
tai turėjo įrodyti, jog So
vietų armija esminiai pa
sikeitė ir įstojo į demo
kratines vėžes... Deja! — 
tai buvo ne esminis, bet 
tiktai išorinis pakeitimas: 
visu pirma liudija tai pa
čios armijos elgėsys jos 
okupuotuose kraštuose ir 
jos siekimas užvaldyti bet 
kokia kaina visą pasaulį. 
Po laipsniuotų ' Sovietų 
aukštesnių ar žemesnių 
karių ar pareigūnų gali
ma visuomet užčiuopti Se
ną bolševiką.

Iš minėtos “Nepiškos”

teismas

teismas,

yra paprastas politi- 
:‘ivindelis”, jei norite 

“manevras”, kuris turi

augintojai, karaliai, argi 
‘ "... Ta

čiau ir už moterį stipres
nė yra tiesa. Nyksta vy
nas, nyksta karaliai, nyk
sta moterys. Tiesa lieka 
ir viešpatauja per amžius. 
Garbė Dievui, tiesos Vieš
pačiui!” — “Tiesa yra sti
priausia!” — sušuko visi 
ir trečią jaunikaitį pripa
žino laimėjusį ginčą.

Taip, tiesa yra stipriau
sia, gražiausia ir šven
čiausia. Ir toji stipriausio
ji ir tobuliausioji tiesa te
gali būti viena, kaip vie
nas tėra Dievas.

Kristus, Dievo Sūnus, 
yra gyva amžinoji visa
galė šviesa, tiesa ir gyve
nimas. Jis ne tik yra “tam 
gimęs ir atėjęs į pasaulį, 
kad liudytų apie tiesą”. 
(Jono 18, 36), bet jis pats 
yra tiesa. Ar galima kėlio
mis minutėmis daug ką 
pasakyti apie Kristų? 
Taip lygiai neįmanoma 
keliomis minutėmis apibu
dinti tikrąją tiesą. Iškė
liau tiesos klausimą, kad 
Tamstas suįdominti, kad 
stengtumėtės ieškoti tik
ros tiesos, o ją radę neiš
sižadėtumėte jos.

Malonė ir tiesa radosi 
per Jėzų Kristų” (Jono 1, 
17), Sako Šv. Jonas. “Kas 
daro tiesą, tas eina į švie
są, kad jo darbai pasiro
dytų, nes jie padaryti 
Dievuje” (Jono 3, 21). Ka
da Kristus pasakė Pilotui, 
kad “kiekvienas, kurs yra 
iš tiesos, klauso mano 
balso”, Pilotas Jį paklau
sė: “Kas yra tiesa?”

Ne visi žmonės lygiai į- 
vertina grožį bei gerumą. 
Ne Visi Šmotais yrti ffinkę 
ieškoti ir pažinti' tiesą. 
Tiesa yra visų mokslų ir 
religinio ilgesio galutinis 
siekis. Ji yra būtiniausia 
žmogaus gyvenimui ir jų 
tarpusaviuose santykiuo
se.

Ne vienas šiandien pasa
ko, kad pasaulyje nėra 
tiesos. Kaltinami vadai, 
socialinė bei ekonominė 
santvarka ir tt. Bet ar 
galime pateisinti tuos, ku
rie nenori pažinti tikro
sios tiesos arba, pažinę ją, 

Tęsinys 5-tame pusi.

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 Iš
skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

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

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, ’ So. Boston 27, Mass.

W . • . • '* • ’ * L
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Užsakymo lapelis 
iškirpti

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

į Laisvę”______ knygų.
Kam------------------ '................................................. -..........-......... —
Adresas .................................. ............................................................
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Kaip buvo sudegintas Hitleris
— Prioi karo pabaigą Hitleris temiegojo po 

3 valandas. — Kasdien švirkštė jam vaistus 
po oda. — Hitlerio rezidencija požemyje. — Ką 
Hitleris rašė savo testamentuose. — Nuodus 
išbandė pirma jdavę šuniui. — Hitlerio ir Ie
vos Braun vedybos ir atsisveikinimas. — Kaip 
Bedu atrodė po baisiojo šūvio. — Apie Goo- 
bbelsus. kurie nunuodijo savo 6 vaikus ir žuvo 
palys.

TEISĖJO IR ŽVALGYBI
NINKO SURINKTI

DAVINIAI
— Kipšą lengva pasi

kviesti į svečius, bet pas
kui sunku jo nusikratyti, 
— sako danai.
' Panašiai ir su diktato
riais. Dažnai jie gana len
gvai įkopia į sostuš, bet 
kiek daug ašarų, o kartais 
ir kraujo reikia išlieti, 
kad jų nusikračius.

Paskutiniu laikotarpiu 
Amerikos spaudoje pasi
rodė įdomių žinių apie A- 
dolfo Hitlerio paskutines 
dienas: buvęs USA teisė
jas tarptautiniame Nuern
bergo teisme, kpt. M. A. 
Musmanno, tardęs asme
nis, kurie iki paskutinės 
minutės buvo su Hitleriu, 
paskelbė savo surinktus 
duomenis, o kiek anks- 
čiaus britų žvalgybos ka
rininkas H. R. Trevor - 
Rope r knygoje “The Lašt 
Days of Hitler”, paskelbė 
ką jis vyriausybės parė
dymu buvo susekęs apie 
Hitlerio likimą.

HITLERIO DIENO
TVARKĖ

Iš tų surinktų faktų su
sidaro šitoksai vaizdas: 
prieš Vokietijos kapitulia
ciją Hitleris pergyveno 
didelį nerVį Įtempimą? Jo 
dienotvarkė buvo gana y- 
patinga: jisai keldavosi a- 
pie dvyliktą valandą die
nos, toliau sekdavo pasi
kalbėjimai su politikais, 
generolais, adjutantais, 
ryšio karininkais, gydyto
jais, sekretorėmis, 
pasitarimus 1 
davo tik valgio 
pusvalandžiui 
pasivaikščioti 
kartais vakare 
vo tik valgio 
pusvalandžiui 
pasivaikščioti 
kartais vakare 
vo, bet jo posėdžiai 
tęsdavo iki antros valan
dos ryto, o tada Hitleris 
iki kokių pusėj po trijų 
turėdavo tokią nepolitinę, 
savo artimųjų arbatėlę. 
Prieš pat karo pabaigą 
Hitleris temiegodavo ko-

Tuos 
tepertrauk- 

metu, ar 
išeidamas 

į kiemą, 
prigulda- 
metu; ar 
išeidamas 

j kiemą, 
prigulda- 

užsi-

kalbėjo jisai įkias tris valandas. Jį 
spaudė bloga nuotaika, 
nuovargis, ir gydytojas 
norėdamas jam pagelbėti 
buvo prirašęs net 28 įvai
rių rūšių vaistų ir kasdien
duodavo įšvirkštimus po 
oda. Tas viskas dar labiau 
sugriovė idiktat o r i a u s 
sveikatą, ypač, 
sprogdama bomba 
tentatą prieš jo 
1944 m. liepos 20 
sutrenkusi jo smegenis. 
Kairioji ranka ir koja 
buvo pradėjusios drebėti.

BUVO ĮSIKŪRUS 
POŽEMYJE

1945 metų balandžio mė
nesyje Hitleris gyveno 
bombarduojamame Ber
lyne, savo kanceliarijos 
pogrindžiuose. Bunkeris, 
kuriame Hitleris gyveno 
karo pabaigoje buvo pa
darytas 50 pėdų po žeme, 
po jo senąja kanceliarija 
ir jos sodnais. Ten pat po
žemyje buvo ir Hitlerio 
vegetariškoji virtuvė, jis 
mėsos visai nevartojo. Bu
vo dar ir kita požemio da
lis, kur gyveno Hitlerio 
patarnautojai ir jo propa
gandos ministerio Goebel- 
so šeima.

Paskutinėmis dienomis 
Hitleris jautėsi generolų 
>ir kitų apleistas. Jis dar 
buvo davęs griežtą įsaky
mą pravesti visomis jėgo
mis puolimą prieš besi
veržiančius rusus į sosti
nę, tačiau vokiečių kari
nės dalys buvo gerokai 
jau pakrikusios, šis Hitle
rio įsakymas nebebuvo į- 
vykdytas, ir jis dar labiau 
įpuolė į desperaciją.

NUTARĖ MIRTI 
BERLYNE

Suprasdamas, kad artė
ja pabaiga, Hitleris patsai 
peržiūrėjo savo archyvą, 
atrinko dokumentus, ku
riuos jo adjutantas sude
gino kanceliarijos sodne. 
Kaikurie norėjo Hitlerį į- 
kalbėti, kad jisai išsikeltų 
į pietus, į Obersalzbergą 
ir ten įkurtų laikiną sos
tinę, bet Hitleris bevelijo 
mirti sostinėje. Tačiau, jis 
nenorėjo patekti į rusų

kad ir 
per a- 

gyvybę 
d. buvo

Prezidentas Trumanas tarp savo valstijos — 
Missouri — demokratų partijos vadų, kai jie at
vyko į Washingtoną. Demokratų partijos pietinių 
valstybių suvienymui dar ręikia daug gudrios po
litikos, nes pietiečiai eina savo keliais.

rankas nei gyvas, nei mi
ręs ir savo artimiausiems 
išsireiškė, kad nusišau-

PRIVATUS TESTA
MENTAS

Privatiniame testamen-
siąs ir liepsiąs sunaikinti Hitleris pasisako vedęs 
savo liekanas. Pirmųjų'žmoną Ievą Braun, t “i 
rusų karių pasirodymas Į --—’ —' *
turėjo būti ženklas jam! 
atlikti tą “savęs paauko
jimo ritualą”.

