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OPA Gali Būti Palaidota

Prezidentas Truman į- 
teikė J. V. Kongresui pa
reiškimą, kad nepatenkin
tas nauju kainų kontrolės 
įstatymu, kurį Kongresas 
yra paruošęs balsavimui. 
Jis sako, kad naujas įsta
tymas yra blogesnis už tą, 
kurį jis vetavo dvi savai
tės atgal.

Jeigu J. V. Kongresas 
priimtu tą naują OPA bi- 
liu, tai Prezidentas vėl 
uždėtų savo veto (draudi
mą).

Galimas dalykas, 
Kongresas, sužinojęs 
zidento nusiteikimą,
ją OPA bilių perrašys ir 
pataisys taip, kad jis būtų 
priimtinas Prezidentui ir 
naudingas visuom e n e i. 
Jeigu to nepadarys, tai 
OPA (Kainų Kontrolės 
Administracija) gali būti 
visai palaidota.
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Dariaus - Girėno Parašiutininkas

New York (LAIC) — 
Maskvos radio, birželio 28 
d. pranešė apie numatomą 
rugsėjo 10 d. Aukščiausios 
SSSR Tarybos sušaukimą. 
Tarpe kitų reikalų, skel
bia pranešimas, darbo
tvarke numato ir “Vals
tybinio gerbo pakeitimą, į 
emblemą įtraukiant karo 
metu aneksuotus Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Moldaviją 
ir Fino - Kareliją.”

Šia proga norime pasa
kyti štai ką: XVIII šimt
metyje, Rusijai Lietuvą o- 
kupavus, ir carai panašiai 
šokosi keisti valstybinę 
emblemą. Kaip žinoma, 
juodojo aro sparnų fone, 
buvo pridėtas dar vienas 
keturkampas laukas su 
lietuviškuoju vytimi, o 
Rusijos carai, be kitų skai
tlingų titulų, dar prisidėjo 
ir “Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio titulą”.

Kaip matome, visai pa-Į 
našiai elgiasi ir raudonoji 
Rusija. Aplinkybė, kad 
Maskva rado reikalo apie 
tai paskelbti kaip tik da
bar, turi dar ir kitokios, 
daug svarbesnės prasmės: 
sovietai gerai žino, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos aneksijos legalizuoti 
nieks nesutiks ir kad iš 
Pabalčio, ir tai labai ne
tolimoje ateityje, jiems 
teks nešdintis.

Taigi, skelbdami apie 
“Valstybinės emblemos” 
pakeitimą, sovietai ir dar 
kartą bando pasaulį ap- 
gauti, skelbdami tie kraš- . 
tai esą galutinai priklauso 
Rusijai. Toks naivus Mas
kvos triksas, žinoma, nie
ko neapgaus — nei didžių
jų demokratijų, nei lietu
viu nei estų nei latvių.

Laikas Maskvai supras
ti, kad 1940 metais papil
dytas smurtas eina prie 
neišvengiamos likvidaci
jos. Juo ankščiau tą Mas
kva supras 
bus pačiai Maskvai.

Varšuva, Lenkija —Len
kijos kardinolas Augustas 
Hlond pareiškė laikrašti
ninkams, kad iš dalies 
Lenkijoj didėja antisemi
tizmas ir dėl žydų, kurie 
užima atsakomingas vie
tas dabartinėje Lenkijos 
valdžioje, kuriai dauguma 
gyventojų yra priešingi.

Kardinolas Hlond sako, 
kad lenkai nėra antisemi
tai. Vokietijos nacių oku
pacijos metu lenkai gelbė
jo žydus. Bet dabartinės 
lenkų valdžios politika yra 
tokia, kad dėl pogromų y- 
ra kalta ir valdžia. Lenkai 
kur kas daugiau nukenčia 
negu žydai.

Lenkijos vyskupai jau 
birželio mėnesio pradžioje 
įspėjo valdžią ir gyvento
jus dėl kylančių neramu
mų.

Lietuvos Jamimas Raudon
armiečiu Šeimoms Turi 

Dirbti Laukus
New York (LAIC) — 

Vilniuje leidžiamo “Jauno
jo Valstiečio” Nr. 4 Ko
munistų Partijos Valstie
čių Jaunimo Skyriaus Ve
dėjas, P. Gulbinskas pa
skelbė Komisarų Tarybos 
ir Komunistų Partijos 
Centro Komiteto nutari
mą, pagal kurį Lietuvos 
jaunimas, be kitų dalykų, 
įpareigojamas padėti į- 
dirbti ūkius raudonarmie
čių šeimoms (ypač kurių 
vyrai žuvę kare) — padėti 
joms laiku apsirūpinti sė
klomis, sėklas išvalyti, pa
tikrinti jų daigumą. To
liau, jaunimas įpareigoja
mas rinkti geležies laužą, 
pristatinėti anglis į kal- 

i ves, vyti virves, ir t. t.

I

A. a. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno iškilmingo laidojimo vaizdas Kau
ne, Lietuvoje, 1933 m. Jiedu žuvo, nugalėję Atlantiką, Soldino miškuose. Kap. 
Darius ir Įeit. Girėnas tą žygį darė Lietuvos ir mūsų tautos garbei. Darius ir 
Girėnas paliko mūsų tautai testamentą, kuriuo ragina mūsų jaunąją kartą 
darbuotis ir aukotis Lietuvos gerovei. Lietuva — mūsų tėvų žemė — paverg
ta. Daugiau pasiryžimo, daugiau aukų skirkime Lietuves išlaisvinimui.

Irane Tebėra Rusijos 
Koriai

Irano ambasadorius Hu- 
ssein Ala pareiškė, kad ne
galima sakyti, jog visi Ru
sijos raudonosios armijos 
kariai pasitraukė iš Irano 
teritorijos.

Irano valdžia dar ir iki 
šiol neturi Azerbeižano 
kontrolės. Kada Irano 
valdžios atstovai norėjo 
pasiekti šiaurės sieną, tai 
jie to negalėjo padaryti, 
nes Rusijos jėgos kontro
liuoja geležinkelius ir a- 
viacijos linijas.

CIO Planuoja Masinį 
Vartotojų Streiką

Chicago, III., liepos 15 — 
Walter P. Reuther, CIO 
United Auto Workers pre
zidentas, sako, kad unija 
planuoja organizuoti var
totojų komitetui 'visuose 
Amerikos miestuose, ku
rie skelbtų pirkėjų strei
kus “kovai prieš infliaci
ją”

Ukrainos Mokytojų Rūpesčiai

New York (LAIC)— So
vietų okupuotoj Ukrainoj

A-Bomba Sovietams-Bullitt
New York, liepos 15 — 

William C. Bullitt, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Rusijai, ragina Jung. Val
stybes panaudoti atominę 
bombą sovietų Rusijos 
imperializmo naujų nusi
kaltimų sustabdymui.

Bullitt padarė tokį pa
siūlymą savo naujoje kny
goje “The Great Globė It- 
self”, išleistoj šiandien, ir 

;kurioje griežtai puola so
vietų tautinę ir tarptauti
nę politiką.

Jis sako, kad “vieninte
lis totalitarinis imperializ
mas, kuris gresia karą pa
saulyj šiandien yra tai 
Sovietų Unija.” Rusijos 

{tikslas yra užkariauti pa- 
j šaulį komunizmui. Bullit

labai gerai pažįsta Rusiją 
ir komunizmą, nes jis buvo 
pirmas Amerikos ambasa
dorius Rusijoj nuo 1933 m.

Nušovė Rusijos Kareivi
Heidelbarg, Vokietija — 

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių kareivis nušovė 
raudonosios armijos ka
reivį, kuris buvo įsiveržęs 
į amerikiečių zoną.

Rusijos kareivis vijosi 
vokietę ir, atsivijęs į ame
rikiečių zoną, ją badė dur
tuvu. Pravestas tardymas. 
Nustatyta, kad Amerikos 
kareivis buvo priverstas 
gintis nuo ruso kareivio, 
kuris jį puolė durtuvu.

tuo geriau
UŽUOJAUTA

LDS Centro Valdyba ir 
“Darbininko” štabas reiš
kia gilią užuojautą pp. Ka
ziui ir Kastancijai Grigam 
ir jų dukrelei vienuolei —

— 311 sykių šoko su parašiutu iš lėktuvo. — Kaip 
Stasys Girėnas ore darydavo kilpas. — Šoku iš 
lėktuvo per Dariaus - Girėno aviacijos šventę.
— Baimė pirmų kartų iššokant. — Kaip atrodo, 
kai krinti žemyn. — Sprogimas lėktuvo motore, 
krintu iš 1,000 pėdų aukščio. — 72 metų senelis

skrido lėktuvu.

DARIAUS - GIRĖNO 
BENDRININKAS 

AVIACIJOS 
ŠVENTĖSE

Jau trylika metų kaip 
mūsų padangių sakalai — 
Darius ir Girėnas— laimė
ję grumtynes su bekraš
čiu okeanu, užmigo amži
nuoju miegu Soldino miš
kuose. Net po mirties, jų 
kūnams sunku gulėti tėvy
nės žemėje, kuri mindžio
jama okupantų batų ir 
žiauriai šlakstoma nekal
tų patriotų krauju.

Liepos mėn. 16 dieną — 
jų tragiškos mirties su
kaktis. Ta proga pavyko 

i turėti ilgesnį pasikalbėji- 
,mą su Dariaus ir Girėno 
■ vienu artimų bendradar- 
i bių parašiutininku Jonu

ealk t u - u [Vaišvilų, gyvenančiu 3349
LifuOpič Nori AtlIdUJinh i S. Lituanica avė., Chicago 
Santykius Su Vatikanu III. Jis jau 311 kartų yra 

_______ įsokęs su parašiutu is lėk
tuvo ir keturis sykius yra 

Roma, liepos 15 — Itali- šokęs iš Dariaus ir Girėno 
jos spauda įtalpino žinią, lėktuvo.
kad Haile Selassie, Ethio------------------------------------
pijus imperatorius, pia- Lenkijai Gresia Pavojus

PADANGĖSE SU 
GIRĖNU

nuojąs siųsti misiją į Va
tikaną atnaujinimui diplo
matinių santykių su Šven
tuoju Sostu.

Sužeidė 23 Geležinkelio 
Nelaimėje

Altoona, Pa. liepos 15 —
leidžiamas K, tojJS ,T„’
kraštis “Radjanska Uk-| 
raina” Nr. 76 praneša apie 
sunkią mokytojų padėtį. 
Jie skundžiasi esą užmirš
ti, negauną nei kasdieniam 
gyvenimui būtinų prekių, 
nei pakankamo kiekio 
maisto. Kirovgradsko a- 
pylinkėje duonos davinys 
išduodamas su 2-3 mėne
sių pavėlavimu. 29 poros 
batų skirtų mokytojams, 
pateko į kitas rankas. Jur- 
jevskio rajone jiems siųs
tos vilnonės medžiagos ne
gavo, gi to paties rajono 
komunistų partijos sekre- 
torius neseniai paskelbė:{ 
“Mokytojams neduoti nei Į 
trupinio kuro!”

Algos neišmokamos lai-' 
ku; mokyklos nešildomos.

Sovietų tvarka panaši 
visur. Tokia pat betvarkė 
ir okupuotoje Lietuvoje.

Mikhailovic Nuteisė Sušaudymui

Varšuva, Lenkija — 
New York Times kores- 

■ pondentas praneša, kad 
’ Lenkijai gresia civilis ka
ras. Visame krašte eina 

į gandai, kad Rusija gali į- 
sikišti į Lenkijos vidaus 
reikalus.

Nors ir dabar yra žino-J

— Kaip susipažinote su 
Darium ir Girėnu?
— 1928 metais aš patsai 

pradėjau skraidyti lėktu
vu. Nuvykdavau į Ash- 
burn aerodromą, Chicago- 
je. Iš to paties aerodromo 
skraidė ir Stasys Girėnas. 
Vieną dieną buvau aero
drome, pamatėme su ki
tais ateinantį vieną vyrą; 
su manimi buvęs vienas 
lakūnas pratarė, rodyda
mas į Girėną: “Čia dar vie
nas “lugan” (svetimtau
čiai kartais juokomis taip 
vadina lietuvius); jūs tu
rite būti broliai”.

i Girėnas tuo metu tame 
aerodrome turėjo savotiš
ką aviacijos mokyklą — 
kitus jaunus amerikiečius 
mokino skraidyti. Su Girė
nu susidraugavome, kar
tais tuo pačiu lėktuvu iš- 
skrisdavome; jis turėjo 
savo lėktuvą, o aš išsinuo- 

■ modavau, mokėdamas po 
14 dolerių valandai ir mes 
abu dviemis lėktuvais pa- 
kildavom į orą, darydavo
me kilpas, rungtiniauda- 
mi, kuris daugiau pada
rys, nuskrisdavome į kurį 

j kitą aerodromą šalia Chi- 
cagos.

Chicago du lokomotyvai yra Rusijos įtakoje. Bet 
ir penki traukiniai nubėgo Rusijos įsikišimas gali bū- 
nuo bėgių. Toje nelaimėje ti visiškas Lenkijos oku- 
23 žmonės sužeisti. 'pavimas.

Rusija Laiko Amerikos Karinin 
ką, Jo Žmoną Užstatui

Raudonieji Kaltina Amerikiečius Dėl 
Dviejų Rusų Sulaikymo

Berlynas, liepos 15 — j kitus du Amerikos karei- i 
Jung. Valstybių armija vius, kurie be leidimo perė- 
praneša, kad rusai sulaikė jo į sovietų zoną, 
ir nepaleidžia kario Sa-į -----------------
žmoenosL SektetoriUS
kaipo “užstatą” už du rau
donosios armijos karinin
kus, kuriuos, kaip sako so

vietai, sulaikė amerikie
čiai. 'nių ministerių susirinkimo

Maj.-Gen. Frank A. Kea- Paryžiuj Jung. Valstybės 
ting sako, kad Jung. Vals
tybių viršininkai pakarto-

ORO AKROBATIKA
Girėnas mokėjo, kaip 

orlaivį valdyti, puikus la
kūnas. Jis buvo drąsesnis 
lėktuve, kaip aš buvau. Jis 
gerai padarydavo mirties 
kilpa, pasileisdavo suktu
ku žemvn, skrisdamas tie
siai staiga sparnus apsuk
davo aplink ir padarydavo 
kitokiu oro akrobatikos 
numerių. Nors jisai buvo 
labai drąsus, bet kartu ir 
labai atsargus — nesu gir
dėjęs, kad jis būtų sudau
žęs mašiną.

Skrisdamas turėdavo 
odinį švarka. aviatoriaus 
kepurę ir akinius, bet pa
prastą drabužiu eilutę. Jis 

■turėjo gana daug ameri
konų studentų, tai daug 
laiko praleisdavo aerodro
me ir sakvdavo: “Čia ma
no antrieji namai”. Buvo 
gero charakterio vvras, 
kartais tvčia ji paerzinda
vome, jis.niekada nesu- 
pykdavo. Buvo geros šir
dies. dėl draugo jisai savo 
marškinius atiduotu. Ne
manau. kad jį būčiau ma
tęs rūkant.

I
I
I 
I 
I !
i

I
sekretorius Byrnes. i

Grįžęs pareiškė, kad jie 
padarę šiokią tokią pažan- PAKVIEČIA ŠOKTI IŠ 
gą į taiką.

Šį vakarą sekretorius 
Byrnes kalbėjo per radio.

Kartu su juo grįžo Sena- 
torius Tom Connally ir '^klibėU anie“šoktaą'su 
Senatorius Arthur H.
Vandenberg, ir taipgi tri
jų atstovų žmonos, valsty- 
bes departamento patarė- birbdavo' nemažus Dini- 
jas Cohen ir sekretoriaus 
Byrnes sekretorė 
Cassie Connor.

Byrnes
VVashington, D. C., liepos 

15 — Vakar grįžo iš užsie-

Belgradas, Jugoslavija,! Kitaip ir nebuvo galima j tinai užginčijo rusų kalti- 
jpos 15 — Jugoslavijos j tikėtis. Tito, raudonų jų ’ nimą, kad amerikiečiai su-l

Sesutei Genovaitei, staiga I gosią vi jos 
mirus jų sūnui ir broliui 
klierikui Jurgiui, TT. Ma-! 
rijonų Seminarijos auklė
tiniui.

Lai Dievas suteikia a. a.
Jurgio Grigo vėlei amžiną 
ramybę!

liepos 15
militaris teismas nuteisė 
gen. Draja Mikhailovic, 

! buvusį četnikų vadą ir Ju- 
gynėją, kartu

valdžios vado, sudarytas j laikė du sovietų karinin- 
teismas neleido Amerikos; kus.
kariams liudyti apie gen. 

o____ „ ~ „ Mikhailovic veiksmus gubernatorius,
su kitais 10 iš 23 kaltina- * prieš Vok. nacius. Niekas Dratvin į 

už’kitas, išskyrus raudonuo- Jung. Valstybių
J sius ir jų simpatizatorius, kams, kuris datuotas lie- 
j netiki, kad Tito sudary- pos 11, kad Harrison ir jo 
;tas militaris teismas buvo žmona bus paleisti. Tačiau 

kalėji-. bešališkas arba savaran- rusai oficialiai dar nepri- 
i kiškas. pažino, kad jie sulaikė dar

mųjų, sušaudymui 
“bendradarbiavimą su vo-, 
kiečiais.” Kitus kaltina-;

I

į muosius nuteisė
i man.

Sovietų Rusijos militaris 
Maj.-Gen. 

parašė laišką 
i viršinin-

LĖKTUVO
— Vieną dieną jisai at

siuntė kokį žmogų, kad at
važiuočiau į aerodroma

t

parašiutu. Jau tada buvau 
šokęs iš lėktuvo daug kar
tų. Tada parašiutininkai

i Desansi 
{kiškas.

_r. gus. Už kiekvieną iššoki- Miss
i Tęsinys 5-tame pusi.
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ĮVAIRIOS žinios
Rusija Jau Gavo 14 Bilijonų 

Reparacijų Iš Vokietijos
Reikalauja Iškraustyti Išvietintus 

Iš Austrijos

šininkas Kosman, 1946 m. 
kovo 3 d.”

