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Neišpirkti vekseliai
Nemato ar nedrįsta pasakyti 

tiesą
O

Visi žinome, kad įvedimas 
naujų pinigų Vokietijoj į nie
kus pavertė ir lietuvių tremti
nių sutaupąs. Tremtinių laiškai 
ir jų spauda apie tai byloja.

Tremtinių laikraštis “Mūsų 
Kelias“, minėdamas tremtinių 
nuostolius dėl naujų pinigų į- 
vedimo, primena ir apie nacių 
plėšimus Lietuvoje okupacijos 
metu. Rašo: “Jų išplėštos mū
sų gėrybės arba realiais lobiais 
turtino vokiečių sandėlius ar
ba, atstodamos jų pačių gėry
bes, buvo panaudojamos jų ka
ro mašinai sotinti... toji mašina 
tikrino viešpatavimą tik vokie
čiams, šiandie nunacintiems ir 
ne, gi mums ir visiems kitiems 
pavergtiesiems težadėjo tik 
tarno, pastumdėlio vaidmenį, 
skiriant tai, kas nubyra nuo 
ponų stalo”.

Taip, vokiečiai nebuvo lietu
viams gerais dėdėmis. Na, o 
kokiomis tetomis pasirodė ne
labųjų vokiečių nugalėtojai? 
Kokį vaidmenį leidžia lietu
viams vaidinti? Ar ponai vo
kiečių nugalėtojai sodina lietu
vius už savo sotaus stalo?

Toliau minėtas laikraštis ra
šo: “Dabar mirusioji reichs
markė ir jos skolas perėmusi 
deutschmarkė, kaip ją kas be
vertintų, mums yra ne kas ki
ta, kaip neišpirktas vokiečių 
tautos vekselis. Mūsų akimis 
žiūrint, nesimato skirtumo, kas 
mums tą vekselį į rankas į-

SKCENTS.

Tik 40,000 Tremtinių Tegalšs
Atvykti Šiais Me’a’s

I

prašomą sumą, tai dau
giau nebūtų galima šiais 
metais ti-emtinių atvežti, 
kaip 60-75,000. Tą skai
čių tūtų galima padidinti 
kitais metais. Eet jei 
Kongresas daugiau pinigų 
nepaskirs, tai numatytas 
skaitlines dar reikėsią su- V • x •

Washington, D. C. — 
Naujai paskirtasis trem
tiniams komisionierius, 
Ugo Carusi, kuriam pa
vesta vadovauti įvykdy
mui naujai priimto įstaty
mo dėl įleidimo šion ša
lin 205,000 tremtinių pa
reiškė, kad šiais metais 
jų bus galima įleisti tik i mažinti. 
40,000. Priežastis, kad j Jis esąs irgi nusistaty-
Kongresas tam reikalui mo, kad ir tie tremtiniai 
paskyręs permažą sumą i būtų lybiai įleisti, kurie į 
pinigų — tik $2,000,000, o | tremtiniu stovyklas atvy- 
reikia vien tik šiems me- ko po gruodžio 22,1945 m. 
tams, mažiausiai dari Po tos datos daugiausia 
$2,000,000, kad suorgani- atvyko žydų, iš Rusijos 
žavus aparatą šio įstaty- valdomu šnliv. Rusai juos 
mo vykdymui. Reikėsią kaž - kod'l mielai išleido, 
mažiausiai 3-400 investi- kuomet kitų ta"tybin ne- 
gatorių bei “išrinkę jų” (tik neleidžia, tet bando
pasiųsti į užjūrį, kurie tu- ' sugaudyti bei prisivilioti 
retų apklausinėti ir nu-ė atgal, 
spręsti kuriems priklauso 
pirmenybė atvykti į šią 
šalį. Be to reikią nemažo 
štabo ir šios Komisijos 
biure šioje šalyje.

Prez. Trumanas
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Svarbūs Susirintiai
Pirmadienį, rugpiūčio 9 

d., 3 vai. po pietų, Šv. 
jau Petro lietuvių par. klebo- 

praše šios Kongreso sesi-gijoje, So. Bostone, įvyks' 
jos paskirti reikalingus lietuvių kunigų susirinki-, 
pinigus. Be to Prez. Tru-imas Nukryžiuotojo Jė-| 
manas prašęs Kongreso jj^us Seserų Vienuolyno j 
pakeisti šį įstatymą, kad Rėmėjų’ organizacijos rei- 
prašalinus diskriminaci- kalu.
ją prieš žydus ir katali-| N. J. S. V. Rėmėjų Val
kus (katalikų vadai spau-'^y^ kviečia visus lietu-

dėl turi būti tos pačios vokie- : 
čių tautos išpirktas... Nemany
tume, kad būtų kultūringame 1 
pasaulyje kuris kitas univer
salesnis paprotys, kaip tas, 
kad tėvo skolas turi apmokėti 
jo vaikai, jeigu jie apsiima 1 
naudotis jo palikimu“.

Ar tas “Mūsų Kelio” rašyto
jas nemato tiesos ar dėl kokios 
nors priežasties nedrįsta jos 
pasakyti ?

Naujus pinigus sumanė ir į- 
vedė ne patys vokiečiai, o jų ir 
mūsų globėjai. Todėl tie pini
gai yra ne vokiečių neišpirktas 
vekselis, o tų, kurie juos išlei
do. Be to ne vokiečiai paveldė
jo nacių palikimą, o jų nugalė
tojai.

Lietuvių tauta ir kitos tautos 
kenčia ir dėl “gerųjų” tautų 
vadų neišpirkto vekselio. Tas- 
gi vekselis — tai Atlanto Čar- 
teris. Jei “gerųjų” tautų vadai 
tą savo vekselį būtų išpirkę, 
tai nacių padarytos žaizdos 
lietuvių tautai ir kitoms tau
toms būtų jau beužgijančios.

Lietuva didžiai nukentėjo 
pirmojo pasaulinio karo metu. 
Nukentėjo dėl rekvizicijų, dėl 
caro rublių ir ostmarkės žlugi
mo. Ir ką? Ar tas paskandino 
lietuvių tautą? Visai ne. Ka
dangi po ano karo Rusija tu
rėjo verstis be Amerikos pa
ramos, tai Lietuva turėjo gali
mybę atsisteigti, į trumpą lai
ką užgydyti karo žaizdas ir su
silyginti, o kažkame ir pralenk-

Tesinys 2-rame pusi.
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Įtariamas Šnipinėjimu Turėjo
Valdžios Darbą Per 4 Metus
Aukštieji valdžios pareigūnai 

pasipriešinę jo atleidimui

Užginčija, kad jis šnipinėję, tačiau atsisako pasakyti 
ar jis yra komuiuiistas, ar ne.

Dr

Sovietų Rusijos raudoniesiems uždėjus blo
kadą maisto ir prekių transportui įvežimo į Ber
lyną miesto gyventojai vokiečiai sudarė milžiniš
kas protesto prakalbas, kur pavyzdžiui, kaip šis 
vaizdas parodo dalyvavo 20,000 publikos ir pa
smerkė bei protestavo prie komunistų valdžios to
kį žygį. Prakalbose kalbėjo ir garsi vokiečių rašy
toja Hertha von Gebhardt. Šios prakalbos įvyko 
Britų zonoj,'Berlyne.

PREZIDENTAS TRUMANAS 
PASKYRĖ KOMISIJĄ D. P. 
ĮSILEIDIMO ĮSTATYMUI 

^.VYKDYTI <
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sija ir Prieš - Amerikie- tyvis asistentas, ir Robert 
įtiškos Veiklos Tyrinėjimo,P. Patterson, buvęs Karo 
į komitetas dabar kamanti-, Sekretorius, jį užtarė ir 
inėja įtariamus raudonuo- jis buvo paliktas dirbti. 
‘ sius šnipinėjimu svetimai Silvermaster užsig y n ė, 
į valstybei — Rusijai. La- kad jis buvo agentas sve- 
bai daug priparodymų da*>timai valdžiai. Jis atsisa- 
vė Miss Elizabeth T. Ben-Įkė pasakyti komisijai ar 

’tley, kuri pati pasisakė Jis yra arba yra buvęs 
į buvus komunistė ir šnipė, komunistas, nes jis galįs 
j Ji įvardijo daug asmenų, tuo atsakymu 
kurie dirbo ir dirba val
džios darbus.

William Remington, dir- 
1 bęs Komercijos Departa- 
į mente, yra atleistas iš tos 
I vietos. Jis yra Miss Bent- 
ley įvardytas, kad teikęs 
informacijas, kurios buvo 
perduotos Rusijos šnipų 
tinklui. Tyrinėtojai parei
kalavo, kad Laivyno Se
kretorius Sullivan paša-....... .......
kytų dėl ko Remington parodymais, jis buvo vis- 
buvo pareikalautas, kad kas nuo ‘pakeleivio’ iki 
jis pasitrauktų iš pareigų. OGPU (Sovietų slaptosios 
Jis atsisakė tąi padaryti, ppiicijny) agento”-

VV'ashington, D. C. — J. Lauchlin Currie, Prezi- 
Valstybių Kongreso komi-Įdento Roosevelto egzeku- 
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i pats save 
inkriminuoti. Komis i j a 
nei nedarė spaudimo ir 
nedarė žygio jį kaltinti už 
Kongreso nepaklausymą.

Civilės Tarnybos Komi
sijos raporte, liepos 17 d., 
1942, vienoje vietoje yra 
pasakyta, kad “davinių, 
kurie įrodo, kad apie 1920 
m. Silvermaster buvo Ko
munistų partijos požemio 
agentas. Nuo to laiko iki 
dabartinio, liudininkų pri-

me nėra jokios diskrimi
nacijos prieš katalikus. 
Tą “diskriminacijos prieš 
katalikus” šūkį matyt ke
lia elementas, kuris norė
tų tokios diskrimancijos), pirmadienį, 7 vai. vakare, 
Taipgi Prezidentas siūlo, “Darbininko” Adminis- 
kad šis tremtinių įstaty- tracijos ofise įvyks LDS 
mas būtų praplėstas tąja Centro Valdybos susirin-' blarrkos 
prasme, kad būtų įleista kimas. Šis susirinkimas 
405,000 tremtinių per at- turės paruošti LDS Beį
einančius 4 metus. mui, kuris įvyks rugsėjo

Komisionierius Carusi 19 ir 20 dd. š. m., Nor- 
(47 m.

LDS Centrą Valdybos 
Sask

Tą pačią dieną, būtent J

- Taipgi lifinirolal Ihglte H- TJvySa ^omuniaty par-

Pildykime blankas
BALF centrui išsiunti- tų galima ko greičiausiai 

nėjus apklausin ėjimo' atvykti į Ameriką. Atvyk- 
’ blankus - ąuestionnaires,1 stančiajam asmeniui rei- 

Jūs teikėtės jas išpildyti kia dviejų užtikrinimų: — 
i ir mums ;
______ i buvo naudotos
i darant spaudimą kongre
sui, prašant j 
mums palanku įstatymą.

nisionienus va™ « ir ^uU. ». m., , įstatymas pravestas. Pa-
• pirmiau buvęs Imi-,wood, Mass., darbotvarkę. Z liptllFviama ir

gracijos Komisionierium, Kviečiami visi centro 
ir laikomas toje sryty ek-’valdybos ir komisijų na- 
s pert u) dar pareiškė, kad riai šiame 
jei Kongresas ir paskirtų dalyvati.

DARBININKAI NUBALSAVO 
NEĮSILEISTI KOMUNISTŲ

New York, rugp. 5 — mokėdavo už vieną 
Šios valstijos Amerikos virtadalį viso bulvių 
Darbo Federacijos (AFL) liaus, 
seimas priėmė savo kons-į 
titucijos pataisą, kuria! 
draudžia komunistams ir 
visiems kitiems, siekian
tiems jėga nuversti šio 
krašto valdžią, įeiti į val
dybą ir būti tos organi
zacijos atstovais.

Mandatų komisija ne
priėmė 20 atstovų į seimą, 
kaipo komunistų.

Bulvės Padarė 170,141,000 
Doleriu Huostolty

♦

SKURITY

Hartman atsisakė pasa
kyti už ką Remington bu
vo suspenduotas. Sullivan 
pasakęs, kad išdavimas 
tokių žinių laužytų Prezi
dento Trumano įsakymą.

grąžinti. Tos butui ir darbui.
Reikia pildyti po dvi' 

.. kopijas užtikrinimo blan- 
kų. Mėlynoji forma la už-Į 
tikrina vietą gyventi; gel
tonoji forma lb užtikrina 
atvykstančiajam darbą.gal jį, lietuviams ir musų 

kaimynams, latviams, es-

tijos vadų yra areštuota, 
ir jie kaltinami sąmokslu 
nuversti šio krašto val
džią jėga. Dabar tyrinėja
mi asmenys, jeigu tik bus 
užtektinai įrodymų, bus 

Prez. Trumanas, išleidęs taip pat kaltinami. Didelis 
įsakymą ištirti visų vai- debesys ,bet kiek iš jo bus 
dzios pareigūnų ištikimy- lietaus, tai kitas klausi- 
bę, pasakęs neišduoti ty
rinėjimo rezultatų viešai 
be Baltųjų Rūmų leidimo, i

Kitas įtariamas šnipinė
jimu, tai Nathan Gregory 
Silvermaster, kuris dirbo munistų partijos seimas, 

i iš kalti—

mas.

Tyrinėjimas Esąs "Orias"
New Yorke įvyko Ko

tams, lenkas ir ukrainie- bla^k^ užP1^0 darb-į svarbų valdžios darbą per kuriame vienas
susirinkime;teikiama pirmeny- davYs. arba pasižadąs at- 4 metus po to, kada Lai- namų jų komunistų vadų 
_________ bė į Ameriką atvykti.

Nors tam įstatymui tik po vieną kopiją.
priešingos grupės, stipriai! 
organizuotos, kongreso ■ 
reikalavo ir net spaudoje 
protestavo, pravestąjį į-į 
statymą atšaukti, bet jis 
neatšauktas.

Prezidentas Truman jau 
paskyrė komisiją praves- 
tąjam D. P. įsileidimo į-

j vykusiam darbą parūpin- vyno Inteligencijos Ofisas nuversti 
ti. Notarizuoti pakanka pareiškė protestą dėl io džia. būi

ket- 
der-

M-*-— lr A—----------nciropoiiKNi upei os tci- 
kinas ${ Sezoną 

Suspenduotas

Užpildę po dvi formas,1 
malonėkite jas pasiųsti 
BALF Centrui.

Užpildydami šias blan- 
. kas pageibėsite savo gimi- 
■nei, draugui • ar pažįsta
mam į Ameriką atvykti. 

Uj-. -■ įsileidimo į. Jeigu nieko nepažįstai ir 
statymui' vykdyti. Komi- X^"kūri£ ~ 
siją sudaro trvs asmenys: . J;1 . u. *? . .
Ugo Carusi, Edward M. J-*- lietimui, kuris 
O'Connor ir Harry N. Ro- Amenkoye netun ne, g> 
senfield. nei P“z!stam«-

Carusi yra buvęs imi-! Visais imigracijos rei-'

i šio krašto val- 
pareiškė protestą dėl jo džią, būtent, Jacob Sta- 
laikymo tokiose svarbiose chel paruošė rezoliuciją, 
pareigose. įkuria smerkia Kongreso

Silvermaster, kuris yra komitetą tyrinėjimą ir 
gimęs Rusijoj, pasakė liudininkų parodymus. 
Kongreso tyrinėjimo ko-| Rezoliucijoje visą tą ty- 
misijai, kad kadaise Bal- rinėjimą pavadina “cir- 
tųjų Rūmų pareigūnas,1 ku” ir “opiumo sapnus”.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
siją sudaro trys asmenys: 
Ugo Carusi, WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį rugp. 7 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
komisionierius, kalais prašome kreiptis į muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 

iš Europos, United Lithuanian Relief bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

New York — Metropoli
tan Opera Association pa
skelbė, kad toji garsioji gracijos 
šioje šaly opera šį sezoną tik sugrįžo 
neveiks. Priežastis esanti, ten išbuvęs 3 mėn., studi- Fund of America, Ine., 
kad nebuvę galima susi-1 juodamas tremtinių gyve- 105 Grand St., Brookiyn 
taikyti su 12 muzikantų nimą; Mr. E. M. O’Connor 11, N. Y. 
unijomis. Operos vadovy- yra mums daug pagelbs- BALF Imigracijos

Skyrius.

SEKMADIENB LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, rugpiūčio 8 d., 9 valandą rytą iš nau
jos radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Dr. A. Jurgelaitis, O.P., ką tik grį
žęs iš Pietinės Amerikos.

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, O.F.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 art* NOrwood 7-1449

unijomis. Operos vadovy-,yra mums daug pagelbs- 
bė atsisakė pakelti operos tinčios organizacijos Na- 
orkestros muzikantams, tional Catholic Welfare 
20 nuoš. algas.

George A. Sloan, Operos pareigūnų, per 15 metų 
Direktorių Tarybos pirm., dirbąs šalpos darbą. H. N. 
pareiškė, kad turint min- Rosenfield buvo Federal 
ty, kad ši opera vien Security administracijos 
1947 - 1947 m. sezone tu-'patarėju. Dabar jis yra Valstybių 
rėjo apie $200,000 defici-1 Genevoje, Šveicarijoje, A- pirks mėsos bei mėsinių 
tą, todėl jokiu būdu nega- merikos delegacijoje prie' produktų 2,500,000 svarų 
Įėjo patenkinti muzikantų United Nations Economic iš Pietinės Amerikos.

Toji mėsa bus vartoja- 
Norime, kad ko didžiau- ma kariuomenės, esančios 

šiam skaičiui lietuvių bū- Europoje.

muzikantams, tional Catholic
Conference vienas aukštų

Washington, D. C. — 
Pagal Steagall pataisos, 
per penkis metus bulvių 
auginimo programa pada
rė $170,169,000 nuostolių 
valdžiai.

Sumažėjus bulvių der
liui, valdžia buvo privers
ta paraginti ūkininkus 
auginti daugiau bulvių. 
Valdžia pažadėjo ūkinin- naujo reikalavimo, ir to- and Sočiai Council. 
kams finansinę paramą. dėl pirmą kartą į 50 metų
Valdžia per 5 metus už- operai tenko užsidaryti.