HITLERIO VEDYBOS
Paskutinės dienos arte-, 

jo. Nakčia iš balandžio 27 
į 28 rusai labai kietai 
bombardavo namus, po 
kuriais požemyje buvo 
Hitlerio kambariai. Hitle
rio nuotaiką dar labiau 
pagadino žinia, kad jo mi- 
nisteris Himmleris veda 
derybas dėl Vokietijos ka
pituliacijos. Sekančią nak
tį Hitleris išleido įsaky
mą, pašalinti Himmlerį iš 
valdžios. Tą naktį Hitleris 
vedė Ievą Braun. Ji jau 
nuo seniąu .huvo arti Hit
lerio, bet paskutiniu lai
kotarpiu gyveno sauges
nėje vietoje. Tačiau, jaus
dama artėjančią Vokieti
jos pabaigą, pati savu no
ru balandžio 15 d. atvyko 
į Berlyną, kad su Hitleriu 
dalytųsi jo likimu. Hitle
ris bandė ją išsiųsti, bet ji 
nesutiko. Į bunkerį pasi
kvietęs civilinį pareigūną 
Hitleris atliko vedybas. 
Kai priėjo eilė 
Braun pasirašyti, 
rašė savo vardą ir buvo 
padėjusi raidę “B” — pir
mąją savo pavardės po tė
vais. Tačiau susigriebė, 
išbraukė “B” ir pasirašė 
Eva Hitler. Tada Hitleris, 
Eva, Goebelsai ir dvi se
kretorės nuėjo į Hitlerio 
privačius kambarius pus
ryčių, kur gėrė šampaną 
ir kalbėjosi apie senus lai
kus.

Ievai 
ji Pa-

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 į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3SS West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

DU HITLERIO 
TESTAMENTAI

Pakvietęs savo sekreto
rę, Hitleris jai padiktavo 
savo politinį ir asmeniš
kąjį testamentą. Jisai sa
kosi, su milijonais kitų 
nenorįs apleisti Berlyno, 
bet nenorįs patekti ir į 
priešų rankas, taigi pasi- 
renkąs savanorišką mirtį 
tuo momentu, kai pasiro
dys, kad Fuererio ir kanc
lerio rezidencijos nebega
lės išlaikyti. Toliau, testa
mente atsisveikino su par
tijos ir kariuomenės pa
reigūnais, išmetė iš parti
jos Himmlerį 
pasitarimų su 
kais, paskyrė 
niu admirolą 
pabaigoje testamento ne
pamiršo priminti, kad Vo
kietija laikytųsi rasinių į- 
statymų ir “negailestingai 
priešintųsi visų tautų 
nuodytojai, tarptautinei 
žydi jai”.

už vedimą 
sąjunginin- 
savo įpėdi- 
Doenitz ir

, kuri 
sava valia atvykusi į ap
gultą miestą, kad pasida
lytų su juo likimu. “Su 
manimi ji ir mirs* savu ■ 
noru, kaip mano žmona. 
Tas mudviems atlygins tą, 
ko mes nustojome per ma
no darbą tautos tarnybo
je”.

Savo nuosavybę Hitleris 
paliko partijai. Jei parti
ja nebeegzistuoja — tai 
valstybei, “o jei ir valsty
bė sunaikinta, nebėra tik
slo palikti instrukcijas iš 
mano pusės.” Hitleris dar 
norėjo, kad jo tėviškės 
mieste — Linze — būtų į- 
steigtas dailės muziejus, 
nugabenus jo surinktus 
dailės kūrinius. Pagaliau 
savo testamente Hitleris 
užsiminė ir aįflč savo mir
tį:
— Mano žmona ir aš pa

sirinkome mirtį, kad iš
vengtume tos gėdos dėl 
kapituliacijos ar pervers
mo. Mūsų noras yra, kad 
mūsų kūnai tuojau būtų 
sudeginti toje vietoje, kur 
aš atlikau didžiąją dalį 
savo kasdienio darbo per 
savo dvylikos metų tarny
bą savajai tautai”.
IŠSIUNTĖ TESTAMEN

TUS, IŠBANDĖ NUODUS 
Ketvirtą valandą ryto 

jau buvo paruošta po tris 
kopijas tų abiejų testa
mentų. Abu juos pasirašė, 
Goebbelsas, Hitlerio pati
kėtinis Bormannas ir dar 
pora nacių. Specialūs pa
siuntiniai tuos testamen
tus išnešė naujai Vokieti
jos vadovybei — į adm. 
Doenitzo štabą. Tačiau, 
jiems labai sunkiai sekėsi 
veržtis pro rusų linijas. 
Dėlto vieni tuos dokumen
tus sunaikino, kiti užkasė 
į žemes, tik vėliau jie bu
vo surasti.

Tuo gi tarpu Hitleris 
rengėsi mirčiai. Jis jau 
nuo seniau turėjo aštrių 
nuodų kapsules. Davė po 
vieną savo sekretorėms, 
prasitardamas,' kad jis 
gailisi negalįs joms duoti 
geresnių dovanų. Dar pir
ma buvo išbandyta, kaip 
tie nuodai veikia — viena 
kapsulė buvo duota ištiki
mam Hitlerio šuniui ir ji
sai staiga sulojęs nugaišo. 
Hitleris aiškino, kad nuo
dai paraližuoja alsavimo 
ir širdies muskulus, skau
smo žmogus nebejaučia po 
keletos sekundžių, o mirš
ta po keletos minučių.

GOEBBELSO ŽMONA 
ANT KELIŲ MALDAU

JA NESIŽUDYTI
Artėjant lemiamoms va

landoms pasirodė Hitleris,

apsivilkęs pilku karišku 
lauko uniformos švarku, 
su juodomis kelnėmis ir 
Ieva Braun, išbalusi, juo
dais drabužiais. Goebbel
so žmona, ' stovėjusi šalia 
vyro puolė, staiga ant ke
lių ir prašė Hitlerį, neda
ryti to lemiamo žingsnio, 
bet jis atsakė:

— Kitos išeities nebėra... 
Ant jūsų krinta atsako
mybė prižiūrėti, kad mūsų 
kūnai būtų tuojau sude
ginti, —
Goebbelsus.

.Hitleris ir Ieva Braun 
atsisveikino su buvusiais 
bunkeryje. Paskutinė su 
juo atsisveikino jo sekre
torė ponia Junge. Ji vė
liau pasakojo:
— Aš tada jaučiau, kad 

tikrumoje jis manęs ne
mato...

Kai ją atsisveikindama 
apsikabino Ieva Braun, ji 
dar pridėjo:
— Jei pasieksi Muenche- 

ną, perduok mano meilės 
žodžius Bavarijai.
PASKUTINIS HITLERIO

ŠŪVIS
Atsisveikinęs, Hitleris 

su Ieva Braun nuėjo į sa
vo privačius kambarius. 
Bunkery gyveno ir Goeb
belso vaikai. Jie buvo į- 
pratę skaityti bombų 
sprogimus ir spėti kaip 
jos arti. Bunkeryje pasi
girdo trenksmas. Goebbel- 
sų berniukas pratarė:
— O, čia tai pataikė tie

siai!
Bet tai buvo ne bomba, 

o paskutinis Hitlerio šū
vis. Skubiai į Hitlerio 
kambarį įbėgo Goebbelsas 
ir nacių jaunimo vadas 
Axmann. Jie sustyro pa
matę baisų vaizdą : ant so
fos gulėjo nebegyvas Hit
leris. Jo apatinė žiauna 
buvo nuslinkusi žemyn, a- 
biejose galvos pusėse ties 
smilkiniais kraujas rau
donavo, dar labiau atsi- 
šviesdamas vaškinės spal
vos Hitlerio veiduose. Re
volverio šūvis burnoje bu
vo sutraukęs gyslas abie
jose kaktos pusėse. Kili
mas buvo nužymėtas 
kraujo dėmėmis. Šalymais 
gulėjo nukritęs revolveris.

Ant sofos, galvą atrė
musi į kairį Hitlerio petį, 
sėdėjo nebegyva Ieva 
Braun. Jos rankos buvo 
ištiestos pagal šalis, bur
na ir akys pusiau atviros. 
Paskutiniai lūpų dažai, 
kuriuos ji dar buvo pa
naudojusi, jau nebeprida- 
vė raudonumo. Ji irgi tu
rėjo revolverį, bet pirma 
paimtieji cyanido pota- 
siaus nuodai taip greit pa
veikė, kad revolveris iš
krito jai iš rankų neiššau
tas.

DEGINA HITLERIO IR 
IEVOS KŪNUS

Dabar nacių karininkai 
apsupę antklode kruviną 
Hitlerio galvą jo lavoną 
išnešė į sodą. Kadangi Ie
vos Braun kūnas nebuvo 
kruvinas, jį išnešė nesu- 
sūpę ir abudu padėjo ant 
žemės. Jau iš anksto buvo 
paruošta 180 litrų benzi
no. Pirma negu suspėjo 
uždegti, atskrido rusų 
bombonešis ir vyrai pasi
slėpė. Tada vienas iš jų 
sumirkė benzine kilimą, 
uždegė jį ir užmetė ant 
kūnų. Jie tuojau paskendo 
liepsnose. Benzinu apipil
ti Hitlerio ir Ievos kūnai 
degė. Matęs tą šiurpų įvy
kį Herman Karnau, pasa
kojo, kad nuo didelio kar
ščio net garai kilę. Vėliau 
matė apdegusius raume
nis, kyšančius kaulus. Pa- 

, galiau Karnau pasakojosi,

jis palietęs .koja lavonų 
liekanas ir tos subirėju- 
sios.