Kasgi ta Aleksiejeva, 
kurią taip energingai už
stoja Kosmanas? Ogi, — 
kaip toliau rašo laikraštis, 
tai yra 
nieriaus 
moteris, 
kur

vyriausiojo inži 
“sweetheart 
kuri darbui 

neužregistruota.
t 

torius Byrnes pasiūlė tuo
jau paruošti ir pasirašyti 
taikos sutartį su Austrija. _
Molotovas ir šio pasiūly- Geg 29 T” Atstovų 
mo nepriėmė. Jis reikalą- muose Claire Roothe Luce 
vo. I 
ninkai pirmiausia iškraus
tytų “šimtus tūkstančių“ 
išvietintų žmonių, kuriuos 
bolševikai vadina “fašis
tais" ir kurie randasi ame
rikiečių zonoje. Štai kas 
daugiausia rūpi Rusijos 
valdžiai. Jeigu ji galėtų 
pasiekti išvietintus žmo
nes Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos zonose, tai 
tuojau išvežtų į Sibirą ar
ba koncentracijos stovyk
las.

Rusijos valdžios įsaky
mu, raudonosios armijos 
pareigūnai

JAV KongresasParyžius, Prancūzija — 
Liepos 12 dieną įvyko pas
kutinė užsienių ministerių 
konferencijos sesija. Nors 
kaikuriais klausimais už
sienių ministeriai ir susi
tarė, bet dar pasiliko la
bai daug klausimų, kurie 
buvo pakelti, bet nesusita
rė, ir kurie visai nebuvo 
pajudinti.

Kaip žinoma, sovietų Ru
sija reikalauja 10 bilijonų 
dolerių reparacijų (atlygi
nimo už padarytus karo 
nuostolius) iš Vokietijos. 
Jung. Valstybių valstybės 
sekretorius Byrnes yra 
pareiškęs, kad Rusija jau 
gavo tiesioginiai ir netie
sioginiai 14 bilijonų dole
rių vertės reparacijų iš 
Vokietijos. Rusija gavo 
Sileziją ir Karaliaučių, kur daug žmonių iš Austrijos. • jung Valstybes ' nuolati- 

vertė siekia 14 bilijonų do
lerių.

Taigi sekretorius Byrnes 
priešinasi duoti Rusijai 
daugiau reparacijų.

Sekretorius Byrnes pa- rūpi, bet gyventojų apiplė 
siūlė paskirti komisiją. ” ' ’ —-
kuri studijuotų ir paga
mintų planą Vokietijos e- 
konominiam sujungimui, 
t. y. panaikinimui sienų 
tarp keturių Vokietijos 
sričių. Bet Rusijos minis
teris Molotovas pasiprieši-; 
no Byrnes pasiūlymui. Jis 
sako, kad reikia pirmiau 
sudaryti Vokietijos cen- 
tralinę valdžią, kuri būtų 
keturių didžiųjų kontrolė
je. o tik po to kalbėti apie 
ekonominį suvienymą.

Jung. Valstybių sekreto
rius Byrnes aiškiai davė 
suprasti Rusijos ministe- 
riui Molotovui, kad jeigu 
Rusija nepriims jo plano 
dėl ekonominio Vokietijos 
suvienymo. tai amerikie
čiai savo valdomo ploto 
ekonominį ūkį suvienys su 
Anglijos ir Prancūzijos 
valdomais plotais.

Jung. Valstybių sekre-

Washington (LAIC)

kad vakarų są jungi- (Rep. Conn.) pasiūlė 
“jungtinę rezol i u c i j ą” 
tremtinių - našlaičių rei
kalu.

Projektas kreipia dėme
sio, kad Europos Ameri
kos okupacinėse zonose y- 
ra apie 1,200 našlaičių, 
jaunesnių kaip 17 m. am
žiaus, ir siūlo, kad “nepai
sant imigracijos įstatymų 
priešingų nuostatų, bet 
kuris vaikas, netekęs abie
jų tėvų, kuriam (a) nesu
kako 17 metų amžiaus, ir 
(b) kuris randasi Ameri- 

—j— kos karinės Vyriausybės 
išvežė labai stovykloje, būtų įleistas į

M ____

nie-

F z «< 1 VII;:’ f K 11 / 1 f--
Typiška eilė Norvegijoj, kuri stovi ir slenka, 

kad priėjus prie alkoholinių gėrimų parduotuvės 
įsigyjimui “pantukės”. Tai Oslo gyventojai.

MOTINOS BONAVENTŪROS 
ŽODIS

. . * T- * 4 _ Y • _ XI 1 Lietuvos Partizanai Reika-

nuosavybių ir^ medžiagų Tik pereitą savaitę^išvežė niam apsigyVenimui kaipo 
i virš kvotinis imigrantas”. 
Toliau, specifikuojama, 
kad kiekvienu atveju tokio 
vaiko užlaikymas būtų ga
rantuotas “savanorišku 
atsakingų piliečių veiksmu 
arba atsakingų privačių 

, ir tokių 
vaikų bus įsileista “nedau
giau 2,000”.

Geg. 31 d. atstovas Thad 
F. Wasielewski (Wis.) Re
korde perspausdino Mil- 
waukee Joumal geg. 28 d.

, redakcinį “Molotov’s Poli- 
itical Fantasy”.
: “Dar kartą Rusijos vy
riausybė panaudojo savo 

i diplomatijos arkliuką No. 
i 1 — kaltinti kitus... savo 
i nuosavomis nuodėmėmis. 
Šie kaltinimai galėtų būti 
juokingi, jei jie nebūtų 
tiek rimti. Pagalvokite a- 
pie padėtį Rytų Europoje 
ir tuomi bandykite juok
tis. Jūsų juokas bus tikrai 
kartus. Paklauskite Latvi
ją, Estiją, Lietuvą ir Len
kiją — kas jas prievartau
ja ir ekonomiškai išnaudo
ja? Ir, tarpe pralaimėju
sių valstybių, kurių adre
su p. Molotovas lieja kro- 
kodiliaus ašaras paklaus
kite Rumuniją, Bulgariją, 
Vengriją ir Vokietiją kas 
jas prievartauja ir nieki
na. Paklauskite Suomiją 
kieno letenos ji labiausiai 
bijo.

“...Tiesa yra, kad Sovie
tų Sąjunga sulaužė Pots
damo ir ankstyvesnius su
sitarimus... Ponas Moloto
vas sako, kad Sovietai pa
demonstravo savo gerą 
norą koordinuotam veiki
mui Europoje. Taip, pade
monstravo. Betgi jiems to
ji koordinacija reiškia So
vietų teisę savavaliauti 
Europoje, kitų Sąjunginin
kų norų ar interesuotų 
tautų pageidavimų nepai
sant”.

54.000 žmonių iš Austri
jos. būk tai vokiečių kil
mės.

Kaip matome, Rusijos 
sovietų valdžiai ne taika

Šimas ir jų išvežimas; ne_ ______
Europos gyventojų gero- organizacijų”,
ve, bet juos visus padaryti 
vergais.

Papeikimas Už Hepristaty- 
mg Pantapliy

New York (LAIC) —Iki 
kokio laipsnio įsivyravęs 
protekcijonizmas sovie
tuose gali pavaizduoti šis 
įdomus faktas. Ukrainoj 
Sovietų leidžiamas laik
raštis “Radjanska Ukrai
na” Nr. 76 išspausdino to-Į 
kį vieno valdininko raštą: 
“Įsakymas liečiąs Kriu- 
kivsko vagonų remonto 
fabriko darbo skyrių. Už 

: neišpildymą patvarkymo 
laiku į draugės Aleksieje- 
vo namus nepristatant 
pantaplių, VRP sekreto
rei drg. Tobstolužskai rei
škiu papeikimą. VRP vir-

Kiekviena: 
tojo

1)

(Referatas skaitytas Nu
kryžiuoto Jėzaus Vienuo
lyno Rėmėjų Suvažiavime. 
So. Boston. Mass.)

sios kartos. Kokiais prin
cipais ir idealais mūsų 
jaunimas bus auklėjamas, 
tokiais pat principais ir 
idealais bus mūsų pasaulis 
valdomas. Labai svarbu 
yra nuo pat mažens ruošti 
jaunuolio sieloje dirvą, 
kuri subrendimo metu at-

Brangieji:
Gal nesykį kilo jumyse 

klausimas, “Kur tos pajė
gos, kurios atstatys pa
saulyje naują tvarką ir neštų gražių ir gerų vai
tautų santaiką?” Moti- sįų. Kad tinkamai išdirbti 
na Bažnyčia jau seniai ko- šią dirvą jaunuolio sieloje 

i—j reikaiįngas bendras veiki
mas visų Kristaus Mistiš
ko Kūno narių. Kiekvienas 
žmogus tapęs Krikščioni
mi tampa inkorporuotas 
Kristaus Kūne; jis tampa 
ta vynmedžio šakelė, kuri 
gaudama savo syvus Vyn
medyje atneša šimteriopą 
vaisių. Suprantama, bran
gieji, kad mes visi esame 
šio Vynmedžio šakelės, 
Kristaus Kūno nariais. 
Tad turi mums rūpėti viso 

vysku- šio kūno gerovė. Jei viena 
_1 ................ t visi nariai

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

Šv. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS

Pataisė ir Papildė
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M.

kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig-
Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 
būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Šv. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

Turėtu Būti Kiekvieno Tretininko-ės Rankose!
Knyga susideda iš dviejų dalių:

Pirmope Dalyje Telpa:
Popiežiaus Leono XIII Raštas; 2) Šv. Pranciškaus Tre

čiojo Ordino Regula ir jos platus aiškinimas; 3) Trečiojo 
Ordino Esmė ir Tikslas; 4) Trečiasis Ordinas ir Katalikų 

Akcija; 5l Trečiojo Ordino Propaganda ir Darbai.
Antroje Dalyje Trečiojo Ordino Rituale—telpa:

Visos Trečiojo Ordino Apeigos ir Maldos. Šioje dalyje 
atspausdintas ir Lietuvių Treteninkų himnas.

Trečiojo Ordino Vadovėlis

Šv. Pranciškaus Pėdomis
Yra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių.

Kaina su prisiuntimu: $1.10
Užsakymus siųskite sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine

AUKOS LAIC

vojo ir kovoja, kad tą 
tvarką palaikyti ir patobu
linti. Atmetimas jos moks
lo su visais jos principais 
veda prįe .karų, kurie, kaip 
matome šiandien vien pa
liko griuvėsius ir sumišu
sį pasaulį. Tarp tų griuvė
sių ir vėl kyla tas Mistinis 
Kristaus Kūnas, ta geroji 
Motinėlė Bažnyčia, nu
šviesdama kelią į tikrąją 
taiką ir tvarką. Ji siunčia 
šią savo šviesą per įvairias 
savo Kūno dalis: ’ 
pus, kunigus, vienuolynus, dalis kenčia 
įvairias organizacijas, ir privalom stoti pagalbon, 
taip toliau. Iš to suprantama, kad

auklėjimas jau n u o 1 i ų, 
šių jaunų šakelių, kurios 
vos tik pradeda leisti savo 
žiedus, turi rūpėti visiems. 
Visi turime dėti pastan- 
kas, kad šios šakelės svei
kai išaugtų ir atneštų gra
žių vaisių.

Seselės tam tikslui pa
gyvenimą, 

kad šį darbą kuo tobuliau-

taip toliau.
Norėčiau pabrėžti Jums 

šiandien kokią svarbią ro
lę lošia vienuolynai šioje 
srityje. Pirmiausiai, — ži
note, kad vienuolynų yra 
įvairių. Vienok, tikslas vi
sų vienuolių tas pats, bū
tent — pašventimas savęs, 
artimo, ir per tai pašventi
mas žmonijos.. 
las visų vienuolių

Už Sočiai Service patar
navimus LAIC gavo $1.00 
iš K. Mato (Amsterdam, 
N. Y.) ir $5. iš p-lės Aukš
tai tės, (Montreal, Cana
da).

Nors tiks- švenčia savo 
" j vieno

das, priemonės arba būdai šiai atlikus. Jos tam dar- 
tikslui atsiekti skiriasi: bui i—11—1 —1_1__
vieni siekia šį tikslą mal- nagrinėdamos pasaulines 
dos ir kontempacijos bū
du, neperstojančia malda Kristaus moksle. Gyve- 
prašydami Dievo pasigai- nant materialiniame pa- 
lėjimo ir pagalbos žmoni- šaulyje reikalingas mate- 
jai; kiti pašvenčia savo rialinis mokslas. Seselės 
gyvenimą ligonių priežiū- tam mokslui tinkamai pa
rai, gydydami kūno ligas ruoštos įvairiais kolegijos 
teikia ir pagalbos sielai: kursais. Šiame atvejuje 
kiti rūpinasi senelių ir1 parapijinės mokyklos net 
našlaičių priežiūra; kiti 
važiuoja į įvairius kraštus 
skelbti Kristaus mokslą 
pagonims; o dar kiti rūpi
nasi jaunimu mokydami 
juos mokyklose ir skiepin- 
dami į jaunas sielas tikė
jimo ir meilės dorybes.

Mūsų, Nukryžiuoto Jė
zaus Seselių vienuolynas 
rūpinasi ypač dviem šiom 
minėtoms priemonėmis, 
būtent — senelių prižiūrė
jimu ir vaikelių mokymu. 
Norėčiau šiandien šį tą 
pasakyti apie svarbą vai
kelių mokymo. Pasaulio 
ateitis remiasi ant jauno-

bui ruošiasi nuolatos —

studijas ir gilindamosios

kuo geriau Kristų pažinti 
ir Jį pasekti. Pačios įsigi-į 
linusios Kristaus moksle 
ir gyvendamos sulyg Jo Pasitvirtina, kad partiza- 
principais jos paruoštos nų veikimas Lietuvoje te
teikti šią sielos gyvybę ir bėra stiprus. Nemažai jų 
savo mokiniams. Čia gali- slapstosi Utenos, Alytaus 
ma sakyti jos užima ir mo- įr kįty apskričių miškuose, 

j “istrebitelįai” 
(naikintojai) ir kitos oku
pantų vartotos priemonės 
lauktų rezultatų nedavė. 
Priėjo prie to, kad laikinie
ji Lietuvos viešpačiai rado 
reikalo užmegsti derybas 
_ ______ “Žaliukais”.

J per savo atsto- 
tvirkusio jaunimo, kuris vus> kaip pirmą paliaubų 
išlavintas vien fiziniai n*, sąlygą, pareikalavę grą- 
protiniai nepajėgė tinka- žinti Rusijon išdeportuo- 
mai sutvarkyti valią ir tus lietuvius, 
palinkimus, kad sunaudo- . Slaptas pogrindžio veikl
ius juos savo naudai ir mas plintąs ir įvairiuose 
žmonių gerovei. Truko 
jiems idealų arba stipru
mo valios jos atsiekti. Šią 
pilno auklėjimo svarbą 
mūsų Motina Bažnyčia ge
rai supranta ir todėl ragi
na ir įsako savo žmonijai 
statyti parapijines moky
klas ir siųsti jose savo vai
kučius. Katalikiškose mo
kyklose idealų netrūksta. 
Bažnyčia pasižymi šimtais 
savo didvyrių, kurie rodo 
kelią į tikrąją laimę. Rei
kalinga tik juos pažinti, 
suprasti jų nurodymus ir 
juos pasekti. Jaunuolis tu
ri suprasti iš kur jis paei
na, koks jo tikslas gyveni
me ir kaip jis jį turi at
siekti.

Seselės gerai supranta, 
kokią svarbią rolę jos turi 
šiais laikais atlikti: for
muoti sielas, kad priruo- 
šus jas vadovybei, dėlei 
atstatymo krikščioniškų 
principų pasaulyje, be ku
rių principų tvarka ir 
tarptautinė santaika neį
manoma. Jos pasirengu
sios ir pasišventusios savo 
dalį atlikti, bet kadangi vi
si esame nariais Kristaus 
Kūno ir kiekvieno vaikelio 
likimas neša su savim į- 
tekmę visam Mistiniui Kū
nui, reikalinga yra pagal
ba visų narių. Jūs tėveliai, 
kurie turite vaikučius sių
skite juos į parapijines 
mokyklas ir dirbkite iš 
vien su seselėmis savo na
muose išdirbdami ir palai
kydami tą gražią dirvą

lauja Grąžinti Tremtinius
Vakarų Europa (LAIC) 

, kad partiza-

tinų vietas ugdindamos Bolševikų 
vaikelio sieloje gyvybę — 
tą pažinimą tiesos, meilę 
doros, siekimą prie tikslo 
kuriam žmogus skirtas.

Ši antroji mokslo dalis 
jaunimui šiandien reika
lingiausia. Tiek daug yra su Lietuvos 
šiandien nukrypusio ir iš- pastarieii

Rusijos plotuose. Pav. Uk
raina, Kaukazas ir kiti ne 
rusiški kraštai kaupia jė
gas ir laukia progos.

vaikelio sieloje, kad moky
klos pasėta sėkla nenu
džiūtų. O jūs, kurie neturi
te vaikučių lankančių mo
kyklas galite prisidėti ki
tais būdais, dvasiniai ir 
materialiniai palaikydami 
seselių įstaigas. Tą galiu 
drąsiai sakyti — jūs nuo
širdžiai atliekate. Pats jū
sų susirinkimas čia šian
dien parodo Jūsų prielan
kumą seselėms ir atjauti
mą jų darbuotės.

Prie šios progos vardan 
visų mūs seselių širdingai 
jums dėkoju. Giliai įver
tiname jūsų nuoširdžią pa
ramą ir užtikrinu, kad mes 

i iš savo pusės dėsime vi
sas pastangas, kad Jūsų 
pasitikėjimas mumyse bū
tų pilnai atlygintas. Netik 
kaipo seselės, bet dar ir 

; kaipo lietuvės su jūsų pa
galba trokštame ir ant to- 

i liaus darbuotis jūsų tarpe 
Dievo ir tėvynės garbei. 
Dėkui. _______

j (Čia turime pažymėti, kad 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselės į- 
rengimui savo Motiniškame na-

I me Senelių ir Našlaičių prie- 
■ glaudos veda tam tikslui vajų. 
; Kiekviena joms suteikta auka 
pagreitins tą kilnų darbą reali- 

; zuoti. Ta proga jos rengia dide
lį suvažiavimą - pikniką Labor 
Day. Sept. 2, Brocktone, kur 
randasi jų vienuolyno Motiniš
kas namas.)

daugiau pažengusios už 
viešas mokyklas, kurios 
vien tik tokiu mokslu ir 
teužsiima; vienuolės, įža
dais paliuosuotos nuo ma
terialinių ir šeimyninių 
rūpesčių pilnai pašvenčia 
visas savo jėgas vaikelių 

’ mokinimui. Bet, kad pilnai 
į išlavinus žmogų reikalin- 
i ga yra netik proto ir kūno 
lavinimas, bet prie to turi 
būti ir lavinimas sielos — 
širdies ir valios. Seselės 

! savo vienuoliniu gyvenimu 
: ruošiasi ypač prie šio dar
bo kasdien. Dvasiniais 

I skaitymais, meditacijo-

RUGPIŪČIO 4,1946 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Miške 

Mount St. Francis, Greene, Maine, Ruošiamos

NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
. DIENOTVARKĖ:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno 
koplyčioje.