I

Pirks Mčsg Iš Pietines 
Amerikos

Chicago, III. Jung.
Kariuo menė
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NAUJŲ EMIGRANTŲ 
DĖMESIUI

Juozas B. LukIh
Atsistatydino

Kai šis pranešimas pa- Bet ištesėkite, nes tik taip 
sieks Jūsų spaudą, iš A- pagelbėsite likusiems at- 
merikos gal jau bus atvy- vykti į Ameriką! 
kę nauji pareigūnai, ku-! Be to, mes dedame pa- 
riems bus pavesta pa- stangas, kad įstatymas 
rinkti iš tremtinių pir- būtų praplėstas ta pras- 
muosius imigrantus, vyk- me, kad vietoj 205,000 
dant naująjį D.P. įsileidi- tremtinių, būtų įsileista 

bent 400,000 asmenų.
Kun. Dr. J. B. Končius,

BALF Pirmininkas.

mo įstatymą.
Pagal naujojo įstatymo 

nuostatus, 40% vizų turės j 
atitekti tremtiniams, kilu-į 
siems iš Pabalčio ir ryti-j 
nės Lenkijos už KurzonoĮ 
linijos. Pirmenybė taiko
ma ir ūkininkams (30r< 
vizų), įvairių amatų ir 
specialybių žmonėms. Be, sekmadienį Hearsto laik- 
to, pirmenybė bus taiko- raščių priedas, turįs dau- 
ma Amerikoje gyvenan-Į gelio milijonų cirkuliaci-
čių giminėms. i ją šioje šaly, savo liepos

Visiems privalu žinoti,!25 d. laidoje įdėjo buvusio 
kad nė vienas tremtinys! Lietuvos Premiero Gene- 
negalės patekti į Ameri-:lo Jono Černiaus straips- 
ką, jei jis neturės darbo nį. Jame generolas sako 
ir buto užtikrinimo pažy-.jis jaučiasi daug laimin- 
mėjimo. Todėl visi, norin-! gesniu dirbdamas Ameri- 
tieji atvykti į Ameriką, \ koje paprastą darbą už 
turėtų tuojau kreiptis į Į $30.00 savaitėje, nei kad 
savo gimines ir pažįsta- ‘ jaustųsi būdamas impera- 
mus, į organizacijas, pra- torium ~ --
šydami sau tokių pažymė- nos. Čia jis turįs laisvę ir 
jimų, kurie privalo būti trokštąs tapti šios didin- 
užpildyti BALF blankose gos šalies piliečiu. Jis sa-

Geo. Černiaus Straipsnis 
"American WeeMy" 

Magazine
The American Weekly,

už geležinės šie-

Brooklyn, N. Y. — p. 
Juozas B. Laučka, BALF 
reikalų vedėjas, nuo rug
pjūčio 1 d. š. m. iš BALF 
pasitraukė ir pradėjo 
dirbti National Catholic 
Resetllement Council, Em- 
pire Statė Building, New 
Yorke.

p. Laučka, atsisveikin
damas, padėkojo kun. 
pirm. Dr. Končiui už pa
rodytą pasi tikėjimą, 
BALF vaidybai, direkto
riams ir bendrai visiems 
už bendradarbiavimą.

Jis sako: “Dirbdamas 
N.C.R.C. pasižadu nuo
širdžiai bendradarbiauti 
su BALF’u visais šalpos 
ir imigracijos reikalais, ir 
turiu vilties, kad, būda
mas N.C.R.C. pareigūnu, 
būsiu daug naudingesnis 
tiek BALF’ui, tiek lietu
viams tremtiniams”.

BALF pirm. kun. Dr. 
Končius pareiškė apgai
lestavimą, kad p. Laučka 
palieka BALF’ą ir pareiš
kė padėką už jo nuoširdų 
ir uolų pasidarbavimą.

LDS SEIMAS
Sekmadienį ir pirmadienį, rugsėjo - Sept. 19 

ir 20 d.d. š. m. įvyks Amerikos Lietuvių Romos 
Kataliku Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas Sv. Jurgio lietuviu parapi
joje Norwood, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis.
Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalio

ji į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi 
daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po vieną at
stovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali įga
lioti po du atstovu. Atstovai turi gauti įgalioji
mus su kuopos ar apskrities valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

- Kviečiame visas kuopas ir apskričius tuojau 
išrinkti atstovus ir pranešti Centro Valdybai kiek 
ir ką išrinkote atstovais. Naujus sumanymus or
ganizacijos gerovei siųskite iš anksto, kad dar 
prieš seimą galėtume įtalpinti į organą “Darbi
ninką**.

LDS Centro Valdyba 
Rwam M- Juras, pirmininkas 

štatuos F- Kveižys, sekretorius.

JO ŠVENTENYBE POPIEŽIUS 
PIJUS xn LAIMINA MŪSŲ 

SUSIVTENYMĄ
AMCNMMOP’S HOUSE 

iMfie Street 
Brighton 35, Mass.

July 13,1948

ir persiųsti BALF cent
rui.

Taip pat privalu žinoti, 
kad įstatymo vykdymo 
pasisekimas stambia dali
mi priklausys nuo pačių 
imigrantj. Įstatymo pra
vedėjai tikisi, kad naujai 
atvykusią D. P. bus pą-

vo tėviškėje buvęs atėjū
nų gaudomas kaip žvėris. 
Jo duktė prie nacių mirė 
badu. Jo brolis ištremtas 
Sibiran. Jis pats buvęs 
nacių suimtas pogrindžio 
veikloje ir išvežtas į Vo
kietiją. Jis ir jo žmona 
tapo anglų išlaisvinta.

• . • • •
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vyzdingi, darbštūs if ptiš-r Nors turįs universitetų 
tovūs žmonės, kad jie lai
kysis tos gyvenamos vie
tos, kuri jiems bus pa
skirta, kaip nurodyta dar
bo užtikrinimo pažymėji
me.

Yra visa eilė ūkių ir 
dirbtuvių, 
pasižadėjo 
ir darbą, 
džiausiąs 
navimas 
gracijos veiklai, jei tokių 
darboviečių kvietimu at
vykę tremtiniai tuojau iš 
jų pasišalintų, nepadirbę 
jose dviejų, ar nors viene- 
rių metų. Tai reikia gerai 
įsidėmėti.

Pačių pirmųjų atvykėlių 
elgsena ir darbas bus di
džiausio stebėjimo akira
tyje. Žinokite, netruks 
provokatorių, norinčių 
tremtinių gerą vardą su
teršti, apjuodinti, tad 
svarbu neduoti jiems pro
gos pasireikšti. Vykdami 
į Ameriką turėkite minty, 
kad nuo pirmųjų imigran
tų pasirodymo priklausys 
D.P. įsileidimo įstatymo į- 
vykdymas. Jei visuomenė
je kiltų naujai atvyku
siais nepasitenkinimų au
dra. aišku, D.P. įstatymo 
vykdymas galėtų būti su
laikytas.

Amerikoje nei vienam 
nebus pradžioje lengva.

kurių vedėjai 
užtikrinti butą 
Aišku, būtų di- 
meškos patar- 

tremtinių imi-

diplomus ir jo parašyti 
technikos vadovėliai buvę 
verčiami į kitas kalbas ir 
jis kaipo kariuomenės 
štabo viršininkas ir Lie
tuvos premieras pirminin
kavęs Lietuvos Ministeriu 
posėdžiams, bet čia su 
džiaugsmu dirbąs papras
tą darbą. Pirma jo savai
tinė alga su virš laikiu 
buvusi S32.07.

Jis matęs diktatorių 
kaip rusų taip ir vokie
čių siautimą jo tėvynėje. 
Skirtumas jų blogume e- 
sąs tas: žmogus išvežtas į 
Vokietiją dar galįs būti 
surastas, bet išvežtas į Si- 

niekados. A.ą

la _
irii rItafija SutktiĮ Prisidėti 

Prie Europos Tautu Unijos
Roma — Italijos Užsie

nio Reikalų ministeris 
Count Carlo Sforza, pa
reiškė, kad Italija yra pa- 
sirjžus prisidėti prie Eu
ropos tautų unijos, jei ir 
reiktų •dėl to nustoti visiš
ko politinio ir ekonominio 
savystovumo. Žinoma, jei 
tą padarytų ir kitos tau
tos.

Jo manymu, Europos 
Tautų Unija, būtų vienin
telė išeitis iš Europos eko
nominių ir politinių sun
kumų.

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di

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

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. (rugiene, 
BALF Sekretorė.

Paskutinis Apkaltintasis 
Komunistas Pasidavė

Cleveland, Ohio — Gus 
Hali, 37 m. Ohio valstijos 
komunistų pirm., pasida
vė valdžios autoritetams. 
Jis ir 11 kitų komunistų 
partijos viršininkų “ buvo 
apkaltinti “grarid jūres” 

prieš kėlės
suokalbyje nu- 

šios šalies vyriau-

New Yorke, 
savaites, 
versti 
sybę.

Kiti 
suimti 
čiau. Šis iki šiol išsislaps
tė. Jie visi paleisti 
kaucija.

apkaltintieji buvo 
bei pasidavė anks-

tatai

po

Rev. Francis M. Juras 
St. Francis Church 
94 Bradford Street 
Lawrence, Mass.
Dear Father Juras:

His Excellency, the Most Reverend Archbishop 
has received a letter from His Excellency, the Apos- 
tolic Delegate, the text of which follows:

“Mr. Anthony Kneižys, Chairman of the 56th 
Convention of the Lithuanian Roman Catholic Al- 
liance of America, has sent me a telegram of devoted 
homage to the Holy Father in the name of the Dele
gates assembled in Convention at Boston from June 
28th to July lst.

“I shall.bę grateful if Your Excellency will under- 
take to communicate to the officers of this society 
that the Holy Father has cordially imparted to them 
his special Apostolic Blessing in pledge of abiding 
divine grace and as a mark of his patemal ’ benevo- 
lence”.

Although this has airived to late for ūse at the 
actual Convention perhaps you will wish to commųni- 
cate it nonetheless to the officters and to arrange for 
its inclusion in the official record.

With every blessing and best wish, I am
* Faithfully yours 

JOHN WRIGHT 
Auxitiary Bishop

Naujos Anglijos audek
linėse sumažėjo darbai. 
Ypatingai Berkshire apy
linkėje medvilnės audekli
nės tuo paliesta. Dėlei to 
sumažėjimo 15,000 darbi
ninkų tedirbs po 4 dienas 
savaitėje. Savaitės su
trumpinimo priežastis e- 
santi stoka užsakymų.

Užsakymų sumažinimas 
jaučiamas audeklinėse vi
soje šaly. Priežastis esan
ti tame, kad produkcija 
pasivijo pareikalavimą. 
Kainos audinių dėlei to 
nesumažėsian č i o s, nes 
aukštos darbininkų algos 
ir operavimų išlaidos e- 
sančios didelės.

nduooniįjŲ įsrratiinmas 
Viešumon 6dį Pakenkti 

llftl ^Mtatatara —ta vsmoKrsTMns
New York, N. Y. — Ko

munistų ir jų pakeleivių, 
dirbančių arba dirbusių 
valdžios darbus, ištrauki
mas viešumon ir jų tyri
nėjimas galį “labai blogai 
atsiliepti į valdžios admi
nistraciją ir Demokratų 
partiją, sako James A. 
Farley, buvęs generalis 
pašto viršininkas.

James A. Farley tokį 
pareiškimą padarė vykda
mas į Europą biznios rei
kalais.

EFFETA - ATSIVERK!
(T. L. Andriekaus, O. F Ji., žmonių. Jį atvedė kiti, 

kalba, pasakyta rugpjūčio 1 
d. Lietuvių Katalikų radio 
valandos programoj, WESX, 
Salėm, Mass.).

Ten atvedė pas jį karčią
ir aebylį. (Mork. 7, 32).

Labai skaudu yra maty
ti nelaimingą žmogų ir 
žvelgti į jo sopulingas a- 
kis. šį skausmą, be abejo
nės, pajunta kiekvienas, 
susitikęs kurčią ir nebylį. 
Toks žmogus negali tin
kamai išreikšti savo jaus
mų, negali ištarti žodžio... 
Tiktai savotiškais, kar
tais visai beprasmiais 
ženklais šiaip taip parodo, 
ką pergyvena ir jaučia. 
Nemažiau sunkina gyve
nimą ir negirdėjimas. 
Kurčiajam niekados ne
gaudžia bažnyčių varpai,' 
neskamba giesmės... Tik
tai sunki tyla kasdieną 
slegia jį, ir toks žmogus 
jaučiasi esąs kitų panie
kintas, atmestas...

Šis jausmas kankino ir 
aną nelaimingąjį, kurį mi
ni šios dienos Evangelija. 
Jėzui esant prie Genezare- 
to ežero, štai jo akivaiz
doje pasirodo kurčias ir 
nebylys. Ak, ne jisai pats 
čia atėjo. Jis jautėsi at
mestas ir paniekintas

tasai, apie kurį kalba Do- 
vidas psalmėse: “Dangus 
skelbia Dievo garbę ir Jo 
darbai garsina stiprybę”. 
Tas nuostabus Visagalio 
garbės himnas skambėjo 
anksčiau, negu Jo rankos 
palietė nebylę materiją, ir 
iš jos sukūrė žemę, žvaig
ždes ir žmones. Taip pat 
ir jų tikslas buvo giedoti 
— garbinti savo Kūrėją. 
Visi tvariniai tai darė, 
tiktai vieno žmogaus lū
pose ėmė tilti Aukščiau
siojo garbės himnas. Ji
sai, papildęs pirmąją nuo
dėmę, dvasinėje prasmėje 
tapo kurčiu ir nebyliu. Po 
tos didžios nelaimės žmo
nija, paklydusi stabmel
dystės prietaruose , nebe
mokėjo tinkamai prabilti 
į savo Kūrėją, nebepajė
gė išgirsti Jo tėviško bal
so. Tiktai kartais visai 
beprasmiais pagoniško 
kulto ženklais reiškė savo 
neapsakomą širdies skau
smą.

Bet Dievas jį suprato. 
Kai pagaliau išmušė di
džioji atpirkimo valanda 
ir po ilgos amžių kelionės 
pranašai atvedė prie Jė
zaus Kristaus aklą ir kur
čią žmoniją, Jisai, norėda
mas ją išgydyti, ant kry
žiaus turėjo ištiesti savo 
rankas, paliesti skausmą, 
pakelti aukštyn savo akis, 
atsidusti, numirti ir leisti 
atverti savo širdį. Nuo 
tos valandos atsivėrė ge
ros valios žmonių ausys, 
ir jie išgirdo tėvišką Vi
sagalio Dievo balsą; atsi
vėrė lūpos, ir jie tinkamai 
galėjo giedoti Jo garbės 
himną; atsivėrė akys, ir 
jie pamatė visą gyvenimo 
prasmę bei grožį; atsivėrė 
ir pats dangus, į kurį eina 
ištikimai Dievą garbinę 
žmonės.

Tik vieno dar reikia da
lyko — kad atsivertų šir
dys. Kol to nebus, gali 
žmogus kalbėti gražiau
siais žodžiais, gali girdėti 
tyliausią vandenų ir girių 
ošimą, dvasinėje prasmė
je jisai bus kurčias ir ne
bylys. Kol žmogus neat
vers savo širdies antgam
tiniams dalykams, jisai 
negalės tinkamai melstis 
ir negirdės Dievo malonės 
balso, nuolatos šaukiančio 
jo ausims, lūpoms ir šir
džiai: Effeta — Atsiver
kite!

v •

Maskvos Konfemcija
širdis!

prašydami, kad Išganyto
jas uždėtų savo ranką. 
Koks sopulingas turėjo 
būti to žmogaus žvilgs
nis, kokia nerami
Gal būt, jisai ženklais mė
gino išreikšti savo skaus
mą, o gal tiktai tylėjimu 
manė laimėti Išganytojo 
gailestingumą. To nieka
dos jau mums nepasakys 
nei rūsčiosios Geneząreto 
ežero bangos, nei šaltieji 
jo kranto akmenys. Bet 
tegu jie sau tyli tenai. 
Mes ir be to gerai žinome, 
kad galingiausias ženklas, 
išreiškiąs žmogaus skaus
mą, nėra žodis, nėra ges
tas, bet kenčianti širdis. 
Ir Kristus aiškiai matė, 
jog aname nelaimingame 
kūne ji plakė sielvartu. 
Todėl Išganytojas tuojau 
palietė tą kurčią ir nebylį 
ligonį ir, pakėlęs savo a- 
kis, atsiduso ir tarė: “Ef- 
feta — atsiverk!” Kaip 
sako šventoji Evangelija, 
“jo ausys tuoj atsivėrė, 
liežuvio ryšys atsileido ir 
jis kalbėjo, kaip reikia”. 
Minios gi skelbė Kristaus 
garbę. Tai buvo tikrai di
dingas ir jaudinantis vaiz
das!

Bet, Gerbiamieji, nepa
lyginamai didingesnis yra

,___________________

BABARTIES PASTABOS
(Pradžia 1-me puslapy j j

ti, vakarų Europos tautas. 
Taip būtų buvę ir dabar, jei ne 
Amerikos bilijonai Rusijai ir 
visokeriopas jai pataikavimas.

Pranciškonų “Varpelyje” lie
pos mėnesio numeryje vaizdin
gai rašo apie žmogaus pirmuti
nę ir paskutinę progą. Nurody
ta, kad mūsų gyvenimas ir yra 
toji pirmutinė ir paskutinė pro
ga pasiruošti anam nesibai
giančiam gyvenimui.

Šių laikų lietuviai gal pasku
tinę progą turi išgelbėti nuo 
pražūties savo tautą. Kas da
bar tą paskutinę progą sunau
dos veikimui gelbėti nuo pra
žūties savo tautą, tas savo 
kreditan dangaus iždyne ras 
auksą. Kas gi šią paskutinę 
progą išnaudodamas neturės 
tokių darbų, tas aname iždyne 
savo kreditan ras tik surūdiju
sius geležgalius.

•

Izraelio karalystė, išreika
lavusi iš didžiųjų valstybių ap
gynimo nuo arabų, dabar išėjo 
su reikalavimu daugiau žemės, 
arba “lebensraumo”, kaip kai
zeris ar Hitleris sakydavo. Jei 
žydai reikalautų
klauso Amerikai, Anglijai, Ru
sijai, Prancūzijai, ar Olandijai, 
tai, žinoma, negautų. Bet ka
dangi jie reikalauja to, kas 
priklauso silpniems arabams, 
tai, jei tik neatlaidžiai reika
laus, ir gaus. Jei Stalinas ne
būtų reikalavęs nei dalių Japo
nijos, nei Kinijos, nei vidurio 
Europos tautų, nei Balkanų, o 
tik pusę Alaskos, tai, žinoma, 
nebūtų gavęs. Bepigu Washing- 
tono ir Londono ponams buvo 
tenkinti Staliną jiems nepri
klausančiomis žemėmis ir tau
tomis. Panašiai bus lengva pa
tenkinti Izraelio karalystę, rei
kalaujančią daugiau “lebens
raumo”.

to, kas pri-

Vakarinių valstybių at
stovai, kaip praneša iš 
Maskvos, tebekonferuoja 
su Stalinu. Jokių žinių iš 
tos konferencijos kol kas 
neduoda spaudai.

Kad tik neišeitų taip, 
kaip Jaltoj, Potsdame ir 
kitur, kur visos konferen
cijos buvo raudonojo Juo
zo naudai.

P. G.

Amerika Prieši M

Belgradas, Jugoslavija 
— Jung. Valstybių amba
sadorius Cavendish Can- 
non, vyriausias atstovas 
Dunojaus konferencijoj, 
atmes Rusijos pasiūlymą 
Dunojaus reikalu.

Kaip žinoma, Rusija rei
kalauja, kad Dunojus bū
tų naudojamas tų valsty
bių, kurios prie jo prieina. 
Vakarinės valstybės nori 
padaryti tarptautiniu.

Potrinyj Žuvo 36 Žirai

Caracas, Venezuela — 
Staiga išsiliejęs vanduo 
užliejo dalį prieplaukos 
miesto La Guaira.

Toje nelaimėje žuvo 36, 
sužeista 28.o

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

Galite patys įsidėti.

ATSILANKYKITE J
FOS CORMER UNOLEUM £0,

ČIA GERIAUSIAI GAUMA PIRKTI

Įvairių rūšių ir dydžio Rūgs — tinkanti bile kokio 
dydžio kambariams. Rubber Tile ir Asphalt Tile.

Specialus Inlaid 9x9 šmonai

Uždyką duodame cimentą, prie Jūsų užsakymo. 
Dykai pristatome j namus. Garantuojame įdėjimą

FKLBS CORMER UNOLEUM COMMNT
1404 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.

Tel. GE 6-8527
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KRATŲ KONVENCIJOMS

■ ■ 5 .

pie dorovinio gyvenimo 
statymą. Būdas irgi yra - 
gotiška katedra, kurios į 
dangų kylantieji bokštai 
stengiasi išvesti sielą iš : 
aukštų savimeilės, aistrų z 
ir geidulių užkampių. Bet ' 
šitos katedros statyba ei
na labai iš lėto, ir būtų 
per daug pavojinga ją 
statyti be granitinio tikė
jimo pamato.