IR GOEBBELSAI PAS
KUI HITLERĮ

Bunkery dar buvo pro
pagandos ministerio Goe-I( 
bbelso šeima su šešiais į 
vaikais. Hitleris Goebbel- 
są buvo paskyręs į naują 
ministerių kabinetą, bet 
jisai irgi nutarė pasekti 
Hitlerį. Savo testamentan ; 
Goebbelsas įrašė:
— Besiartinančiuose sun

kiuose laikuose pavyz
džiai bus daug svarbesni 
kaip žmonės. Žmonių vis 
atsiras vesti tautą į lais
vę, bet mūsų tautinio gy
venimo atstatymas nebū
tų kitaip galimas, kaip tik 
pasinešant aiškių pavyz
džių kebu”.

Taigi jis ir pasirįžo pa
likti besąlyginio atsidavi
mo pa vyželį (kaip jis klai
dingai manė), žūdamas 
drauge su Hitleriu.

MOTINA IR ŠEŠI MIR
ČIAI NUSKIRTI VAIKAI * J ' * . > *

Pirma jie nutarė numa
rinti savo vaikus. Motina, 
kad juos apramintų, pa
pasakojo, jog jie vyksią 
namo, jog kelionė pavo
jinga; jiems įšvirkš vais
tų, kurie juos užmigdys, o 
atsibudę jau pamatys 
esą namie. Mažieji patikė
jo, bet vyriausioji duktė 
Helgo suprato, kas įvyks, 
ir tą pasakė. Kad nebūtų 
kokių sunkumų iš jos pu
sės, jai pirmajai daktaras 
įšvirkštė nuodų, o po to — 
likusiems penkiems vai
kams. Gegužės mėn. 1 d. 
vakare Goebbelsas įsakė 
vienam naciui sudeginti 
jo lavoną, pirma palei
džiant atsargos šūvį, jei, 
kartais, jisai nebūtų galu
tinai atėmęs sau gyvas
ties. Apie 8 vai. 15 min. 
Goebbelsas pakilo nuo 
stalo, užsidėjo skribelę, 
apsivilko apsiaustu, užsi
movė pirštines i 
sodną. Ateidamas su ben
zinu nacis, kuriam buvo 
liepta, atrado nusinuodi
jusios ponios ir nusišovu
sio Goebbelso lavonus.

PERSPĖJIMAS 
STALINUI

Goebbelsų ir šešių jų 
vaikų lavonus, dar galuti
nai nesunaikintus, atrado 
rusai ir atpažino. Hitlerio 
nė kauleliai su pilnu tik
rumu nėra atpažinti, bet 
aukščiau paduotos žinios 
apie jų paskutines valan
das per pakartotinus tar
dymus galutinai nustatys, 
ir jos liūdija kaip baisus 
likimas tų, kurie atsižada 
viso žmoniškumo.

Baigdamas savo prane-

0w ^Pv

Pradžia 4-tame pusi.

nesistengia įgyvendinti 
jos?

Vyskupas Būčys rašo: 
‘Ta yra didelė ir šventa 

tiesa: kaip tik žmogus su
teršia savo sąžinę nuodė
mėmis, tada Dievo tiesa 
nebepereina per jas į žmo
gaus sielą. Jeigu Dievo 
tiesa yra patekusi į sielą 
ankščiau už nuodėmę, tai 
dar laikosi žmoguje šiaip 
taip. Bet nuodėmėms, y- 
pač šventvagystėms, besi
dauginant ir bedidėjant, 
Dievo tiesa, nors ir pirma 
jų patekusi žmogui į sie
lą, ilgainiui apleidžia ir 
žmogus tampa arba at
skalūnu, arba klaidatikiu, 
arba bedieviu”. Tada 
Kristus, amžinoji Tiesa, 
nebedaro į žmogų jokios 
įtakos, kaip nedarė įtakos 
į pariziejus. O pastarie
siems Kristus yra pasakęs 
labai skaudžią tiesą. “Ko
dėl nesuprantate mano 
kalbos? Nes jūs negalite 
klausyti mano žodžių. Jū
sų tėvas velnias, ir jūs no
rite daryti savo tėvo geis
mus”.

Tiesa nenužudoma kaip 
nenužudomas Dievas. Jei 
šiandien tiesa ne visur pa
sireiškia, jei daugeliui tie
sa pasislėpė ir jos nesi
mato, tai tik dėl to, kad į 
ją buvo metami akmenis, 
nes tiesa, anot Fulton 
Sheen, visada pasislepia 
nuo tų, kurie ima akmenų, 
kad į ją mesti ir nužudyti.

Baigsiu Kristaus žo
džiais: ' “Jei pasiliksite 
mano moksle, jūs būsite 
tikri mano mokytiniai, 
pažinsite tiesą, ir tiesa pa
darys jus laisvus” (Jono 
8, 31).

Šimą Nuernbergo 
Musmanno rašo:

teisėjas

ir išėjo į — Hitleris yra nebegy-
sekėjaivas. Ir galimi jo 

ateityje' tegu saugosi, kad 
ir jiems netektų pasukti 
tuo pačiu pavyzdžiu...

Dr. J. Prauskis.

Didysis Baisybes 
Baltinis

Pnild maldaknyge. 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.

“Darbininkas”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

DABBO DIENOS MOSINUKAS
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Suvažiavimas-Piknikas
■ ■■ ■— hryta

PIRMADIENI,

Rugsėjo - September 6 d., 1948
Jėzaus MnihnMt VltHNhM RtzHeflciiok, 

Thatcher Slreef, IrratM, Hass.
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.
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ISTORINE DIENA
Rugpiučio-August 15 d., Žolinėse, Kennebunk Port, Maine

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO ir KOPLYČIOS IŠKILMINGAS i
f
I
i PAŠVENTINIMAS

IR NAUJOSIOS ANGLIJOS UETUVIŲ DIENA

X
X

i VISI KELIAI VEDA Į ATOSTOGŲ KRAŠTĄ, MAINE!
■

I

DIENOTVARKE:
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pri

taikintu pamokslu vienuolyno parke. 
Mišių metu giedos Brooklyno Lietu
vių Apreiškimo parapijos choras va
dovaujant muz. Sakui.

2:00 P. M. — Šv. Antano Vienuolyno ir

Koplyčios pašventinimas. Pašventini
mo apeigas atliks Portlando vyskupas 
J. E. Juozapas E. McCarthy, D.D., da
lyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D.D., 
Kinijos Pranciškonui Vysk. Louis P. 
Durand, O.F.M., kunigams, vienuo
liams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: 
žymių kalbėtojų kalbos; lietuviškos 
dainos, kurias padainuos Brooklyno 
Apreiškimo parapijos choras; tauti
niai šokiai vadovaujant O. Ivaškienei 
iš Boston, Mass.; įvairūs laimėjimai.

UGI PASIMATYMO KENNEBUNK PORTE, MAINE, LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašven
tinimo Iškilmėse ir Lietuvių Dienoje: 

Visus Amerikos Lietuvius, ypatingai Šv. 
Antano vienuolyno ir koplyčios Fundato
rius, Rėmėjus, Geradarius, mūsų Brolius 
ir Seses Tretininkus-es ir “Varpelio” skai
tytojus.

t

PASIKALBĖJIMAS SU VARGO
NININKŲ SĄJUNGOS PIRMI

NINKU J. KUDIRKA

baikis Lietuvos Generalinio Konsulato New

Energinga lietuvių profesionalų 
grupė

nininkauja seselės, kurios, j pildymą šešiais 1 
j suprantama, sąjungai ne-; Palestrinos “Tu es Pet- 
1 priklauso.
i — Kokie yra 
įninku Sąjungos 
planai?
— Visų pirma ruošiamės 

savo seimui, kurs įvyks 
ok og* luviskos niuzmos Koncer-i 'rugpiučio 25-26 dienomis BLAD2IUS,Elizabeth, N. J. Ten tas pirmą kartą įsmldant.

i muziką mylintis klebonas, i
... ...... - -j------------------------------------------------------------------------"• j • • * •« u a BRA2DYTC - Puodžiuvienė,

mijoje per sesioliką mene- monaitis, savu laiku bu- Koste, gyvenusi Kaune.

Yorke Paieškomi Asmenys:

t

irus”.
Vargoni-' Kalbant apie Chicagos 
tolimesni Vargonininkų Provinci-i T .. ,Tjos planus, tai galima pri-' Juozas- 18 V“džK”

’siminti, kad rudenį supla- «a08 vaU Kau"°.*P- "fnlau 
nuotas didelis naujos lie-.“^^- ”-
tuviškos muzikos koncer- ® “ Taurages ap'
tas, pirmą kartą ispildant . m ., r brolis, iš Plungės vai., Tel-

iš Lygumų vai., Šiaulių ap., 
Chicagoje.

TVOŠKA, Petras, iš Kapčia
miesčio vai., Seinų ap.

JAKEVICIUS, Vincas, iš Ky
bartų vai., Vilkaviškio ap., gy
veno Baltimorėje.

JAMEIKYTfi - šalučkienė,

joje, Šv. Cecilijos akade- žymus muzikas kun. J. Sb . kompozicijas,
mijoje per šešioliką mene- monaitis. savu — f ~
šių studijavo operos kla- vęs muzikos profesoriumi n^s^° vyrų. chora^’ Pu
sėje (muziką, dramą). Vė- seminarijoje. ir jo vargo- PlldXtas. geriausiomis je- 
liau per trejus metus vai- „ininkas kompozitorius J. ?omis Js Chlcayos parapi- 

•dino Kauno operose, o da- žiievičius yra žymus mu- dalių. Ir šiuo leidiniu rū-
jbar — daugiau kaip 20zikaSj buvęs . Klaipėdos^ naujus kūrinius irJas<pinasi muz šaučiūnas, 
— i vargoninkauja A-. konservatori jos jirekto- naujų kurmių koncertasf Pociaus.