12 vai.—Piknikas su programa vienuolyno miške.
Rugpiūčio 3 d., 1946 — 7 vai.
Šv. Baltramiejaus salėje, Lewiston, Me. 

Ruošiama Iškilminga Vakarienė 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Lietuvos Pranciškonų Geradarius. Rėmėjus — 
Visus Pranciškonų Prietelius dalyvauti.

Lietuvių Dienoje
Tat, laukiame atvykstant malonių svetelių praleisti laiką 

nuostabiai gražioje Maine Valstybės gamtoje.
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Automobiliu: Nuo Bostono iki Portlando kelias Nr. 1. 
Nuo Portlando iki Greene (per Lewistoną, 6 mylės) — 
keliai — 100. 202. 2. 4.

Autobusu: Autobusai iš New Yorko. Bostono ir Portlando į 
Bangor, Waterville. Maine, praeina pro Šv. Antano 
Vienuolyną.

Traukiniai: Iš New Yorko — Grand Centrai į Lewiston, Me. 
9 P.M. Iš Bostono — North Station j Lewiston. Me. 12 v. 
dieną. Atvykus į Lewistono stotį skambinkit: —

Greene — 128—R24
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Vargas Tiems, Kurie Nepažisla
Bolševizmo!

DARBININKAS
•66 West Broadway, South Boston, Maaa
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Ko vertas "tėviškas" Stalino užtarimas Lietuvos? Ar 
Rusijos okupacija yra nepavojinga? Lietuvos komunistas 
Prancūzijoje garbina Lietuvos trispalvę!.. Ir Sibire nėra 
taip bloga, kaip manoma... Kaip raudonarmiečiai "nemo
kamai" globoja jg išvaduotus kraštus? Ar lietuviai komu
nistai Amerikoje pažįsta bolševizmą?..

Čekoslovakija Stoja j Eilę
Jau nuo seniai Čekoslovakija meilinosi prie bolše-į 

vikų. Čia reikia apsidrausti, kad ne visi jos gyventojai 
taip yra nusiteikę. Trys milijonai slovakų katalikų yra 
ištikimi savo tikėjimui ir griežtai prieš komunizmą nu
sistatę. Bet čekai yra kitoniški. Jie nuo amžių žiūrėjo 
į Rusiją kaipo į slavų motiną, kuri vienintelė gali išva
duoti slavų rasę iš vokiečių nelaisvės. Dar pirmojo pa
saulinio karo metu čekai masėmis pasidavė į rusų ne
laisvę. Rusijoj jie susiorganizavo į gana stiprią armi
ją tikslu kovoti prieš vokiečius, bet įvykiai taip susi
painiojo, kad tos progos nesusilaukė. Bolševikai paė
mė valdžią ir įsakė čekams nusiginkluoti. Čekai nepa
klausė, ir jiems nebuvo kitos išeities, kaip susijungti 
su Kolčaku ir kovoti prieš bolševikus. Pradžioje kovojo 
sėkmingai, bet Kolčako armijai susmukus, čekai žygia
vo per visą Sibirą iki Tykiojo okeano ir iš ten laivais 
sugrįžo į tėvynę. Iš Rusijos jie išsinešė labai prastą 
nuomonę apie bolševikus. Tokios pamokos, rodos, turė
jo jiems užtekti. Bet neigiamas apie bolševikus įspūdis 
Čekijoj kaž-kaip išdilo, tur būt dėlto, kad visa tauta 
nebuvo su bolševikais susidūrus. Tik antrajam pasau
linių! karui pasibaigus, čekams teko betarpiškai su 
bolševikais santykiauti ir iš karto pajusti, kad santy
kiavimas su raudonaisiais nieko gero nežada.

Visų pirma, “matuška” Maskva pasiėmė Čekoslo
vakijos dalį, Užkarpatinę Rusiją (Zakarpacką Rus). 
Nedidokas tai sklypelis, bet jau aiški skriauda ir 
skaudus minusas. Čekai protestuot negalėjo, nes buvo 
bejėgiai. Jų prezidentas Beneš šiurkštumus užglostė ir 
santykiai šiaip taip susilipdė. Raudonasis kaimynas 
apsimetė demokratu, bet savo darbą varė pirmyn — 
nežymiai, pažingsniui, kad čekai nesuprastų, prie ko 
čia einama. Priruošiamajam laikotarpiui švelniai pra-

Bolševikiškoji Rusija ir 
josios valdovai užsieniui 
yra virtusi kažkokia pa
slaptimi. Per aogaulę ir 
kruvina revoliuciią paėmę 
bolševikai Rusijoje val
džią į savo rankas, pir
miausia aklinai uždarė, 
milžiniškas valstybės sie
nas. Į Sov. Rusiją, o taip 
pat ir iš josios niekas ne
turėjo be ypatingų leidi
mų važiuoti. O jai kam ir 
pavykdavo iš proletariš- 
kojo rojaus išvysti vakarų 
laisvės saulę, tas turėda
vo paprastai ir atitinka
mus tikslus, kurie be išim
ties visada būdavo tik rau
doni...

Nenuostabu todėl, kad 
raudonoji Rusija yra vir
tusi visame pasaulyje kaž
kokiu paslaptingu sfinksu, i 
Koks yra Rusijoje gyveni-: 
mas, uvaraay , ap.
Vieni sako, ko/A J r
raudonojo __________
žiauri tiranija; kiti vėl/ 
kad pavyzdingiausia dar- 

Įbo žmonių tvarkoma de
mokratija... Kiek žmonių, 
tiek nuomonių!..

Lietuvių nuomonės apie 
Sovietų Rusija

oač daug naujienų apie 
bolševikiškąją so v i e t u 
tvarką papasakodavo iš 
Rusijos sugrįžę lietuviai. 
Jie, išgyvenę baisiausiąją 
pasaulyje 1917 metų revo
liucija, su išgaščiu veide 

. stebėdamiesi pasakodavo 
savo artimiesiems Lietu
voje, kaip žiauriai ir, tie
siog neįtikimai kruvinai, 
praėjo Rusijoje anosios 
klaikiosios revoliuci jos 
dienos. Dar daugiau, toji 
raudonoji revoliucija tę
sėsi per metų metus, kol iš 
pagrindų pakeitė visus ca- 
ristinės Rusijos gyvento
jų sluoksnius.

Šie po vieną kitą atbėgę 
4 nepriklausomą Lietuvą 

. - - . V į lietuviai papasakodavo,
- - . - r kaip žiauriai buvo likvi-

! duoti diduomenės ir kari- yxaxvu^jujcSyvCiii-.ninkijog sluoksniai Kaip 
kokia ten tvarka?..'^...____ ___ i.____ T

1 J X UVMUTV UUV VU vcuyuiv O-M’

*.v. en.yra lenkti net Rusijos ūkinin- diktatonaus , • _ __________

Kaip Italijoje perėjo balsavimai, kokia turi būti Italija: monarkinė ir 
demokratinė, ir tuos rinkimus laimėjus demokratams, tuomet monarkis- 
tai sukėlė dideliuose miestuose demonstracijas. Šis vaizdas parodo vieną 
sceną iš tų demonstracijų Neapolio mieste.

I rbadas, kur vien derlingo- prieš šį karą ir lietuvių vienai po kitos netenkant 
joje Ukrainoje pareikala- manoma.....
vo apie dešimt milijonų 
gyventojų aukų.

Savaime aišku, bolševi
kai nepaliko ramybėje ir j 
plačiųjų darbo masių: ir 
kukliausias <--------------
buvo persijotas. Kurie pri- S1J^» . oficialus Lietuvos 
klausė 1 
darbininkai

Soviety Rusija užtaria 
Lietuvą

nepriklausomybių, ne vie
ną lietuvį sukrėtė taip pat 
šiurpas: kokia ateitis lau
kia mūsų mažąją Lietuvą? 
Ar ji išeis laisva ir nenu-

: kai. Tūkstančių tūkstan
čiai ūkininkų buvo naujų
jų šalies valdovų negailes
tingai išmesti iš jųjų rū
pestingai tvarkomų skur
džių ūkių ir, kaip nelygi
nant avių bandos, su šau-

Be pavienių, privačių ži- niokota iš šio baisiojo ka- 
darbininkas nuči4 aPie bolševistinę Ru- ro? Buvo visokių dėl to 

___ ’ oficialūs Lietuvos nuomonių. Viena mintis 
kompartijai tie valstybės santykiai su So- buvo bet gi visada labai į- 

_______ -i dalinai’gavo viet4 ?^u.^a ,buvo gerL'domi, būtent, kad jei Lie- 
tamybas ir darbą, kiti bet Kremlius išdidžiai net per tuvos valstybei tektų po 
gi atsidūrė dar blogesnėje keĮis kartus garantavo ne- į kuriuo iš kaimynų patek- 
padėty, kaip kad caro lai- priklausomos Liet u v o s, ti, geriausia vis dėlto bu
kais.__________________ Į valstybės laisvę ir nelie-Įtų po rusais. Ir štai dėlko?

Kad Sov. Sąjungoje per čiamybę. Stalinas net ke- Rusai yra dar necivilizuo- 
revoliuciją ir po josios ba*s atvejais^ tėviškai už- (tį tiek, kiek vokiečiai ar 
daug žmonių kraujo pra- ■ sto<lavo mažąją Lietuvą, lenkai. Rusai ne taip greit 
lieta buvo nėra niekam akivaizdoje josios ginčų galėtų lietuvių tautos su- 

’ dėl Vilniaus ir Klaipėdos.!virškinti. Todėl, rusų oku-
Tiek lenkams verčiant už- i pači ja blogiausiu atveju 

tortai? Jie ‘'pripažino,“°kad mėgsti prievarta diplomą- , nėra jau taip pavojinga... 
revoliucija buvo Rusijoje tmius ryšius su Lietuva, | Net tragiškiausiomis lie- 
žiauri bet tuojaus pridur- naciams vedant aky- tuviams birželio penkiolik- 
davo, ’ kad tai buvo kadai- p'ėšišką kampaniją dėl ■ • ...
se... Šiandieną Rusijoje y-i®"P^os Pajungimo prie 
ra kuo puikiausia tvarka.' Vokietijos, lietuviai kaz 
— - - - - - - - - j kaip vis instinktyviai zvel-
ta~ne Uk darbu, betTr“duo-!į i lytus... Ar karo atye-

matine prasme Rusija vi- 
praktikuojam^ sada ateis .padėti?.. Bent

(valstybės laisvę ir nelie-jtų pO rusais. Ir štai dėlko?

paslaptis. Tai suprato ir 
genialieji bolševikų agita-

Net tragiškiausiomis lie-

tuvu rankose GPU agentų Darbininkija yra aprūpin-į 
buvo varomi į kitas “res- f'

Lietuviai, būdami artimi publikas". Europėjiikai na Laisvės yra ten dau-
rusų kaimynai, apie bolše- kalbant — į Sibirą... Ne- gi^u negu reikia. Religija

* ® ® • j . « _ * * r * —»* .. ? • I —slinkus, čekai staiga pasijuto, kad “matuška” Rusija, vizmą Rusijoje taip pat nuostabu, kad dėl tokio iš laisvai praktikuojama, Jada ateis _padėti -. Bent 
ne Čekijos, bet savo interesais tesirūpina, vadinasi,1 karts nuo karto nugirsda- pagrindų sukrėtimo ūki- gaila tik, kad nebėra kas Jautos mases visada buvo 
tempia čekų tautą ant komunistinio kurpalio. Prezi-,'vo įvairių pasakojimų. Y- nės tvarkos, kildavo visur1 ja domaujasi... O popai su- tokloa nuomones liesa, 
dentas Eduard Beneš susirūpinęs žiūri į žemėlapį ir;------------------------------------------------------------------- Isirado pelningesnius užsi- negalima paneigti, kad
negali atsistebėti, kuriuo būdu ir kuriomis teisėmis bėję. Jau tas vienas pasako, kokios policinės “tvarkos” ėmimus, kaip kad cerkvės Maskvos draugai tada 

į F.—----- - Būdo jis nesu- čekai susilauks. Jos ryškiausi požymiai: šnipinėjimas, I tarnyboje... Trumpai — Lietuvos interesų nebūtų
pranta: viskas taip nejučiomis pasidarė. Teisių pasi- areštai, kalėjimas ir likviduotė. Netenka abejoti, kad; bolševistiškoji Rusija e- palaike Lietuvos
juto nebeturįs, nes valdžios sąstatas jau beveik komu-1 laisvės mylėtojai čekai yra ne tik skaudžiai nusivylę,' voliucijonavosi, pasikeitė, i kaiP atei Par°-
nistinis. Dabar jau apie teises kalba komunistų vadas bet ir biaurisi tokiu Maskvos valdovų poelgiu. Kuomet* “Rusija pasikeitė”... Šie .’ ^am’ kad atėjus ge- 
Klement. Gottwald. Jo teisės, nes jo galia. Jis ministrų j keletą metų atgal Hitlerio tankai dundėjo Pragos gat-1 du nekalti žodeliai, išskri- rai Pro?ai- patiems ją pra- 
pirmininkas ir “tovariščiai” komunistai užima šias la-(vėmis, čekų minia bent pareiškė savo pasibiaurėjimą ■ dę iš saliamoniškosios riJus—

Čekoslovakija slysta į Rusijos sienas. Būdo jis nesu- čekai susilauks. Jos ryškiausi požymiai: šnipinėjimas,Itarnyboje... Trumnai _  Lietuvos interesų nebūtų
4W 1 « o lov Im I v4-« w v «-<•

bai svarbias ministerijas: vidaus, informacijų, apšvie- žodžiu: “Phui”. Dabar nė to padaryti neišdrįsta, nes Į draugo Stalino vaizduotės, 
tos ir žemės ūkio. Vidaus reikalų ministerija ypač žino, kad už pasibiaurėjimą Stalino tvarka gręsia su- pasaulį apgaudinėjo ir 
svarbi tuomi, kad jos žinioje yra policija, kurios virši- ‘ šaudymas. šiandieną vis tebeapgau-
ninku paskirtas komunistas Vaclav Nosek, išėjęs poli-’

šiandieną vis tebeapgau- 
Čekoslovakija neišvengė Vidurinės Europos tautų dinėja. Kad “bolševikai 

cinę mokyklą Maskvoje, N.K.V.D. (Čekistų) vadovy-' likimo. Ir ji įstojo į Maskolijos baudžiauninkų eiles. K. pasikeitė” buvo dalinai

"Rusijos okupacija nėra 
pavojinga"

Prasidėjus šiam pasauli
niam karui ir valstybėms

tosios dienos valandomis, 
kada raudonoji rytų lava 
užliejo savo raudonąja ar
mija nepriklausomosios 
Lietuvos sodybas, ne vie
nas lietuvis, nors per aša
ras, guodėsi: rusai yra jau 
pasikeitę, rusai darbo 
žmonių neskriaus...

Deja, žiauri ir artima 
baisiosios bolševikinės o- 
kupacijos pabaisa Lietu
vai neužginčijamai įrodė, 
kad lietuviai vis dėlto tu
rėjo labai klaidingą apie 
savo kaimyną nuomonę, 
kad bolševikinė Rusija es
mėje nėra pasikeitusi. Lie
tuviai greitu laiku įsitiki
no, kad ir nekultūringoji 
Rusija dar puikiau, negu 
kiti, gali kultūringesnius 

Tęsinys 8-tame pusi.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas
28. ŠV. ONOS PRAKILNUMAS IR 

VERTYBE
Šv. Ona yra taipgi ir mūsų dvasinės Moti

nos motina. Koki tat prakilni garbė pačiai 
Šv. Onai ir koks didelis džiaugsmas mums vi
siems! Ir taip, sulyg Dievo malonės, Marija 
yra tikra mūsų dvasinė Motina. Ji išpildo vi
sas motinystės pareigas mūsų sielos atžvil
giu, panašiai kaip ir mūsų kūniškoji motina 
atlieka savo pareigas savo vaikučiams kūno 
žvilgsniu. Taigi, sekant ta mintimi, Šv. Ona 
yra sykiu ir mūsų pačių dvasinė senelė. Ji su
teikė mums Motiną danguje, kuri yra pilna 
meilės ir gerumo dėl mūsų. Dar daugiau, Šv. 
Ona yra tikra senelė paties Jėzaus Kristaus, 
nes per Mariją Jis vienijasi su ja pačia. Krau
jas, kuris teka Išganytojo gyslose, yra tas 
pats, kurį Marija sau gavo iš savo motinos, 
Šv. Onos, o Jėzus iš Marijos. Reiškia Jo gys
lose teka dalis Šv. Onos kraujo, gauto per 
savo motiną Mariją. Tikrenybėje tat ji yra 
senelė Jėzaus, Dievo Sūnaus, arba To asmens, 
kuris buvo prieš Abraomą ir amžių pradžio
je, — To, kuris yra mūsų Atpirkėjas, mūsų 
Tarpininkas pas Dievą Tėvą, aukščiausis Ku
nigas, mūsų gyvenimo Duona, mūsų Kara
lius, mūsų Viešpats ir Dievas!

Taigi, ar ne veltui ir bereikalo Šv. Ona ne
šioja tuos aukštus ir garbingus titulus? Visai 
ne! Jie suteikia jai pačiai neišmatuojamą ga
lę ir jėgą ant Jėzaus ir Marijos širdžių. Tą

jėgą, kuri mus visus paragina kreiptis stačiai 
ir asmeniškai prie jos pačios mūsų kūno ir 
sielos reikaluose, laikinuose ir amžinuose 
prašymuose. Tat Jėzus ir Marija, artimos 
kraujo giminystės ryšio dėlei, yra tarsi įpa
reigoti išklausyti visus Šv. Onos prašymus, 
kuomet mes kreipiamės prie jos, maldauda
mi sau reikalingų malonių ir jos galingo už
tarymo už mus.
29. ŠV. ONOS GALINGAS UŽTARYMAS

Ieškant tinkamos globos ir reikalingo už
tarymo pas Šv. Oną, visupirma mes turime 
giliai įsitikinti, kad ji yra galinga savo užta
rymuose Dievo akyse ir antra, kad ji gali su
lyg savo noro ir valios tą jėgą, galybę pavar
toti mūsų prašymuose ir visose maldose.