Tiesa, teorijoj įvairios 
etinės sistemos yra susta
tomos ir be religinių dės- 

kų ir nusigalėjimų, kurių niu. Bet visoms joms 
kasdie reikalauja doro-, trūksta gaivinančių jėgų, 
vingas gyvenimas, galiu Moralę skelbti yra lengva, 
padaryti tik tada, kai ma- bet labai sunku, neturint 
no veikimas remsis aukš-: pamatų, ją įvykdyti, 

įčiausiu gėriu — Dievu,! Prieš krikščionybę buvo

Vertė A. Maceina.
MORALE BE DIEVO

savo atstovui 
Jung. Tautų Organizacijo
je iškelti reikalavimą at
statyti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos suverenines tei
ses, ir

4). Jung. Valstybės ne
sutiks daryti bet kurių

Ryšium su kandidatų į siu laiku 
Jung. Valstybių preziden-' 
tus nominavimu ir parti- 

ts.oon,, nustatymu
$įšo i Amerikos Lietuvių Tary- 
” "3,bos Vykd. Komitetas pa- 

DARBININKAS (siuntė abiejų partijų plat-
366 West Broadway, South Boston, Mass. ■ formos komitetų pirmi-

p one on ninkams - senatoriams sutarčių su Sov. Sąjunga,
1 Henry Cabot Lodge, Jr. ir kol minėtoms Pabaltijo). .
i Francis J. Myers, prieš tautoms nebus patikrinta 'J^8103 
susirenkant jų konvenci- laisvė ir nepriklausomy- vjenan^ 
_. ..c. •• -__Nors u

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metamsycarijr ---------------------------- «o.w Anicruiujc metams ................ ........... ♦u.vuį... nmcrmrnil

Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metams .... $3.00 F1 ; °1
Užsieny metams .
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

I

ir
------- >------------------------ • 'joms Philadelphijoje, me- bė.

Prez. Trumanas tikisi rinkimus laimėsiąs. Jo ša- 'morandumus.
lininkai stebisi dėl tokio optimizmo, bet nėra juo už-1 Memorandume pareis- •'—t—’ 
jsilrrptA Tačiau nAturpdami lriins išoitios domntra. i.:___ _ T..„~ daugiau
tai ryžtasi nugalėti kalnus kliūčių, kurios pastoja ke- tybių vyriausybei už jos 
lią demokratų partijai. Kliūtys iš tiesų nemenkos, atsisakymą pripa ž i n t i 
Jau viens pietiečių sukilimas nurodo, kad Trumanas Lietuvos navergimą, bet 
net savo partijoj visai nustojo populiarumo. O čia kartu pažymima, kad 
dar po kojų painiojasi Henry Wallace su savo “liau- ALT ir ją remią lietuvių 
dies frontu”. Wallace sudaro nemažą galvosūkį poli- kilmės piliečiai nebegali 
tiniams spėliotojams. Kai kurie visai su juo nesiskai- sutikti su pasyvia Jung. 
to. Tai esąs tik tuščias propagandinis Maskvos garso- Valstybių laikysena So-

• v

į Memorandumo gale nu
rodoma, kad apie 12 ar

Moralė yra tokia būtina 
žmonijos brangenybė, jog 

saugojimas kiek- 
atrodo būtinas. 

Nors ir kažin kaip krei
vai žiūrėtų kas i religiją, 
vis dėlto visi sutinka, kadičiausiu

Bet juk tą daugybę au-

milijonų Jung dorovingumą reikia bran-( kuriam aš gyvenu, kuriuo kilnių vvrų, buvo tvirtų 
*'~*4 :-------i’4" 5- j Bet nuo to laiko,

sių iržylų ^Pietu ir Vidu-jsinč^ esmė tik tame, tik vienas gali suteikti kai Išganytojas parodė 
rio Europos pritaria:ar galima kalbėti apie mo- mano valiai nenugalimo mums tobuliausio gyveni-
šiems Amerikos Lietuvių ralę be rebgijos. Ar gali- patvarumo. i mo pavyzdį, jau negali
Tarybos reikalavimams ma butl doram netikint? i Vienas graikų filosofas būti tikra prasme nė vie- 
ir kad partija, braukusi! Taisant karo laive kom- (Platonas. Vert.) buvo no būdo, kuris neišpildy- 
juos į savo rinkiminę pas^’ stengiamasi jis, pamėgęs sakyti, kad žmo- tų pirmutinės savo parei- 
platformą, gali jų balsais kiek galima geriau, ižo- gaus siela kilusi iš visiš- gos — nusilenkti Dievui.

. ... T • i • - 14# - • - ‘ - Datikrinti sau laimėiima tlluotl nuo ltako3 magneti- km tobulo pasaulio. Štai j —kalbis. Ir jo rinkimine programa — platforme esan- vietų Sąjungos atžvilgiu, fb laimėjimą. . . , . ... i, , i
Unoivilimo oiivnJnnnintn noiifla A/faclrTroi iri c* i a________________i____ 1___________ 3_____

Sikrėtę. Tačiau neturėdami kitos išeities. demokra- kiama padėka Jung. Vals- “a“fla'J Jung.i ir u Q visoki ' visados pasitikiu -r kuris bQd 4
tai ryžtasi nušalėti kalnus khuciu. kurios uastoia ke- tvhin vvri!mwF.M ui ios gyventojų, kiiu-, ° — ___ _ ■

ti Kremliuje suredaguota. Visa nauda Maskvai, visi turint galvoje, kad pasta- tfvi^KF PALIEKANT 
minusai Amerikai. Ypač “trečiosios partijos’’ kon- rojį yra sulaužiusi visą -______
vencija, atsibuvusi Philadelphijoj, tiek esanti pačiam eįię tarptautinių savo įsi- Ranka sodintas Visagalio 
Wallace’ui kenksminga, kad geriau jam būtų, jeigu pareigojimų ir sutarčių Kur, ąžuole, išplauki tu? 
visai nebūtų įvykusi. Bolševistiniai šūkiai, daugiau įr primetusi Lietuvai ir'.Ar verki tu apleisdams šalį, 
nieko. Dar pikti liežuviai pridūrė, kad visa konvencija- kitiems jos pavergtiems1 Ar pyksti ant bangų šaltų? 
vyksianti į Washingtoną reikalauti, kad Kongresas kraštams savo smurtą,'*, . .. T. ...
padarytų su Rusija taiką, žinoma, Maskvos sąlygo- kur ji vykdo beatodairiš-' L,ejurIl ’
mis. Konvencija vis dėlto nenorėjo ant juoko save pa- ką tų tautų naikinimą. Ši- ®
statyti, ir bolševikiška eisena nejvyko. i tokia Jung. Valstybių vy-' širdžiai ^Ldės.’

Tačiau rimtesnieji politikos sprendėjai j Wal- "a^ir % 
lace’o žygį kiek rimčiau žiūri. Jų manymu, VVallace f . J . V
pats žino kad šiais metais nebus išrinktas. Jis tik tarptautinėse konferenei-, 
nori padaryt triukšmingą rinkimų vajųir gauti tiek įosį k^v"a
balsų, kad jo partija, taip sakant, įsigytų pilietybes v . . .... *
teisę ateičiai. Yra galimybės šiais metais 3-5* milijo-'Junfos Įf/vendinti pa
nūs balsų, ypač didmiesčiuose, kur daugiausia var- ®aU\?e ^°"
guomenės, sudarančios pačią trąšiausią dirvą komu- ra Pos‘ ° e .J*1 m. °"i 
nistinei agitacijai. Gavęs tiek balsų, Wallace jaustųsi ra?L-U™e , ?? e5JS?!f 
turįs savo kontrolėje partiją, suįkuria. “[“"“^ realizuoU Atlanto Tharte- 
tektų skaitytis. Tad Wallace turėsiąs rimtų galimy- . . TliripfT'iutu Or- Praeivio akį vis žavės,
bių. 1J62Jnet? r!"ki a aT aJiS a^kaiČiU.°4a’ kad t“°- ganizacijof principus Aplaistyta ir apravėta

I RepibJ^nų ^mo- Oukteta, 

pi įtraukti į prarają Trumaną. Kad ir pats pralaimės, i A™TU pasiūlė4 itraukti”^ tžMIRSM T®VŲ NAMUS 
bet nors pasidžiaugs iš Trumano nuopolio. Vadinasi, kiug reikalavimus- ' Varijantas iš Traviatos
savanaudiškas keršto sumetimas. i t L,- ----------i 1). Deklaruoti, kad Lie-. Užmiršai tėvų namus

Yra politinių spėliotojų, kurie mėgina išprana- tuva, Latvija ir Estija bu- Į ir vaikystės tuos laukus, 
šauti Trumano pralaimėjimą, pasiremiant istoriniais vo neteisėtai Sov. Sąjun-’ Kai jaunystėj gyvenai, 
daviniais. Iš šešių vice-prezidentų, tapusių preziden- gos užgrobtos ir - - - ....................
tais dėl savo pirmtakūnų mirties, tik du buvo per- Jung. Valstybių Vyriau- 
rinkti antram terminui. Tai Theodore Roosevelt ir sybės atsisakys 
Calvin Coolidge. Kitų keturių pastangos nuėjo nie- pripažinti 
kais. Tas pat būsią ir su Trūmanu, ypač dėlto, kad veiksmą; 
šių metų rinkimai supuola su labai audringais lai
kais užsieny ir namie.

Tačiau, nežiūrint tamsių pranašyščių, r" 
nas mano laimėti. Sunku atspėti, kuo pagrįstas jo pa-’ domą tarptautinį nusikal- 
sitikėjimas. Gal užsispyrė būti kandidatu vien dėlto, timą — tų tautų gyvento- 
kad pati jo partija prašė jį atsisakyti. Ot, ir parodys jų žudymą ir deportavi- 
jiems, kad gali laimėti. Jei laimės — laimėtojui vis- mą; 
kas atleistina; jei prakiš, partija niekad jam nedo-j 
vanos.

O aš, apleisdamas Tėvynę, 
Dar kartą trokščiau pamatyt, 
Nes liepia man širdis ugninė 
Tarp bočių kaulus paguldyt.
Savųjų daug giesmė gražesnė, 
Kurią girdėsiu ant lentos. 
Ir tėviškės žemė lengvesnė. 
Kur kūnas amžius išmiegos.
Tegu ant kapo rūta, mėta

Aplaistyta ir apravėta

ir kad Linksmas dainas dainavai. 
Laukas, miškas ūžime 
Tebešaukia dar tave 
Pailsėt prie jų šalies 
Ir užmiršt skausmus širdies.

2). Jung. Valstybės vie-'vai, sugrįžk, sūnau brangus, 
šai ir energingai pasmer- Atlankyk tėvų kapus — 

Trumą- , kia tuose kraštuose vyk-' čia likimas be kovų, 
’ -T i 4 4* * *11’- Čia atgįmgj su jausmu. 

Dainuok, linksma, jaunyste, 
Dainuok, dainuok, dainuok! 
Gyvenimas negrįžta, 
Žinok, žinok, žinok.

ir toliau 
tokį smurto

3). Jung. Valstybių Vy- 
K.'riausybė paves artimiau- I

Todėl puikiai rašė Raei- 
! savo sūnui: “Tikiu, 

visuomet kad, norėdamas būti džen- 
kažin telmenas, neužmiršti, jog 

toks kompasas yra žmo- kokį skausmą, pačiais sa- tik tas gali būti džentel- 
gaus protas. Kylančios 
kūne srovės — linkimai į nors nebūtų nė vieno mū- pareigas Dievui**, 
blogą — galėtų lengvai jį sų nuodėmės liudytojo. Ir, r ”
suklaidinti ir supainioti tik tuomet siela yra lai- ethe pagiria: “Kas garbi- 
mūsų gyvenimą, jei prieš minga, kai tas, ką daro- na Dievą, tą reikia labai 
savo akis jis neturėtų pro me, jai primena dangišką- vertinti, nes jis niekuomet 
savimeilę ir visokias ap- ją josios Tėvynę. į nebus blogio valdomas’’,
gaules prasikišančių tikė-j Volteris, žinomas bedie-. Tad ar galima būti do- 
jimo gairių. Jeigu kas do- vis, pasikvietė irgi ncti- ram, jei netikima nei į 
ra ir kas nedora, būtų nu-'kinčius savo draugus Dievą nei į pomirtinį gy- 
statęs ne Dievas, bet žmo-• D’Alembertą ir Diderot venimą? Ar galima? 
nės, tuomet vargiai ir tek- pietų. Prie stalo jie prade- Paklausyk šitokio po- 
tų kalbėti apie moralę,'jo nelabai padorų pašne- kalbio! šnekasi dvi žvaig- 
nes ką aš laikyčiau nuo- kesį. Tuomet Volteris per- ždės: 
dėme, kitas tą pat lygio- traukė juos sakydamas:, “Pažiūrėk, sesute, že- 
mis teisėmis galėtų laiky-;“Nekalbėkite taip, pra- mėn! Kas ten matyti?’’ 
ti dorybe. 'šau, prie tarnų; lukterkit,! “Ten tik tiršti rūkai ir

Taigi apie moralę negali kol jie išeis, nes jei jie pa- debesys!”
kalbėti tie, kurie netiki į norėtų taip gyventi, kaip Praėjo šimtai tūkstan- 
aukščiausią, viršum pri- girdi, tada ir mes nebūtu- čių metų. Pirmoji žvaigž- 
gimties stovintį Principą, me tikri dėl savo gyvy- dė vėl klausia:

“Pažiūrėk, sesute, že
mėn! Kas dabar matyti?*’ 

“Daugybė dvikojų skruz
džių joje knibžda”.

Vėl praėjo šimtai tūks
tančių metų.

“Pažiūrėk dabar, kas 
ten daros!”

“Nieko! Viskas padeng
ta ledais ir sniegu!”

Tai yra tik žvaigždžių 
pokalbis. Bet ar nejauti, 
mano mielas, naikinančių, 
šaltų praeinamybės ato- ' 
dūsių. Jei žmogaus gyve
nimas būtų tik laikinis, 
jei nebūtų amžinybės, kas 
suteiktų mums jėgų būti 
garbingais, dorovingais, 
tvirto būdo žmonėmis.

nių srovių, kurios gali at-kodėl kiek kartų mes da- ne 
sirasti šarvuotose laivo rome blogai, 
dalyse. Gyvenimo kelyj ši- jaučiame širdyje

vimi nepasitenki n i m ą, menas, kurs išpildo savo

Religingą žmogų ir Go-
- - - k minga, kai tas, ką daro- na Dievą, tą reikia labai

{kurie netiki į viršprigim- bės”. Tad ar gali būti do-i 
į tąjį gyvenimą, laukiantį rovė be religijos? 
mūsų amžinybėj. Žmogus Napoleonas I prieštiky- 
pirmiausia turi žinoti kas binių knygų skaitymą už- 
jis iš tikrųjų yra, nes tik draudė irgi tik dėl tos pa- 
tada jis gali suprasti, kas čios priežasties: “Nesijau- 
jam reikia daryti. Jčiu esąs toks stiprus, kad

Dorovingas gyvenimas galėčiau valdyti tautą, 
yra kovos gyvenimas, skaitančią Volterį ar Rou- 
Viens jaunutis mokinys sseau”.
teisingai paklausė: “Ko-: Stovėjo Heine prieš se- 
dėl taip sunku būti geram ną, puikią, gotišką Ant- 

:ir taip lengva būti blo-Įverpeno katedrą ir pilnas 
jgam?” Šitą tragišką skir- i nuostabos kalbėjo: “Anų 
tumą, tur būt, ir pats sa-;laikų žmonės turėjo dog- 

ivo širdyje nekartą jautei.'mų. Mes turime tik nuo- 
i Protas pažįsta gėrį ir jo monių. Bet su nuomonė- 
nori, tuo tarpu pažeista mis nėra pastatomos ka- 

i kūniškoji mūsų prigimtis tedros”. Tai tiesa! Bet tą 
K. Bradūnas. (traukia mus į blogį. Ipat galime pasakyti ir a-

* I

Parašė Jonas Rinitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

Nakties Eisena
— O ką, batiuška? — prabilo ji švelnesniu 

balsu. — Kas tau pasidarė? Ar susirgai? Iš 
tiesų, susirgai. Išgąsdinau gi aš tave. Be rei
kalo perdaug sielojiesi. Dievas gailestingas. 
Nors ir didelės tavo nuodėmės, . bet Dievo 
gailiaširdystė dar didesnė. Tik atgailok ir 
nebenusidėk. Ot ir aš dienomis ir naktimis 
už tave meldžiuosi, o dabar dar daugiau mel
siuosi. Ką čia šnekėt. Verčiau pati į rojų ne
įeisiu, bet tave atmaldausiu!

Ivanas pažvelgė į savo auklę. Ji lyg ir nu
sišypsojo, bet rūstaus jos veido šypsena ne
buvo patraukli.

— Dėkui, Onufriene, dėkui! Man geriau. 
Eik sau su Dievu.

— Taigi, geriau. Kai tik kiek tave aprami
ni, žiūrėk jau ir baimė kažkur dingsta. Jau 
ir pa varyt mane nori — eik sau, girdi, su 
Dievu. Bet tu, batiuška, perdaug nepasiti
kėk ilga Dievo kantrybe. Dėl tavęs ir Vieš
pačiui Dievui gali kantrybės pritrukti. Be
matant išsižadės tavęs Dievulis, o šėtonėlis 
•apsidžiaugs ir — pašmurkšt — įlys į tave. 
Ką? Vėl drebi? Ne pro šalį būtų išgert ar

batos su medum. Išgerk. Ir amžinos atmin
ties tavo tėvelis prieš guldamas arbatos su 
medum išgerdavo. Ir nabašnikė mamytė tai 
mėgdavo. Kaip tiktai tuo gėrimu ir amžinai 
ją užmigdė prakeiktieji Šulskiai.

Senukė lyg ir suglušėjo. Tik kramčiojo 
lūpomis ir galva lingavo.

Staiga lietaus lašai pradėjo smarkiai 
barškyt į langą. Ivanas krūptelėjo. Onufrie- 
nė drebančia ranka persižegnojo.

— Žiūrėk, kaip pradėjo lyt! — ji tarė. — 
Ir kaip žaibuoja! Štai ir griaudėt pradėjo. 
Viešpatie, pasigailėk mūsų!

Audra smarkėjo. Perkūnija su žaibais 
riste ritosi padangėmis. Kiekvieną kartą su
griaudus, Ivanas nervingai krūpčiojo.

— Koks baisus drebulys tave krečia, ba
tiuška! Palūkėk trupučiuką, aš liepsiu arba
tos su medum išvirinti.

— Nereikia, Onufriene, aš sveikas...
— Sveikas! Nugi tavo veidas kaip nabaš- 

niko. Bent į lovą atsigultum, šiltai užsiklo
tum. Ir kokia čia tavo lova! Grynos lentos. 
Koks čia tau noras taip kankintis! Ar gi tai 
carui pritinka? Tai gera vienuoliui. Tu gi ne 
vienuolis.

Ivanas neatsakę. Jis buvo kažką įsiklau
sęs.

— Onufriene! — staiga nusigandęs prabi
lo. — Ten kažkas priemenioj vaikšto! Aš 
girdžiu žingsnius.

— Bijok Dievo, batiuška! Kas gi tokioj 
audroj vaikščios! Tau pasivaidino.

— Ne! Čia kažkas ateina! Pažiūrėk, Onu
friene!

Senukė atidarė duris. Šaltas vėjas pūste
lėjo į vidų. Už durų stovėjo Maliuta.

— Kas ten? — neramiai pašokęs paklausė 
caras.

— Nugi tas tavo rudas šuva, batiuška! — 
atsakė auklė, piktai į Maliutą pažvelgus. — 
Griška Skuratov. Kaip mus išgąsdino pra
keiktasis !

— A! Tai tu, Lukjanyč! — nudžiugo ca
ras, pamatęs savo numylėtinį. — Prašau, 
prašau! Iš kur ateini?