'Amerikos lietuvių muzi-' Apskritai, Vargommn- 
—j—~---- kos evvenime j kų veikimas pagerėjo. Ke-
įr tas duoda vilčių, Į lėtas mūsų vyrų, kurie bu

vo išvykę karinei tamy- 
ir vėl

Iš visų lietuvių profesio
nalų labiausiai išplėtusios 
savo organizacinį veikimą 
yra dvi grupes: iš ekono
mistų tai mūsų vaizbūnai 
— prekybininkai, o iš kul
tūrininkų tai vargoninin
kai. Jie vieninteliai iš visų:metų __o______ __ ,
USA lietuvių profesiona- menkoje. Taip, kad lietu- rįUs rašytojas Jie yra or
ių, kurie leidžia savo žur- viai vargonininkai vado- gani’Zu0jam0j0 seimo šir- 
nalą “Muzikos Žinias”. .vavimą savai organizaci-. įr vilčių,

Mūsų mielieji vargoni- ja* Paved^ tikrai parink-.kaj ^as mūsų atstovų są- 
ninkai rengiasi savo sei- ^am z1*10?*111- į skrydis gerai pavyks. Sei-

. v 1 1 TV.___ •__ •__ 1 — ------ - - -} ------------ ------------- -------------------------------- -- ---------------------- _ - -

turiningumu rengiasi pa- kaip dabar laikosi Vargo-1 Choras giedos komp. J. 
virsti savotišku kultūriniu nininkų Sąjunga? 
atsigaivinimu, savotišku — Turime 45 narius. Vei-

BRUSHAT - Grinaitė, Rosa,Į 
iš Patamulšėiio vai.

muz.

NAUJI LEIDINIAI
Toliau, muzikas Šaučiū-jbąt dapar sugrįžomui, kurs savo programos — Sakykite Pirmininke,!mas prasidės pamaldomis. dr ’ _ «i nrnf Pnrin- įsijungė į sąjungos veiklą.

---- --  ... v.:. v.— lr-i— J "f Vargonininkų veikimas 
. . . . nių giesmių, su gaidomis, pasireiškia ne tik muzikos
Šalia orga.niza.cimu Į. geriausi lietuviški srityje* bet ir socialinio

lietuviškos muzikos festi- kiame pasiskirstę provin- reikalų seime bus paskai-į. - - - - - ~ «.«_
valiu. Ta proga ir buvo i- ciiomis, penketas provin- tų su pritaikytų muzikos 1

Žilevičiaus sukurtas Mi
šias.

------ Ta proga ir buvo į- ei jomis,penketas provin- tų su pritaikytų muzikos' iLįt^VA^mūsu chorams1’ 
(bmv pasikalbėti su jų cijų: Chicagos, New Yor- pavyzdžių demonstravi- P y*- U
P'.rmininku p. J. Kudirka, ko, Bostono, Wyoming mu, o taipgi bus koncer-( Antras dalykas, kuriuo
Peikia pasakyti, kad tai klonio ir Shenandoah apy- tas. Iš numatytos progra- mūsų sąjunga rūpinasi,
l.'.bai simpatingo būdo ir linkėse. Apie koks desėt- mos galima įsitikinti, kad tai paruošimas rinkinio
p ikš*o išsi’avirimo lietu- kas yra prisirašiusių mostai bus bene pats turinin-(Mišparų 40 Valandų pa
vis. Solistas, lyriškas te- terų. Apskritai, narių! giausias seimas mūsų or-i maldoms. Bus parinktos 
noras. Gilindamas savo skaičius gana didelis, nes ganizacijos istorijoje; tik i geriausios kompozicijos 
muzikos žinias jisai Itali- daugelyje parapijų vargo-: prisiminkime kad ir tą iš- p—1—1" - _____ _

i

veikimas

bendravimo ugdyme, pa
vyzdžiui, daromi bendri 
išvažiavimai, kurie labai 
teigiamai veikia į narių 
solidarumo ugdymą.

CHORŲ REORGANI
ZAVIMAS

Grįžtant vėl prie seimo,
psalmių ir kitų Mišparųi manau kad vienu iš svar-

I. J.FoxMadų Paroda
Sekmadienį, Rugpiūčio - August 1 d., Vose’s Pond, Maynard, Mass. 

įvyks I. J. FOX viena iš šauniausių moteriškų kailinių paroda, kurioje 
ketvirtdalis milijono dolerių vertės bus išstatyta madniausių kailinių. Su 
šia paroda prasidės I. J. FOX Ine., AUGUST 1 SALE. Todėlei kviečiame 
Naujosios Anglijos ponias ir paneles dalyvauti šioje parodoje ir pamaty
ti elegantiškus kailinius, kurie yra vėliausios mados.

Taipgi kviečiame visas ponias ir paneles ateiti į mūsų krautuvę ir 
pasinaudoti AUGUST 1 SALE, kuriame kainos bus sumažintos.

<

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad Jums patarnautų šios krautu- ; 
vės lietuvis atstovas p. Bernardas Korai
tis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. BOSTON, MASS.

besnių klausimų bus svar
stymas bažnytinių chorų 
padėties Amerikoje, nori
ma išdirbti kaikurias re- 

■ organizavimo gaires.. Cho
ruose yra sumažėjęs atei
vių procentas, dabar dau
gumoje — čia augusieji. 
Jų yra kiek kitos nuotai
kos ir kita psichologija, 
kas ir reikalauja naujų 
chorų reikalus tvarkyti,— 
taip apie Vargonininkų 

į Sąjungos darbus ir planus 
įpasakojo jos pirmininkas 
ji J. Kudirka. Jisai yra opti- 
į mistas, energingas žmo- 
1 gus, gražiai pravedęs lie- 
Huviškos muzikos konkur- 
į są Jungtinėse Amerikos 
| valstybėse, nėra abejonės, 
: kad jam bendradarbiau- 
i jant su seimo rengėjais 
į kun. J. Simonaičiu ir kom- 
) pozitoriu J. Žilevičiumi, 
j vargonininkų seimas gra

žiai pavyks.
Dr. J. Prunskis.

I

BONAKERIS (Bonacker),
Otto ir Rudolf, iš Kidulių vai.,
Šakių ap.

BRAZYS, Juozas, ir Brazytė, Marija, prašo atsiliepti gimines 
Marijona, iš Joniškio vai., Šiau-Įir pažįstamus, 
lių ap., gyv. Philadelphijoje.

BUDRYS, Apolinaras, sūn.
Ferdinando.

ČEIČYS, Jonas, Chicagoje.
C TŪTELE, Antanas, iš Nar- 

vydžių km.
ČIU2AS, Ignas.
DEGUTIS,

i km., Veiverių 
polės ap.

DEGUTIS,
Petras, gimę Amerikoje, gyve
nę Veiverių vai., Marijampolės 
apskr.

DIČKUS, Jonas, iš Gelvonių
vai., Ukmergės ap.

DOMINAUSKAITfi - Stuč-
kūnienė, Elzbieta.

D2ENKAUSKAS, keli broliai 
ir seserys Agie ir Anelė, vaikai 
Tamošiaus ir Magdalenos 
tauskaitės.

DZIDORIUS, Juozas.
EIDIMTAS, Anicetas,

Plungės vai.
GAIŽUTIS, iš

Utenos ap.
GALEVIČIUS,

Kalvarijos vai., 
apskr.

GARUOLYTfi, 
kiškio ap.

GASIONAS, Jonas, iš Ragu
vos vai., Panevėžio ap.

GENCEVIČIUS, Vincas, Chi
cagoje.

GEŠTAUTIENfi - Škeriūtė,
Marė, iš Ūdrijos parap., Aly
taus ap.

GIMBUTAITfi - Masionienė,
Anelė, iš VJržuonų vai., Utenos 
apskr.

GRABAUSKAS, Petras, iš 
Pumpėnų vai., Panevėžio ap.,| 
gyv. Cambridge, Mass.

GRIMAITE - Brushat, Rosa,
iš Patamulšėiio vai.

GRINKEVIČIUS, Leonas, iš
Marijampolės ap., gyvenęs Ro- 
chesteryje.

GUOBU2AS, iš Vyžuonų -
Leliūnų vai., Utenos ap.

GURG2DYS, Izidorius, iš
Veliuonos vai., Kauno ap., gyv. 
Pittsburghe.

HUBER - Jonaitytė, Stasė,

iš Barauskienės 
parap., Marijam-

Kazimieras ir

Aluntos

Bu-

iš

vai.,

Edvardas, iš 
Marijampolės

Elena, iš Ro-

A and P 
butcher -

Marytė,

JANČIUS, Kazimieras (Jane, 
Charles), tarnavęs 
krautuvėse, kaipo 
manager.

JANKAUSKAITE,
duktė Simo ir Juzefos Butaus- 
kaitės, ištekėjusi.

JANKAUSKAS, Juozas, sū
nus Adomo ir Petronėlės šeš- 
tokaitės Jankauskų.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OFUTHUANIA 

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

f

*-

W.LQ
GRABORIUS 

“Asmeniškus Patarnavimas” 

331 SmtthSU 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone: 
Ofiso: Dezter 1952 

Namg: PI. A2M

J I I

Alkert R.larinr
Pirmiau — Pope Opttoal Co. 

Kada Jums reikalingi akiniai Mu
kite mums išegzaminuoti akio ir 
pritaikinti akinius. Mes padarom* 

dirbtinas akis.
Room 2M

Tel. Š-1944
207 PARK BUILDING.

Woreester, Mam. 
275 Mate St, Webuter, Mam.

, I

HARTFORD, COHH. 
Ijfrakfftty Agentūra 

Parduoda laivakortes, siunčia pi- 
nigus j visus krattus, atstovauja 
geriausias apdraudos kompani
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti
nių M Vokietijos ir kitur. Pada
ro affidavitus, kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir 
utraio visus lietuvių laikraMius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str„ 

Hartford 6, Conn.
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Putnam, Conn.