Toji jėga Šv. Onoje gali pasireikšti įvai
riais būdais. Galybė Šv. Onos jėgos pas Die
vą glūdi jos pačios šventume. Anot Šv. Pau
liaus apaštalo žodžių, kad tikėjimas ir viltis 
yra tos dvi pagrindinės dorybės, kurios taip 
aiškiai spindėjo Senojo Įstatymo šventuose. 
Tikyba anais laikais buvo sudėta iš palygini
mų ir šešėlių Naujojo Įstatymo tikėjimo. Vi
sos senovės aukos vien tik atstovavo Kristų, 
bet neturėjo Jo savyje. Visi sakramentai, vi
sos apeigos ir ceremonijos nesuteikdavo tik
ros Dievo malonės, bet tarnavo sužadinimui 
žmonėse dievotumo. Panašiai kaip ir mes, 
anų laikų žmonės žiūrėjo į Jėzų ir laukė Jo 
dėl savo sielų išganymo, jie tikėjosi dangaus, 
bet jie neturėjo dar savo tarpe Jėzaus Kris
taus, neturėjo šv. Sakramento ir dangaus ka
ralystės vartai buvo uždaryti jų sieloms po 
mirties. Jei, anot Kristaus žodžių, medis pa
žystamas iš jo vaisių, tai Šv. Onos tikėjimas 
ir viltis turėjo būti begalo dideli, jei jinai iš
davė tokį prakilnų ir tobulą vaisių, kaip Ma

riją. Jos šventumas buvo taip reikšmingas 
Dievo akyvaizdoje, kad ji tapo verta nepaly
ginamai didesnės malonės, negu prašė savo 
maldose. Ji prašė suteikti jai vien tik kūdikį, 
o Dievas jai suteikė tokią dukterį, per kurią 
ji tapo Išganytojo, paties Dievo Sūnaus, se
nelė. Pridedant prie šių dviejų dorybių dar 
jos karštą Dievo meilę, mes ir suprasime tik
rą Šv. Onos šventumą ir tuo pačiu jos galingą 
įtekmę pas Dievą.

Jei mes pažvelgsime į Šventųjų maldas ir 
palyginsime jas su šv. Onos maldomis, tai pa
matysime, kad šventųjų maldų išklausymas 
priklauso daugiausia nuo paties Dievo malo
nės, ne nuo jų pačių asmeniško nuopelno, Šv. 
Onos gi maldos — nuo prigimtų ir garbingų 
teisių į V. Jėzų, kaipo Jo senelės, arba Jo mo
tinėlės motinos. Taigi ir mes visi, besikreip
dami į šv. Oną, turime melstis su didžiausiu 
jai pasitikėjimu, nes ir pačiam dangui tas 
taip patiko, kad jos maldas ir visus mūsų 
prašymus, vardan jos pagerbimo, patvirtino 
nesuskaitomomis malonėmis ir gausiais ste
buklais. Tat ir neveltui vienas dievobaimin
gas rašytojas aiškiai sako: “Jei daugybė į- 
vykusių stebuklų yra tikras įrodymas šven
tumo ir galybės Dievo akyvaizdoje, tai nėra 
didesniojo šventojo, kaip Šv. Ona, prie kurios 
mes privalome kreiptis su didžiausia pagarba 
ir giliu pasitikėjimu”.

Šv. Jokūbas apaštalas, kalbėdamas į vieną 
varguose pakliuvusį jaunikaitį, kuriam jis 
apsireiškė pakeleivio išvaizdoje, pasakė: 
“Mano, prieteliau, jei trokšti surasti paguo
dą, suraminimą ir tikrą pagalbą savo var
guose ir nelaimėse, kreipkis prie galingos 
pas Dievą užtarytojos, Šv. Onos. Ji yra Jė
zaus Kristaus motinos motina ir Išganytojo

numylėta senelė. Ji yra tikras tiltas tarp Se
nojo ir Naujojo Įstatymo, ji yra dievota pata
rėja ir galinga užtarėja visų nelaimėse pri
spaustųjų, kurie tik į ją šaukiasi.”

Pagaliau ir Šv. Panelė Marija tą patį pa
tvirtino savo žodžiais, pareikštais vienam šv. 
atsiskyrėliui - vienuoliui: “Aš patariu tau”, 
ji pasakė, “pradėti garbinti ir ieškoti pagal
bos, bei užtarymo pas Oną, mano motina ir 
Joakimą, mano tėvą, ir pas visus Šv. Šeimy
nos narius. Dievotumas prie mano garbingų 
tėvelių, suteikia man pačiai daug malonumo. 
Žinok ir gerai įsitėmyk, kad mano numylėtas 
sūnus Jėzus yra pažadėjęs visiems, kurie tik 
kreipsis ir garbins mano motiną Oną, išklau
syti jų prašymų, pagelbėti nelaimėse ir su
teikti jiems amžino gyvenimo palaiminimą.” 

Ir pati Šv. Ona tą patį aiškiai natvirtino 
daug sykių. “Pakelk savo akis prie manęs, 
brangioji dukrelė,” ji pasakė Šv. Brigytai, 
“aš esu Ona, kurią tu mvli. Aš esu pilna ma
lonės, pasigailėjimo ir tikro permaldavimo 
pas Dievą tiems, kurie mane myli. Aš juos 
globoju ir suteikiu prašomu maloniu netik 
pavieniems asmenims, kurie skaisčiai gvve- 
na, bet ir tiems, kurie randasi Dievo palai
mintos moterystės luome.”

Ka gi galima daugiau pasakyti, ar pridėti 
prie šių paties Jėzaus, Marijos ir Šv Onos 
žodžių, kurie yra taip aiškūs, taip giliai mus 
įtikinantis?!

Viena išeitis mums telieka: karštai mels
tis prie jos, tvirtai pasitikėti ios gerumu ir 
užtarymu mūsų reikaluose. O ji pati su mei
le paskubės prie mūsų, varguose, nelaimėse 
ir prašymuose paskendusių savo mylinčiųjų 
Kristuje ir Marijoje šios žemės vaikelių!

(Bus daugiau) .j
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BILIJONAI DEŠIMTUKŲ
Kada United Statės Mint ' 

pradėjo gaminti naujus 
Roosevelt dešimtukus dėl 
išdalinimo vasario mėnesį/ 
jau ligi to laiko jis buvo 
produkavęs tris ir pusę bi
lijonų mažučių sidabrinių 
pinigėlių, dauguma nuo 
pirmo pasaulinio karo. Tie 
dešimtukai tikrai formuo
tų “march of dimes” ketu- 
riasdešimts tūkstančių 
mylių ilgio.

1792 m. monetos įstaty
mas pavedė Philadelphia 
Mint gaminimą sidabrinių 
dešimtukų. Bet tada buvo 
sunku mūsų naujai val
džiai gaminti pinigus. Tu
rėjome iš užsienio parsi
traukti graviruotojus, ma
šineriją ir pirmą metalą, 
kuris buvo vartojamas. Į 
Tik 1796 m. gaminimas de-, 
šimtukų prasidėjo, du me
tai po gaminimo sidabri
nių dolerių, kurių rytuose 
šiandien visiškai nėra, bet 
dar galima gauti vakarų 
valstybėse.

Pirmas dešimtukas turė
jo biustą Laisvės vienoje 
pusėje, kitoj erelį išties
tais sparnais, stovinti ant 
akmens. Vaizdas papuoš
tas alyvų vainiku ir pal
mės šakelėmis. Sekami de
šimtukai maždaug tokie 
pat.

Kasmet, nuo įsteigimo 
Mint, išskiriant tik vieną 
metą, įvyksta ceremonija 
pavadinta “trial of the 
coins”. šįmet įvyko vasa
rio 13 ir 14 da., kada As- 
say Komisija turėjo vykti 
į Philadelphią išbandyti 
grynumą ir svorį 198.321 
sidabrinių pinigėlių, kurių 
vertė siekė $37.936.55.

Respublikos pirmose die
nose pinigėliai buvo paga
minti iš asmeniško “bul

lion”, naminio sidabro, į 
svetimų pinigėlių, ir pan. į 
Tada nebuvo sidabro ir 
aukso kasyklų šalyje. Sa
vininkas nunešdavo savo 
nuosavybę į Mint, kur bu
vo sutarpintas ir pakeis
tas į pinigėlius, jis parsi
nešė namon savo metalą. 
Pinigėliai buvo taip reika
lingi tomis dienomis, kad 
tas darbas buvo atliktas 
nemokamai, ir taip prasi
dėjo žodžiai ‘free coinage’. 
Tradicija nupiešia Jurgį 
Washingtoną kaipo pirmą 
"customerį” naujai įsteig
tos Mint: jo sidabriniai 
šaukštukai buvo pakeisti 
į pus-dešimtukus. kurių 
šiandien visiškai nėra. 
Penktukas užima jo vietą.

Originaliai “trial of the 
coins” Jung. Vals. buvo 
rimtas dalykas. Jeigu ras
ta. kad pinigėliai nebuvo 
grvniausio metalio arba 
nustatyto svorio. Mint vir-! 
šininkai buvo Įstatymu nu
teisti “mirtin”. Pasirodo, 
kad gal visi pinigai sutiko 
su visais reikalavimais, 
nes bausmės nereikėjo bet 
kada nors išpildyti. Šian-1 
dien ceremonija yra tik 
formalė procedūra. FLIS.

VETERANAMS 
PAGALBA

JOINS MYŠTI C SHRINE—
Fleet Admiral Ernest J. King 
smiles after becorr.ing a 
member of the Ancier.t 
Order of Nobles of the Mys- 
tic Shrine in Cleveland. O.

Klausimas — Kareivio 
žmona, su dviem vaikais, 
praneša, kad jos vyras bu
vo paimtas į kariuomenę 
1945 m. Ji laukia trečio 
kūdikio. Negalėdama tin
kamai prižiūrėti savo šei
mos, pageidauja vyro pa- 
liuosavimą iš kariuome
nės. Ką turi daryti?

Atsakymas — Pasiųsk 
savo vyrui kopiją gimimo 
certifikato trečio kūdikio 
ir pasakyk jam įteikti sa- 

' vo viršininkui ir prašyti 
“dependency discharge”. 
Gimimas trečio kūdikio, 
nepaisant kaip ilgai vyras 
tarnyboje, paliuosuos jį iš 
tarnybos.

Klausimas — Veteranas 
praneša. kad Veterans’ 
Administration gydytojas 
jį gydo, užsikrėtęs kokia 
odos liga. Jis nori prašyti 
pensijos. Klausia ar ta 
pensija prasidės su jo pa- 
liuosavimu iš tarnybos?

Atsakymas — Jeigu pra
šysi pensijos į metus nuo 
paliuosavimo ir jeigu ta li
ga yra surišta su tarnyba, 
pensija bus duodama. Pa
tariame veteranams kuo-

Važiavimų rekordas kas kart vis eina prie didesnių laimėjimų. Pavyzdžiui, pirmutinis užregis
truotas rekordinis važiavimas yra buvęs penkių dienų kelionė Hudson upe, tolumo, kaip iš New 
Yorko į Albany, N. Y., tai laivelis (viršuje kairėj) vadinamas “Half-Moon” 1609 m. Bet tą rekordą 
palaužė 1807 metais apačioj matomas laivas “Clermont”, kuris tą kelionę atliko per 32 valandas. 
Atsirado dar greitesnis būdas važiavimo, būtent, orlaiviai. Ir štai 1910 metais Glenn Curtis, viršuj 
dešinėj orlaiviu nuskrido tą tolumą per dvi valandas ir 50 minučių. Bet šiomis dienomis padirbtas 
naujos rūšies orlaivis, kuris virš minėtą tolumą nuskrido per 15 minučių. Tai P-80, pačiame vidu
ryje šio vaizdo.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Paieškomi Asmenys

BAGUČANSKYTE, Kazė, 
duktė Kazio, kil. iš Šiaulių gyv. 
Čikagoje.

BAKŠIENE - Biknerytė, Elzė, 
kil. iš Paberžių km. Tauragės 
ap. ir Bakšienė - Biknerytė, A- 
gutė, kil. iš ten pat.

BALČIŪNAS, Mykolas, kil. iš 
Cičiūnų km. Krinčino par. Biržų 
aps.

BALZARAI, kil. iš Šiaulių vai. 
BARAKAUSKAS. Petras, kil. 

iš Voveriškių k., Šiaulių vai.,

gyv. Michigan valstybėje.
BARTKEVIČIENE - Vaitke

vičiūtė, Elena ir Juozas, bei Vin
cas Bartkevičiai.

Henry Ankle. kairėj, ir Eugene Younghavvk, 
važiuodami Į tVashįngtoną sustojo Chicagoje pa
sižiūrėti pirmą*: kaitą’baseball žaidimo. Jie vyks
ta į VVashingtoną. kad išreikalauti indijonams- 
kariams lygių teisių naudotis Bill of Rights for 
Gis. Nes esą dabartinis GI Bilius neteikiąs indi- 
jonams veteranams teisių naudotis įvairiomis 
lengvatomis. _

greičiausia paduoti pensi
jų aplikacijas.

Klausimas — Kitas vete
ranas rašo, kad jis gauna 
20% “disability” pensiją.
Neturi užlaikomų asmenų, j 
bet nori lankyti mokyklą 
pagal GI Bill. Kiek pinigų 
gaus pragyvenimui?

Atsakymas — Gausi $65 
per mėnesį kartu su pensi
jos mokesčiais, jeigu imsi 
pilną mokslo kursą.

Klausimas — Jūreivio 
žmona praneša, kad jos 
vyras jau ištarnavęs pen
kis metus Laivyne. Dėl ap
linkybių namuose, jis turi 
būti paliuosuotas. Žmona 
klausia, ar jam mokės 
“mustering-out” mokes
tį?

Atsakymas — Jeigu Lai
vynas jį paliuosuos jis 
gaus garbingo paliuosavi
mo certifikatą ir jam pri
klauso “mustering-out” 
mokestis.

Klausimas — WAVE 
klausia ar ji galės tarnau
ti kada taika bus oficialiai 
paskelbta?

Atsakymas — Kongre
sas svarsto bilius, kurie į- 
steigtų WAVES ir MARI
NES taikos laiko organi
zacijas. Negalima dabar 
pasakyti ar biliai bus pra
vesti.Catholic War Veterans 

Public Relations Bureau 
Empire Statė Building 

New York 1, N. Y.

BASALYKAS. Benediktas, 
kil. iš Cimakavo k.. Gardino ap.

BENDORIENE (Bender) - 
Vilkaitė, Uršulė, iš Skapiškio.

BERNADIŠIUS. Adomas, pa
nevėžietis.

BESASPARIENE - Liaudins- 
kaitė, Onytė, kil. iš Pajevonio 
par.

BIKULSKIENE - Dobrovols- 
kaitė, Ona, iš Kretingos ap. gyv. 
Čikagoje.

BLIUDŽIUS, Motiejus, kilęs 
iš Kvėdarnos vai., Tauragės ap.

BRAZDŽIONIS (Bradzon), 
Bernardas, kil. iš Toliūnų km. 
Pušaloto vai. Panevėžio aps.

BROTYRIENE. Anastazija. 
BUDREIKA, sūnus Viktoro, 

kilęs iš Kamajų vai., Rokiškio 
apskr.

BUNDZA, Andrius.
BYDVAI, Jonas ir kiti, iš 

Gaudikaičių km. Telšių vai.
DAUJOTAS, Stanislovas, ve

dęs Domicėlę Eidimtaitę, gyv. 
Cambridge.

DUNAUSKAI, Albertas, Rai
mondas ir Anelė, gyvenę Kražių 
vai. Raseinių ap., grįžę Ameri
kon apie 1934 m.

EITMANT, Stella, gyv. lui
nais valst.

FIRANTIENE - Čepulytė.
GALIUS, Povilas ir Gailiūtė, 

Morta, kilę iš Gruzdžių vai.. 
Šiaulių ap.

GEČAS. Vladas.
GENUTIS, Vincentas, gyv. 

i Cleveland. Ohio.
GIRDAUSKAS. Juozas, kil. 

iš Jūrės km. Antanavo vai. Ma
rijampolės ap.

GREINER, Andrius, su šeima, 
gyv. Halsted St., Čicagoje.

GRIKŠTIENE. Ona, gyv. 
Brooklyne.

GUDAS.’ Aleksas ,gyv. Čika
goje-

GUDELIS, Jonas, kil. iš De
beikių vai. Utenos ap. gyv. Bos
tone.

IVANAUSKAS. Petras, kil.

iš Merkinės vai. Alytaus aps. 
IZOKAITIS, Vytautas. 
JACKUNIENE - Zvirzdinaitė,' 

Petronėlė, su šeima, gyv. Čika-. 
goję.

JAKAITIS, Tadas, kil. iš Kre
kenavos, Panevėžio ap.

JAKŠTAITE, Valerija, gyv. 
New Yorke. Iki 1939 m. buvo 
Lietuvoje ir studijavo Kauno 
universitete.

JAKUBAUSKAS. Vladas, kil. 
iš Raseinių aps.

JANKAUSKIENE - Bartkai- 
tė, Ona, gyvenusi Farmington.

JANKUNYTE, Adelė, kil. iš 
Šilavos vai. Raseinių aps. gyv. 
Philadelphijoje.

JODELIS, Viktoras, ir Jode- 
lis, Gasparas.

JONUŠAS. Vincas, kil. iš Me
dinių km. Telšių vai.

JONUŠKA, Jonas ir Antanas, 
kil. iš Serijų vai. Alytaus aps.

JONYNAS, Jonas ir — ar 
Antanas, kil. ar tur. giminių 
Miroslavo vai., Alytaus ap., gyv. 
Čikagoje.

JUODVIRŠIS. Pranas, kil. iš 
Kazlų - Rūdos km. Antanavo 
vai. Marijampolės aps. gyv., 
Brooklyne.

JURAŠKA. Simonas ir Mar
tynas, gyv. Čikagoje.

KALVAITIS. Vincas, sūn. 
Vinco, iš Kybartų.

KAMARAUSKAS. Alfonsas, 
sūn. Jono. kil. iš Alytaus.

KAMARAUSKAS, Stasys, s. 
Vlado, kil. iš Alytaus.