— Iš kalėjimo, valdove. Buvau tardyti. 
Atnešiau raktus.

Maliuta žemai nusilenkė carui ir šnairai 
pažvelgė į auklę.

— Raktus! — burbtelėjo senukė. — Vai 
degįs tave įkaitytais raktais anam pasauly, 
tu velniūkšti! Tu tikras kipšas, ir veidas 
kaip kokio velnio. Kas, kas, bet tu neišveng
si ugnies amžinos! Laižysi, Griška, įkaitytas 
geležis už visas tavo klastas. Virsi degute, 
prakeiktasis, paminėk mano žodį!

Žaibas nušvietė senukę, ir baisi ji buvo, 
su iškelta lazda ir žėrinčiom akimis. Net Ma
liuta nusigando. Bet mylimojo tarno pribu
vimas įdrąsino carą.

— Neklausyk jos, Lukjanyč, — jis tarė. 
— Žinok savo pareigas ir nepaisyk bobos 
plepalų! O tu, sena žiople, eik sau, netruk
dyk mūs!

Onufrienės akys vėl piktai žybtelėjo.

— Sena žioplė! — ji pakartojo. — Aš se
na žioplė? Paminėsite mane anam pasauly, 
abudu paminėsite! Visi tavo pakalikai, Jo
nuk, atsiims savo užmokesnį dar šiame pa
sauly, pagal savo darbus atsiims: ir Griaz- 
noj, ir Basmanov, ir Viazemskij. Tiktai šits 
— parodė į Maliutą — čia nebus nubaustas. 
Tokiam ant žemės tinkamų kančių nėra. 
Pragaro dugne jam paruošta vieta. Ten lau
kia jo velniai ir džiūgauja. Ir tau, Jonuk, 
yra ten vieta, labai karšta vietelė!

Šlepsėdama kojom ir barškindama lazda, 
senukė išėjo.

Ivanas nubalęs drebėjo, Maliuta tylėjo. 
Tyla nusitęsė ilgokai. Pagaliau caras prabi
lo:

— O ką, Lukjanyč, ar Kulyčevai prisipa
žįsta?

— Dar ne, valdove, Bet jie prisipažįs, nuo 
manęs neišsisuks.

Ivanas įsigilino į tardymo smulkmenas. 
Kolyčevų klausimas pasuko jo mintis ki
ton kryptin. Jis manė galėsiąs jau užmigti. 
Pabaigęs su Maliuta pokalbį, caras atsigulė 
į lovą ir pradėjo snūduriuoti. Kambarys bu
vo apytamsis; jį vos apšvietė prieš paveiks
lą žibanti lemputė. įstrigęs pro siaurą langą 
mėnulio spindulys mirgėjo ant išbraižytų 
lovos briaunų. Kampe pelė graužė medžio 
grindis. Ivaną pažadino kažkoks staigus su
krėtimas. Jį vėl apėmė baimė. Staiga jam 
prisivaidino, kad dalis grindų pakilo ir iš 
apačios išniro nunuodyto bajoro galva.
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Sveikinam Vladą Norkūną
Netikėtai sužinojau, 

sų kolonijos geras 
parapijos ilgametis 
bei visų gerų darbų 
Vladas Norkūnas kukliai savo 
šeimos tarpe minėjo savo gim
tadienį liepos 23 d. Susilaukė 
daug sveikinimų ir dovanų nuo 
savo dukrų, sūnų, žmonos, a- 
nūkų bei anūkių, žentų ir mar
čių.

Šios kolonijos Vlado bendra
darbiai, draugijų nariai ir na
rės. visi parapijiečiai ir kores
pondentė sveikina Vladą, linkė
dami ilgiausių metų.

Juškaitis,

DARBININKAS

I trijų apskričių gegužinei vieti- 
: nių kuopų veikėjai bei valdybos 
; nariai turėjo savo susirinkimą 

, , liepos 20 d., kuriame plačiaikad mu- . . ,. ,. aptarta dienos programa, kuri 
r8, susidės iš dainų, tautiškų šo- 

trustisas -r kalbų. Jau pakviestas 
rėmėjas gV Kazimiero parapi-

» - > . . - ,

I Jakimavičius žuvo karo veiks- I
muose Vokietijoje. Jo palaikai 
buvo pašarvoti laidotuvių di- 

i rektoriaus p. P. Waitkaus kop- 
.1 lyčioje.

Velionis palaidotas su.milita
rėmis apeigomis. Šv. Mišias at
našavo kun. P. J.
patarnaujant karo kapelienui 
kapt. kun. K. Jenkui ir kape
lionui majorui kun. J. Dauniui. 
Bažnyčioje gražų pamokslą pa
sakė ‘kapt. kun. K. Jenkus, api- 

i budindamas herojaus pareigas 
į ir pasiaukavimą karo veiks- 
• muose.

Pirmasis Lietuvos Pranciškonų vienuolynas; Gražų patarnavimą suteikė
jos choras, kuris su mielu no- ^jaįne valstybėje. Jame kurį laiką gyveno Tėv. Justi-! laidojimo direktorius p. Wait- 
ru sutiko dalyvauti ir savo nas Vaškys, O.F.M. ir klierikas Pranciškus Giedgau- kus. 
dainelėmis palinksminti visus, q pSunkios buvo naujakurių dienos, bet Die- i

Į Rengimo komisiją išrinkti 
sekanti garbės pirmininkai: — 
kun. A. E. Gradeckas ir vika
ras kun. A. ZanevičJus. Komisi
ja — V. Norkūnas. F. Rums- 
kas, J. Mišeikis. M. Ramanaus- P- Kantrimienė ir sū-

CAMBRIDGE, MASS.

Dalyvavom Susiartinimo 
šventėje 

Pasidėkojant mūsų geroms 
veikėjoms M. Ramanauskienei,; 
J. Kazlauskienei. O. Kvaratie- 
jienei, suorganizuotas pilnas 
autobusas keleivių į Nekalto 
Prasidėjimo Seselių susiartini
mo šventę, kur labai maloniai 
ir įspūdingai praleidome dieną. 
Lauksim kitos progos aplanky
ti Seseles ir pasigerėti jųjų di
deliu malonumu ir gamtos gro
žiu.

Būtų labai gražu, kad mūsų 
kolonijoj susiorganizuotų Sese
lių rėmėjų gildą arba skyrius, 
ir. kad ateinančiais metais pik
nike turėtume savo stalą.

l_
J kienė, ir M. Jokubaitė. Komisi- nus -Alfonsas, p. S. Kantrimie- 
ja pasiskirstys darbais ir pasi- praleido dviejų savaičių a- 

1 kvies sau daugiau
talką.

Gegužinė įvyks 
August 29 d.. Sea 
Taigi visų kuopų 
prašome nerengti 
girnų tą dieną, 
ruoštis dalyvauti šioje Lietuvių! Sekmadienį, liepos 25 d. pa- 
Dienoje. M.1 krikštytas pp. P. A. Rameikų

Šiomis dienomis grįžo i. ato-

sūnus, vardu — Tomas. Krikš
to tėvais buvo pp. Moroko’s, p. 
P. Rameika yra mūsų Šv. Var
do draugijos pirmininkas. Svei
kiname!

nė praleido dviejų savaičių a- 
veikėjų į tostogas prie Cape Cod.

I 
!

rugpiūčio - F. Jankauskas ir sūnus 
Cliff Inn. tas. Albertas atostogų 
ir veikėjų šventė savo gimtadienį.

kitų paren- name.
bet iš ankstoj

!

Taipgi užbaigė atostogas p. 
Alber- 

metu 
Sveiki-

Sekmadienį, liepos 25 d. mū
sų bažnyčioje apsivedė p-lė H. 
Santackaitė su p. W. F. Hol- 
zabfel. Linkime jaunavedžiams 
linksmaus vedybinio kyvenimo.

šeštadienį, liepos 31 d. iš N. 
P. bažnyčios palaidotas 
Stoughtono kapuose karys a.a. 
Juozas Jakimavičius. Karys J.

koplyčios šventinimo iškilmes. 
Bušai išeis nuo bažnyčios 7:30 
vai. ryte, t. y. tuoj po pirmų
jų mišių. Įsigykite kelionei bi
lietus iš anksto. Jų galima 
gauti, pas p. B. Jakutį, Kačins
kų krautuvėje, A. Zavecką, P. 
Radaitį, p. A. Ambrozaitienę ir 
A. Daukanto krautuvėje.

Bilietus įsigykite dabar ir 
duokite progos komisijai, kad 
būtų galima užsakyti užtenka
mai autobusų iš anksto, nes 
pasivėlavus jų negalima gauti.

Maine yra gražiausia vieta 
praleidimui ramios dienos. Va-

Antrasis didesnis Lietuvos Pranciškonų vienuo- 
s Mount St. Francis, Greene, Me. Vienuolynas į- 
tas paprastame farmos name, kuriame pradžio- 
jbuvo nei vandentekio, nei šilumos, nei kitų pato

gumų. Didėjant Pranciškonų skaičiui ir nebegalint 
sutilpti 12-kos kambarių namelyje, buvo pirkti di
džiuliai namai Kennebunk Port, Maine.
žiuokime visi. Bilietai $3.25 į 
abi puses. A.D.

i

I

Važiuokite autobusais į 
atostogų kraštą

Daug kas ruošiasi važiuoti 
Kennebunk Port, Maine į Lie
tuvos Pranciškonų Vienuolyno 
pašventinimo iškilmes ir pikni
ką. Autobusai išeis 7:30 vai. 
rytą, o ne kaip buvo skelbta 9 
vai., nuo Nekalto Prasidėjimo

lietuvių par. bažnyčios, .Wind- 
sor St. (Peter Sarapas Sq.).

Autobusais važiuoti tikietų 
galite gauti A. Daukanto ir 
Bačinsko krautuvėse ir pas ko
misijos narius, būtent, P. Ra
daitį, A. Zavecką, A. Ambro- 
zaitienę ir B. Jakutį.

Visi važiuokime dainuodami 
į mūsų tautos istorines iškil- 

B. Jakutis.mes.

t yrų Klubas Nusipirko Namą
Šv. Kazimiero jaunų vyrų 

klubas, nors dar nelabai seniai 
susiorganizavo, bet savo vie
ninga ir našia darbuote pajėgė 
sukviesti nemažą skaičių šios 
kolonijos susipratusio jaunimo, 
ir parapijos rūsyje įsitaisė sau 
jaukias patalpas.

Augant narių skaičiui, dabar-' 
tinės patalpos pasidarė per- 
ankštos ir reikėjo ieškoti di
desnių. Taigi pasitaikius gerai 
progai klubas ir valdyba suma-' 
nė įsigyti nuosavą namą ir 
modemiškai įrengti, 
nupirktas prie William 
trijų aukštų mūrinis, 
randasi centralinėje < 
miesto.

Sveikiname Šv. Kazimiero: 
Vyrų Klubo Valdybą ir narius 
ir linkime geriausių sėkmių.

namą 
Namas 

i St., Į 
kuris 

dalyje*
1

Specialūs tušaiĮ

Į Tėv. Pranciškonų Vienuolyno 
Pašventinimo Iškilmes

Kennebunk Port, Maine
Ekskursijos busas 

nuo bažnyčios rugp. 
7:30 A.M. Kelionė ten ir 
$3.25. Bilietus galima

išeis
15 d., 
atgal: 
gauti

Daukanto ir Bačinskio krautu
vėse, pas P. Radaitį, A. Zavec
ką, A. Ambrozaitienę, B. Jaku-

šv. Kazimiero Parapijos
Piknikas f

Antras šv. Kazimiero para-i 
pi jos piknikas įvyks rugpiūčio j___
22 d.. Sea Cliff Inn. Taigi visi; 
prisimindami dar ir šiandiena ; 
kalba apie gražiai praleistą lai-’ 
ką pirmame piknike. Dabar vėl! 
bus proga smagiai pasilinks- į 
minti: pasišokti, padainuoti,:jaunesniosios kartos 
pasivaišinti.

Centrinis Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano vienuolynas Kennebunk Port, Maine, kūno iškilmingas pašven
tinimas įvyks Žolinėse, rugpiūčio 15 d. Šiame vienuolyne dabar koncentruojasi visas Lietuvos Pranciškonų veiki
mas. Jame leidžiamas “Šv. Pr. Varpelis”; čia yra Lietuvių Tretininkų centras ir Šv. Kazimiero Provincijos pro
vincijolo rezidencija. Netrukus šiame vienuolyne bus įkurtas naujokynas, Mažoji Seminarija ir spaustuvė.

NEW BRITAIN, CONN

Trijų Apskričių Gegužinės
Reikale

Dėl geresnio prisiruošimo

Miršta Jauni Lietuviai
Savaitės bėgyje mirė trys

> lietuviai,1 
būtent. Edvardas Nevulis, 47; 
m. amžiaus, antrojo pasaulinio 
karo veteranas: Jurgis Kajes- 
kas. 42 m. amžiaus, pasižymė
jęs sporte, ir Ona Šimanaus-

f
įkaitė. 40 m. amžiaus.

A. a. Edvardas Nevulis pa
laidotas iškilmingai su bažny- 
! tinėmis ir militarėmis apeigo
mis Šv. Marijos kapinėse. Ed
vardas. būdamas 17 metų am- 

! žiaus į), t - - — -

; Laivyną ir išbuvo virš 20 me- 
■ |. .

I
I

A. a. Ona šimanauskaitė bu
vo ištekėjus už kitataučio ir 
paliko dideliame nuliūdime vy
rą, sūnus ir dukterį, seserį.

Lai būna amžina ramybė mi- 
i rusiųjų vėlėms, o liūdinčiom

Yorke Paieškomi Asmenys:

ŠLAPKAUSKAS, Motiejus iš 
Vilkaviškio ap., atvyko Ameri
kon iš Anglijos.

ŠNEIDERIS, Pranas, iš Plok
ščių vl., Šakių ap., gyv. Brook
lyne.

ŠNIOKYS. Antanas, iš Griš
kabūdžio vai., Šakių ap.

SODAITYTE, duktė Vinco, 
gimusi Amerikoje, augusi Lie
tuvoje, Jezno vai., Alytaus ap.

SOLYS, Antanas, iš Kalvari
jos vai., Chicagoje.

SPUDIENE - Rusinaitė, iš 
Linkuvos vai., Šiaulių ap.

STAKAUSKAITE, Domicėlė, 
iš Seredžiaus vai., Kauno ap., 
ištekėjusi, gyv. Bostone.

STANKEVIČIŪTE, Antosė, 
iš Marijampolės ap., ištekėjo 
Chicagoje.

STANYS - Stanevičius, Do
mininkas, iš Sedos vai.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

Rytojaus Lenktynės
THE MAYFLOWER STAKES
Dveigiai. Bėgs šešis Furlongs

$25,000 Sudėta
PRASIDEDA 2:15 s DouMe l žandaro 1:55

8 ĮDOMŪS RAIŠAI KASDIENĄ
M. A M. ir Gatvekariai ir Bušai tiesiai 

į lenktynes.

♦ » ............ I 1
RUMŠEVIČIUS, Jonas, iš| ŠATINSKIENE - Kalpukaitė, 

iScranton, Pa. j ŠČESNIKAVIČIUS, Zenonas,
I RUSINAITĖ - Spudienė, iš; iš Šiaulių ap.

, Padidėjo šeimos Linkuvos vai., Šiaulių ap.
pp. J. O. Silvestravičiai susi-Į RUTKAUSKIENE, 

laukė pirmojo šeimos nario — lė, iš Leipalingio vai., Seinų ap. ■ 
sūnelio. p. ~................. ..... •***•*« »
(Radzevičiūtė)

! kėja katalikų 
jos vyras J.
(Silvester) yra Šv. 
draugijos pirmininku.

pp. Jurgis ir Adelė
čiai susilaukė antros dukrelės.
Jie augina ir vieną sūnų.

Abiejų šių naujagimių moti- J žirni era, iš Raseinių, gyv. Bos- ry.
| ŠKERIŪTES, Magdė ir Ma- 

ŠAKALYS, Juozas ir sesuo rė Žebrauskienė ir Geštautie- 
Dievo Strakšienė, Kotryna, iš Skuo-'nė), iš Ūdrijos parap., Alytaus 
B.M. do vai., Kretingos ap.

j ŠALUČKA, Juozas ir žmona
yra Jameikytė, Marija, prašo atsi- nų vai., Kretingos ap. 

jame liepti gimines ir pažįstamus.
ŠATINSKAS, Henrikas, sū

nus Petro, gim. Amerikoje, tė- 
Proį. St. Šalkauskis yas įj Kėdainių ap.

įstojo i Jung. vmstybiu Šeimom paguoda bei uiuojautaj^““ K“"°

tų tarnyboje. Jis buvo leite-Į 
nantu. Buvo garbingai atleis-i 
tas iš tarnybos. Bet kilus ant-' 
ram pasauliniam karui, jis vėl 
buvo pašauktas tarnybon ir 
gavo Lt. Commander laipsnį. 
Jam teko dalyvauti žiauriose 
kautynėse su 
žeistas ir 
apdovanotas 
žvaigždėmis 
Mirė po trumpos ligos Cushing 

.General Hospital, Framingham, 
1 Mass.

Paliko dideliame
seną savo tėvą Mykolą Nevulį.!name abi šeimas'ir linkime iš- 

I brolį Dr. Antaną ir brolį Albi-1 auklėti savo vaikelius 
,ną, kuris randasi Mexico City, garbei ir tautos gerovei.

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
ro asmenybę.

už

ŠEREIVAITE, Veronika, iš 
Petrone- Rozalimo, Panevėžio ap.

i ŠIDLAUSKAS, Stanislovas, 
Silvestrą vičienė1 RUZAS, broliai, iš Ramyga- iš Smilgių vai., Panevėžio vai. 
buvo uoli vei- los vai., Panevėžio ap. j ŠILEIKA, giminės Agotos
visuomenėje, o' ŠABLEVIČIUS, Vaclovas, iš Krapenskienės - Šileikaitės. 
Silvestravičius Kėdainių ap., vedęs Šatinskai-’ ŠIMONIS, gyveno Kaune, į 

Vardo tę, Jadvygą. dirbo “Maisto” Bendrovėje.
ŠABRINSKAITE - šišlausj ŠINKŪNAS. Domas, iš Vy-j 

kienė, Marija, iš Pajevonio vai., žuonų vai., Utenos ap.
Va I Vilkaviškio ap., gyv. Water-( ŠIŠLAUSKIENE

i .. ... _ būry.Jie augina ir vieną sūnų. i
| Akiniu nit, m *

. muare* «», a«3

nuliūdime j neles yra Sąjungietės. Sveiki- ton, Mass.

priešu, buvo su- 
heroiškumą buvo 

20 kautynių 
ir Purple Heart.

j ir seserį Oną Barron. gyv.
> Manchester. Conn.
į A. a. Jurgis Kajeskas paliko 
dideliame nuliūdime žmoną, sū- 

■nų ir dukterį ir senutę motiną. 
1 brolį ir tris seseris.

Į ŠIŠLAUSKIENE - Šabrins-i 
kaitė, Marija, iš Pajavonio vai.,! 

SAFHUK - Rakauskaitė, Ka- Vilkaviškio ap., gyv. Waterbu-į

I

apskr.
SKRIKIS, Pranas, iš Darbe-

SLABOŠEVIČIUS, Justinas 
(pakeitęs pavardę į Shuitz) ir 
Vaclovas, iš Laukuvos parap.. 
Raseinių ap.