DAKTARAI
teliai prašomi į susirinkimą at
silankyti ir pasitarti.

Bušų Komisija.

hnto^VIETINES ŽINIOS

Tremtinio gera intencija. — 
Kiekvieną paskutinį sekmadienį 
mėnesio, šv. Petro parapijos 
bažnyčioje yra daroma specia
lu vokeliais rinkliava. Žmonės 
šioje rinkliavoje visuomet pasi
rodo vnvosnūs. Jie šia rinkliava 
palaiko Seseles mokytojas šioje 
parapijoje. Už tai kunigai ir 
Seserys dažnai reiškia jiems 
padėką.

•-------------------------------------------
ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antunis
OPTOMETRI8TA8
515 E.Brondway 

8a. Boston, Man.
Ofiso Valandos 'Utakyruo 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nūs 7 iki 9-tal 

tsttadisniais nuo. 2 Iki 8-toL 
lt---------------------------------------------------------- -

Ne- 
i kalto Prasidėjimo Seselių 
Įruoštoji Lietuvių Susiarti
nimo šventė ir Mergaičių 
stovyklos užbaigimas pui- 

ikiai pavyko.
I Iškilmingos pamaldos 
; vienuolyno aikštėje, pro- 
Į cesi ja prie Lietuviško 
: Kryžiaus, ir stovyklos 
’ mergaičių programa lau
ke - pievoje jaudino dide
lę, iš įvairių miestų suva- 
įžiavusių žmonių minią.

Rap. 
i 
I

♦

TaL TROwbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

v«mp». Tnwwn arti Centrai Sų. 
CAMBRIDGE, MASS.

Oflao Valandos 2—4 ir 8—8.

A.J.NAMAKSY 
realebtatka 

IN8URANCK
409 W. Broadway .
SO. BOSTON, MASS.

Office Tai. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roxbury, Masu. 
TsL Farfcway 1233-W

* 1

Parašė Jpozar Prunskiz. Iš- : 
leista 1942 m. Tai dokumentali- ! 
nis bolševikų žvėriškumo įrody- ! 
mas. Kaina — 15c.

IVAINS UODIMAI
REIKALINGA AUTOMOBI

LIŲ MECHANIKAI 
pageidaujama Crysler Korp. 

patyrę vyrai. Matykite 
Mr. Kearas 

TWOMBLY MOTOKS, INC. 
783 Mass. Avė., Arlington. 

(30)

šėtono

dvasia 
tarnus

Mrs. Onos Ivaškienės, Boston, Mass. vadovaujama jaunuolių trupė, kuri pašoks Tauti
nius šokius Lietuvių Dienoje, kuri ruošiama Lietuvos Pranciškpnų Šv. Antano vienuolyno 
ir koplyčios pašventinimo proga rugpjūčio 15 d., Kennebunk Port, Maine.

joms platinti Dievo karalystės 
darbą. Perduok ir daugiau in
tencijų, kurias Seserys padėtų 
Dievui ant savo išsižadėjimų, 
pasišventimo, kentėjimų ir 
maldos aukuro. Ragink ir kitus 
tai daryti.

Šiam kilniam tikslui randasi 
įvairių aukotojų. Aukoja kata
likai ir nekatalikai. Aukoja 
svetimtaučiai. Aukoja žmonės 
atšalę Dievo meilėje, drungni, 
šiltos širdies, turtingi, betur
čiai, ir visokie kiti. Visiems už 
tą gerą Seserys ir kunigai yra 
labai dėkingi ir meldžiasi jų ge
rovei.

Tų įvairių labdarių tarpe, 
liepos 25 d. rinkliavoje randa
me apsčią auką su parašu 
Tremtinis. Pats parašas / jau 
yra riškus ir jaudinąs. Jo adre
sas dar labiau:— Lietuva. Įdo
miausias dalykas yra tai Trem
tinio gera intencija. Jis tą 
trokštančią intenciją ant savo 
aukos vokelio šiaip rašo:

“Jūs Seselės melsdamosi, 
niekad nepamirškite, kad Jūsų 
brangioje tėvų žemėje 
tarnai viešpatauja”.

Tiesa, tiesa. Piktoji 
viešpatauja per savo
pasauly, ir Lietuvoje. Tai pa
sekmės gerų žmonių nebudru- 
mo. Mums reikia budėti ir dirb
ti krikščioniškos visuomenės 
naudai. Negalime tarnauti 
dviem ponam.

Taip pat yra tiesa — ir di
džiulė tiesa, kad mes galime 
nugalėti šėtoną malda, pasnin
ku, atgaila, gerais darbais ir 
sekimu Kristaus.

Atsiminkime, mielasai Trem
tini, ir šią amžiną tiesą: Jėzaus 
atėjimas, Bažnyčios įsteigimas 
— kaipo draugijos—šios drau
gijos vadų skirimas ir sekėjų 
pašaukimas yra niekam kitam, 
kaip tik vesti žmones iš ir nuo 
šėtono tarnų sekimo ir viešpa
tystės. Atsiminkime, kad šėto
nas, kaip liūtas staugdamas, 
apie mus sukasi. Jis ir jo pa
gautieji darbuojasi griebda
miesi visomis priemonėmis — 
agitacijomis, rinkimais, spau
da, mokyklomis,kad tik patrau
kus visus į save. Mes privalo
me stiprinti save Kristaus — 
Dievo mokslu, Sakramentais, 
mokyklomis, spauda ir malda, 
idant taptume galingi Dievo 
tiesoje ir meilėje. Tėmydami 
šėtono tarnų pinkles, dažnai 
kartokime mūsų išalkusio Išga
nytojo žodžius pašiepiančius 
piktąjį gundytoją ir priešą:

“Eik šalin šetone! nes para
šyta: Viešpatį tavo Dievą, gar
binsi ir jam vienam tarnausi”.

Sekime Jėzaus šiuos žodžius, 
Jo pavyzdį ir mokslą.

Taip, brangus Tremtini. Būk 
užtikrintas, kad Seselės mel
džiasi ir darbuojasi ištraukti' 
Lietuvą iš šėtono vergijos ir 
nukreipti visą žmoniją nuo šė
tono pažadų — vilionių. Gerai 
darai, kad tokia gražia inten
cija padedi Seselėms mokyto-

piliečiai galėtų balsuoti, 
būtinai užsiregistruoti, 

užsiregistruoti Bostono 
rotušėje — Boston City

Piliečių reikalas. Jo Eksce
lencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., Bostono 
spaudoje ragina visus Ameri
kos piliečius balsuoti. Jų esanti 
pareiga išrinkti tinkamus vai 
dininkus. J. E. rodo į Italijos 
balsais laimėjimą ir sako, kad, 
jei šalyse šiandien randasi ne
tinkamos vadovybės, tai bal
suotojai gali tik save kaltinti. 
Visiems žmonėms priklauso są
žininga pareiga naudotis pilie
čių balsavimu.

Kad 
reikia 
Galite 
miesto
Hali Annex. Vėliau gal bus 
proga užsiregistruoti kur nors 
So. Bostone.

Dėl primanęs rinkimų regis
tracija baigiasi rugp. 13 d. 
Visuotiniams rinkimams reikia 
užsiregistruoti iki spalių 1 d. 
Užtenka sykį užsiregistruoti 
esant piliečiu viename mieste.

Baigėsi Karnivalas. — Kaip 
visi dalykai, taip ir karnivalas 
turėjo baigtis. Jis būtų užsi
baigęs šeštadienį. Bet penkta
dienį lietus sutrukdė. Tai buvo 
pirmadienis tam panaudotas.

Karnivalas buvo kun. Alber
to Abračinsko sumaniai supla
nuotas ir pavyzdingai sutvar
kytas. Darbininkai ir visi atsi- 
lankusieji džiaugėsi karnivalu. 
Žinom, labiausiai džiaugėsi do
vanų laimėtojai. Jie yra šie:

G. Donald, Jr., gavo $250.00. 
Alg. Ross — $100.00. Julė Pet
rauskienė — $75.00. F. Baniū- 
nas — $50.00. J. W. 
$25.00.

Visi lauksime kito 
parengimo, ypatingai 
notieji.

Jagmin—

panašaus 
apdova-

*

Mirė Notrimas
' ■ »>/■>»* • -

Liepos 28 d., mirė miesto 
ligoninėje Kazys Notrimas, 
65 metų, gyv. 21 W. Broad- 
way, senas So. Bostono gyven
tojas. Paliko žmoną, sūnus ir 
dukteris. Laidojamas liepos 31 
d., 10 v. r., iš šv. Petro para
pijos bažnyčios.

Gatvekariąms Susidūrus 
Sužeista 6

Forest Hills stoty, Jamaica 
Plain, Mass., du gatvekariai su
sidūrė. To pasėkoje liko su
žeisti 6 žmonės, jų tarpe viena 
moteris gana sunkiai.

Advokatė šalnienė 
Meksikoje

Advokatė S. šalnienė, Lietu
vos Konsulo žmona ir Mass. 
Valstijos pareigūnė šiuom tar
pu lankosi Meksikoje.

Didelės Minios Žmonių Suplauks 
Į Pranciškonų Vienuolyno 

Pašventinimą
_____________ F-V-------- ----------------------------  

parapijiečius važiuoti Seminari
jos ir pamatyti parodą. Ypa
tingai ragina jaunimą. Visi, 
norintieji važiuoti būriais, pa
matykite savo parapijos kuni
gus, kurie organizuoja ekskur
sijas į parodą.

Kiek tenka patirti tai j Tėvų 
Pranciškonų Šv. Antano vie
nuolyno Pašventinimo iškilmes, 
kurios įvyks rugpiučio 15 d., 
Kennebunk Port, Maine su
plauks didelės minios žmonių— 
iš visos Ąmęrikos.