KARVELIENE - Leikaitė, 
Anastazija, kil. ar turėjusi gi
minių Utenos aps. gyv. Brook
lyne.

KLEINAS, Liudvikas, gyv. 
Passaic.

KLEVINSKAS, Juozas, kil. iš 
Vilkaviškio ap.

KONTRIMAS, Boleslovas ir 
Kontrimas, Justinas, gyv. Pitts- 
burghe.

RUČINSKIENE, Juozapa, kil. 
iš Kvėdarnos vai. Tauragės aps.

RUDIENĖ - Puleikytė, Barbo
ra, kil. Kcedarnos vai. Taura
gės aps.

RUKLIENE - Petrikaitė, Pet
ronė, duktė Jono, kil. iš Gargž
dų vai. Kretingos ap.

RUK0WSRA, Anna, gyv. 
Amsterdam, N. Y., ar apylinkė
je-

KULIKAUSKAS, Jonas, gyv. 
Čikagoje.

RUPČINSKAS. Jonas, iš Pa
kuonio vai. Kauno aps. gyv. 
Brooklyne.

RVIETKAUSKAS, Jonas, kil. 
iš Aukštosios Panemunės vai. 
Kauno ap.

L APASNICK (Zapasnick ?), 
Sofija.

LAZDAUSKAS, Jonas.
LAZDAUSKIENE - Stakaus- 

kaitė, Matilda, iš Toliūnų km. 
Pušaloto vai. Panevėžio ap.

LEIKIENE .Elzbieta, vienuo
lė.

LEVERIENĖ. Pranciška, kil. 
iš Plioriškių.

LIAUDGAUDAS-. Juozas, 
Liaugaudienė, Anelė, ir Liau
gaudas, Mykolas.

LUKOŠEVIČIENE, Emilija, 
ir jos sūnūs Albertas ir Jonas, 
gyv. Lawrence, Mass.

LUPEIKIS, Juozas, kilęs iš 
Raguvos vai.. Panevėžio ap., 
gyv. Čikagoje.

MAČYS, (Machis), Antanas 
ir Secilija, gyv. Bostone.

MAGNUS - Lazdauskaitė, 
Liucija.

MAKAUSKAS, Jonas, žmona 
Domicėlė ir duktė Joana.

MAKČINSKAS, Antanas, gyv. 
Hartford, Conn. Capitol Avė., 
kil. iš Josvainių vai. Kėdainių a.

MARČIULYNAITE. * Julija, 
kil. ar turinti giminių Birštono 
vai.

MARTINKUS. Aleksandras. 
Jonas ir Povilas, gyv. Philadel- 

I phijoie.
MAŠICKIENĖ - Drimbaitė, 

Elena, gyv. Čikagoje.
MATIKONIS. Antanas, kil. iš 

Kurklių, Anykščių vai. Ukmer
gės ap.

MILIUS, R. kil. ar turįs gimi
nių Alytaus aps.

MINKIEWICZ. Stanislav, A- 
i

(Pradžia 4 pusi.)

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Rastą-Naująjį 

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinės Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite ji 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, S. Boston 27, Mass.

H.

š

-•

. * *

$2.00. Už-

"Darbininko” Administracijai:
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $ ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.
Vardas

Adresas
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Dariaus-Girėno Parašiutininkas
Pradžia 1-įname puslapy) 

mą mokėdavo nuo 50 iki 
100 dolerių. Visokie didieji 
klubai, aerodromai su
ruošdavo aviacijos šven
tes: pavežiodavo žmones, 
paleisdavo kokius 3-4 pa
rašiutininkus nušokti. Įdo
mus užsiėmimas, tai ir iš
mokau šokti su parašiutu 
ir dalyvaudavau daugely
je tokių parengimų.
PAMOTĖ NET SUSIR- 

GO. MANYDAMA. 
KAD UŽSIMUŠIU

— Girėnas buvo turėjęs 
keletą orlaivių, juos par
davė ir nusipirko vieną di
delį, abu su Dariumi ir a- 
tidavė pertaisyti lėkimui 
per jūras. Tai kelionei pa
siruošti reikėjo daug pini
go, tai jiedu pradėjo ruo
šti aviacijos šventes ir ma
ne pakvietė šokti su para
šiutu. Sutikau tą padary
ti be atlyginimo, paremda
mas jų užmanymą. Pir
miausia teko šokti Harlem 
aerodrome, netoli Chica- 
gos miesto. Žmonių buvo 
daug. Darius ir Girėnas 
vežiojo žmones lėktuvu, 
o dar vienas lėktuvas iškė
lė mane apie 2,500 pėdų. 
Buvau papratęs, nebuvo 
baisu šokti, tai nutariau 

•padaryti “triksą” kritau 
neatidaręs parašiuto ir tik 
kokius 750 pėdų nuo že
mės atidariau. Žmonės 
manė, kad aš jau visai už
simušiu. Tarp minios buvo 
mano pamotė ir tėvas. Tė
vas valgė ledus (ice- 
cream), tai iš to susijaudi
nimo nepajuto, kaip nuri
jo visą gabalą. Teko ir ki
tuose miestuose šokti su 
parašiutu per Dariaus ir 
Girėno suruoštas aviaci
jos šventes, bet tada da
riau normalius šokimus, 
be tų pavėluoto atidary
mo “triksų”. Tik per avia
cijos šventę renkant au
kas Dariaus ir Girėno pa- 
minkluo statyti vėl taip iš
šokau ir kritau ilgą laiką 
tyčia parašiuto neišskleis
damas. Mano pamotė net] 
susirgo iš to išgąsčio, ma-i 
nydama, kad užsimušiu.

— KOKS IAUSMAS. 
KAI IŠŠOKI SU 
PARAŠIUTU?

— Pirmą sykį buvo bau
gu. Instruktorius pasakė, 
kad nežiūrėčiau į žemę, o 
į lėktuvą. Teko šokti iš at-

viro lėktuvo, taigi iš sėdy
nės užlipau ant sparno, ir... 
pažiūrėjau į žemę. Lėktu
vas svyruoja, rodos, visa 
žemė pamažu supasi. Tai 
aš stoviu ant sparno ir 
laikausi sėdynės. Tą pa-

I

A. a. Steponas Darius

stebėjęs lakūnas man su
davė per ranką, tada lėk
tuvą paleidžiau ir iškri
tau. Prie lėktuvo buvo pri
rišta virvė, kuri man kren
tant atidarė parašiutą. 
Rodos kas pagalvę pakišo 
— taip buvo tada lengva 
kristi.

Septynis pirmuosius sy
kius taip šokau, kad prie 
lėktuvo buvo pririšta vir
vė, kuri atidarydavo para
šiutą, o toliau jau iššokda
vau su uždaru parašiutu ir 
pats jį atskleisdavau.

ORE PAKIBUS
Kai iššoksti — tik švil

pia vėjas pro ausis, tik su
kiesi apsiversdamas kūlio, 
tai galva, tai kojomis auk
štyn ; staiga atskleistas 
parašiutas kartais pro 
tarpkojį šauna į viršų ir 
padarai tikrą mirties kil
pą. Parašiutą atidarai pa
traukdamas specialų žie
dą, kurį jau iššokdamas 
paimi į rankas. Nuo to žie
do eina geležinė viela ir 

i kai parašiutą atidarai ta 
viela kartais taip smar
kiai kerta į smakrą, į vei
dą, kad kraują pramuša, 
turi dėvėti specialius aki
nius, kad akių nesužalotų. 
Parašiutas turi būti labai 
gerai aplink liemenį pri
veržtas, jei būtų palaidas,

i

iI

Artistai, kirpėjų-skutėjų rolėse. Bing Crosby 
ir Bob Hope, kurie vaidino tas roles “Monsieur 
Beaucaire”.

galėtų slysdamas ranką 
sužaloti.

Atskleidus parašiutui 
kritimas sulėtėja ir imi 
suptis į šalis, kaip sėdė
damas kokiose senose sū
puoklėse.

NUTŪPIMAS
Tada pamatai žemę artė

jant. Griebi parašiuto vir
ves, patrauki jas žemyn, j 
laikai ir siūbavimas apsi-i 
stoja. Griebi kito šono vir
ves, stipriai patrauki ir 
visai lygiai pakimbi ore, į 
dabar ištiesi kojas ir pirš
tų galais pasiekęs žemę 
pritūpi ir vėl staigiai šoki 
ir bėgi artyn prie to iš
skleisto didžiulio lietsar
gio, kad jį išverstum ant 
šono, išleistum susispau- i 
dusį orą iš vidaus, kad jis 
nevilktų žmogaus žeme.

Kai įpranti, tai, galima 
sakyti, ne šoki iš lėktuvo, 
o žengte išžengi, į orą, lė
tai skaitai iki trijų, penkių 
ar iki dešimties ir paskui 
patraukęs žiedą išskleidi 
parašiutą. Per tą trumpą 
laikotarpį lėktuvas nu- ( 
skrenda tolyn ir nėra pa-; 
vojaus, kad užkabins auk-| 
štyn šaujantį beišsisklei- 
džiantį parašiutą.

PASENRS — NEBOK 
IS LĖKTUVO

— Tai gana malonus 
sportas?
— Taip, bet tik iki tam 

tikro amžiaus ir nuolat 
mankštinantis. Visgi susi- 
trenkimas gana didelis, 
jei nuolat po keletą kartų 
kasmet šoksti, jaunose 
dienose pradėjęs, tai gerai, 
bet jau pasiekus 55-60 me
tų — kaulai sukietėja, di
dėja pavojus bešokant su
sižeisti.
MOTORUI SPROGUS. 

NUKRINTA SU 
LĖKTUVU

— O jums ar nepasitaikė 
kokių nelaimių?
— Su parašiutu — nelai

mių neatsitiko, bet kartą 
skridau nedideliu lėktuvu. 
Motoras buvo gana senas, 
iš pirmojo pasaulinio karo, 
o pats lėktuvas iš medžio, 
aptemptas specialiu bre
zentu. Buvau kokios tūks- 
tanties pėdų aukščio, kaip 
sprogo vienas pistonas. 
Motoras staiga sustojo 
veikęs, o kadangi lėktuvo 
nosis, kur buvo motoras, 
daug sunkesnė, lėktuvas 
nekontroliuojamas ėmė 
staiga kristi žemyn. Pasi- 
vedžiau Dievo valiai, neži
nodamas ar liksiu gyvas, 
ar mirsiu.

Kai atsibudau, buvau li
goninėj, daugiau kaip pa
rą išgulėjęs be sąmonės, 
gerokai sužeistas su kaulų 
įlūžimais. Lėktuvas sudu
žęs.

Dabar tokiais lėktuvais] 
valdžia neleidžia išviso 
skraidyti — visai nesuda
ryta juose pusiausvyra, 
vielomis suraišyta, tada, 
galima sakyti, aviacija 
buvo pirmame vystymosi 
tarpsnyje.

DABAR NEBE
SKRAIDO

Po to “akcidento” 
skraidžiau, buvau išsive
žęs keletą draugų, vieną 
net 72 metų amžiaus lietu
vį, kurs puikiai laikėsi ore 
net man rodydamas įvai
rias iš oro matomas pažįs
tamas vietas.

Paskiau vedžiau, žmona 
nenori, kad užsiimčiau gy
vybei pavojingais spor
tais, tai dabar nebeskrai- 
dau, mečiau tą sporto ša
ką gal taip trejetą metų 
po Dariaus ir Girėno mir
ties.

i
i

A. a. Stasys Girėnas

ŠIANDIENINIS BERLYNAS
(Mūsų korespondento Europoje pranešimas)

Berlynas gyvena liūd-1 berlinietės viešai svarsto 
niausiąs savo istorijos die- j savo spaudoje. Sovietų o- 
nas. Buvusi nacinės Vo- kupuotoje dalyje daugu-
kieti jos sostinė skursta ir ma Berlyno moterų ap
miršta. Šiandieninis Ber- krėstos venerinėmis ligo-

ŽiNiA Ai'iE DRĄSUO
LIŲ MIRTI

— O kaip jus pasiekė ži
nia apie tų mūsų drąsuo
lių žuvimą?
— Mano draugas, irgi pa

rašiutininkas (o taipgi ir 
lakūnas) Julius Urban 
dirbo prie laikraščio He- 
rald Examiner. Jis anks
čiau sužinojo ir mane pa
šaukė telefonu. Buvo taip 
labai gaila.

Po keletos dienų per tą) 
patį draugą iš Internatio- j 
nal News Photos gavau; 
keliasdešimts paveikslų, ■ 
kur matėsi sudužęs Da-j 
riaus - Girėno lėktuvas ir 
jų sužaloti kūnai.

Tie vyrai savo gyvastį 
ne veltui paaukojo — Lie
tuvos vardą iškėlė, lietu
vių garbę išgarsino.

* * *

lynas primena tik seną ka- ] mis. Berlyne gyvenimas 
pinyną. Jis niekuo nebevi- labai sunkus ir nuobodus, 
lioja ir savo karingumu • Visko stinga, visur di- 

! negąsdina. Dabar jis gar- džiausi nedatekliai. Vasa- 
sus tik griuvėsiais, pieši- rą didelė dalis Berlyną gy- 
kavimais ir kitomis nege-! ventojų gyvena namų 
rovėmis. Miestas, kur kau- griuvėsiuose. Žiemai artė- 
pėsi nacinės Vokietijos iš- jant, bus sunki butų krizė, 
didumas, karinė galybė, Berlyno gatvėse nuolat 
neapykanta visam pašau- matyti apalpusių žmonių 
liui ir buvo ruošiami be- nuo išbadėjimo. 
protiškieji planai Europos “
nukariavimui ir sunaiki- fiestas. Dabartiniu 
nimui, liko pats nugalėtas, mirimai apie septynis kar- 
sunaikintas ir sąjunginin- tus pralenkia gimimus, 
kų okupuotas. Šiandieni- Kasdien Berlyne nusižudo 
nis Berlynas tik didelė apie 5 žmonės, ir kiekvie-! 
nuobodi griuvėsių krūva, ną naktį dingsta be žinios 
tik buvusio miesto lieka- apįe io žmonių. Per dieną | 
na- Berlyne įregistruojama a-į

Dabar Berlyne gyvena pįe 300 vagysčių ir apiplė-J 
apie 3 mil. gyventojų. Du i Šimų ir per 500 kitokių nu- 
trečdalius Berlyno gyven-; sikaltimų. Kiekvienos die- 
tojų sudaro moterys. Kai — , _ —-- - -j • ** •
kuriose miesto dalyse vie- Berlyne ° įvyksta 30 san- 
nam vyrui tenka trys nio-]tuokų ir apie 50 išsiskyri- 
terys. Tik ką trečia berli-imų. Kiekviena statistika

Berlynas miršt antis 
i metu

l

gimimus.

nos bėgyje vidutiniškai

nietė turi vilties ištekėti. į rodo tik neigiamybes. Išoniete turi vinies įsteKeu.< rodo tik neigiamybes. Iso- 
išią keblią moterų padėtį sunaikintas Berlynas

i

ČIULBA ČIULBUTĖ

Taip baigė pasikalbėji
mą buvęs Dariaus - Girė
no parašiutininkas Jonas 

(Vaišvilas. Dabar jisai dir- 
■ba General Motors, elek
trinių motorų skyriuje ir 
labiausiai mėgsta elektro- 
techniko užsiėmimą.

Dr. J. Prunskis.

j Čiulba čiulbutė, gieda lakštutė
i Ant putino šakelės.
į Bepig tau, čiulbutė, putine čiul-
Į bėti,
! O man jaunam reiks išjot
Reiks j karą joti, su priešais 

kovoti
Už Lietuvos šalelę.

į Ko tu čia stovi, ko namo ne jo ji ?
Laukia tavęs mergelė.

■ Aš namo ne josiu, laiškelį 
rašysiu.

i i Aš pas savo mergelę.
Per tiltą jojau, nuo žirgo 

nupuoliau,
Purvynėly gulėjau.
Mano žirgelis, mano juodbėrėlis 
Aplink mane vaikščiojo.

Tevų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.

dar

Berlynas padalintas į 
keturias zonas, kurias ad
ministruoja keturių di
džiųjų sąjungininkų kari
nės pajėgos. Jei anglų, a- 
merikiečių zonose gyveni
mas panašus, tai sovietų 
valdomoje zonoje gerokai 
skirtingas. Sovietinės zo
nos gyventojai daug skur
džiau gyvena ir nepalygi
namai daugiau vargo ir 
rūpesčių turi. Laikraš
čiuose gausu skelbimų, ku
riais ieškomi dingę vaikai 
ir suaugę žmonės. Už žinių 
suteikimą siūloma po kelis 
šimtus markių. Tai rytinės 
Berlyno dalies kasdieny
bė. Vakarinėje dalyje vai
kai ir suaugę žmonės ne
dingsta. Ten už dingusio 
šuniuko suradimą siūloma 
iki 3 tūkstančių markių.

Šiandieninis Berlynas 
niūrūs ir nuobodus. Bet 
vokiečiai į jį veržiasi, tikė
damiesi kaip nors įsikurti, 
tik atsikėlimas į Berlyną 
gyventi labai apsunkintas. 

St. Devenis.

v •

nyksta ir dvasiniai. O dar; 
taip neseniai Tretysis Rei
chas Berlyną statė visos 
Europos pavyzdžiu.

Berlyne dar yra ir lietu
vių. Paskutiniuoju metu: 
jų skaičius labai sumažė-1 
jo. Dauguma jų patraukei 
į Vakarus. Likusieji yra i 
susispietę vakarinėje Ber-i 
lyno dalyje, kurią valdoj 
anglai.

Kai kuriose Berlyno da-j 
lyse naktimis vyksta dide
li plėšimai. Neretai api
plėšti žmonės ir užmuša-1; 
mi. Nuolat išplėšiamos; 
krautuvės ir maisto san-l 
deliai. Bandytų gaujos! 
kartais užpuola trauki
nius ir geležinkelių stotis. 
Berlyno susisiekimo tink
las jau atstatytas.