I

I

I

HARTFORD, CONN. 
Lavaknrčiiį Agentūra

Parduoda laivakortes, siunčia pi- 
įnigus j visus kraštus, atstovauja 
geriausias apdraudos kompani
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti
nių iš Vokietijos ir kitur. Pada
ro affidavitus. kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir į 
užrašo visus lietuvių lai k raičius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str.,

Hartford 6, Conn.
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Berlyno krizė ir pabundantis
pašau is

Briuselyje. - Visas pasaulis organi
zuojasi prieš raudonąją agresiją. - A- 
pie ūkimnkę, kurs prašė numesti ato
minę bombą į jo sodybą.
- Kodėl Eisenhoweris sulaikė savo ka
rius, - Įrašas gen. Patton dienorašty
je. - Ką sako apie dabartinę padėtį 
gen. Clay, gen. Eisenhovveris, guber
natorius Dewey. - USA ir Pietų A- 
merikos valstybės susitarė gintis iš
vien. - Karinio apsigynimo sutartis

dalys vis bai nusivylęs, nes aš jau
čiau ir tebejaučiu, kad

— » Ii

KODĖL USA UŽLEIDO įžygiuojąs į Prahą, bet čia 
BERLYNĄ RUSAMS Į vėl rusai užprotestavo — 

Baigiantis Antrajam pa-jie norėjo turėti visą gar- 
sauliniam karui 1945 me- Čekoslovakijos išlais- 
tų balandžio mėnesyje vo- vintojų. Amerikiečių ar- 
kiečiai kuriam laikui su- miJos buvo sulaikytos, bet 
laikė į Berlyną besiver- gen. Patton rašė: savo 
žiančius rusus, tačiau Ei- dienoraštyje: 
senhowerio vadovaujamos — Aš buvau ir tebesu la- 
sąjungininkų < 
žygiavo pirmyn. Viena, 
kad sąjungininkų ofenzy- mes turėjome žygiuoti iki 
va buvo gerai organizuo- Moldavos upės, o jeigu rū
ta, o antra, patys vokie- sams tas nepatinka, tegu 
čiai bevelijo pasiduoti va- jie kraustosi nors į patį 
karų demokratijoms, kaip pragarą”.
bolševikams, taip, kad Taip, kad Amerikiečiai 
rusai teužėmė tik nedidelį būtų lengvai įsikūrę Ber- 
rytinės Vokietijos sekto--lyne ir didžiojoje Vokieti
nu, kai tuo tarpu sąjungi- j°s dalyje, ir dabar nebu- 
ninkai nesunkiai žygiavo 'tų to erzelio dėl traukinių 
Berlyno link, paimdami užblokavimo, tačiau Roo- 
šimtus tūkstančių belais- seveltas norėjo Staliną į- 
vių. Generolas Eisenho- traukti į benaradarbiavi- 
weris telegrafavo USAm4 Jungtinėse Tautose, 
karo misijos Maskvoje darė jam visokias nuolai- 
vadovui gen. Deane, kad das ir jau Jaltoje pažadė
tas rusams pasiūlytų, jog jo> kad ^rusams bus leista 
karui besitęsiant būtų pa- n~'
likta laisvė kariuome-i
nėms žygiuoti pirmyn,;
kiek pajėgs, o paskiau pa-' 
siskirstys okupacinėmis;
zonomis. Gen. Deane ma
tėsi su rusų generalinio 
štabo atstovu gen. Anto
novu ir tas pareiškė nepą-j 
sitenkinimą, kad ameri- i

užimti Berlyną, sąjungi
ninkams naliekant tik l X
'tam tikras zonas. Net į 
tas zor.as rusai nenoromis 
įsileido vakarų demokra
tijų kariuomenę: Berly
nan rusai įžygiavo 1945 
m. gegužės 2 d., galūtinai 
miestas pasidavė geg. 7 

<xxnv*i-:d., o vakariečių kariuo- 
kiečiai ir taip per toli nu-jmenė tik po ji yi e jų mėne- 
žygiavę į zoną, kuri Jaltos į 
susitarimu buvo nuskirta j 
rusams. Eisenhoweris ta-; 
da pranešė gen. Antono-: 
vui, kad amerikiečiai su
stos prie Elbės upės, apie 
100 mylių nuo Berlyno.

AMERIKIEČIŲ GENE
ROLAI NORĖJO UŽIMTI

PRAHĄ
Generolas Patton pieti

niame sektoriuje buvo be-

šių: liepos 3 d. tegalėjo 
pasiekti savo zonas, vis 
dėl rusų trukdymo.

GENEROLAI APIE 
KABĄ

Karo metu ir po karo 
per trejetą metų darę 
nuolaidas rusams, ameri
kiečiai įsitikino, kad so
vietams niekada nėra ga
na, kad neįmanoma pa
tenkinti dalinėmis nuolai-

savo

|SIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin- 
' gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 

stiprus ^patarė jas.
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

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

ookū — “Taip , 
— turi pasilikti,

Dideliam skaičiui lėktuvų kursuojant tarp Berlyno ir Vakarinių 
valstybių zonų vaizdas parodo vieno iš tokių lėktuvų nelaimę. Lėktuvas, 
kuris pakilo iš Tempelhof, Berlyno aerodromo kelyje krito ir toje nelai
mėje žuvo abu įgulos nariai. Vokiečių gaisrininkai nelaimės vietoje.

domis tų, kurių imperia
listiniai tikslai siekia už
kariauti visą pasaulį. To
dėl amerikiečiai dabar nu
sistatė būti griežti Berly
no klausime, nors kiek 
galima vengti karo. Ame
rikiečių įgulų viršininkas 
Vokietijoje gen. Clay pa
reiškė:
— Aš nenoriu nuslėpti 

padėties įtempimo Vokie
tijoje, tačiau nemanau, 
kad yra kas nors pasau
lyje, kur šiuo momentu 
norėtų karo”.

Kilus įtempimui buvo 
atsiklausta ir Eisenhowe- 
rio nuomonės. Spaudos at
stovams jisai pareiškė:
— Mes visi sutinkame 

(čia jis turi galvoje pasi
tarimus su Dewey, Stas- 
sen, Dulles ir pačiu Mar
šalu), kad mūsų šalis tu
ri laikytis absoliučiai tvir
tai Berlyno klausimu”.

NEATSIŽADETI 
BERLYNO!

Kandidatas į USA pre
zidentus, Dewey, po kon
ferencijos su senatoriumi 
Vandenbergu ir Europos 
klausimų specialistu Dul
les, respublikonų politiką 
tuo klausimu taip apibu
dino:
— Dabartinė amerikie

čių pareiga — saugotis, 
kad mūsų nesuskaldytų 
praeities klaidos, o kad 
būtume vieningi nugalėti 
dabartinius pavojus... Ne
žiūrint spaudimo, mes ne
turime atsižadėti 
teisių Berlyne”.

Labai reikšminga, kad 
kai visose 48-se USA vals
tijose Viešosios Nuomo
nės Institutas (Gallup) 
atsiklausė, ar vakarų są
jungininkai turėtų pasi
likti Berlyne, nors tas 
reikštų karą su Rusija, 
80% atsakė — “Taip”, 
reiškia — turi pasilikti, 
tik 11% pasisakė už Ber
lyno apleidimą, o 9% ne
turėjo savo nuomonės.

AMERIKOS VALSTY
BES GINSIS 18VIEN
Vieningumas spirtis 

prieš rusų agresiją jau
čiamas ne tik Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. 
Sovietai dabar valdo 
penktąją pasaulio dalį, 
bet tas nereiškia, kad kiti 
keturi penktadaliai turi 
prieš juos drebėti. Prieš 
tą nežabotą Rusijos impe
rializmą pasaulis ima or
ganizuotis. Jau pereitais 
metais USA ir 20 Pietų 
Amerikos valstybių Rio 
de Janeiro mieste pasira
šė šitokią sutartį:
— Bet kokios valstybės 

ginkluotas užpuol imas 
prieš bet kurią Amerikos 
valstybę bus laikomas už-

v •

Sudiev, sesutes lietuvaites
Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolynai! 
Sudiev, malonios mūs mergaitės, 
Palikit sveikos amžinai. (2)

Dainelių jūsų aš auksinių 
Nebegirdėsiu skambančių, 
Ir nė žodelių mylimiausių, 
Meiliai širdelę glostančių.

Jau ryt, poryt aš iškeliauju 
Iš savo žemės prigimtos. 
Kokioj šalelėj prisiglausiu, 
Kame mano širdis vaitos? '

O jūs, sesytės, pasilikit, 
Dainuokit linksmos Lietuvoj, 
O man sudiev nė nesakykit, 
Tik prisiminkite dainoj.

Nors aš šalelėj tolimiausioj 
Dainuosiu vien tarp svetimų, 
Tėvynei Lietuvai brangiausiai 
Vainiką pinsiu iš dainų.

Ir ten atminsiu seses savo, 
Ir liūdnos dainos pas jus bėgs, 
Tik saldaus balso, kaip dainavot, 
Svetur girdėti man neteks. 

Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolynai!. 
Sudiev, malonios mūs mergaitės, 
Palikit sveikos amžinai.

• v

»

puolimu prieš visas Ame- vyko visa eilė pasitarimų, 
rikos Valstybes ir, nuošė- Taip, kad britų užsienio 
kliai, kiekviena iš jų įsi- reikalų sekretorius galė- 
pareigoja sutikti užpuoli- jo pasakyti: 
mą pasinaudodama savęs 
apsigynimo f 
žinta Jungtinių Tautų su-

Vakarų ’ demokratijų 
susiorganizavimas (prieš 

-ų —'.bendrus pavojus)tarties 51-mame paragra-1 prieš mūsų akis>. 
fe . į

BRITŲ - AMERIKIEČIŲ 
KARO ŠTABAI TEBE
BENDRADARBIAUJA

• bendrus pavojus) vyksta

— ’ iTaigi, jei Rusija užpul-i 
tų kurią Amerikos vals-į 
tybę, visos kitos tuojau’ 
atsiskubintų į pagalbą. į 
Jau 287,000,000 Vakarų1 
Pusrutulio žmonių yra tomis 
susiorganizavę atremti. 285 
imperialistinį užpuolimą. H

KARINE SĄJUNGA 
EUROPOJE

Europoje panašią nu
tartį yra pasirašiusios 
Anglija, Prancūzija, Bel
gija, Olandija ir Liuk
semburgas:
— Jeigu kuri nors iš auk

štųjų susitarimą pasira
šiusių. šalių būtų auka 
ginkluoto užpuolimo Eu
ropoje, kitos susitarimą 
pasirašiusios šalys... taip 
užpultai šaliai teiks kari
nę ir kitą pagalbą, kokia 
tik yra jų galioje”.

Tai, vadinamas, Briuse
lio paktas, kurs prieš Ru
sijos užmačias jau sujun
gė 107,000,000 europiečių. 
Tam reikalui jie jau turi 
sudarę Nuolatinį Karinį 
Komitetą kurs suderina 
jų karinių jėgų pasiruoši
mą ir, reikale, veikimą. 
Italija ir Graikija taipgi 
linkusios prisidėti prie to 
pakto.

Švedija, Danija ir Nor
vegija eina prie savo gin
kluotų jėgų suderinimo 
ginantis prieš bendrus pa
vojus, ir tuo reikalu jau

Rusija su savo paverg- 
valstybėmis turi 

milijonus žmonių, 
i Prieškomunistinė Europa 
gi turi 218 milijonų, taigi 
mažiau, bet jos pramonės 
gamyba gyvesnė, žmonės 
daugiau išlavinti ir, svar
biausia, 
ropos pečių stovi Jungti
nės Amerikos valstybės. 
Britų ir amerikiečių gene
raliniai štabai nuo karo 
laiko dar tebepalaiko ry
šį, o britų atstovai čia 
drauge atstovauja visą 
Europos karinę jėgą, kuri 
sujungta Briuselio konfe
rencijoje.

už laisvosios Eu-

5
saugos ministeris neseniai 
gavo laišką nuo vieno 
farmerio iš Naujosios An
glijos. Tasai vyras, prisi
skaitęs, kad Hirosimos ir 
Nagasaki apylinkių ūki
ninkai turi didesnius der
lius, nes atominė bomba 
savo veikimu praturtino 
žemės našumą, skundžia
si, kad jo ūkis Naujoje 
Anglijoje gerokai jau nu
alintas ir prašo, kad į jo 
farmą numestų atominę 
{bombą, tik praneštų 24 
{valandas iš anksto.

Čia toks laiškas gal 
daugiau juokais buvo pa
rašytas, bet Stalinas savo 
nevaldomomis užmačio
mis ne juokais prašosi 
no,rs vienos atominės ant 
Kremliaus. Jei savo gro- 
boniškų norų neapvaldys, 
raudonoji meška gali ge
rai gauti į kailį nuo viso 
pasaulio laisvę pamėgusių 
žmonių.

Dr. J. Prunskis.

ORGANIZUOJASI 
VISAS PASAULIS

Ir daugiau valstybių 
tam pritaria. Kanados Mi
nisteris Pirmininkas KiMg 
pareiškė, kad Kanada pri
sidės prie kolektyvinio 
saugumo suorganizavi
mo, o Kanados Užsienio 
Reikalų Ministeris St. 
Laurent visai aiškiai pa
sisakė:

— Turi būti suorgani
zuota laisvųjų valstybių 
apsigynimo grupė, taip, 
kad atsispirtų komunizmo 
veržlumui su didesne ir 
pranašesne moraline, ūki
ne ir karine jėga, taip, 
kad laisvosios tautos ne
būtų pavieniui viena po 
kitos nugalėtos”.

Žvalgybos žinių pasikei
timas ir karinių štabų 
bendradarbiavi mas jau 
vyksta tarp USA, Britų, 
taipgi ir tarp Kanados. 
Apsigynimui prieš raudo
nąją agresiją palaipsniui 
susijungia 750 milijonų 
žmonių Amerikoj, Euro
poj, Britų imperijoj. Tur
kija, Iranas, Pietų Azija, 
Japonija ir Kinija — taip
gi pridės petį prieš raudo
nąją agresiją. Australija 
su Naująja Zelandija 
taipgi demokratijų drau
gai. Taip, kad prieš rau- 
donosius diktatūros už
mačias organizuojasi vi
sas pasaulis.
ŪKININKAS, STALINAS 

IR ATOMINE
Amerikos Krašto Ap-

II

Didysis Ramybes 
šaltinis

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

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.75. 

“Darbininkas” 
366 W. Broadvay,

So. Boston 27, Mass.

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
Pastaruoju laiku į ALT-os centro iždą yra įplaukusios šios 

pajamos - aukos:
Clevelando, Ohio, ALT skyrius (J. Kuzas) ..................... $200.00
New Britain ,Conn., ALT skyrius (kun. J. J. Matutis) 100.00 
Mr. Klemas šereiva, Sudbury, Ontario, Kanada ......... 10.00
Springfieldo, III., ALT skyrius (V. Černiauskas) ............ 60.00
Pittstono, Pa., ALT skyrius (J. Maceina) .........................  250.00
Kun. A. Martis, Ind. Harbor, Ind...........................    150.00
Mr. A. Palionis, Saskatoon, Kanada ................................ 10.00
Detroito, Mich., Amerikos Liet. Organizacijų Centras

(J. Pilka) 125.00
ALT narys Pov. Kručas, Nonvood, Mass............................ 10.00
Mr. John Passick, Hoquiam, Wash..................................... 30.00
Liet. Darbininkų Dr-jos 3-čia kuopa, Cliffside, N. J.......... 50.00
Custer, Mich., ALT skyrius (J. Švelnis) .........................  114.21
Liet. Tremtinių Draugija, Chicago, III. .............................. 37.53
Greater New Yorko ALT skyrius (dr. Aid. Šliupaitė) .... 287.05 
Mr. Wm. Milashius, Bellwood, III............................................ 10.00

Viso.......... $1,443.79
Visiems ALT skyriams už pasidarbavimą ir atsiųstus įna

šus, o taip pat ir visiems kitiems maloniems aukotojams reiškia
me kuo nuoširdžiausią padėką ir kviečiame ir toliau savo darbu 
ir aukomis remti Amerikos Lietuvių Tarybą ir jos vykdomą 
Antrąjį Lietuvai Gelbėti Vajų. ALT VYKD. KOMITETAS.

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė SamanotaH

ir
“KUR BAKŪŽE SAMANOTA” ten mūsų mintys 

širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽE SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTE” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne

Gallup Poli įstaiga atsi
klausė amerikiečių, ar jie 
manytų, kad Maršalo pla
no vykdyme dalyvaujan
čios valstybės turėtų su
daryti karinę sąjungą, ir galima atsigerėti. 
65% atsakė “Taip”, tik 
mažiau negu trečdalis to šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš- 
(21r<) buvo priešingų, ki
ti neturėjo aiškaus nusi
statymo. Taigi ir Ameri
kos viešoji opinija aiškiai 
palinkusi- už karinę viso 
geros valios pasaulio są
jungą prieš agresorių, 
kurs šiuo metu visiems 
aiškus — Sovietų Sąjun
ga.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant

karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siuskite: 
“DARBININKAS”,

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas ............... ............................. .............................-
Adresas.......... .....-.................-......................-..... .............



DARBININKAS ___________-L
GAVO SLAUGĖS 

KEPURAITĘ
Šis piknikas turės būti dar 

sėkmingesnis, nes vadovaus 
moterys.

ŠVENČIA SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Pranciškonų Kvietimas
Prieš pat programos pabaigą 

Lietuvos Pranciškonas tėvas 
dr. Viktoras Gidžiūnas vardu 
savo provinciolo, visus nuošir
džiai kviečia atvykti į di
džiąsias jų naujai įrengto vie
nuolyno pašventinimo iškilmes 
rugpiūčio 15 d.. Kennebunk
Port. Maine.

It Lietuvos Kamjielis
Temstant skirstėsi gausūs 

svečiai, gėrėdamiesi šiuo lietu
vių kultūriniu religiniu židiniu, 
kokiu yra tapęs Nekalto Prasi
dėjimo Seselių vienu’olynas. Jis 
ir jo ūkis sumanių, išmokslintu 
ir darbščių seselių tvarkomas 

nuotaika 
Ir tąja 

tvarkin- 
bandoma pa-; Kolegiją ir Seminariją, Peru, 
jaunimą lietu-i jy

vasaros atostogų Kun. Albertas Rupšys yra gi- 
fetų stalai, kuriuos tvarkė, ir stovyklas. Čia tikrai jautiesi itimęs jsgj metais, Šiaulių ap- 
svečius vaišino iš įvairių kolo- Lietuvos kampely. Toks darbas j 
nijų atvykusios gerosios sese- vertas visų lietuvių nuoširdžios; 
lių rėmėjos, jų talkininkės, paramos. Buvęs. į
Prie tų stalų buvo galima susi
tikti senai matytus iš kitų ir 
tolimų miestų suvažiavusius

ĮSPŪDINGA LIETUVIŲ SUSI 
ARTINIMO ŠVENTE

Lietuviški Pietūs
Seselės su savo pagelbinin- 

kėmis atvykusiomis iš kolonijų 
buvo paruošusios lietuviškus 
pietus savo svečiams su šalta- 

rugine duona, 
kugeliu ir ki- 
įprastais val- 

patarnavo ir 
mergaitės.

hashua.uk

N. H.
kurias jis gavo

nelaimėje liepos 8

kūnas buvo nu-

I

vių 
kas
sus

Rugpiūčio 29 d. įvyks Lietu- 
Darbininkų Sąjungos pikni- 
Sokolo ūkyje. Kviečia vi- 
dalyvauti. Rengėjai.

BROCKTON, MASS.

barščiais juoda 
raugintu pienu, 

labiau 
(a. a. giais. prie stalų

pavyzdingai ir visa 
čia jauki, lietuviška, 
lietuviška, darbštumo 
gurno nuotaika 

Po pietų. įvairumui buvo pa- siekti ir mūsų 
puikiame ūky. ruošti įvairių laimėjimų ir bu- vaitės. per

Putnam, Conn. — Liepos 25 ‘ 
d. čia įvyko tur būt vienintelės! 
dabar visame pasauly lietuvai
čių - mergaičių vasarinės sto
vyklos — Camp Immaculata 
iškilmingas užbaigimas. Šią 
stovyklą įsteigė ir per eilę me
tų veda Nekalto Prasidėjimo tokiais 
Šv. P. Marijos Seserys 
Kun. Dr. Navicko iš Lietuvos stovyklaujančios 
atkviestos i savo Vienuolvne.