Pavyzdžiui Pitteburgh, Pa. 
yra organizuojamas net spe
cialus busas į tas iškilmes. Iš 
Brooklyn, N. Y. dviem specia
liais busais net iš vakaro at
vyksta skaitlingasis Apreiški
mo Parapijos (kun. Pakalnio 
vedamas) choras. Iš Bostono, 
manoma išeis penki busai. Bu
sai organizuojami Cambridge, 
Brocktone ir kituose miestuose. 
Tėvai Pranciškonai skubina 
baigti pagrindinį remontą, ir 
ruošiasi sutikti dideles minias

. 1 ■ i •'

žmonių.
Ir yra ko, nes tai istorinis į- 

vykis. Kuomet Lietuvos žiau
rus okupantas neleidžia veikti 
vienuolynui, tai jo atžala persi
kėlė laįsvon Ameęįkos žemėn— 
Kennebunk Port, Maine ir čia 
naujai įsikuria. Todėl visų A- 
merikos lietuvių pareiga yra, 
kiek galint padėti šiems bran
giems naujakuriams — Tėvams

A.

Išvažiavimas

d.

t

i-Sekmadienį, rugpiučio 8 
vyks Gabijos choro piknikas 
Rožėnų ūkyj, Raynham, Mass. 
Gali važiuoti ir ne Gabijos na
riai. Kas nori važiuoti, tai lai 
praneša bet kuriam nariui prieš 
arba rugpiučio 1 d.

S. Valka virius, koresp.

Susirinkimas Ekskursijos 
Į Kennebunk Port Reikalu

Antradienį, rugpjūčio 3 d., 8 
vai. vakare “Darbininko” pa
talpose įvyks susirinkimas eks
kursijos į Pašventinimo Iškil
mes, Kennebunk Port, Me. rei
kalu.

Visi Tėvų Pranciškonų prie-

Pranciškonams.

Galinis Chicagoje

Prof. Pr. Galinis šiomis 
nomis lankosi Chicagoje.

Ten nuvyko aplankyti savo 
giminių, nepersenei iš tremties 
atvykusių.

Atostogauja

die

Montreale atostogauja South 
Bostono darbuotoja Helen Slai- 
čiūnienė. Ji nuvažiavo aplanky
ti savo brolį Stanį, kuris atvy
ko į Kanadą iš tremties.

Pereitą savaitę išvyko atos
togų Felicija Grendelytė, L. 
Garbės konsulo Shallnos sekre- ’ • -K. .
tore.

sakaitę lankėsi Tėvas 
Vaškys, Lietuvos

Šią 
Justinus 
Pranciškonų provincijolas. Jis 
uoliai dirba ir organizuoja dar
buotojus vienuolyno pašventi
nimo dienai.

Trečiadienį lankėsi Adomas 
Česnauskas iš Brockton, Mass. 
Jis yra ilgametis LDS 2 įcp. 
narys.

Važiuokime į Misi jy 
Parodą

Misijų paroda šv. Jono Semi- 
nsrijęję, Lake SL, Brighton, 
Mass., yra gausiai lankoma. 
Visi džiaugiasi pamatę įvairius 
vaizdelius, piešinius, knygas, 
scenas ir kitokius daiktus iš 
Seselių misijonierių gyvenimo.

Parapijų kunigai ragina visus

Specialūs Bušai I Pašven
tinimo Iškilmes, 

Kennebunk Port, Maine

Iš South Bostono į didžiąsias 
Lietuvos Pranciškonų Šv. An
tano Vienuolyno ir Koplyčios 
Pašventinimo 'Iškilmes, Kenne
bunk Part, Maine, rugpiučio 
15 d., išeis specialūs busai. Bu
šai išeis nuo “Darbininko” 7:30 
vai. ryte. Kelionė į abu galu 
tik $3.25. Bet tai kelionei turite 
tikietus tuoj įsigyti. Jų galite 
gauti: “Darbininke”, pas A. 
Majauskaitę, S: Griganavičių, 
A. Ivašką ir k.

Rusų Komisija.

Shallna — Latvių Tremti- 
' niy Advokatas

REIKALINGA

Jei jūs esate pirmos klasės me
chanikas, mes siūlome jums 
nuolatinį darbą su geru aūygi- 
niu. Dienomis ar naktimis dirb- ' 
ti. Atsišaukite Mr. Sharp,

COOMBS A McBEATH, INC.
971 Commonweaith Avė.,
Boston — TeL AL 4-1800 '

(30) ‘

PARSIDUODA 3 šmotų par- - 
lor setas. Galima matyti ir sek
madieniais nuo 3 iki 5 v. p.p., - 
333 E. St., So. Boston, Mass.

(30)

Vietos spauda paskelbė, kad 
Baltic American Society of 
New England, pakvietė adv. A. 
O. Shallną, Lietuvos Garbės 
konsulą, vesti į Bostoną atvy
kusių 29 latvių tremtinių bylą 

j dėl jų įleidimo šion šalin.
Dabar jie laikomi imigraci

jos stoty, East Bostone, kol jų 
įleidimo reikalas yra svarsto
mas VVashingtone.

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC.r
Pirmininkė — Bva MarkMenė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Ptrmininkė — G. GaiUūnienč,
8 Winfield SL, So. Boston. Mass. 

Prot RaiL — Ona Ivažkienė,
440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

Finansų RažL — B. Cūnienč,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protofaMi raitininke.

•V. JONO EV. SL. PASALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Pirmininkas — Pranas TuleUds, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

MEDIKAMS 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 modemiškiausiais įtai
sais ir mašinomis. Ofisas, 414 W. Broadway, So. Boston. 
Pirm, ateisiant prašome pašaukti: SO 8-6226.> zl
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SOUTH BOSTON CAFE

251 Vest Broadmy,

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
J užlaiko geriausį alų, vyną ir degti

nę, ir visiems draugiškai ir manda
giai patarnauja.

South Boston, Mass.
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326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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Kas norite Įsigyti Saulėtoj* 
Californijojs Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIIKSIS
Realstatininkas

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

■

GRABO RIAI f

YAKAVONIS 
Fanerai Home

741 No. Mala SL 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

ZALETSKAS
fuMkral mosis

864 East Broerhray 
SOUTH BOBTOSf, MASS 

D. A. Zatetokae, F. K. karetokaa 
OraBerial Ir BalumuctoJaL 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
KapfyMa Bermenlme Dykai.



D ĄRBfNINRAS

VATBBUtY, CONN.

LEWISTON,Mt

darbininkams didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas ir tai 
visiems darbininkams.

Korespondentas.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

A. t A.
JONAS TOTILAS

Liepos 19 d. rytą stai
giai mirė Jonas Totilas, il
gametis LDS 5 kuopos ir 
LDS Conn apskrities raš
tininkas. Jis buvo uolus ir 
rimtas veikėjas, nuoširdus 
lietuvių katalikų spaudos 
ir kitų įstaigų rėmėjas.

Palaidotas iškilmingai 
liepos 21 d. iš Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčios. Tą 
dieną prie didžiojo alto
riaus šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. J. Valantiejus, 
o prie šoninių — kunigai 
Skrodeniai, velionies gimi
naičiai.

Liko dideliame nuliūdi
me velionies žmona ir gi
minės. LDS 5 kuopa už
prašė šv. mišias už savo 
ilgamečio raštininko Jono 
vėlę ir jo žmonai, poniai 

■ Totilienei reiškia gilią už
uojautą.

LDS Centro Valdyba 
taip pat reiškia gilią užuo
jautą, mirus uoliam orga
nizacijos Garbės nariui 
Jonui Totilui, jo žmonai ir 
giminėms.

Lai Dievas a. a. Jono 
Totilo vėlei suteikia amži
ną ramybę!

Pirmutinis transportinis lėktuvas, kuris turi du aukštu ir gali nešti 
£4 pasažierius. Jis kursuos tarp San Francisco - Honolulu. Jo statyba 
atsiėjo $1,500,000. Jo vardas Ameriea.

Su geriausiu pasisekimu pra- 
: ėjo Lewistono lietuvių metinis 
I piknikas. Pranciškonų miške, 
gražiai nuskambėjo lietuviška 
daina, gražios kalbos ir kitos 
pikniko pramogos. Svečių buvo

j iš Brooklyno, Bostono ir iš -ki- ]engvjno šeimai praleisti šias 
' skaudžias

------------- su
Šiomis dienomis Pranciškonų 

vienuolyne Greene, Me. įvyko 
mažas Tėvų pasikeitimas. Ži-> 
nomas misionierius ir poetas 

:Dr. T. L. Andriekus
(pareigoms persikėlė gyventi į 
[Kennebunk Port, Me. Į jo vietą 
(atvyko į Greene, Me. T. Placi
das Barisa. Linkime abiem Tė
veliams jaukiai priprasti nau
jose vietose ir pareigose.

Leuistoniškis.

savo
atsiskyrimo 

mylimu.

KEARNY, H. L

svarbioms

HARMSON-KEMNY N.1

Jurgis Shawkonis mirė lie
pos 15, Šv. Mykolo ligoninėje, 
Newark, po operacijos. Buvo 
pašarvotas savo namuose 306 
John Street, Harrison. Liepos 
19 d. palaidotas Šv. Kryžiaus ( 
kapinėse. No. Arlington. po iš-i 

(kilmingų šv. mišių Dievo Mo-
- tinos Sopulingos

Dalyvavo Seselių Vienuolyno 
Piknike

ir dalyvavo 
iškilmėse ir

įvyko šf.

Liepos 25 d., vadovaujant p. 
M. Karinauskienei, autobusu ir 
automobiliais buvo nuvykęs 
nemažas būrys Waterburiečių 
į Putnam, Conn.
Seselių Vienuolyno 
piknike.