Her aThoughtf ūlness 
Helps to Save Fooa

, In support of UNRRA’i plea to 
ūse whe*t-subctitutes so that this! 
country can fulfill its promise to' 
help feed starving Europe, prettyj 
Shirley Nelson serves a loaf of oat>. 
meal bread. And to avoid waste,’
she talces a tip from her baker and 
wraps the loaf in waxed paper to 
keap it fresh and moist. House* 
wives are urgod to conserve food 
and ūse uheat-subititutes t until' 
Europe’s wheat can be harvestedJ
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Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildvkite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”^ 366 W. Broad- 
w»y, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI*, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.

ir Tretininkų vizitacija, Y❖
t

------- ■>!<*
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XXXXX
TXXXXXXXXXXXXXY _______ __________  _____ _ _
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Chicago, III. — Dievo Apvaiz
dos par., Šv. Onos novena, lie-1 
pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis ; 
Liauba, O.F.M.

Chicago, III. — Šv. Kazimiero 
Seserų Motiniškame Vienuoly- j 
ne, Seserų metinės rekolekcijos,' 
rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve-1 
nalis Liauba, O.F.M.

Chicago, UI. — švenč. P. Ma-. 
rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

VVaterbury, Conn. — šv. Juo
zapo par., Šv. Pranciškaus no
vena
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. ir 
Tėv. Barnabas Mikalauskas,
O. F.M. • X

Sheboygan, VVisc.
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo; 
par., misijos, rugsėjo 16—22 d. ■ 
— Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.
F. M.

Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie
ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
par., šv. Pranciškaus novena ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 
25 — spalių 4 d. — Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas. O. F. M.

Bridgeport, Conn. — šv. Jur
gio par., 40 Valandų Atlaidai ir 
Tretininkų Vizitacija, rugsėjo 
15-17 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba. O.F.M.
FRANCISCAN FATHERS 

Monnt St. Francis, Greene, Me.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTĖS 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas



Antradienis. Liepos 16 d

GZRDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOS

Amerikos Legiono Postas
RUOŠIASI MINĖTI DARIAUS 

IR GIRĖNO SUKAKTĮ
Chicago, 111. — Darius - Girėnas Post Drum
Darius - Girėnas Post No. I and Bugle Corps. kviečiami at- 

271. The American Legion. jau ■ silankvti į Posto paminklinį 
pradėjo ruoštis prie metinio pa- i namą, adresu 4416-20 So. Wes- 
minėjimo tragiško žuvimo dvie
jų Amerikos lietuvių didvyrių 
— kap. S. Dariaus ir Lt. S. Gi
rėno. Paminėjimo iškilmėms 
diena paskirta liepos-July 21.

Paminėjimui rengti ir jam 
vadovauti išrinko buvusį ko- 
manderį A. H. Kasper. lietuvį 
patriotą ir plačiai žinomą Ame
rikos legione. Cook apskrityje. 
Jam pagelbės Darius-Girėnas 
Posto publikacijos vedėjas, 
taip pat buvęs pirmas Post'o 
komanderis J. A. Mickeliūnas.

Paminėjimui planuojama ne
paprasta programa: legionierių 
paradas, patriotinės kalbos, dai
nų programa ir tt. Be lietuvių, 
bus daug ir įžymių svetimtau
čių kalbėtojų. Visos iškilmės 
bus prie Darius - Girėnas pa
minklo. Maręuette Park.

Iki šiol metinius paminėjimus 
žuvimo Dariaus ir Girėno ruoš
davo Paminklo Statymo Komi
tetas. Šįmet tasai komitetas 
savo posėdyje nutarė, kad nuo 
šių metų paminėjimus ruoštų 
Darius - Girėnas Postas. Jam 
kaip ir tinka tas. kadangi save 
yra pasivadinęs vardais tų dvie
jų didvyrių.

Visą patriotingąją. Chicago 
lietuviją iš anksto. Posto vardu, 
kviečiu rezervuoti liepos 21 d. 
ir dalyvauti paminėjimo iškil
mėse.

Juozas A. Mickeliūnas,
Darius-Girėnas Posto

Publikacijos Pirm.

tern Avė., liepos 15 ir 22-rą 
dieną, tarpe 7 ir 9 vai. vakare.

Kaip žinoma. Darius-Girėnas 
Posto Drum and Bugle Corps 
turi progos pasirodyti įvairiuo
se tautiniuose — lietuvių ir sve
timtaučių parengimuose ne tik 
Chicagoj. bet ir kituose mies
tuose.

Tad. berniukai, lietuviukai, 
pasinaudokite labai naudinga 
jums proga.

J. A. Mickeliūnas,
Darius-Girėnas Post

Pub. Chairman.

PITTSBURGH, PA.

6
9

Nepaprasta Proga 
Berniukams

Pašto valdininkas San Francisco mieste atsi
kėlęs iš ryto skubinosi darban. Pakėlęs savo odi
nį krepšį rado penkis mažyčius kačiukus. Įdomu, 
kokia buvo jo nuotaika, bet tas galima spręst 
kiekvienam sulig savęs.

ronika, ir vyras Petras Smala-i 
tys. j

STOČKUS, Juozapas, kil. ar 
turįs giminių Telšių ap.

STROLIA, Juozapas ir Stro- 
lia, Jonas, gyv. Binghamton.

STULGIENE - Žiedonytė, Ka- 
zimierina, kilusi iš Pontakonių 
k., Joniškėlio parap., gyveno Či
kagoje. :

STUOGIS, Pranas, kil. iš Ičiū- 
nų km. Vaškų vai. Biržų aps. į 

SUTKAITIS, Antenas, farme- 
; ris, Collinsville, Conn.

ŠEŠTOKAI, kilę iš Pajevonio
’ par. prašomi atsiliepti.
j ŠIAUČIŪNAS, Jonas, gyv. 

Brooklyne. j
ŠIMKIENE - Brežinskaitė, 

Marijona. j
ŠIMKUS, Vaclovas, Bronislo-' 

vas, Agnieška ir Bronislava, iš-1 
vykę Amerikon iš Lekėmės km.! 
Plungės vai.

| ŠIMONIS, Povilas, sūn. Liud
viko. kil. iš Guntaunykų km. I 
Tverečiaus vai. Švenčionių ap.

ŠKLĖRIUS, Feliksas ir Jur- | 

gis su šeimomis, gyv. netoli Cle
veland, Ohio.

ŠLEPAITIENE - Bertašaitė, 
Marijona, gyv. Čikagoje.

ŠVALDENIENE - Noreikai-! 
tė, Vincė, kilusi iš Papilės vai.,' 
Šiaulių ap., gyv. Springfield. 1 

TOMASH - Krogerytė, Helene,Į 
gyv. Clevelande.

TRUSKAUSKAS, Povilas, kil. 
iš Jūrės km. Antanavo vai. Ma
rijampolės ap. gyv. Pittsburghe.

ULOZAS, brolis Vlado.
ŪSELIS, Domininkas, gyv. 

Čikagoje.
UŽEMECKAS, graborius Phi

ladelphijoje.
VAITKEVIČIAI, iš Telšių. 
VAITKEVIČIŪTE,

ištek, pavardė nežinoma, kil. iš 
Sasnavos vai. Marijampolės ap., 
gyv. Baltimore.

VAITKUS, Antenas, gyv. Phi
ladelphijoje. Į

VAITKUS, Antenas ir Vait
kus, Bronius, gyv. New Yorke. I 

VALANČIUS - Valančiaus
kas, iš Telšių.

VARKALIENE - Liaudinskai- 
tė, Teresė, kil. iš Pajevonio par. 

VASILIAUSKAI, Baltramie
jaus, Vasiliausko, kilusio iš 
Naumiesčio, Vilkaviškio ap., sū
nūs ir našlė, gyv. Pittsburghe.

VELIČKA, Frank, gyv. Cice
ro.

VERŠELIS, Antenas, kil. iš 
Kaltinėnų vai. Švenčionių ap.

VIČIUS, Jonas, kilęs iš Vai
nuto vai., Tauragės ap., gyv. Či
kagoje.

VIESULAS, Kazimieras, gyv.: 
Čikagoje.

VOLKAVIČIUS, Steponas, s. 
Mykolo, iš Gegužinės km. Jona
vos vai. Kauno aps.

VUNDERIS, Edertas su šei
ma, gyv. Brooklyne, Vunderis, 
Jonas su šeima, gyv. Brooklyne 
ir Vunderis Aleksandras su šei
ma, gyv. Passaic. Visi kilę iš 
Zizų km., Šakių ap.

WESTFAHL, August, ir jo 
sesuo Berte, iš Plikiškių, Taura
gės ap.

WESTFAHL, Kari, iš Plikiš
kių, Tauragės ap., ir jo žmona 
Helene .gimusi Heier, gyv. Ho-J 
boken.

Nekalto Prašia’ Jijimo Seserą Kongregacijai Paremti 
LIEPOS 28 DIENĄ 

RENGIAMAS

PIKNIKAS
Įvyks Motiniškame Name

R. F. D. 2, Putnam, Connectkut
apie dvi miles niro Marianapolio Kolegijos 

Putnam link važiuojant į Providence.
PIKNIKO PROGRAMA:

10:30 vai. Pamaldos ir Marijos stovylos pašventi
nimas.

12:00 vai. Pietūs. 
1:00 vai. Kalbos.
3:00 vai. Programa, kurią atliks Camp Immaculata 

mergaitės.
Bus gražus vaidinimas, lietuviškos dainos, 
tautiniai šokiai, gyvieji paveikslai ir kit.

Pikniko metu veiks bazaras, kiekvienas galės savo 
laimę išmėginti. Šiuo pikniku baigsis ir lietuviškoji 
mergaičių camp.

Kuo kas gali labai prašomas paremti šį pir
mąjį pikniką Nekalto Prasidėjimo Seserų naudai. 
Pikniko pelnas skiriamas vargstančių seselių Vo
kietijoj kelionei į Ameriką ir kitiems Kongregaci
jos darbams paremti.
Maloniai kviečiame visus šiame piknike dalyvauti.

Jūs laukiančios
Nekalto Prasidėjimo Seserys.I Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi AsmenysŠIRDINGA PADĖKA
Šv. Pranciškaus Seserys

kun. J. V. Skripkus nuoširdžiai 
dėkoja kun. Ignacui Valančiū- 
nui. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui, už suteikimą progos 

1_ kolektuoti dėl Sesučių naujos 
koplyčios. Kadangi mielaširdin- 
gas klebonas ir gerieji kunigai 
— V. Vezis ir S. Raila.
niai prirengė 
žmones, todėl 
paprastai gausios.
rias mišias suaukojo virš $450. 
Prie to dar atsirado Garbės 
Amžinų narių, p. A. Algūnai. 
kurie aukavo šimtą dolerių.

Tai yra labai gausi
; stambi koplyčios statybai para
ma. Už tokį didelį gerumą kle- 

i bonui ir kunigam.
Kazimiero par. parapijiečiams 
lai gerasis Dievulis bus miela- 
širdingas kaip dvasiškuose, 
taip ir žemiškuose dalykuose. 
Sesutės bus amžinai dėkingos ir 
savo nužemintomis maldomis 
atsimokės savo geradariams ir 
prieteliams.

Dėkingos
šv. Pranciškaus Seserys 

ir Kun. J. V. Skripkus.

I
I ir

malo-
savo geruosius 
aukos buvo ne- 

Per ketve-
1

Tęsinys 6-tame puslapy) I PENKAUSKAS, Ignacas, Jo- 
polionija ir Anna. gvv. New kubas ir Jonas, gyv. Čikagoje. 
Yorke. I PERMINĄS, Ignas, kilęs iš

MISEVIČIENE - Tarvydaitė, Pakalupės km., Viekšnių vai.
Ieva, kilusi iš Švėkšnos vai.. PETRAUSKAITE, Julija, iš- 
Tauragės ap.. gyv. Čikagoje. tekėjusios pavardė nežinoma, 

MIŠKINIS. Povilas, kil. iš De- išvažiavusi iš Jurbarko 1934 m. 
beikių vai. Utenos ap. gyv. Bos- su seserimi Petronėle ir motina 
tone.

MILVITIENE. Ona. kil. ar tu
rinti giminių Raseinių aps. gyv. 
Čikagoje.

MONTVILAS. Pranciškus, s.
Pranciškaus.

MONTVYDIENE - Gilytė. O-
auka ir na. kil. iš Suvalkijos, gyv. New

i

I

271.Darius - Girėnas Post 
The American Legion, teikia 
nepaprastą progą lietuviams 
berniukams. Štai toji proga.

Pastaruoju laiku. Postas nu
tarė padidinti esamą Druni and 
Bugle Corps. Į tuos šauniuosius 
muzikantus nutarta kviesti 
berniukus nuo 12-kos iki 18-kos 
metų amžiaus. Visiems bus duo
dama dykai: (1 • uniforma. (2) 
muzikos instrumentas, ir (3) 
muzikos pamokos.

Kurie nori priklausyti prie

Nuoširdi Padėka
Maloniai dėkojame Mūsų 

mė joms ir prieteliams Shenan- ’ 
doah. Pa. už prisiųstą auką 
$600.

Visa širdžia įvertiname Jūsų

ZALESKIS, Vaitiekus. | Juozapo Skvireckio išvers- 
ZAPASNICK (Lapasnick?), tą Naująjį Testamentą. 

Sofija.
ZIGMANTĄVIČIUS, Juozas, (kaina $3.00;

kil. iš Krekenavos vai., Panevė- viršeliais — kaina $2.00. 
žio ap., gyv. Čikagoje. Į Užsakymus siųskite: ‘Dar-

ŽIEDONIS, Antanas, kilęs iš bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

i Stipriais audeklo viršeliais
popieriniais

Pontakonių k., Joniškėlio par., 
Izabelė, gyv. Čikagoje, verčiasi mėsos 

prekyba.
ŽIOGAS, Aleksas, sūn. Vin

cento, kil. iš Gruždžių vai. Šiau
lių ap. gyv. Vandergrift, Pa.

ŽUDŽIUS, Kazys - Jonas, iš 
Užupušių k., Taujėnų vai. Uk
mergės ap., ir duktė Milda.

ŽUR-EITMANT, Stella, gyv. 
Illinois, valst.

I
Marija pas tėvą New Yorke.

PETREIKIS, Pranas, kil. iš 
Platelių vai., Kretingos ap. gyv. 
Čikagoje.

PETRONIS, brolis Anelijos, 
kilęs iš Svėdasų vai.

PETRUŽIS, Gabrielius, kil. iš! 
Alovės vai. Alytaus aps.

PIKŠRYS, Staays ,kil. iš Kre
kenavos. Panevėžio ap.

PILIPAUSKAS, Jonas, gyv. 
Brooklyne, dirbo prie lietuviško 
laikraščio.

PLAŠČIAUSKIENE,
gyv. Brooklyne.

PLIOPLYS, Jonas, Kazys, ir 
Vincas, kilę iš Eglinčiškės km. 
Antanavo vai. Marijampolės ap.

POVYLAITIENE - Barakau-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
“VYTĮ” leidžia Amerikoa didžiau

sia Jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

••VYTIS” eina kas mėneiĮ gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių tt Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių M viso pasau
lio. ____

“VYTIS” ražo apie Amerikos lie
tuvių Jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir Jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas tt 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime Sūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikttkos Jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska’tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime ••VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metama tik $3.00 
“VYTIS”

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

Yorke.
MUSNICKIENE - Stasevičiū- 

o ypač Šv. tė. kil. iš Vyšniavos. Vilniaus 
krašto, gyv. Čikagoje.

NAVOGRUCKAS - Nuorman- 
tas. Stasys, ir jo brolis Myklosa, 
sūn. Vaclovo, gimę Čikagoje, 
gyv. Lietuvoje Šiauliuose, Sta
sys buvo boksininkas, grįžo A- 
merikon 1937 m.. Mykolas dirbo 

į siuvykloje Čikagoje.
Į NEVARDAUSKAS. Adolfas, skaitė, Ona, gyv. Čikagoje, kil. 
į gyv. Čikagoje. iš Šiaulių vai.

NOREIKA, Antanas, ir jo se- PREIKŠAITIS, Mikas, sūn.' 
šuo. kilę iš Papilės vai., Šiaulių Miko. kil. iš Tauragės aps. 
apskr. I PREIKŠTAS, sūnus Kazimie-

PANELIENE - Zaleskytė. Ig- ro. kil. iš Dargainių k., Kriukų 
no duktė. į vai.. Šiaulių ap.

PAŠKAUSKIENE - Strolytė. PULEIKIS. Kazimieras, kil. iš 
Juzė, gyv. Cleveland. Kvėdarnos vai. Tauragės aps.
-------------------------------------------- PUŠKORIUS, Juozas, gyv. 
dosnią paramą ir palankumą. Baltimore ir Puškorius, Stasys, 
Teatlygina Viešpats Jums gau- gyv. Čikagoje, broliai Prano, 
šiai, maldomis stengsimės trū
kumus atpildyti.

Nuoširdžiai dėkojame 
siems, kurie pasidarbavo, 
surinkus tokią didelę auką 
LOS STATYBOS FONDUI. Jei 
ne Jūsų pastangos, jei ne Jūsų 
pasišventimas — nebūtų šios j 
gausios aukos.

Pasiliksime dėkingos visiems, Augusto, kil. iš 
kurie remiate mumis. Melšime Seinų ap. 
gausaus atlyginimo Jums vi- • 
siems ir pavedame Jus ir Jūsų 
reikalus Saldžiausiai Jėzaus 
Širdžiai, kad Jums apščiai atly
gintų. Dar kartą tariame nuo
širdų ačiū!

Jums dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys, 

Vilią Joseph Marie 
____________Newton, Pa.’ su dukterimi Berte Zahnsinger.

Anė,

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

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

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo

♦

Rė-

■
<

MALONUS LIETUVI.
Mylėdamas Šv. Antaną. Prisidėk

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą.

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENI OLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00. 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

i 
I

iL

vi-, 
kad 
VI-

RACZKOVV’SKY, Antenas 
Julius, gyv. New Yorke.

RAILAITES, Jono Railos se
serys, kil. iš Pagirių vai. Uk
mergės ap. ištek, pavardės neži
nomos, spėjamai gyvena New 
Yorke.

RAINIENE, Petronėlė Adelė. 
RAMANA VIČIUS, Simas, s. 

Kučiūnų vai.

ir

RANKAUSKAS (Ronk), Jo
nas, gyv. Denver, Colorado.

RIMKIENE - Brežinskaitė, 
Karolina.

ROSKY - Raczkowsky, Char- 
les, gyv. Bronx, New York.