•. I

bei Vienuolyno
Suvažiuoja iš įvairių miestų 
jaunos lietuvaitės praleisti mė
nesio ir kelių savaičių atosto
gas globoje aukštuosius moks
lus Lietuvoje baigusių seselių - 
pedagogių. Šią vasarą jų sto
vyklavo per 50.

Stovyklos užbaigimo proga pažįstamus. Svečių tarpe buvo 
buvo suruošta lietuvių susiar- žymių asmenybių, daug trem- 
tinimo šventė su įspūdinga tinių. kolonijų ir visuomenės 
programa.

Pamaldos

Kun. Albertas Rupšys
Liepos 25 d. suėjo 25 metai 

kaip kun. Albertas Rupšys pri
ėmė kunigystes sakramentą. 
Kun. Rupšys baigė Šv. Beto

Automobiliaus nelaimės auka
Dr. Pranas D. Elkavičius, 

Jr., 39 m. amžiaus, gyv. Mill 
St., Troy, N. Y., gimęs ir au
gęs Nashua ir antrojo pasau
linio karo veteranas, mirė E- 
liot ligoninėje Keene, 
nuo žaizdų, 
automobilio 
d. š. m.

Velionies
vežtas į Troy, N. Y., kur penk
tadienį įvyko gedulo šv. mišios 
ir jo kūnas atvežtas ir palaido
tas šeimos žemėje Q_iincy, 
Mass.

A. a. Dr. Pranas D. Elkavi
čius, Jr. yra sūnus Prano ir 
Rožės (Miškinytės), Elkavi- 
čių, gyv. 51 Worcester St. Gi-

Komitetas Veikia
Milžiniškam lietuvių sąskry

džiui 
visus 
kuris įvyks rugsėjo - Septem
ber 6 d., (Labor Day), Nukry
žiuotojo Jėzaus Seselių vienuo
lių rezidencijoj, Thatcher St., 
Brockton, Mass., komitetas vei
kia ir planuoja nežiūrint vasa
ros karštų dienų. Komiteto pir-i

I

I 
aptarnauti ir paruošti 

tos dienos patogumus,'

NORTH ABINGTON, MASS. 
męs lapkričio 17, 1908 m. Pra-: alininkas p. Bronius Bartkevi- į Pereito mėnesio pabaigoje, pa

nčius praneša, kad tos dienos nelė Danutė Shatas,.
piknikas bus didingas ir nepa-! ponios Shatų vienturtė 

. . , -- . . _ 4.: £>.. t?ukpraatat linksmas. . ,
gai sutvarkyta dienos progra- j 
ma pradedant nuo maldos ir 
baigiant su pasimatymais, pa
šnekesiais su pažįstamais ir 
senai matytais mielais veidais.
Smulkmeniškesnę tos dienos

; programą Rengėjai patieks vė-, Baigusi šią mokyklą įstojo į 
liau, bet šiuo kartu Komitetas §v. Elzbietos Hospital

i kviečia visus lietuvius kreipti mokyklą, kurioje puikiai moko- 
i savo atostogas ir poilsio vietą si ir jai mokslas sekasi. Linki- 
i per Labor Day į puošnų gam- me jai sėkmingai baigti slau- 

tos kambelį — Brocktoną, į tą gės mokslus ir dirbti lietuvių 
gražų lietuvių sąskridį Nukry- tarpe.
žiuotojo Jėzaus Seselių Vienuo-j P-nai Shatai yra ilgamečiai 
lyno rezidencijoj. j “Darbininko” skaitytojai ir rė-

Čia tikrai galima lietuvišku mėjai. Jie yra stambūs biznie- 
būdu ir pailsėti ir pasivaišinti, riai, turi savo machine shope, 
Todėl iki pasimatymo rugsėjo o pirmiau turėjo batų dirbtu- 

- — - — ! ------------- --- ------------- ------------------------------ i— •

čius praneša, kad tos dienos nelė Danutė Shatas,. Petro ir 
’ ~i duktė,

Yra planin-: studijuojanti Šv. Elzbietos li
goninėje, Brighton, Mass. slau- 
!gės mokslus sėkmingai išlaikė 
kvotimus ir gavo slaugės kepu
raitę.

P-lė Danutė yra 
North Abington High

iinius mokslus baigęs Nashua 
ir New Hampshire Universite
tą. Medikalius mokslus baigė 
McGill Universitete, Kanadoj. 
Apsivedė su p. Elizabeth Cull, 
RN, iš Quincy, Mass.

"Dr. Elkavičius apsigyveno 
Troy. N. Y. su šeima spalių 
mėn. 1940 m. Prasidėjus karui, 
jis įstojo į Armijos Oro Jėgos 
kaipo chirurgo asistentas ir 
buvo užsienyj Europos karo 
veiksmuose. Būdamas Majoru 
užsitarnavo dvi ETO kautynių 
žvaigždes ir taipgi nuo Oro 
Chirurgo citatą, US Army Air 
Corps.

Troy mieste buvo veiklus or
ganizacijose ir kaipo gydyto
jas.

A. a. Dr. Pranas D. Elkavi
čius, Jr. paliko dideliame nu-' 
liūdime žmoną ir du vaikeliu— 
Elizabeth Ruth ir Praną D. 
III, gyv. Troy; savo tėvelius 
šiame mieste; dvi seseris — p. 
K. Kazlauskienę šiame mieste 
ir p. J. Styrną Rochester, N. 
Y.; vieną brolį — Juozą Elka- 
vičių šiame mieste, ir daug gi
minių.

Iškilmingos gedulo šv. mišios 
buvo atnašaujamos Šv. Kazi- 
miesto lietuvių parapijos baž
nyčioje už a. a. Dr. Prano D. 
Elkavičiaus, Jr. vėlę.

Velionies tėveliai pp. P. El- 
kavičiai yra LDS 65 kuopos 
ilgamečiai nariai. Taigi LDS 65 
kp. valdyba ir nariai, taipgi pp. 
Vincas ir Teklė Mitchell reiškia 
velionies šeimai ir tėveliam ir 
jų šeimai gilią užuojautą.

LDS Centro Valdyba taip 
pat reiškia gilią užuojautą ve
lionies tėveliam ir jų šeimai. 
Lai Dievas suteikia a. a. Dr. 
Prano D. Elkavičiaus vėlei am
žiną ramybę!

jskrityje. Pradžios mokslą bai- 
įgė valsčiaus mokykloje. Suka
kus 21 metams, rusų caras pa- 

; šaukė į kariuomenę. Tarnau
jant kariuomenėje iškilo rusų- 
japonų karas, kuriame jam te- 

. , . 'ko dalyvauti karo veiksmuose Tremtiniams maisto rinkimo, ..................., , ... , fronte. Po karo laimingai grizovajus musų kolonijoje jau pa-l ,J J ... . .. namo ir po kelių metų atvykosibaigė. Tėvai Pranciškonai iš
Greene. Me.. kurie patys dau
gumoje yra pergyvenę sunkias

paramos.
I

LEW1STOH, ME.

įspūdinga tinių. kolonijų
vadų.

Mergaičių Programa
Pievoje, atvirame ore. įvyko Europoje dienas, su didžiu pa- 

merg a i č i ų,' siaukojimu patys perėjo per 
Šv. mišias naujoviška programa. Ją vedė geraširdžių lietuvių namus,

Ambotas iš šio vienuolyno kapelionas, kun. į rinkdami maistą. Mūsų koloni-
Pradžioje pa- ja nedidelė, tėra tik kelios de-

tarti kun. šimtys šeimynų, kurios užjau-
Kalbėtojas čia badaujančius tremtinius, 

napolio. Giedojo seselių choras, kvietė lietuvius pagelbėti paši- bet vis dėlto surinkta graži
varg. pritariant žymiai muzi- statyti seselėms erdvesnę kop- tremtiniams dovana: 460 svarų
l:ei p-lei “ 
Švenčiausiu
K. Urbonavičius iš Bostono.

į Ameriką. Atvykęs sunkiai 
dirbo ir mokinosi. Turėdamas 
stiprią valią ir didelį darbštu
mą baigė pasaulietišką mokslą 
ir paskui jausdamas pašauki
mą į kunigus įstojo į semina
riją, kurią ir baigė prieš 25 
metus.

Jubiliejatas klebonavo 16 me- 
tų Šv. Onos parapijoje, Spring 

1 Valley, III. Dabar vikarauja 
1 svetimtaučių parapijoje, Ohio, 

Ecker. Palaiminimą lyčią. nes dabartinėje, kurį į- maisto ir 140 svarų drabužių.. jy 
suteikė prel. Dr.'rengta viename vienuolyno na-i............... ... ” ~ ’

mo kambary, nebetelpa, ypa- 
‘ tingai, kai atvyksta kiek sve- 
' čių. 
I

Po šių pamaldų vyko iškil-isios įdomiais lietuviško miško (jie labai daug taip pat vertin- 
minga procesija prie lietuviš-'gyvūnijos kostiumais perstato gų rūbų aukojo), P"— 
ko kryžiaus, kurį seselės per-j Vaičiūno veikalą, 
nai pasistatė savo puikiame gė- parčio) 
lių sodely. Čia šio vienuolyno jaunesnėsės įdomiai pažaidžia Vaznienė, Redmanai, 
kapelionui, nesenai iš tremties keletą žaidimų, 
atvykusiam žymiam rašytojui lietuviškuose 
kun. St. Būdavai vadovaujant šoka tautinius šokius: 
visi atkalbėjo Lietuvių Dieviš-' Kalvelį ir Blezdingėlę.

I 
Į

Prasidėjo su pamaldomis 
prie specialiai parengto alto- stovyklaujančių 
riaus atvirame ore. 
laikė prel. Jonas 
Hartford. Conn. Jautrų pamok- St. Būdavas. 
dą pasakė iškalbingasis kun. kviesdamas žodį 
Dambrauskas. MIC.. iš Maria- Dambrauską, MIC.

Procesija Prie Lietuviško 
Kryžiaus

Aukotojai buvo šie: Rudokai. Jubiliejatui. kun A Rup.
Baltrušaitienė. Simokaitienė.: M Unkime Ugiausjų metų 
Leonavičienė. Ceraškos. Simo-I^

i kaičiai. Tamošiūnienė, Banai- Į
Jaunos mergaitės apsirengu- tienė, šemeklienė, Petrošiai

Žvalgaitis.

6 d., Brocktone.

Specialūs Bosai

Kor.

baigusi 
School.

slaugių

vę. Sveikiname pp. Shatus kai
po sėkmingus biznierius ir jųjų 
dukrelę Danutę už gabų moki- 

’nimąsį.

Samataus- 
“Laimės (Pa- kienė, Pažereckienė. Kondra- 

Žiedas”. Po veikalo tienė. Pranckienė, Gaudiešienė, 
Adomė- 

Šimkūnienė. 
Norbutai. I. Daunys; A. Dau
nys. Jasudai, Vitonis, Vitonie- 
nė, Meškiai, Aišmontai, Šaba- 
nienė, Čiužai; Ašmiegienė, 
Paušiai, Kauneckiai, 
nė,

CLEVaAI®, ORIO
Pa-Panelės Šv. Nuolatinės 

galbos parapija, kitaip vadina
ma, naujoji parapija, ateinantį 

, sekmadienį rugp. 8 d. rengia 
• didelį pikniką parapijos sode.

Piknikas prasidės pirmą va
landą po pietų. Šį pikniką kai 

Bartkie- ^as vadina lietuvių vasaros 
Varaneckiai, .Kalveliai, Bi- festivalu, nes tikimasi daug 

kulčiai, Baniuliai. Vasiliauskai, svetelių iš visų kampų suplauk- 
Sabaliauskai, Vaitonis, Baltru-Girdėti, kad kai kas ketina 

ir Breit-'atvažiuoti net iš artimesnių 
(kaimyninių miestų ir miestelių. 

Visiems geraširdžiams auko- Taigi bus progos daug kas pa- 
' ’ ‘ ’ i daugeliu savo

nos. Programas baigiamas A-j vardu tariame nuoširdų ačiū, . draugų susitikti. Parapijos so- 
merikos ir Lietuvos himnais. ‘ Koresp.^as tikrai yra tinkama vieta
------------------------------------------------------------------------------------ — įšiam piknikui. Šiais metais jis

o vyresnėsės nienė. Bertašienė, 
kostiumuose pa- 

Šustą,
Visos 

kajai Jėzaus Širdžiai Pasiauko- padainuoja lietuviškų dainelių, 
jimo Aktą. (Akto kopiją gavo I Visa didelė minia žiūrėjusi 
kiekvienas dalyvis). Apie Lie- ; programą, negalėjo atsistebėti, 
tuvos dabartines kančias, ir a- kaip į tokį trumpą lailcą atos- 
pie jos kovą su dabartiniais jos togaudamos mergaitės pievose 
budeliais. įspūdingą kalbą pa-1 ir pamiškėse galėjo taip daug šaitienė, Drajeckienė 
sakė ką tik iš tremties atvy- 
kęs jaunas visuomenininkas
Dr. Vincas Šmulkštys. Vis'
bendrai sugiedoję “Marija. Ma
rija” skirstėsi ir vyko pietauti.

išmokti. mozens.
. . . ................. IGeriausiai pasižymėjusioms,

lietuvių kalboje įteikiama dova- tojams badaujančių tremtinių matyti ir su

— ■ ■ ■- - ■——————— - ■ — 'i . ■ .i ■ - ■ ■- — -i " pAZVAlAZV V4A. JZO
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August 1 Sale

Bernardas Koraitis

Didelis Išpardavimas
Šį Rugpiūčio mėnesį, I. J. FOX kompani

ja skelbia didelį moteriškų kailinių išpardavi
mą. Šiame išpardavime kailinių kainos labai 
sumažintos. Nelaukite žiemos — pirkite kaili
nius dabar. Žinote, kad žiemą kailiniai daug 
brangesni ir jų yra mažesnis pasirinkimas 
kaip dabar. Taigi, naudokitės z\ugust Ist Sale! 
Įsigykite kailinius šiandien. Mūsų krautuvėje 
yra plačiausias vėliausios mados moteriškų 
kailinių pasirinkimą

#^|li medžiai duoda daug pavėsio 
J^Įnet ir kaitriomis vasaros die- 
J^įnomis, tad čia visada malonu 
♦Vi ir tikrai gražu.

Y šokti parapijos salėje, grojant 
«£» geram ir visų mėgiamam Sun- 
♦j* ny Michael’s orkestrai.
♦j* Tad ir seni ir jauni yra kvie- 
*|* čiami į šį pikniką. Taip pat te- 
*♦* i ko puse ausies nugirsti, kad 

tremtinių grupelė ketina pa- 
j šokti tautiškus šokius ir padai- 
i nuoti keletą puikių lietuviškų 

dainų. 0 Clevelandiečiai tikrai 
myli savo tautiškus šokius ir 

X savaisias dainas. Todėl kas gy- 
Avas į pikniką, o rengėjai mano, 
«♦ kad visi bus visu kuo nepapras- 
Vltai patenkinti.

Antanuko švogerh.

Šokikai galės linksmai pasi-

Tad ir seni ir jauni yra kvie-

SO. BOSTON. MASS.

Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas Bernardas 
Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir „ - .
žinovas. Per jį pirkdamos kailinius dar 5?*7JįC^rSMINCTON 8TH,Et 
gausite 10% nuolaidos. Lauksime jus at
silankančių. BOSTON, MASS.

J Tėv. Pranciškonų Vienuolyno 
Pašventinimo Iškilmes 

Kennebunk Port, Maine
Specialūs busai iš So. Bosto

no išvyksta rugp. 15 d. 7:30 v. 
ryte nuo “Darbininko” namo

I Tiv. Pranciškonų Vienuolyno 
Pašventinimo Iškilmes 

Kennebunk Port, Maine 
Specialūs busai iš Brocktono, 

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

Piknikai — išvažiavimai
Sekmadienį, rugpiūčio 8 d. į- 

vyks Šv. Onos draugijos pikni
kas Sokolo ūkyje. Kviečia vi
sus dalyvauti.

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. 
Nashua’iečiai važiuoja į Lietu
vos Pranciškonų iškilmes ir 
pikniką Kennebunkport, Maine. 
Autobusai jau užsakyti ir da
bar tik reikia, kad visi užsira
šytų važiuoti. Autobusai išeis 
nuo Šv. Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčios po 7 vai. rytą šv. 
mišių. Kviečiame visus išklau
syti šv. mišių 7 vai., o apie 8 
vai. rytą galėsime išvažiuoti. 
Tikietų kaina į ten ir atgal 
$2.50. Tą pačią dieną tikietų 
neparduosime. Taigi iš anksto 
nusipirkite tikietus pas Mrs. T. 
Mitchell, 36 E. Pearl St.

Daug kas klausia ar bus 
valgių ir gėrimų nuvažiavus į 
iškilmes ir pikniką? 
gausite ir valgių ir 
kiek tik norėsite.

*j* kampas E ir W. Broadway. Ke- 
lionė ten ir atgal $3.25. Bilie- 

X tus galima gauti: pas A. Ma- 
♦♦♦ jauskaitę, A Ivašką, S. Grigą-

lionė ten ir atgal $3.25. Bilie-
pas A. Ma-

navičių ir Darbininke”.

PHILADELPHIA. PA.

į viską tėvynės. Deja — bet gi 
įvyko tas. Tačiau raminu save 
-tuo, kad geras tėvynainis - pa- 

,’įtrijotas gali tarnauti savą jai 
.tėvynei visur, kur tiktai jį liki- 
mas nubloškia.

“Širdingas pasveikinimas nuo 
Elenos Kisielewskos”. XX.

PAIEŠKO

«

Balsas Senatorės Elenos 
Kisielevskos

Kiek" laiko atgal “Darbinin
ke” tilpo pranešimas apie atvy
kimą iš tremties į Kanadą uk
rainietės senatorėc, ponios Ele
nos Kisielevskos, kuri dabar 
tos žinios pranešėjui, dėkoda
ma už atmintį ir triūsą, at
siuntė tokio turinio laišką:

“Gerbiamas Tamsta! — Esu 
ištikrųjų labai nustebus Jūsų 
geros atminties dėlei apie ma
ne ir taip nuoširdų pasveikini
mą manęs, širdingai ačiū už 
tą! Niekuomet nemaniau tada, 
prieš 19-ką metų, kada turėjau 
laimę pažinti jus, kad kada 
nors sugrįšiu čion, kaip išvyta 
tremtinė iš brangiausios už

Baika Alfonsas, kilimo iš 
Lietuvos. Šiaulių apskr., Linku
vos valse., Triškonių km. Da
bar gyvena tremtyje — Vokie
tijoje.

D. P. Camp “Kurhaus”
13b Traustein

USA Zone, Germany.
Prašau atsiliepti mieli tautie

čiai pažįstami, giminės ir kiti 
kilę iš tų apylinkių.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 20®

Tel. B-1944
207 P ARK BUILDING 

Worcester, Mass.
275 Malu St., Webster, Mass.

DARBO DIENOS MILilNISKAS

Suvažiavimas - Piknikas

Taip,! 
gėrimų Į 

į

\
Rugpiūčio 22 d. įvyks Šv.| 

Kazimiero lietuvių par. pikni
kas Sokolo ūkyje. Pirmas pa
rapijos piknikas, įvykęs birže
lio 27 d., davė gražaus pelno— 
$348.80. Sunkiai darbavosi ko-i 
misijos pirm. K. Nadzeika, Jo-Į 
nas Okulevičius ir kiti.