Tą pačią dieną
Vardo draugijos piknikas Bla
žių ūkyj ir Apaštalavimo 
draugijos kortavimo pramoga 
pas pp. Žemaičius. Rugpiūčio 8 
d. įvyks Šv. Vardo draugijos 
senesniųjų skyriaus kortavimo 
pramoga pas pp. Žemaičius 378 
Wilson St. Kviečia visus iš 
anksto įsigyti tikietus.

Liepos 18 d. pas pp. Stanke
vičius įvyko kortavimo pramo
ga. Pelnas paskirtas geriems 
tikslams. Rugpiūčio 15 d. daug 
kas ruošiasi vykti pas TT. 
Pranciškonus, vadovaujant kle
bonui kun. J. Valantiejui. Rug
piūčio 22 d. parapijos piknikas.

dienas 
A.RS.

New Yorko valstybėje. Sveiki- nyčioje priėmė Moterystės Sa
na visus ir linki visiems links- kramentą p.p. A. M. Zaveckų 
mų atostogų.

a. a. Leit S. J. Kauklys

Šiomis dienomis pp. V. P. 
Dunduliai, gyv. 4 Day St., su
silaukė sūnelio. Sveikiname!»

dukrelė Elenutė su p. T. Ma- 
į honey. Jaunavedžiams liudijo: 

Liepos 25 d. šv. Jurgio lietu--p. L. O'Connor, p-lė T. Radai- 
vių parapijos altaristų berniu- " 
kų baseball ratelis žaidė su šv.> 
Roko parapijos rateliu, Brock
ton, Mass. Brocktoniečiai lai
mėjo 7—6.

p. A. Kneižienė, gyv. Cottage 
., kuri šiomis dienomis buvo 

:sunkiai susirgusi, praleidžia ke
lias dienas su savo dukrele 
Maryte pas brolį p. Vincą ir j 
brolienę Margaretą Kohans- 
kus, Dorchester, Mass.

Liepos 21 d. Ona Rapčins- 
kienė (Kašėtaitė),* gyv. Brock
ton, Mass., mirė ir paliko nu- 

” liūdime du sūnus — Juozą ir 
’ (Karolių, dukterį — Mrs. Julia 

. Leveille, gyv. Brocktone, ir 
~' brolį Klemensą Kašėtą,

_________ . Reiškiame 
užuojautą.

tis, p. D. Matheson, p-iė M. 
McSorley. Svoto ir svočios pa
reigas ėjo jaunosios sesutė su 
vyru p.p. Rokatenzai. Vestuvių 
bankietas įvyko “Smith house” 
restorante, kur dalyvavo gimi
nės, artimieji draugai ir mūsų 
parapijos kunigai.

Jaunavedžiai po vestuvių bu
vo išvykę į New Yorką, Ver- 
mont ir N. Hampshire, praleis
ti medaus mėnesį.

Linkime jaunavedžiams p.p. 
T. E. Mahoneys, laimingiausiu 
vedybinio gyvenimo.

Paminėti pirmas metines su
kaktuves įrašymo į šventuo
sius šv. Kotrynos Labourė, mū
sų bažnyčioje buvo įrengtas 
šventosios altorėlis ir buvo 
sveikinamos jos relikvijos po 
visų novenos pamaldų. Šv. Ko
tryna Labourė buvo Marijos! 
tarpininkė praplatinimui meda-l 
tikėlio, kurs visame pasaulyje 
yra žinomas kaipo Stebuklin
gas Medalikėlis. Kotryna gavo 
apreiškimą ir įsakymą 1830 n\ 
Mirė 1876 m. būdama 70 metų 
amžiaus. Šv. Tėvas Pijus XII 
rašė ją į šventąsias pereitais 
metais, liepos 27 d. Tikrai išsi- 
)ildė Išganytojo žodžiai: ‘Kiek
vienas, kurs žemina save bus 
paaukštintas”. Kotrynos pa
slapties niekas nežinojo išsky
rus bažnytinę valdžią, jai gyve
nant, bet šiandien ją gerbia vi
sas pasaulis.

mėnesių kinuką sekmadienį, lie
pos 25 d. Jo tėvas yra pagonis, 
bet motina katalikė. Kun. Mei.-• 
delio išmokyta konvertite Ma- 
rian Mierzwicki ir jos vyrės 
buvo naujagimio krikšto tėvais. 
Tą pačią dieną buvo krikštyti 
Antano ir Leonos Navick j 
dukrelė. Jai buvo duotas var- 

jdas Teresės. Sveikiname tėve
lius.

I

A. a. pirmas lietuvis leitenan
tas, elektrikos inžinierius Kau- 

. . .. įklys, žuvęs gruodžio 14 d.
Harrison t>ažnyclos’.i942 metais, Škotijoje, buvo

JT1fOn'. ' . . palaidotas Anglijoje. Jo tėve-1
velionis keli metai kaip ne- f. . i. .. . , * liai Mamertas ir Bronislava!dirbo. Jisai buvo per 30 metų 

Lietuvių Romos Katalikų Susi- 
vienymo Amerikoje, ir Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų draugijų na
riu. Jų buvo vienas pirmųjų pa
rapijiečių Dievo Motinos Sopu
lingos bažnyčios.

Nuliūdime liko žmona Mari- tinos Sopulingos draugija, Šv. 
joną, sūnus graborius Bemar- Vardo draugija ir kitos atkal- 
das. marti Adelė, duktė Alice, bėjo rožančių. Taipgi prisidėjo 
žentas Juozas Šmigelskis ir. L. Vyčių 90 kp. ir kitos drau- 
trys anūkai — Dovydas, Joan gijos.
ir Danielius. j Penkių metų sukakties proga šeštadienį šv. Jurgio lietuvių

Šeima širdingai dėkoja vi- reiškiame gilią užuojautą a. a.!par. bažnyčioje, iš kur palaido- 
siems giminėms ir draugams iš Mamertui ir Bronislavai Kauk-'tas Highland kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
vas a. a. Kauklio ^vėlei suteikia i žmoną ir dukrelę Alice irtėve- 
amžiną ramybę.

Reiškiame gilią užuojautą pp. !Warabow Funeral Home, 1156
I

gyv. 
gilią(Stasilionaite) Kaukliai pagei- 

davo, kad jo kūnas būtų par
vežtas į Jung. Valstybes.

Liepos 20 d. buvo parvežtas 
a. a. Įeit. Kauklio kūnas ir pa-^

ilaidotas iškilmingai. Dievo Mo- ralas Juozas A. Selukas. Kario
„ ,_____.. * „i. . _ . - .  X.

♦

<-

Gruodžio 5. 1944 m. žuvo ka
ro kautynėse Anglijoje Korpo-

Praeitą savaitę p. J. Purinas, 
vienas savininkų Cambridge 
Bottling Co., aukavo $5.00 dėl 
Lietuvos tremtinių maisto siun
tinių. Taipgi p. Burokienė au
kavo $2.00. Reikia pažymėti, 
kad p. Purinas ir p. Burokienė 
suteikia pinigines aukas dėl 
tremtinių kas mėnesį. Būtų 
gražu, kad ir kiti pasektų jų 
pavyzdį, pp. F. R. Mankai, 
taipgi aukavo rūbų ir konser
vuoto maisto. Visiems tremti
nių vardu, ačiū.

herojaus kūnas buvo parvežtas 
pereitą savaitę ir iškilmingai 
palaidotas iš tėvų namų 16 St. 
Paul St., Nonvood. Iškilmingos 
gedulo šv. mišios įvyko pereitą

Harrison, Keamy, No. Arling- lianą ir jų giminėm. Lai Die- 
ton, Newark. Bayonne, Jersey 
City, Elizabeth, Cliffside, Pa- 
terson, Maspeth. Brooklyn, ir 
Red Bank, N. J. už gražias gė
les ir mišias. Taria ačiū Šv. O- 
nos. Dievo Motinos Sopulingos 
ir Moterų Sodaliečių draugijų 
narėms už atsilankymą, ir at
kalbėjimą rožančių “i~------
re”. Dėkoja kun. L. Voice-

, . __ , kauskui, kun. D. Pociui, kun.Liepos 17 d. prasidėjo Nove-Į 
na prie šv. Onos, kurią vedė 
Tėvas P. Aukštikalnis, S. J. 
Novena užsibaigė pirmadienį,! 
lieposf 26 d. Žmonės gausiai 
lankėsi.

Kauklių šeimai.

NORIOOD, MASS.

liūs. Laidotuvėse patarnavo

Washington St., Norurood.

L. Vyčių 27 kp. piknikas pe-

Trumpai apie darbus

Darbai eina gerai. Kaikurie 
ir perdaug dirba. Dabar beveik 
visi darbininkai priklauso prie 
unijų. Nepriklausančių yra ma
žuma. Taip neturėtų būti. Visi 
darbininkai turėtų priklausyti 
prie unijų, nes unijos iškovoja

m reit3 sekmadienį, liepos 25 die
ną, pavyko. Dalyvavo nemažai 
žmonių ir visi linksmai pralei-

J. Scharnui, kun. Vičiuliui, O. ’ laih,
S. J. ir kun. J. Mačiulioniui, 

iMIC. už atnašavimą šv. mišių. 
l’! Dėkoja Moterų Sodaliečių cho- 
1 rui, kuris taip gražiai giedojo 

per mišias. Ačiū gaspadinėms 
— Starkuvienei. Pieterienei ir 
Kasparaitienei už pagaminimą 
skanių valgių, ir Avinauskienei, j 
Kaminskienei ir Žilienei už pri
ėmimą prie stalų per pietus, 
kurie įvyko po laidotuvių Šv. 
Vardo salėje. Keamy. Vienu 
žodžiu šeima taria ačiū visiems 
kaip nors prisidėjusiems ir pa- p. Kamilienė atostogauja

p. A. Lyons, M. S. 27 kp. iž
dininkė, liepos 27 d. minėjo sa- 

!vo gimtadienį. Sveikiname ir 
linkime daug linksmų gimta
dienių.

l BALF 22 skyriaus rūbų rin- 
kio vajus pasibaigė, bet jeigu 
kas dar turi atliekamų rūbų, 
tai prašome atvežti į parapijos 
svetainę St. James Avė.

s

Vyrai Rūko Dexters Dėlei 
Smagumo, Kurį Puikūs 
Cigarai Teikia!