SCHLEICHER, gimusi West- 
fahl, iš Plikiškių, Tauragės ap., 

? gyvenusi Norfold ar Hoboken,

Stacijos
Sakykla 
Suolai

Didysis altorius
Du šoniniai altoriai
Vargonai
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fur.dar :ių aukų sumos kreipkis į:

FKANCLSCAN FATHERS
Maunt St. Francis Greene, Maine

•'4.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinal <WI visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų Ir Naktį

! SEDLECKAS, Aleksandras 
: ir Kazimieras, kilę iš Žiežmarių, 
gyv. Čikagoje.

| SINIAUSKAS, Antenas, sūn. 
Jono, iš Leliūnų km. Pagirio v., 
gyv. Detroite.

j SKINKYTE, Ona, kil. iš Ma
riam polės ap.

į SKIRIENE - Bertašaitė, Pet
ronėlė, gyv. Čikagoje.

I SMALSTIENE - Nakaitė, Ve-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
— — ■ ■ - -X

n



Antradienis, Liepos 16 d., 1946 DARBININKAS t

VIETINĖS ŽInIosI
Kun. Albertas Abračinskas 

dalyvavo klieriko Grigo iškil
mingame laidojime, liepos 15 d., 
Brockton, Mass.

FIUPINO BASKET FOR THE HOME FOtKŠ

ŽINUTES
Sveikiname Kunigą Jenkų.— 

South Bostoniečiai nugirdome, 
kad kun. K. Jankus yra tapęs 
kapitonu. Jis grįžęs iš Pacifiko, 
išsveiko ir darbuojasi kareivių 
didžiulėje stovykloje — Camp 
Bliss, Texas. Ten jis pildo pas
toracijos pareigas: sujungia į 
poras moterystės Sakramentu, 
krikštija, rūpinasi ligoniais, lai
doja mirusius, veda pamokas, 
sako pamokslus, ruošia paren
gimus, ir tt. Jis šį klebonavimo 
darbą atlieka labai sėkmingai. 
Už tai jis yra paaukštintas ka- 
pitono rangu. Sveikiname nau
ją kapitoną - kapelioną!

I
I

Kapelionas Kun. K. Jenkus, 
pakeltas Kapitonu.

Liepos 14 d. lankėsi So. Bos
tone ex-kapelionas kun. Jurgis 
Jonaitis. Jis darbuojasi Vale, 
Colorado.

Karpiuiė Kalbėjo 
Per Radio

lierius. Kas dar nėra įsirašę, tu- 
; rėš progos įsirašyti.

I
Rengiasi Labor Day išvažiavi

mui. Seselių Jėzaus Nukryžiuo
to Rėmėjų organizacija rengia (Krausaitės? Kučinskų, gy’v. E

Liepos 13 d., tapo pakrikšty
tas V. Juozas Antano ir Irenos

našlaičių prieglaudos fondui 
metinį išvažiavimą, rūgs. 2 d., 
motiniško namo kieme, Brock
ton, Mass. Visuomenė prie šio 
išvažiavimo labai ruošiasi. Prie 
jo rengiasi ir So. Bostonas. Šiuo 
reikalu bus svarbus susirinki
mas, trečiadienį, po Šv. Teresės 
novenos pamaldų.

2nd St.
Liepos 14 d., tapo pakrikšty

tas Juozas Petras sūnus Juozo 
ir Marijonos (Nasionytės) Ma- 

. tačinskų, gyv. 952 E. Broad- 
I way. Sūnelis gimė liepos 4 d.

—I

Pereitą šeštadienį, liejios 13 
p. Eugenija Karpiūtė iš Brook
lyn, N. Y., kuri pas pp. Janušo- 
nius, gyv. Columbia Rd., So. 
Bostone, praleido savaitę atos
togų, kalbėjo Lietuvių Darbi
ninkų radio programoje. Jis 
sveikino visus Naujos Anglijos 
lietuvius Brooklvno ir apylin
kės lietuvių vardu.

p. Eugenija Karpiūtė, sužino
jusi, kad Kęstučio klūbas ruo
šia pikniką sekmadienį, liepos 
28 d., East Dedhame, labai nu
džiugo ir sveikino klubą už tei
kiamą paramą lietuvių katali
kų radio programai.

Ji grįžo į Brooklyn, N. Y. pir
madienio rytą, liepos 15 dieną.

Sunkiai Serga

Antradienį, Panos Marijos 
Škapliemos dienoje, Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, po trečių 
šv. mišių, bus įrašymas į škap-

DAKTARAI

TeL TROwbrid*e 6330

J.Repshk,M.D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
Z7S HARVARD STREET 

Kampus Tnman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos* 2—4 fr S—E. 
L

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL E8TATE < IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office T*l. to. BMton 0MB

Aukos. Parapijos metinio iš
važiavimo fondan aukavo Mr. 
& Mrs. J. Baltrušiūnas $5, Jo-

• nas Venis $4, Cecilija Straz- 
' dauskienė $2.50; po $3 aukavo:
: Čiurlioniu šeima, Gertrude Wel- 
lock, Antanas Lengvinas, Vaici- 
kauskų šeima, Mr. & Mrs. Kas
per, Vincas Jurgelaitis, Petro
nėlė Kolašienė, Vincentas Jaru- 
šaitis, Natalė Valentienė, Jonas 
Šidlauskas, Juozas Meškauskas, 
Feliksas Pažasis, M. F. Jenke- 
vičienė, Mr. & Mrs. C. Antana- 
vičiai.

N. N. aukavo salės taisai $5.
Bažnyčios taisai aukavo N.N. 

į $100, Pranas Lingis $2, po $10 
; aukavo: Juzefina ir Juozas Gri-
• mai, Kastancija Ignatavičienė, 
Zofija šiškienė, Marijona Klei- 
notienė, Juzefina Kleinotienė. 
Ačiū.

Liepos 14 d., kun. Dr. K. Ur
bonavičius pasakė, 40-tės pro
ga, pamokslą, Jėzaus Nukry- 

i žiuoto Seserų Motiniškame na- 
j me, Brocktone. 
i lankė klieriko
šermenis.

Liepos 28 d.

I

Jau kiek laiko kaip sunkiai 
serga p. Alena Jeneliūnienė, 
gyv. 258 W. Broadvvay, So. Bos
ton. Ligonė randasi Boston Ci
ty ligoninėje.

Linkime pasveikti!

Jis taip gi at- 
Jurgio Grigo

Daktaras sakys
pamokslą Thompsono Seserų 
parengime.

OVERSEAS SERVICEMEN apparently appreciate a little feminine guid- 
ance in selection of souvenirs for their families at home. American Red 
Cross shopping tours in Manila usually include this gilt bazaar. (American 

Red Cross photo by GarrettJ

1
G1RJDEI7 LIETUVIU 

KOLONIJOSE ‘ i
SUGRĮŽO iš ligon inės

Šiomis dienomis James Stri
gimas, gyv. Columbia Rd., S. B., 
buvo pasidavęs operacijai ir jx» 
kurio laiko pasveikęs sugrįžo iš 
New England Babtist ligoninės, 
Dorchester, Mass. Dabar stiprė
ja L Street maudyklių saulėje.

Lietuvis Kunigas 
Iš Arizonos

Šiomis dienomis atvyko 
rizonos valstybės lietuvis 
gas. pirmojo pasaulinio 
kapelionas kun. Jonaitis 
leisti atostogas Bostone ir 
linkėję.

Kun. Jonaitis darbuojasi 
zonoje tarp kitataučių jau apie 
10 metų.

iš 
kuni- 
karo 
pra- 
apy-

A-

Ari-

IsVYKO ATOSTOGOMS

BROCKTON, MASS.
SUPILTAS N AUJAS KAPAS

TIK VIENAS DIEVAS 
ŽINO

Nubudo žemė, sužaliavo
Ir laime suošė šilai.
Tu šitą šlaitą, šitą klevą, 
Tu visą svietą pamilai.
Eini laukais ir nesiklausi, 
Nesiteirauji, kas keno, 
Renkiesi gėlę kuo gražiausią 
Ir nori visa apdainuot.
Ir šitą smilgą, ir vėdryną.
Ir baltą dobilėlį šį...
Tik vienas geras Dievas žino, 
Kaip žėdną žiedą aprašyt. —

Jau saulė leidžiasi už girių, 
Jau gaubia vakaro tinklai... 
Tu nepamirši, ką patyrei. 
Ką tu šiandieną pamilai...

Grįžti namo. 0 iš beržyno 
Nebesigirdi volungės.
Tik vienas geras Dievas žino. 
Ko dar nerimsti. ko ilgies.

M. Linkevičius.

kun. 
per- 
Ed. 

kalba

palaikai buvo nulydėti į Šv. Ro
ko par. bažnyčią, kurioje įvyko 
iškilmingos pamaldos. Dalyva
vo 8 kunigai ir keliolika seselių 

! vienuolių. Iškilmingas šv. mi
šias prie didžiojo altoriaus lai-

kyti, kad bankieto šeimininkės 
Mrs. A. DeJohn ir Mrs. T. Sau* 
lienė pagamino tikrai skanius 
kalakutienos užkandžius. Teko 
nugirsti, kad berengiant šį ban- 
kietą daug pasidarbavo parap. 
biznieriai ponas Petras Serzikas 
ir ponas A. Paleckis.

Vakaro “toastmasteriui” kai
po grynam amerikiečiui taip pat 
nemaža garbė, kad jis mėgsta 
lietuviškus 
labiau, kad 
kos kalbos.

parengimus ir tuo 
nesibaido lietuviš-

pasibaigus, kurios
buvo

Vaišėms
tikrai nevarginančiai 
trumpos, visi parapijiečiai su 
jaunu asistentu dar ilgai pasili
ko salėje. Vieni grojant muzikai 
šoko, kiti gi gėrinėjo gaivinan
čius gėrimėlius.

Parapijietė.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA moteris pil

nam, ar dalinam darbo laikui 
apsiuvinėti ir vynioti langų už
dangalus (shades). Viena minu- 

kelio nuo North Station.
The Columbia Mills, Ine.
174 Portland St., Boston.

(12-16-19)

tė

REIKALINGAS vargoninin
kas ir zakristijonas. Vieta labai 
gera. Kreipkitės į “Darbinin
ką”, 366 Broadway, So. Boston 
27, Mass.

kartą į šią parapiją, būtų siur
prizas. Viskas pasisekė puikiai.

Vaišėse dalyvavo šie vietiniai 
kunigai: J. Misius. A. Jurgutis, 

• V. Abromaitis, J. Skripkus, E. 
Vasiliauskas, J. Girdis, vietinis 

į kleb. P. Lunskis ir pats kalti
ninkas W. Karaveckas. Bankie
to metu vietos klebonas 
Lunskis “toastmasteriu” 
statė poną advokatą 
Schultz. Savo trumpa
kun. Lunskis sudarė visiems ge
rą ūpą.

Ponas Schultz trumpai atpa- 
1 šakojęs kun. Karavecko gyve
nimą, pakvietė kalbėti kun. Mi- 

' šių. kuris savo kalboj tarp gra
žių linkėjimų, pabrėžė, jog kle
bonas, prašydamas vyskupo 

: sau pagelbininko labai gerai 
padarė, nes iš to bus naudos pa
rapijai ir lietuvybei. Jaunųjų 

. vardu kalbėjo kun. Girdis, ku- 
' ris pasinaudodamas kaikuriais 
kun. Lunskio žodžiais, nušvietė 
naujojo asistento mandagumo 
ypatybes.

Gana gražią dėl Lietuvos at- 
eities, pilną vilčių kalbą pasakė 

iMr. Leo Griffith, Kolumbo Vy
čių prezidentas. Be to jis paste
bėjo šioj parapijoj vienybę 
tarp senosios ir naujosios kar
tos. Tos vienybės linkėdamas 
baigė su viltimi, kad mūsų tėvų 

j kraštas turi susilaukti laisvės, 
ir susilauks. Toliau buvo per- 

, statytas kalbėti kun. Jurgutis. 
Štai keletas jo kalbos žodžių: 

j “Šv. Vincento parapijos laukia 
graži ateitis. Turėdama gerus 
vadus ateityje ji Pittsburghe 
užims pirmąją vietą... Čia vi
suomet gražus susiklausymas 
tarp dvasios vadų ir parapijie
čių... Šv. Vincento parapijai bus 
lemta suvaidinti katalikiško ir 
lietuviško veikimo vaidmuo...” 
Kalbėjo taip pat šios apylinkės 
lietuvių prietelka Miss Haser.

Įteikiant jaunajam asistentui 
kun. Karaveckui piniginę dova
ną, parapijos vardu kalbėjo po
nas Juozas Sabash. Iš jo kal
bos teko išgirsti įdomių dalykų.! 

' Nušviesdamas parapijos veiki-1 
mą per paskutiniuosius metus,! 
pareiškė, kad parapija baigiaI 
mokėti savo skolas ir mortgi- 
čių sudeginimui jau rengiamasi. 
Tas turės įvykti trijų keturių 
mėnesių laikotarpy. Iš jo kal
bos buvo aišku, kad čia kredi
tas priklauso klebonui Luns- 
kiui. kuris visų parapijiečių 
nuotaiką ir visą veikimą mokė
jo taip pasukti, kad į trejus 
metus būtų išmokėta apie 
850,000.00 skolos.

II

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltj. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėže 16-oz. $5.00. 

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Liepos 10 d. Hinsdalle, III. 
mirtis netikėtai pakirto studen
tą Jurgį Grigą, kuris buvo įsto-Įjg Marijonų vienuolyno naujo-į 
jęs į TT. Marijonų vienuolyną kų magistras, kun. P. Baraus-j 
ir liepos 16 dieną turėjo priimtij kas, MIC., prie šoninių — kun. 
pirmuosius kaipo vienuolio įža-jy. Andriuška. MIC., ir kun. K. 
dus. Jau gal Dievo taip buvo, Stadalninkas. MIC. 
žadėta, kad pirm negu taps vie
nuoliu. mirtis pakirto jo gyvy
bę. nesulaukus pilnai 19 metų 
amžiaus.

A. a. Jurgis paliko didžiausia
me širdies skausme tėvą Kazį, 
motiną Konstanciją ir mylimą ’ 
sesutę, kuri yra Jėzaus Nukry
žiuotojo Seselių vienuolyne — 
sesutę Genovaitę. A. a. Jurgio 
tėvelis Kazys Grigas yra per 
daugelį metų LDS 2-ros kp. pir
mininkas.

A. a. Jurgio Grigo palaikai! 
buvo atvežti iš Chicago liepos Į 
13 dieną, o liepos 15 dieną iškil-į 
mingai palaidotas Kalvarijos Į 
kapinėse.

9 vai. ryte iš namų velionės J

Kapinėse Tėvų Marijonų var
du žodį tarė kun. V. Andriuš- 

1 ka, MIC.. velionies tėvų — lai
dotuvių direktorius Vytautas 
Yakavonis.

Reiškiame gilią užuojautą p. 
Grigam ir vienuolei Seselei Ge- 
navaitei.

ESPLEN, PA.

Rap.

Dujų Skausmai? Aitru
mas? Galvą Skaudą? 
nuo vidurių užkietėjimo 

e Nekentėk šių skausmų! Palengvink 
sau ūmai, maloniai. Kramtyk Feen- 
a-mint. apsaldintą kramtomą gumą 
vidurių liuosavimui. Turįs tuos pačius 
daugelio daktarų užrašomus vaistus. 
Milijonai jį naudoja. Im
kite kaip nurodyta ir vėl 
jausitės puikiai. Pabandy-

nmnmMir

So. Boston FumHure Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

S80y2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

Šv. Vincento parapija susilau
kė vikaro. Tąja proga parapi
jiečiai, paraginti klebono kun. 
Lunskio. surengė puikias priim
tuves. Žinoma, viskas buvo da
roma slaptai, kad naujai atvy
kusiam vikarui ir tai pirmą

Sekmadienį, liepos 14 d., trau
kiniu išvyko į Putnam pas Ne
kalto Prasidėjimo Seseles atos
togoms iš Dorchester. Mass.: 
Frances ir Rita Kumpaitės ir 
Edna Green. Pirmadienį, kun. 
Dr. K. Urbonavičius savo auto
mobiliu išvežė ten pat atosto
gauti iš So. Bostono: Vandą 
Griganavičiūtę, Petrutę Plans- 
kytę ir Rūtą Averkaitę iš 
Brooklyn. N. Y., kuri viešėjosi 
pas savo dėdę ir dėdienę pp. A- 
verkus.

Reikia pažymėti, kad Nekalto 
Prasidėjimo Seselės baigiant 
mažosioms mergynoms vakaci- 
jas liepos 28 d., rengia šaunų 
pikniką.

Gauta žinių., kad liepos 14 d., 
pas seseles Putnam, Conn.. jau 
buvo atvykusių apie 50 jaunų 
viešnių. Bet sesutės gali talpin
ti ligi šimto. Todėl ir vėliaus at
vykusioms bus vietos pakanka
mai. kad linksmai praleidus va
kari jas.

Draugijų Valdybų Adresai
S. Rmsevita ir Ste
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Oratorius Ir 
BalsamuotojM

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS, 

Tai. SOUth BMton 2M0 
BOnaus gyvenamoji vieta — 

*36 Dorchester Avė. 
TeL COLumbta 2537

•V JONO EV. SU. PAŠALPINĖ* 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Mass.
8 VVinfield St.. So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienč.
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

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

177 West 7th St.. So. Boston, Ma3S. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

110 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

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

Vlce-Pirmlnlnkaj — Pranas Tu Įeiki*
702 E. 5tb St, So. Boston, Mass.

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

' Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa

i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadv. ay, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Clą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St. So. Boston. Mass

Pristatome Alų ir Toniką
• Mes turime 11-ko* rūšių alau* ir įvairių tonikų. Me* alų ir 
■ toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

Į

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS. 

Savininkas

258 Vest Broadiny,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

PUBLIC AUCTION SALE —
Thursday, July 18, 1946 at 2 
o’cl. P. M. on premises at 153 
and 155 West Sixth Street, So. 
Boston, Mass. Realty Comprise: 
6 family house. assessed $3.000.
00. Rentai $662.00. TERMS OF 
SALE: $200.00 deposit in cash 
will be required at the time of 
sale, balance in 15 days. Taxes, 
water and rents to be adjusted 
at the time of passing papers.Roman J. Vasil, Auctioneer 

409 Broadvvay, Room 4, 
So. Boston, Mass. (12-16)

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Ave„ Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOi-R

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorohester Street 

South BMton, Maaa. 

faeph V.Casper 
(KASPERAS) 

LaMotuvIų Dlrektortaa k 
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dlen* irNakų 

Koplyčia Sermenlma Dykai 
Tel. ŠOU BMton 1432 

ŠOU Booton SNO

Galutinai kalbėjo pats kalti
ninkas kun. Karaveckas, kuris 
sakė, kad to viso nesitikėjęs, o 
dabar su malda ir visu atsidėji
mu pasišvęs Šv. Vincento para
pijos gerovei.