------- Inkš--------
PIRMADIENĮ,

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

Thatcher Street, Brockton, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
rengia puikią dienos iškilą.

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

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

RENGĖJAI.

hashua.uk


Penktadienis, Rugpiūčio 6, ’48

VIETINES ŽINIOS
a š š

ZINUTĖS
Dirbdins Lietuvišką 

Kryžių

Kontautas buvo pakvietęs ir 
tremtinius, kad šį floatą pada
rius lietuviškesnę.

Dalyvavę tremtiniai mielai 
sutiko pasirūpinti lietuviško 
kryžiaus padirbdinimu. Tam iš-

Kaina į ten ir atgal tik $3.25.
Tik tai kelionei turite iš 

anksto arba tuojau bilietus įsi
gyti. Jų galite gauti “Darbi
ninke”. Yra užsakyta trys pui
kūs busai. Jei atsiras daugiau 
norinčių specialiais busais va
žiuoti — užsakysime daugiau. 
Tik tą turime žinoti kogrei- 
čiausiai. Bušų Komisija.

sn-'rinkta komisija iš inž. Jono 
dėlei, Vasio, inž R. Budreikos,

Rugpiūčio 2 d. parapijos
Įėję įvyko susirinkimas aeiei: Vasio, inž R. Budreikos, sta- 
lietuvių jaunuomenės dalyvavi- liaus starinsko ir liaudies mo- 
mo milžiniškoje šios diecezijos kytojo Vakauzo. 
parade, spalių 3 d. Yra nutar- lietuvių jaunimas 
ta turėti lietuvių “floatą” su 
lietuviško styliaus kryžiumi. 
Todėl į šį susirinkimą kun.

Tuo tarpu 
kviečiamas 

registruotis parade dalyvauti.
Rap.

Ar Vežtis Pietus?

e
Lietuvos Generalinio Konsulato New

Yorke Paieškomi Asmenys:
Paulaus-< Kazimieras, iš Babtų vai., 

atvyko A-

4

DAKTARAI
i Lietuvių “Flotilas” 

Užregistruotas
♦-----------------------------------------------------------

•OU 4476 

OPTOMETRISTAS
515 E. Brotdw*y 

•o. Boeton, Mass.
Ofiso Valandos Uskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai

•ettadieniais nuo 2 iki *-tal.
4------------------------------------------------ <♦

;*r uis

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymoor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą

L >. t <«■■•■ -*

TeL TROvbridge 8330

J.Repshis.M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Tnman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A.J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boaton 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Maaa. 
Tai. Parkway 1233-W

STAPONIENE - 
kienė, Gargždų vai., 
merikon pas dukterį.

STRAKŠIENE -
Kotryna, iš Skuodo 
tingos ap.

STRAŠINSKAS, Antanas, iš
Pažaislio vai., Kauno ap.

STUCKCNIENE - Dominaus-
kaitė, Elzbieta.

STUMBRAITE - Karosienės, 
Petronėlės giminės ir pažįsta
mi prašomi atsiliepti.

ŠULSKUS, Juozapas, iš Ute
nos apskr.

ŠUMSKAITĖS
Katrė ir Ražinka, 
kių vai., Trakų ap.

ŠVAŽAS, Juozas, iš Akmenės!darnos, Tauragės ap. 
vai., Mažeikių ap., ir jo sūnus 
Juozas, gim. 
Chicagoje.

ŠVEDAS,
iš Stakliškių 
taus ap.

SVITERIS, Juozas,
Brooklyn, N. Y.

SZADZIEWICZ, Leon, sūnus 
Aleksandro, iš Klidzionių km., 
Trakų ap., Vilniaus ’rėdybos, 
gyv. Milwaukee.

TARULIS, Antanas, iš Dau
gailių Zarasų ap.

TUMAITĖ, Tevadora, iš Luo
kės vai., Telšių ap.

URBANOWICZ, Wincenty, 
sūnus Maciejaus ,iš Klidzionių 
km., Trakų ap., Velniaus rėdy- 

|bos.
j URBANOVVICZ, Zofija, duk-
: tė Wincentego.
i VAI DAKA VIČIUS, Jonas, iš 
Balninkų vai.

•.i VAINAUSKAITE (Wainows-
ky). Olga, iš Gelgaudiškio vai., 
Šakių ap.

VAITKUS. Vincas, iš Taura-
I gės ap.

VALANGEVIČIUS, Rokas,
Į iš Merkinės vai., Alytaus ap.

VALIUŠYTE. Julija.
VANAGAS, iš Ročiškių km.,

i
iI
1

Šakalytė, 
vai., Kre-

Kau- .

Ona, 
duktė-

lir 
i.. 
iis

Bostono Lietuvių šokikų grupė, kuri pašoks tau
tinius šokius Lietuvių Dienoje Kennebunk Port, Me., 
rugpiūčio 15 d.

Kaikurie klausia ar vyks
tant į Kennebunk Port, Me. 
rugp. 15 vežtis pietūs ar ne? 
Provinciolas kun. J. Vaškys, 
lankydamosi Bostone, pranešė, 
kad darbščiosios Lewistono lie
tuvės moterys ruošia karališ
kus pietus dėl kokio 800 sve
čių. Todėl patariame dėl pietų 
nesirūpinti. Ten nuvykę gausi
te. Be to veiks bufetai. Klau
sėjai matyt dar nežino Tėvų

Pranciškonų Prietelių 
Susirinkimas

i

Milžiniškos Katalikų Jauni
mo parodos vadovybė paskelbė, 

; kad jau yra užregistruota 45 Pranciškonų svetingumo. Tą 
floatai”, kurie toje parodoje patirsite nuvykę į Kennebunk

•» i

Į 44.
dalyvaus. Paskiausiai tapo už
registruotas lietuvių “floatas” 
vardu “Lithuania Fight for 
Freedom”.

Parodoje dalyvaus tik jauni- 
mas nuo 12 iki 25 m. amžiaus. 

'Lietuvių Šv. Petro parapijos 
jaunimas, smarkiai ruošiasi ir 
daro planus, jauno ir energin
go kun. Kontauto vadovybėje, 
puikiai šiame parade pasirody- 

i ti, ir lietuvių vardą ir jų tau- 
įtos dabartines kančias išryš- 
: kinti. Rap.

Port, Me. Busų Komisija.

Lankėsi
3 d.,Antradienį, rugpiūčio 

“Darbininko” redakcijoj lanke
isi kun. Jonas Skalandis, Šv. 
'Juozapo lietuvių parapijos kle
bonas, Lowell, Mass.

Trečiadien, rugp. 4 d. lankė
si “Darbininko” administraci
joj kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro pirmininkas, ir kun. J. 
S. Švagždys, Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų Vienuolyno ka
pelionas iš Brockton, Mass. 

j Taipgi lankėsi kun. Dr. An- 
toninas Jurgelaitis, O. P., ką1 

įtik grįžęs iš Pietinės Amerikos, 
kur užbaigė aukštuosius moks
lus ir gavo literatūros dakta
ratą. Kun. Dr. A. Jurgelaitis

no ap. 
ZIMBLIS - Bateikaitė, 

ir jos sesuo Petronėlė, 
rys Mykolo.

ŽIŪRAITIS, Juozas, Petras 
Saliamonas, gyv. Waterbury, 
Jankų vai., Naumiesčio ap. 
ZUBRICKAITE, * duktė Mo

tiejaus, iš Seinų ap.
ŽUKAUSKIENE - Ramoš

kaitė, Ona, iš Panevėžio.
ZABIELYTE - Aližauskienė, 

Barbora, iš Berčiūnų km., Du
setų vL, Zarasų ap.

ZABULIONIS, Karolis, iš 
Surdegio km., Debeikių vi., U- 
tenos ap.

ZAKARAS, Jurgis, iš Kve-

žuvys (horned pouts) ir vie
nas ungurys. Vanduo tapo nu
leistas ir žuvys sudėtos j van
dens kibirą. Bet nieks negali 
išaiškinti kaip tos šviežaus 
(prėsko) vandens žuvys ir un
gurys ten atsirado?

t

Rugp. 3 d., “Darbininke” 
vyko Lietuvos Pranciškonų 
prietelių susirinkimas dėlei ek
skursijos į Kennebunk Port, 
Me. rugsėjo 15 d. reikalu. Pa
sirodė, kad yra paimtas 3 bu
sai ir jie manoma pripildyti. 
Jei iš anksto daugiau užsaky
mų nebus, tai daugiau busų 
nesamdyti. Tiems bus duodama 
pirmenybė, kurie ankščiau vie
tas užsisakys.

Iš Bostono vyks būrelis dar
bininkų pagelbėti tėvams Pran
ciškonams darbuotis. Jų tarpe 
“laimės rato” specialistas Al. 
Kleponis, Al. Bishop, S. Grigą-1 
navičius, V. Valatka, pp. Bra-'__  _____________
zauskai, St. Mickevičius, A. zlotų ir 10 karčių rugių. Ūki- 
Grabijoliūtė ir daugelis, kurių ninkams labai sunku išsivęrs- 
neteko suregistruoti.

Paaiškėjo, kad iš Bostono 
vien tik

i-

VARGAS PAVERGTO 
JE LIETUVOJE

Šiomis dienomis p. J. K., 
gyv. Windsor, Conn., gavo laiš
ką nuo savo draugo iš Suval
kijos, kuris yra Lenkijos pa
vergtas ir valdomas, kad ir ten 
labai sunkus gyvenimas. Ūki
ninkai apkrauti dideliais val
diškais mokesniais. Rašo:

“Pavyzdžiui man pačiam rei
kia per metus sumokėti 50,000

I

Specialūs Busai Į Pašven
tinimo Iškilmes,

Kennebunk Port, Maine
j Iš South Bęstono į didžiąsias
Į Lietuvos Pranciškonų Šv. An-
i tano Vienuolyno ir Koplyčios 
Pašventinimo Iškilmes, Kenne-

i bunk Bart. Maine, rugpiūčio g a., 9
ilo d , Beia specialus bu«u. Bu- va| kaJb& Lietuvjų Ra.
;sai išeis nuo "Darbininko’ 7:30 Valandoa
vai ryta. Kelionė i abu galu į B 
tik $3.25. Bet tai kelionei turite •

jtikietus tuoj įsigyti. Jų galite |
gauti: “Darbininke”, pas A.'ant 1600 ir

i Majauskaitę, S. Griganavičių, ’
A.

I
i
ĮI
Ii j
1
Į

ti”.
i Taigi ne tik Rusijos, bet ir 

programos dalyvių Lenkijos komunistinė valdžia' 
vyksta arti 50 jaunuolių iš spaudžia ūkininkus ir bendrai1 
Tautinių Šokių grupės. Atrodo, vjsus gyventojus.

| kad Bostono reprezentacija 
tose T.T. Pranciškonų ruošia
mose istorinėse iškilmėse bus 
gausi.

Lankėsi

v Rap. Pereitą savaitę lankėsi 
j Elena Danielienė su sūnum Jo-' 
jnu ir broliu Jonu Burneikiu.' 
i kuris atvyko iš Philadelphia, į ’ 
Pa. atostogauti pas pp. Danie- 

vice liūs, So. Bostone. Atsilankymo ~

(Šumskas), 
iš Kietaviš-

ŽEMEIKIS, Kostas, iš Vevir- 
gyv. ženų vi., Kretingos ap.

ZIEKfENE - Peterikė. iš 
Kazys ir Pranas, Tauragės ap., sesuo Jono Pete- 
- Jezno vai., Aly- rio.

ŽITKUVIENE - Ruseckaitė, 
gyv. Agnieška, iš Kalvarijos vi., 

Marijampolės ap.
Ieškomieji ar apie juos žinau* 

I tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
į Consulate General of Lithuania 

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

Amerikoje,

•ou 4818

FurnttureCo.

Ivašką ir k.
Bušų Komisija.

Kaip Geriausiai 
Nuvažiuoti?

i

klausykite įdomios kalbos.
Šią savaitę lankėsi Juozas 

Smilgis, buvęs LDS Centro pir
mininkas ir nuoširdus “Darbi
ninko” rėmėjas. Atsilankymo i 
proga atnaujino “Darbininką” 
dviem metam.

Lankėsi Aleksandras Vait- 
kūnas iš Providence, R. I. Jis 
leidžia So. Bostono apylinkėje 
atostogas.

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

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

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

Kaip geriausiai nuvažiuoti 
dabar pagarsėjusį Kennebunk! 
Port, Maine, bet mažai lietu
vių dar lankytą kampelį? Ten 

; rugpjūčio 15 d. įvyks naujai į- 
i rengto Lietuvos Pranciškonų 
i Vienuolyno Pašventinimo iškil
mės. Visi gyvieji lietuviai bea- 

'bejo norės ir važiuos jo pirmą 
į kartą pamatyti ir iškilmėse 
dalyvauti. Ten nuvažiuoti gali-; 
ma automobiliais traukiniais ir 
didžiosiomis busų linijomis. 
Bet patogiausiai ir pigiausiai 
bus ‘vykti specialiais busais, 
kurie išeis 7:30 vai. iš ryto, 
nuo “Darbininko”. Grįš tą pa
čią dieną ir į tą pačią vietą.

g Į byla į aukštesnįjį Federalį Tei- 
g/smą, nes šis Teismas neturėjęs 
9 jurisdikcijos šios bylos spręs- 
X ti.

Išvyksta Savaitę 
Ankščiau

Lietuvos Duktefų D-jos
‘ pirmininkė, Barbora Gailiūnie- proga, Mrs. Danielienė papirko f 
nė iš So. Bostono ir Petronėlė knygų nuvesti savo tėveliui į 
Vasiliauskienė iš Dorchester šį 
sekmadienį išvyksta į Kenne-j 
bunk Port, Me. Ten jos paatos- čečkauskas 
togaus ir £ale savaitės pagel- jjs atvyko atostogų pas savo 
bės pasiruošti prie milžiniškos gimines pp. Kiškius į Worces- 
Lietuvių Dienos, 
rugpiūčio 15 d. po Tėvų Pran
ciškonų Šv. Antano Vienuoly
no, koplyčios pašventinimo.

Rap.

Phila., Pa. 
Lankėsi inžinierius 

iš Detroit,

I

Užsisakykite Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co,
Grofton Avew Islington. Mass. |

TaL Dedham 1304-W >||
L PRANAS GKRUUiKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Teisėjas Uždraudė Masinį 
Piketavimą Uukernės

Teisėjas Daniel T. O’Connell 
Aukštesniame Teisme išdavė 
American Sugar Refining Co., 
South Boston, pradinį draudi
mą masiniai piketuoti streikie- 
riams tą dirbtuvę, bei vartoti 
garsiakalbinį troką, su perdide- 
liu garsu.

Unija su tuo nuosprendžiu 
nesutinka ir davė teismui pa
reiškimą, kad ji kreipsis su šia

Paliko Mešką Ant 
Šalygatvio

Bostono vidurmiesty, prie 
Pearl St. ant šalygatvio buvo 
palikta 300 svarų meška. Lai
mei, kad ji buvo negyva. Bet 
vistiek daug merginų ir mote
rų išgąsdino, nes tas įvyko a- 
pie 5 vai., kuomet iš apdrau- 
dos firmų tūkstančiai darbi
ninkių skubėjo namon.

Pašaukta policija nusigabeno 
negyvąją mešką nuovadon ir 
uždarė šaldytuvan.

Paaiškėjo, kad meška buvo 
ezpresu atsiųsta iš N. H. B. R. 
Baldvinui į jo ofisą. Jam pa
čiam ten nesant, jo draugai nu
sprendė iškirsti šposą. Išvynio
ję mešką paguldė ją ant šaly
gatvio ir savo tikslą atsiekė.
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kuri įvyks ter, Mass.
iii

Žuvys ir Ungurys ant 
Cambridge Liet Kliubo 

Stogo

Atostogauja

Kas norite Įsigyti BauHto> 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

I
Povilas' „ ■„i gvv. Colnnsville.

^'cn. VARNAITIS. Augustas, ir 
Jonas, iš Liudvinavo vai., Ma- 

Irijampolės ap.
V AURAS, Konstantinas, gyv. 

Hartford, Conn.
VENDEL - Preikšaitė, Uršu

lė. iš Gargždų vai., Kretingos 
ap., Chicagoje.

WENTON ar Wanton, 
ter (gal Venckauskas), 
Fitchburg. Mass.

VERBICKAS. Mykolas ir 
ir žmona Kavarskaitė, . Alek
sandra, iš Veprių vai., Ukmer
gės ap.

VINCKAITĖ, Jadvyga, duk
tė Antano, gimusi 
Mandžiūrijoje.

VIŠNIAUSKAITfi -
ka, Teklė, iš Raseinių

VOLKOVSKA - Višniauskai- 
tė, Teklė, iš Raseinių ap.

VARNAGIRIENE - Vitkaus
kaitė. Teofile, ir seserys Ona 
ir Uršulė, bei brolis Kostas, iš 
Igliaukos vi., Marijampolės ap.

VIRBICKAS, Liudvikas, iš 
Marijampolės ap., gyveno Wor- 
cester, Mass.

VISOCKAITE, Liucija, gyve
nusi Alytuje.

VITKAUSKAS. Kostas, ir 
jo seserys Ona, Teofile Varna- 
girienė, ir Uršulė iš. Igliaukos 
vi., Marijami>olės ap.

VITKUS. Kostas, Petras ir 
Pranas, iš Skuodo vi., Kretin
gos ap.

VVOSIELIUS (Vosylius ?), 
Frances (Francas).

VIŠNIAUSKAS, bęolis Pauli
nos Bernotienės.

ZAILSKAITE, Rozalicija, iš 
Simno vai., ištekėjusi, gyv. Phi- 
ladelphijoje.

ŽEBRAUSKIENE - škeriūtė, 
Magdė, iš Ūdrijos parap., Aly
taus ap.

ZELIONKA - Zelenkevičius. 
našlė ir vaikai Juozo Zelionkos- 
Zelenkevičiaus.

ZELIONKA - Zelenkevičius.

I

bu-
GRABORIAI

p. Pranas Razvadauskas, 
vęs L. Vyčių Centro pirminin
kas ir vienas InternationaI 
Cafe, So. Boston, savininkų, su 
savo šeima atostogauja.

Iš atostogų krašto sveikina 
visus.

Wal-
gyv-

t 
I

Spaudoje tapo paskelbta, 
kad ant senojo Cambridge Lie
tuvių Kliubo (Main St.) stogo, 
(įdubime, kur buvo susirinkęs katalikišką spaudą— laik- 
lietaus vanduo) rasta gyvos 8 " *

Skaitykite ir platinkite

raštj “Darbininką”! Harbine,

Draugijų Valdybų Adresai

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
801 Oth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirminlnkas — Pranas TuleUda,
702 E. Sth St, So. Boston, Mass.

Prot RaOt — Jonas GBneckis. 
S Thomas Pk., So. Boaton, Mass.

Fln. Ratt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Siath St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičjua, 
680 S. Seventh St, 8. Boston, Maaa

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 
402 E. 7th St. So. Boaton. Maaa

į Goriausia UMga Vytoms Ir Netariau yra į SOUTH BOSTON CAFE

fe 

į 

fe 

/' 
• z< 
’✓< 
> Z*

>z<
M

V \ Vincas Balakonls, Savininkas.
z>\

\ Pagamina gerus lietuviškus pietus,

Volkovs- 
ap.

YAKAVONIS 
Fanerai Hone

741 No. Mam St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

•alsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1560

>z.

H iz<
H
)Z-
Zi►z!

>Zi
z<

>Zi
IZ< 
• z!
>z'

I užlaiko geriausį alų, vyną ir degti

251 f«t Brokhny,

W ne, ir visiems draugiškai ir manda- 
> giai patarnauja.

$Mfh Boston, Mass.