DBHER

A

BALF 22 skyriaus rūbų, a- 
valinės ir maisto rinkimo 
jus pasibaigė. Rūbai yra pa
kuojami pasiuntimui į BALF 
centrą. Jeigu dar kas turite 
rūbų, avalinės ar maisto, tai 
paskubėkite atnešti į parapijos 
svetainę St. James Avė.

CAMBKD6E.MASS

va-

I

Kun. Aleksandras, lietuvis. 
tėvas Pranciškonas, išgyvenęs 
Baltimorėje mėnesį laiko grįž
ta pas savuosius į Kennebunk 
Port, Maine, sekmadienį, rug
piūčio 1 d. Kaip klebonas kun. 
dr. Mendelis, taip šv. Alfonso 
parapijiečiai ir novenų maldi
ninkai dėkoja tėvui Aleksan
drui už jo pasišventimą klau
sykloje ir kituose parapijos 
darbuose. Savo apaštališku uo
lumu jis ne vieną sielą pa
traukė prie Dievo ir ne vienas 
pasigęs jo dvasinio patarnavi
mo. Tėvas Pranciškus pasiliks 
mūsų tarpe iki rugsėjo mėn. 
Ačiū Tėvui Justinui Vaškiui, 
tų dviejų kunigėlių Provincijo
lui, už leidimą atvykti į mūsų 
parapiją.

Mūsų parapijos vikaras kun. 
J. Daunis, praleidžia mėnesio a- 
tostogas. Kun. F. Beksha jau 
grįžo po atostogų. Nesant kun. 
Dauniui namie, sekmadienį, 
8:30 vaL šv. mišias atnašavo 
Lawrence lietuvių parapijos vi
karas, kun. P. Šakalys.

Liepos 14 d. p. p. I. P. Sut
kų sūnus Albertas, šventė savo 
gimtadienį, p. A. Sutkus yra 
šio karo veteranas tarnavęs 
Amerikos karo laivyne, eida
mas jaunesnio leitenanto parei
gas. p. A. Sutkus, 
tėveliai, gyvena 
Mass. Sveikiname 
ir linkime visados 
mus gimtadienius.

kkip ir jo 
Somerville, 

p. A. Sutkų 
turėti links*

„ Liepos 22 d. mirė a. a. Jonas 
Vitkauskas gyv. 3 Circle St., 
Cambridge. Velionis liepos 24 
d. iš N. P. par. bažnyčios pa
laidotas Šv. Mykolo kapuose. 
Velionis paliko didžiame nuliū
dime žmoną Marijoną, sūnus— 
Juozą ir Praną, dukteris —Mo
niką Preibienę, Oną Montello, 
Bronislavą Dunn ir 9 anūkus, 
taipgi brolį Antaną, seseris, p. 
P. Morkevičienę, p. E. Žukaus
kienę ir p. V. Bildžiukienę. Ve
lioniui mandagų patarnavimą 
suteikė, graborius p. P. Wait- 
kus, kurio koplyčioje velionis 
buvo pašarvotas. Likusiai di
džiame nuliūdime velionio šei
mai reiškiame gilią užuojautą.

Šiomis dienomis, grįžo iš 
Floridos p-lės Stela ir Frances 
Plekavičiūtė, dukteris p.p. A. 
H. Plekavičių, gyv. Willow St, 
Cambridge. P-lės Plekavičiūtės, 
Floridoj turėjo linksmiausį 
ką.

lai-

Praeitą sekmadienį, t y. lie
pos 18 d. mūsų parapijos šv. 
Vardo draugijos vyrai, buvo iš
važiavę į jūrą žuvauti. Visi tu
rėjo linksmą laiką ir pagauta 
gerokai žuvų. Planuojama ne
užilgo turėti kitą išvažiavimą.

p. J. Bačinskas, praleidęs 
dviejų savaičių atostogas, su
grįžo darban, p. Bačinskas ato
stogų metu, daugiausiai buvs 
matomas prie jūros. „ ,

”• ______ •_______ - # ••

Liepos 11 d. N. P. par. baž-

ištekėjusi, iš 
sesuo Rozalijos 

gyv. Philadel-

Sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį per visas bažnytines 
pamaldas buvo prašoma aukų 
alkstantiems, benamiams, naš
laičiams ir skurdą kenčiantiems 
Europos vaikams. Girdėjau, 
kad $1,000.00 buvo sukelta 
šiam gailestingumo darbui. 
Kun. dr. Mendelis skelbė šį va
jų kaipo No. 1 
darbas, nes tie 
patys belsti į 
vaikeliai, kurie

gailestingumo 
vaikeliai negali 
žmonių širdis, 

yra nekaltos
aukos ką tik praūžusio karo.

pir-

PAIEŠKOJIMAI
ABRASAS, iš Pabaisko vai., 

Ukmergės ap.
AMMEN - Kalau, Berta, iš 

Šakių ap., gyveno Brooklyn, N. 
Y.

ANDRIKONIS, Aleksandras, 
iš Šešuolių vai., Ukmergės ap., 
gyv. Chicagoje.

AŠMANTAS, iš Tauragės ap. 
i AVIŽIENIOTE - l^ąrcinkus, 
Ona, iš Šumsku vai., Mari
jampolės ap.

BAJORŪNAS (Beiron), Jur- 
gis, iš Naujamiesčio vai., Pane
vėžio ap.

BARANAUSKAS, Stasys, iš 
Balninkų vai.

BALIUKEVIČŪTE, Antosė, 
iš Alytaus ap.

BALNYTE,
Tauragės ap.,
Paulauskienės, 
phijoje.

BALTRUŠAITIS, Vincas, iš 
Bliuviškių km., Griškabūdžio 
v., šakių ap.

BALTUŠKA, - Kostantas, iš 
Svėdasų vai., gyv. Pittsburghe.

BANIONIS,* Jonas, Jpozas, 
Kazys ir Petras, -iš Pažeriu v., 
Vilkaviškio ap.

BANKAUSKAS, Vytautas 
(Bankovski), sūnus Boleslovo.

BARADAS, Antanas, 
no ap., Chicagoje.

BARANAUSKAS, ir 
Baranauskaitės, vaikai 
Baranauskienės (buv. Marcini- 
kevičienės) kuris buvo kilusi iš 
Ūdrijos vai., Alytaus ap.

BARAŠAUSKAS, 
Juozo Barašausko.

BARAUSKIENE - 
naitė, Rozalija.

BARUOLIS, Povilas, 
čiaus vai., Panevėžio ap., ir vai
kai Jonas ir Ona gyv. Bostone.

BAŠINSKAS, Simonas, iš 
Veiverių vai., Marijampolės ap.

BATEIKAITES, Ona (Zimb- 
lis), ir Petronėlė, dukterys My- 

lkok>-___  _

iš Kau-

seserys
Magdės

įpėdiniai

Rombi-

iš Suba-

Parcinkulės atlaidai 
madienį, rugpiūčio 2 d. Šiuos 
atlaidus galima įgyti nuo pie-.kolo. 
tų sekmadienį iki pirmadienio ( BEDULSKIS, Petras, iš Tra- 
vakaro už kiekvieną atlanky- kų ap., gyv. Bostone, ar Law- 
mą bažnyčios ir sukalbėjimą rence, Mass. 
šešerių poterių šv. Tėvo inten
cija. Tą pačią dieną pripuola tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
šv., Alfonso iškilmė, kuri bus 
minima sekmadienį, rugpiūčio 8 
d. Mišios 8:30 v. ryte bus su 
išstatymu švč. Sakramento.

Kun. dr. pakrikštino trijų

Ieškomieji ar apie juos žinan*
- - - • X

Consulate General of Litbuania 
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Vasarines atostogas savo 
samamyj, praleidžia mūsų 
rapijos vargonininkas muzikas 
p. M. Karbauskas su šeima. 
Linkime p.p. Karbauskam link
smiausių atostogų.

va
pa-

Šiomis dienomis atostogauja 
p. J. Lučinskas. p. J. Lučins- 
kas, daugiausiai praleidžia lai
ką prie jūros.

Kiek laiko atgal sunkvežimis 
sunkiai sužeidė atvykusių iš

tremties p.p. Kasinskų jauna- 
metį sūnelį — Vytautą. Vytu
kas šiuo tarpu randasi Cam
bridge miesto ligoninėje. Jam 
sulaužyta keletas šonkaulių ir 
šlaunies kaulas, bet visgi ma
žas ligonis šiuo tarpu jaučiasi 
geriau ir sveiksta.

pp. Kasinskam jų nelaimėje 
reiškiame užuojautos.

■ u.s. ■
SECURIYY

A.D.

Nori Susirašinėti Juozas faJista
kilęsAš Vytautas Šileika, 

nuo Pumpėnų, norėčiau susira
šinėti su Amerikoje gyvenan
čiu lietuviu kr lietuve. Prašau 
rašyti: Vytautas Šileika 2
Riėhfeys BaflT Higfi Spen Nr

Rawlands GHH*Co. Durham, 
England.

Ine.
iaidotuviu 

DIREKTORIUS 
$02 Washh*eton Rhd. 
BALTIMORE 30. Md. 
' Tel. Lezington 8596 

Umeelnul <MI vluoklų rulkaly. 
Patarnavimas Dien* ir Nakų.