Vaišių meninę dalį išpildė Šv. 
Vincento parap. vyrų choras, 
kuriam vadovavo vargonininkė 
Vaišnorienė. Be to reikia pasa-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletok**, F. E. Zateteka* 
Oratoriai Ir Balsamuctojal 

Patarnavimas dlen* lr naktį 
Koplyčia termsnlms dykai 

NOTARY PUBLIC 
TsL ŠOU BMton 0B1S 

ŠOU BMton 2MB
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IVARGAS TIEMS, KURIE
NEPAŽĮSTA BOLŠEVIZMO!

Pradžia 3-čiame pusi, 
lietuvius “suvirškinti”, iš
tremiant ar net išžūdant. 
Kalėjimams statyti ar ne
kaltiems gyventojams žu
dyti daug kultūros nerei
kia. Priešingai, juo dides
nis kas despotas, iuo dau
giau gali žmonių išnaikin
ti. Žiaurusis Atila savo 
žirgo kanopa daugiau civi
lizuotą pasauli be jokio 
vargo sutrypė... Klydo ir 
darbininkija. tikėdamasi 
iš viso pasaulio dirbančių
jų užtarėjo sulaukti auksi
nių laikų. Lietuviškosios 
darbininkijos apsivylimas 
draugu Stalinu geriausiai 
matyti šiandieną Vokieti
joje, kur tūkstančių tūks
tančiai paprastų darbinin
kų geriau rįžosi tremtinio 
dalia dalintis, kaip kad pas 
Staliną susilaukti darbi
ninkams rojaus...

Komunistas lietuvis 
užsienyje

Prieš kurį laiką rašan
čiajam teko proga aplan
kyti vieną lietuvišką šei
mą Prancūzijoje. Ši šeima šiuo metu sovietinė komu- 
jau nuo pirmojo didžiojo nistų tvarka ir. kaip Pran- 
karo audros čia atblokšta 
yra išgyvenusi užsienyje 
virš 30 metų. Tėvas turi 
neblogą pensiją, sūnus 
darbuojasi fabrike. Ji turi 
nuosavą dviejų aukštų na
mą. Namuose kalbasi lie
tuviškai. Kas nuostabiau
sia. kad sūnus yra valš-
čiaus komunistų partijos ryžaus visa energija pasi- 
vadas. Lietuvis komunistų 
pirmininkas Prancūzijoje.. 
Įėjus man i jųjų salioną ir 
šeimininkui maloniai ma
ne užkalbinus, ypatingai 
krito man į akis ant sienos 
kabanti didžiulė lietuviš
koji Vytis, iš abiejų šalių 
papuošta gražiomis lietu
viškomis nacionalinėmis 
vėliavomis. Atėjus į kam
barį ir sūnui ir. 
ko, žinojus man 
raudonus 
pradėjau 
šį kiekvienam 
taip brangų reiškinį.
džiaugsmu ir jaunuolišku paslėptas kur giliai užu- 
išdidumu papasakojo man kampyje ar net žemėse į- 

komunistukas, kastas. Raitelis turi vie
numoje glūdėti, kaip ir iš 
viso tylumoje glūdi tau
rieji lietuvių patrijotų sie
kimai... Ir tik blogiui pra
sišalinus. jis vėl išners iš

į Matydamas jauno žmo
gaus geriausius norus, ne
beiškentęs pradėjau kaip 
sakoma, per ašaras su juo 
juokauti, nupasakojant 
nūdieninę Lietuvos okupa
cinę būklę.

"Vykdami į Lietuvą, palikite 
čia trispalvę" i

Kam toli eiti! Vėl pradė
jau nuo lietuviškosios tris
palvės vėliavos. Prancūzi
jos lietuvis griežčiausiai 
užginčijo mano pasaky
mą, kad šiuo metu Lietu
voje už trispalvės viešą 
parodymą, gręsia kalėji
mas arba ištrėmimas. Gir
di. anot jo, tai akyplėšiška 
komunizmo priešų propa
ganda. Rusija, ir iš viso 
bolševizmas, yra juk de
mokratijos artimiausias 
draugas. Ir jis į komunis-i 
tų partiją įstojo ir net apy
linkės vadu teliko tik dėl
to. kad bolševizme jis įžiū
ri demokratiją, lygybę ir 
laisvę. Pagaliau, šiuo metu 
jis sutampa dvasia geriau 
su Lietuva, nes ir ten vra-

i

cūzijos laikraščiai rašo, 
lietuviai šiandieną jaučia
si laimingi... O į Lietuvą 
svečiuose vykdamas, jis 
visada pasiimtų ir lietuviš
kąją vėliavukę...

Žinoma. į tokius plato
niškai ideališkus jauno 
žmogaus sanprotavimus

■

j

D A R BIN I N KAS

Nekalto Prasidėjimo Seserų Kongregacijos Motiniškas ..Namas, R F.D. 2, 
Putnam, Connecticut. Čia per visą liepos mėnesį iš visos Naujos Anglijos ir to
liau jaunosios lietuvaitės labai gražiai praleidžia vakacijas Seselių globoje. 
Dienoje išleistuvių, tai yra, liepos 28-tą, kad paremti Seselių Kongregaciją, y- 
ra rengiamas šaunus PIKNIKAS. Pikniko programa: 10:30 vai. pamaldos; 
12:00 vai. pietūs; 1:00 vai. susirinkimas; 3:00 vai. programa, kurią atliks 
Camp Immaculata mergaitės. Bus gražus vaidinimas, lietuviškos dainos, tau
tiniai šokiai ir kt. Pikniko metu veiks bazaras, kiekvienas galės savo laimę iš
mėginti. Be to, kiekvienas turės progos praleisti dieną gražioje gamtoje, o lie
tui lyjant erdviose Seserų Vienuolyno patalpose. Su šiuo pikniku baigsis lie
tuviškoji mergaičių kampe. Maloniai kviečiami visi lietuviai ir nrieteliai daly
vauti šiame piknike. Pikniko pelnas skiriamas vargstančių Seselių Vokietijoje 
kelionei į Ameriką ir kitiems Kongregacijos darbams paremti.

priešinti. Aš jam papasa
kojau, kad tai yra didelė 
klaida, kad panašiai ir 
daugiau lietuvių manė, iš- 
drįsdami net Vasario 16-ją 
pakelti lietuviškąją tri
spalvę... Deja, pasėkos bu
vo labai skaudžios! Aš 
jam papasakojau, kad ir 
lietuviškoji vytis — drą
susis raitelis ant balto žir-

tarp kit- go: tas amžinas lietuvių 
anie jojo nepriklausomybės ir švie- 

nusistatymus, šiųjų laisvės vilčių simbo- 
teirautis ir apie lis — šiandieną nebepuo- 

lietuviui šia lietuviškųjų sėklyčių. 
Su Jis yra tauriųjų lietuvių

jaunasis
kad šie lietuviškieji ženk
lai yra jojo, kaip lietuvio, 
pasididžiavimas ir tamp
rus ryšis su tolimąja tėvy
ne Lietuva...

DISHWASHING HELP1

•very ye»r. Froan that moontain of <Jirty dishet. the Department e* 
Apric wama each wom«n to eatvape e ve r y drop of greaae
MMfcr •very ouaee of tat to.*dd to the uoed tat eontaiaer. Ooly

mbt «*• *e om? oho aeodo to har

lietuviškųjų užkulysių, 
menininko Čurlionies pa
vaizduotą Lietuvai laisvės 
rytą nešdamas. Gi šiuo 
metu “oficialiuoju ženklu” 
yra raudonoji penkiakam
pė žvaigždė, tamsiai rau-' 
dona vėliava, plaktuko ir 
piautuvo šešėliuose. Paša-' 
šakojau šiam lietuviui ir 
aoie nūdieninę lietuvių me
džiaginę, religinę ir kultū
rinę padėtį. Pavaizdavau 
lietuvių nepaliaujamą “žy
gį Sibiro link”. Papasako
jau be perdėjimų, be pa-! 
giežos. Jaunas, vos 21 me
tus beturįs, jaunas lietu
vis komunistas susimąstė. 
Jam buvo gaila Lietuvos ir 
lietuvių. Komunizmą buvo 
jis tik iš propagandos ir 
knygų tepažinęs. Ir tik ge
ro norėdamas darbininki
jai ir Lietuvai, kaip jis at
virai prisipažino, buvo į- 
stojęs į komunistų eiles...

Didelis lietuvių pietelius 
apie komunistus

Nors bolševizmo rykštė 
per ištisus trisdešimt me
tų plaka vargšę rusų tau
tą. nors Stalino demago
giškieji agentai nepersto
dami kelia įvairias riaušes 
visose pasaulio šalyse, 
daugelis vienok apie ko
munizmą teišmano ‘ tiek, 
kiek keletos metų vaikas. 
Tai geriausiai pavaizduoja 
kartą, dar vokiečių okupa
cijos metu, turėtas pasi
kalbėjimas su vienu įta
kingu rytų Europos visuo
menininku, dideliu lietuvių 
tautos bičiuliu. Jo žmona 
vra lietuvė. Jis kasmet, 
esant Lietuvai dar nepri
klausomai, parvykdavo į 
Lietuvą, o po to kuogra- 
žiausiai aprašydavo mūsų 
kraštą savo šalies laikraš-___________
čiuose. Ir iš viso, būdamas čia sunkią tremtinio dalią noje valstybės dalyje bu- 
artimas bendradarbis prie kur nors Sibire. Juk tarp vo amerikiečių įgulos, o 
savo šalies radijo siųstu- caristinių ištrėmimų ir ko- kitoje — raudonoji armi- 
vo, labai dažnai jis išgar- munistinių yra toks pat ja.
sindavo Lietuvą. Deja, ka- skirtumas, kaip tarp dan-j Savaime aišku, kad ru-

■ da kartą šį lietuvių bičiulį gaus ir žemės. Anuomet 
i teko aplankyti ir jam pa- galėjo tremtiniai nors lais- 
pasakoti apie dabartinę vai apsigyventi, o šiandie- 
Lietuvos padėtį ir anie bol- ną bolševikai tremtinius 
ševikų tikslus visiškai pa- laiko masėmis, vadina- 
naikinti Lietuvos tautine muose bausmės kompani- politinių priežasčių... Ame- 
prasme vardą, jis jokiu jose. Ir jų paprastai neat- rikiečių kareiviai, dėl jųjų 

i būdu nenorėjo su tuo su- leidžia tol, kol nuo bado ir mandagumo ir nuoširdu- 
I tikti, išvedžiodamas, kad, vargo nelaimingosios au-jmo, visur minėtų šalių gy

Nebeužtvenksi Upes

darbas ne vaiko:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo. 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.
Naujos idėjos
Užtvenktos mėto audrų žaibus!
Nesustabdysi bėgančio laiko: 
Vaikas tik trukdo amžių darbus.
Vvrai, lietuviai, auštančią dieną 
Mūsų nors sūnūs visgi išvys! 
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotys!
Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokimų darbą, kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjama grūdą. 
Laimina vaisių, gema šimtai.
Kas vakarykščio sapno ieškotų, 
Tam labą naktį galim užtraukt; 
Svetimą rūbą kas dar nešiotų, 
Tam nusibostų galo belaukt.

Maironis.

v •
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bolševizmas anaip tol nėrafkos vienintelę laimę randa 
toks jau pavojingas. Kad;kankinių mirtyje. Ir vie
nišų tauta yra tiek savyje nok dar atsiranda žmonių, 
gera, ir jis jokiu būdu ne-1 kurie, visiškai nepažinda- 

šiandieninės Rusijos 
I tyroniškos sistemos, ban- 
,do net bolševikiniame Si
bire laimę rasti.

Amerikiečiai teau išeina, 
rusai—tepalieka...

Bolševikų agitacija vra 
tikrai puiki. Jie ant tiek 
moka paveikti plačiąsias 
liaudies mases, kad nuo 
šalies žiūrint, tenka tik 
stebėtis.

Kaikuriose rytų-pietų 
Europos valstybėse, besu- 

Koks skaudus pasityčio- sijungiant amerikiečių ir 
jimas iš anųjų vargšų, ku-, rusų kariuomenės, įvyko 
rie tikrai šiuo metu ken- padalinimas zonomis: vie-

gali įsivaizduoti, kad iš 
šventosios caristinės Rusi
jos kilę vaikai taip žiau
rūs ir imperialistiški būtų. 
Gi, į mano pasisakymą dėl 
lietuvių trėmimų į Sibirą, 
jis su šypsniu atšovė: 
“Sibire nėra jau taip blo
gai ! Aš pats laike Didžiojo 
Karo ištisą porą metų bu
vau Sibire. Ten gyvena la
bai geri žmonės. Jie kiek 
tik išgalėdami padeda vi
siems ten atvykstan
tiems”.

ventojų buvo nuoširdžiai 
gerbiami ir keliamos jiems 
ovacijos. Gi raudonosios 
armijos atstovų — tiesiog 
visi, kaip pabaisų, bijojo. 
Juk tiek kasdien įvykdo 
jie apiplėšimų, moterų iš
prievartavimų, ir kitokių 
visokių štukų...

Bet ir čia gabieji Stalino 
gizeliai, komunistų agen
tai, rado puikią išeitį. Gir
di, kraštas turi daryti vi
sas galimas pastangas, 
kad tik greičiau išeitų iš: 
čia amerikiečiu įgulos, o 
jųjų vietas užimtų raudo-' 
no ji armija... A merikiečių I 
išlaikymas kraštui kainuo
ja pasakiškai dideles pini
gų sumas, tuo tarnu rusų 
kareiviai maitinasi iš sa
vęs.

Tikrenybėie dalvkas sto
ve io visai priešingai: ame
rikiečiai maitinos savo ka
rišku maistu, o tik raudo
nosios armi ios kareiviai | 
reikėjo kraštui išlaikyti. O 
prie visa to, iš rusų komu
nistinio rojaus atvykę iš
badėję kareiviai, kaip ko
kie skėriai, net paskutinį 
obuoliuką nuo medžio nu
skynė, c laukuose ne tik 
derlių netvarkingai gyvu
liams sušėrė ar suvažinė
jo, bet net daržoves visur 
išgraibstė, nepalikdami 
šalies šeimininkėms nei ko 
savo šeimoms išsivirti... 
Faktas!

Ir tikrai, kada no sutarto 
laiko amerikiečių kariuo
menė iš kaikurių kraštų 
pasitraukė, neoficialiu bū
du užėmė jų pozicijas rau
donieji, jei jau ne su rusiš
ka kareivio sermėga, tai, 
kaip nekalti avinėliai, civi
liai... Kad tik ilgėliau, pa
globojus tos šalies nelai
mingus gyventojus: ko ge
ro vėl naciai dar neglobo- 
jant užeitų...

0 Amerikos komunistai 
lietuviai?...

Akyvaizdoje šių faktų, 
savaime peršasi mintis, o 
kaip yra su Amerikos lie
tuviais komunistais? Ar 
jie pažįsta komunizmą: jo
jo siekimą, jo tikslus ir 
priemones tiems sieki
mams įgyvendinti?..

Be jokio abejojimo, A- 
merikos lietuviai komunis
tai bolševizmo esmės ir iš 
viso jojo visai nepažįsta. 
Jie yra teorijos, laikraščių 
ir propagandos komunis
tai, kaip anksčiau minėta
sis Prancūzijos komunis- 
tukas. Amerikos komunis
tai yra tikra žodžio pras
me vargšai. Jie pritaria ir 
net darbuojasi tai idėjai, 
kuri kaip tik iš pagrindų 
siekia sunaikinti lietuvių 
tautą. O kas paniekina sa
vo ar savo tėvo gimtąją 
šalį ir namus, yra užuo
jautos ir pasigailėjimo 
vertas!

sams amerikiečių kariuo
menės buvimas labai nepa
rankus yra ne vien jau sa
vo rūbų, maisto, rūkalų ar 
elgesio dėlei, bet ypač dėl

BACHELOR OF PLAV—Pa- 
tricia Draus, four, is very 
shy when it comes to being 
photographed, būt she’s very 
proud of the bachelor of 
“play” degree, eum Įaudė, she 
receives in a pre-school play- 
group ceremony at Chicago.

AMERICAN 
RED CROSS 

+
Juk ne vieno tokio lietu

vio komunisto Amerikoje 
tėvai, broliai ar giminai
čiai šiuo metu gyvena Lie
tuvoje ir kenčia nepapras
tą okupantų terorą. Ne 
vienas gal giminaitis vra 
kalėjime ar net išvežtas 
Sibiro ištrėmime. Ir šiųjų 
nelaimingųjų aukų gim‘- 
naitis, gyvendamas laisvė
je ir demokratiškoje Ame
rikoje, ir nei kiek neįsi
vaizduodamas rusiškojo, 
ateistinio, barbariškoj) 
bolševizmo smurto, ištiki
mai tarnauja kūjo ir piau
tuvo tarnyboje, sąmonin
gai ar nesąmoningai judo- 
šiškai išduodamas savo 
artimuosius, savo gimtino, 
savo tėvynę. Ar tai nėra 
toks darbas nanašus i kil
pos nėrimą jau ir taip ant 
nelaisvės retežiais apkaus
tytos vargšės Lietuves ir 
nelaimingųjų lietuvių?

O kad visi pažibtų komu
nizmą ir jojo nešama taf
toms ‘laisvę ir laimę’ tie1’, 
kiek šiuo metu turi progos 
pažinti pavergti lietuviai, 
kiekvienas, kuris nors tru
putį dar save skaito žmo
gumi ir turi geros valios, 
su nusivilimu turės pasa
kyti: “Aš klydau. Būda
mas komunistu aš panieki
nau save ir visą žmoniją. 
Būdamas komunistu, aš 
išdaviau savo tėvų pirkelę, 
išdaviau tėvynę Lietuvą!” 

Paudenis.

STILL GOING STRONG— 
King Gustave, 87-year-old 
Swedish ruler, starts his 
1946 tennis season on the 
royal courte in Stockholm.

GOLD HL’NTER—To win a 
$1000 radio program prize. 
Herb Holland of Los Angeles 
mušt hunt for a goid nugget 
and ride a dogsled in Sula
mita, Alaska. H ere Holland 
stops at Vancouver, B.C., en 

route to Alaska.