ŽALUSIAS
FUNERAL HOMB

664 East BraMhray 
SOUTH BOS7OM, MAM 

O. A. Žale ta kas, F. E. ŽcictskM 
Graborial Ir Balumuotcjal.

Patarnavimu dieną Ir naktj. 
Koplyčia tcrmcnlma Dykai. 

NOTART PUBLIC 
T«L ŠOU Boston 0BK

sa’
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mums nesą ko perdaug 
skubintis, nes 
spėsią atmesti

i gal. Nauji esą ginklai iš- 
Tuo tarpu vienas iš mū- rasti; dabar kariuomenė 

sų pasiėmęs degtinės vy- plačiai sėkmingai varto-

(Tpstays)

BANDOME PAPIRKTI 
SARGYBĄ

t

vokiečiai 
rusus at-

ko sargybinių papirkti, janti tik išrastą “panzer-į 
kad leistų pasiimti daik- faustą”, kuris rusų tan-

reiškia pražūtį.tus. Viskas būtų pavykę, kams 
jeigu jis būtų išnaudojęs Mum atrodė, kad jis pats 
gautąją progą. Jis pri- netiki, tam ką jis kalbėjo, 
krovęs vežimą, kadangi nes ant ryto jis atėjo at- 
netilpo 30 asmenų daiktai J 
vienkinkiame vežime, nu- įsakymą 
ėjo pas kitą ūkininką ki- gal.
to vežimo paimti. Daiktų 
prikrautas vežimas at
kreipė sargybų viršininko 
pro šalį einančio dėmesį/ 
kuris tuoj suardė visą rusų 
planą beveik jau puikiai lydimi naikintuvų atvyko 
pavykusį, Sargybiniai be sunaikinti stoties ir trug- 
jo žinios priėmė kyšį. Da- dyti vokiečių susisiekimo, 
bar reikėjo laukti kitos Mes gi radomės tiktai my- 
panašios progos, kad patį.lios atstume. Bombone- 
sargybos viršininką pa-į šiai nesėkmingai išmetę 
pirkti, kuris pats dabar‘savo krovinius grįžo į sa- 

kad galėtų vo bazę, o naikintuvai pa
suko mūsų pusėje civilių 

bombarduoti.

sisveikinti, kadangi gavęs 
pasitraukti at-

ŽIŪRIME GILTINEI 
I AKIS

Pietų metu pasirodė 10 
bombonešių, kurie

I

pasaulio 
tas mūsų 
kun. dr. 
Nežiūrint

DARBININKAS
■M- |

1

j

Šiomis dienomis vyksta Anglijoje Olimpiados 
įvairūs žaidimai. Tai sportas, kuris siekia kiek
vienoje savo srityje rekordo. Šie du amerikiečiai 
sportininkai žygiuoja eisenos žingsnių 10,000 me
trų. Kuris iš jų pirmas pereis tą tolumą ir per

L,
kurs buvo kritikiškame padėji
me Franklin Square ligoninėje, 
dėkui Dievui, sveiksta. Prade o 
kalbėti ir juokauti su saviš
kiais ir kitais jį lankančiais.

| Net du šliūbai įvyks su mi- 
šiomis sekmadienį, rugsėjo 5 d. 
Loretos Starinskaitės ir Adelės 

; Zerkauskaitės. Vienas bus 10 
vai., o kitas 11 vai. ryte. Kle
bonas vis dar laikosi nus’statv- 
mo, kad visi katalikiški šliū- 

sūnums ir kiltiems giminėms, bai būtų su mišiomis.
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje. ! Mūsų bažnyčia yra tikrai ka- 

----- ----- -— talikiška, visuotina, tarptauti- 
Nusisekė... nė. g^tadienį, liepos 31 d. kun.

U. N. Vajus badaujantiems dr. Mendelis laimiao moterv<>

Ilgiausių Metų!
Sekmadienį, rugpiūčio 1 d. 

buvo džiaugsmo diena Lašči- 
kausko Prano gyvenime, nes 
tą dieną jis vedė sau už žmoną 
p-lę Eleanorą Smith. Leonas 
Vilkas ir Emilija Zableskytė 
buvo pirmoji ‘pora liudytojų. 
Kašinskai ir Pažėrai buvo ves
tuvių svotai. Kun. dr. Mendelis 
su pagalba kunigų Dubinsko ir 
Jono Mendelio priėmė jaunųjų „nkta virš $2,300.00, VAIKU- 
pasižadėjimus ir laimino mote- Cjų VAJUS atnešė aukomis 
rystės ryšį. $2,000.00. Visas bažnyčios prie-

Puota įvyko Lietuvių svetai- angis buvo prikabintas nuo. 
nėję, Hollins Street, kurioje traukų iš įvairių kampų pasau- 
dalyvavo arti 300 svečių. Pra- bo kenčiančių vaikučių. Vienas 

paveikslas ypač krito visiems į 
(akis ir spaudė ašarą. Tai buvo 
' nuotrauka berniuko cpie 8 me- 
(tų amžiaus kurs buvo visiškai ; 
kaklas ir buvo nutrauktos abi 
rankutės bombardavimo metu.

šeštadienį, liepos 31 dr kle- Tokių vargšų yra šimtai tūks- 
Tik vienas honag kun. dr. Mendelis atna- tančių kaip Europoje taip Azi-' 

kitas bebuvo likęs mūsų Į^vo gedulo mišias už vėlę a.a. joj- Gal ne vienas atsišaukimas j 
- ; . _, Į Veronikos Adomaitienės, kuri nebuvo taip graudus kaip ba-

Pavakarin didėjo k ano- savo vargus po daugel daužantiems vaikučiams.

U. N. Vajus badaujantiems dr MendeUg laimino 
vaikučiams, praves- dviejų kinų Mat mCs j
gailiaširdžio klebono 
Mendelio, nusisekė.

to, kad dvi savaiti 
i prieš tai buvo daromas atsi
šaukimas Tėvų Pranciškonų 
lietuvių reikalams ir buvo su-

nas Laščikauskas yra salės šei
mininkas. Ilgiausių metų ir' 
gausiausių Dievo malonių nau-< 
jajam šeimos žydiniui.

nyčios zomato, o kartu su'nes gausus tankų ir kitųi -----------
manimi sukrito nuo kelio sunkiųjų ginklų pabūklai Į A a. Veronika Adomaitienė 

pradėjo nykti traukdami 
Luokės keliu. jr_ . .

! apylinkėje.
r

laukė progos, 
gauti degtinės.

Jau pirmoji mūsų Kau- gyventojų 
natavoje praleista naktis "Vos spėjome išbėgti lau- 
rodė, kad mes galime ne-|kan, nes lėktuvų . patran- 
tikėtai atsirasti rusų vai-j kėlių sviediniai I 

"" ” smigo per stogus.
krito stačiai į ravus, aš gi 
tikėjaus saugiau pasislėp
ti mūrinėje bažnytėlėje, 
bet pribėgęs radau ją už-

džion. Tame pačiame na
me buvo apsistojęs karo 
daktaras, kuriam mes pa
pasakojome kaip gyvuliš
kai su* mumis jo -------- __
tautiečiai. Jis pats pritar- rakintą. Lėktuvai persė
damas liūdnai galva lin-|kioja, nebėra kur dėtis, 
gavo. Tačiau jo manymu, Sukri tau lauke prie baž-

atbėgusių jaunų vokiečių 
kareiviukų, kaikurie 16- 
mečiai, dar neužsigrūdinę 
kautynėse. Naikintuvas 
skrisdamas medžių viršū
nėmis mus gerai įsistebė
jo ir mus bandė jau gyvų __ ____ __  _____
nepalikti. Jis suko ir su-^što pradėjo rodytis darlsunkus> p,inag rūpesčių ir var- kurie taip gausiai sušelpė tuos 
ko žerdamas kulkosvai-i nedrąsūs pavieni skirtingi L, taį dabar paiisės. vargdienius.

Veronikos Adomaitienės,

nada, gausėjo gaisrų pa- metų našlystės. Galima sakyti, E—-----
švaistės, iŠ pamiškės kra- Į kad visas jos gyvenimas buvo geraširdžiams

Klebonas yra labai dėkingas 
s maldininkams,1

bažnyčia randasi pačiam vidu
ryje kinų kolonijos. Girdėjau jį 
išsireiškiant, kad dabar jis 
meldžiasi, kad Dievas leistų 
jam išmokyti ir apkrikštyti 
bent vieną žydą, tai ką jis dar 
nepadarė.

Veronika Lukšienė vis dar 
tebėra Maryland General ligo
ninėje. Nėra blogesnė, bet ir 
gerumos nesimato. Bažnyčioje 
vis maldos yra kalbamos už 
jos ir kitų ligonių pasveikimą.

| Teko sužinoti, kad mūsų kle
bonas į pereitus 6 mėnesius 
išsiuntė maisto tremtiniams ir 
alkstantiems Europoje ypač 

(Vokietijoje už $2,500.00. Tai 
yra tikras gailestingumo dar
bas.

Į Jo Eminencija Kardinolas 
i Innitzer iš Viennos Austrijos 
atsiuntė padėkos laišką su sa
vo paveikslu mūsų klebonui, 
kad išreikšti gilią padėką Aus
trijos kunigų už mišių stipen
dijas, kurias kun. dr. Mendelis 
laikas nuo laiko pasiuntė Aus
trijos kunigams.

Planai jau yra daromi pir- 
•mai parapijos rudeniniai vaka- jami ....

kulkosvai-i nedrąsūs pavieni skirtingi tad dabar pan^s. 
oiiuvvcu. Kazimieras Kučauskas rūpi-

avanpostai. Nebuvo- ko nosį laidotuvių tvarka. Nulydė- 
įbedelsti, bet... į kojas, Įta j Holy Redeemer kapus, 
daiktai dabar jau nebuvo Reišlciame užuojautą velionės 
galvoj, bus lengviau, o Į -------------------
maisto savo žemėje pa-1 ketų “lempų lrnlrc -i valiza z*I «

ko žerdamas 1
džių ir patrankėlių ugnį.-tankų siluetai. Tai sovietų 
Mūro atbrailos, žemės 
grumstai mus plakė. 
Kiekviena sekunde jau ti
kėjome atiduosią savo gy-

kiaurai Į yyĮję Tur būt lakūnai ti-
Vienijkėjo jau ne vieno gyvo , _ ____, __ _ų” į

kaks į valias. Vokiečių ne> negalėdami išpildyti 
i tankistai rengėsi dengimo Maironio raginimą “į kal- 
• kautynėmis, kad būtų gadiną įlipti aukščiausią, šir-

BALF SUTARTIS SU IRO
1948 m. liepos 20 d. Genevoje, Šveicarijoje BALF 

sudarė oficialią sutartį su International Refugee Or- 
ganization (IRO).

Pagal šią sutartį, BALF įgaliotiniai bei tarnau
tojai Vokietijoje ir Austrijoje, visose karo zonose, 
(išskyrus Sovietų valdomąsias zonas), įgyja juridi-Įiš traukinio 
nes teises ir IRO bei karo valdžių globą. Oficialių jų ■ mų. Jis pranešė, kad ryte 
įstaigų pripažintieji BALF pareigūnai gauna pilnas j traukinys išvyko Vienon; 

kas norėjo, tas galėjo į jį j 
-- kad profesorius 

savo šei-

nepalikę kada atsitolino.
Atsikėlę ant kelio pašte- c-r~ ________ ____
bėjome agonijos spazmuo- j Įima tvarkingai ištraukti Idyjg gailėjausi neišnaudo- 
se besitąsančius du vokie-[ ginklus ir žmones tuo pa- Ijęg anksčiau progos links- 
čių karius, o vienas krau-įciu neleidžiant pralaužti Irnesnėse sąlygose pasva- 
juose paplūdęs jau nebe-, fronto. Tai buvo, kaip jo^j anĮ šito mūsų kalnų 
sirūpino besaugoti savo, GoebeĮsas skelbė, lanks- karaliaus ir išgirsti, kaip 
gyvybės: gausūs šūviai tusis frontas”, kada vo- yra sakęs mūSų Tautos
galvoje ir krūtinėje rodė j kiečių strategijos .išminti- didelis vyras V. Putvins- 
jo greitą mirtį. Iš civilių mi vis traukiamasi “ į iš kis žemės balsą, tačiau ir 
ir šalia manęs stovėjusių i anksto pramatytas pozici- Į neužkuopę mes tą Tėvy- 
vokiečių karių niekas ne
buvo žuvęs.

Netrukus
lis, laimingai

sugrįžo bro- 
likęs gyvas 

bombardavi-

teises veikti šalpos, apšvietos ir labdaros reikalais. I 
Antras svarbiausias sutarties punktas užtikrina įsėsti ir, k

BALF tarnautojams teisę oficialiai rūpintis lietuvių suspėjo pavyti
tremtinių emigracija ir apgyvendinimo reikalais. To- mą ir kartu su ja išvyko. 

Jeigu būtume buvę kartuje srityje BALF įgaliotiniai gaus federalinės valdžios! 
ir kitų įstaigų pagalbą ir kooperaciją.

Šią sutartį su IRO pasirašiusi BALF įgaliotinė 
Europoje n-lė Isabelė Rovaitė ir toliau lieka darbuo
tis Vokietijoje. Darbui daugėjant, numatoma į Euro
pą siųsti dar keletą asmenų iš Amerikos.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

i Jeigu bu tume buvę kartu 
(ir turėję savo daiktus tai

jas”. Šį kartą tankistai I 
mums nebetikino, kad 
naujos šviežios divizijos 
bus mestos mūšin, bet pri
tarė, kad kuo greičiausiai 
reikia pasišalinti, nes už-Į 
virsiančios kautynės kiek-į 

I] vienu momentu. Bet abe- 
1 jojančių “Tamošių” buvo, 

kurie niekaip neįsivaizda
vo, kad vokietys prieš 
ruskį prakištų karą ir ši-

ŠIS-TAS
Leonardas Pauža ir žmona 

susilaukė sūnaus. Kun. Anta
nas Dubinskas suteikė---------------- nas įTUDinsaas suieme jam jrienei kuri jvyks sekmadienį, 

pažarų f o- krikšto Sakramentą sekmadie-1 gpalių 3 d
i išpildyti nį, rugp. 1 d. ir davė vardą Le-I arkivyskupijos
—l. — l nnarrln X7inr*r» TCyilratn fpvaici _ _ _ .

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DĄRBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS” .
366. West Broadtfty, So. Boston 27, Mass.

onardo Vinco. Krikšto tėvais > kunigų rekolekcijos šįmetą į. 
buvo Jurgis Kupriūnas ir Al-j pirmas dviejag
vina Kisielienė, naujagimio gi-1 * mėn Kun
minės- Sveikiname naujo Para'Įkas yra skirtas pirmai savaitei, 
pijiečio tėvelius.. ,Q abu kunįgaį Mendeliai išvyks

Grįžo iš atostogų kun. Anta-; antraj Tėvas Redemptoristas 
nas Dubinskas ir kun. Jonas: ^.yhvard bus rekolekcijų vedė- 
Mendelis. Po viso mėnesio 
ilsio abu kunigai stos į sunkų: _ 
mūsų parapijos misijų darbą.: 
Jiems grįžus Tėvas Pranciško
nas iš Maine, kun. Aleksan
dras Žiubrys apleido Baltimore.

Šv. Alfonso parapijos globė
jo atlaidai bus iškilmingai mi
nimi sekmadienį, rugpiūčio 8 d. 
Tą rytą Švč. Vardo vyrų dr- 
jos mišios 8:30 vai. bus su iš
statymu švč. Sakramento.

Apolinaras Naparavičius,

Juozas Kaminskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington BKd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmotlnai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ.

nes balsą aiškiai jutome 
ir nešėmės savo širdyse.

Po trijų valandų pasie
kėme išvargę Luokę. Susi
radę nakvynę sugulėme 
apsirengę ant grindų, ta
pčiau dar nebuvome sudė
ję nei akių, kai smarkūs, 
netoliese krintą, artileri
jos sviediniai, vėl mus pa- 

_ ___ __ statė ant kojų todėl nuta-
^tankistų skatinimą S-| ’įĮ "2”
siaiškino “jie seilę ---|Z ... 
ant mano bekonų ir pauk-l^^®1^- 
ščių, todėl ir sako 
reikią trauktis,

rijaĮir be miego jau iki pat 
Praėjome pro 

kadi šventorių tyliai sukalbė- 
’ idant I darni amžiną atilsį slink- 

mums pasitraukus galėtų d3*™ Pro tik dar nesenai 
pabaliavoti”, taip ir liko- Palaidot.° musM buvusio 
si kai kurie žmonės auko-Į™0^^0^0 " profesoriaus 
mis savo klaidingo įsiti-Įį^Pj0^ - -
kinimo.

“JEI PRO LUOKĘ...”
Jau buvo visiškai tamsu I bėjo nešdintis, o su jais 

kai mes iškeliavome per taipgi naujos virtinės vie- 
mišką nutarė nakvoti tinių gyventojų. Keliu su- 
Luokėje, kuri radosi už tikome tik iš bolševikų 
10 kilometrų. Vieškelio ištrūkusį klieriką iš Rau- 

i vengėme nes jis pilnas be-|dėnų, jam buvo tekę tris 
įsitraukiančios

vykusieji vokiečių tankis- kariuomenės, 
tai tvirtina, kad tuoj pri- buvo pavojus

ir mes būtume išvykę. 
Stoties bombardavimas 
tęsėsi kas dešimtį minu
čių, bet ir mes jau įgavo
me slėpimosi praktiką, o 
dalinai jau ir nervai apsi
prato ir šalčiau bereaguo- 
davome į tuos naikintuvų 
siautėjimus. Visą naktį 
vieškelis dundėjo ir linko 
po sunkia didžiųjų tankų 
ir patrankų našta. Anksti 
rytą ir į mūsų kiemą įsi
rito du didieji garsieji 
“tigrai”. Prašvitus pama
tėme pilnus laukus tankų 
ir sunkiųjų pabūklų. At-

> prel. B. Česnio 
kapą. Pasirodo laiku su
kilome ir vokiečių kariai 
sustoję čia nakvynei sku-

vokiečių dienas pabūti po antra so- 
o per tai vietų okupacija. Tačiau 

nuo rusų vokiečiams kontrataka- 
bus Gross Deutchland di-į lėktuvų, kurie padangėse vus jis ištrūko, 
vizija, kuri sulaikysianti jau kabinėjo “lempas ieš- , . .
įsisiūbavusį sovietų verž- kodami gyvų taikinių. (nūs daugiau)
lumą pirmyn ir panaudo- Tačiau ne mes vieni bu- 
jęs naujus ginklus Wehr-(vome tokie atsargūs, miš- 
machtas vėl į stepes nu- ko keliu traukė nesuskai- 
blokšiąs rusus. Gal ir tu- tomą virtinė vietinių ūki- 
rėjo jie šiek tiek tiesos ninku padvadų, kurie irgi, 
taip kalbėti, kol kas nebe- traukėsi nuo raudonųjų.) 
atskrisdavo sovietų bom- Tačiau keliavimo sparta 
bonešiai bei naikintuvai, buvo labai lėta, nes ka- 
Bet tąja tyla nelabai mes riuomenė buvo užkimšus! 
benorėjome tikėti... Ir iš- visus vieškelius. Pirmą 
tikrųjų mūsų nuogastavi- kartą praėjau pro Šatri
ni as buvo ne be pagrindo, jos kalną vidunaktyje, ra-

PAIEŠKO
Liongino Paulausko ir kitų 

Paulauskų, gimusių Salantų 
valsčiuje, Kretingos apskrityje. 
Jų amžius dabar apie 60 metų. 
Atsišaukite:

M. Paulauskaitė
D. P. Camp. Schveinfurt 
Teodor Fischer Plati 14-6 

1 (13a) Germany, USA Zone.


