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Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII šiomis dienomis 
paskyrė naują dovaną lie
tuviams tremtiniams, e- 
santiems Vokietijoje ir 
Austrijoje.

Šį kartą popiežius paau
kojo lietuviams 5,000 ro
žančių, 15,000 šv. paveiks
lų ir 10,000 medalikėlių.

Anksčiau popiežius yra 
suteikęs lietuviams trem
tiniams dovanų pinigais ir 
maistu.

Naująsias popiežiaus do
vanas lietuviams tremti
niams išdalins BALF pir
mininkas kun. Dr. Juozas 
B. Končius, kuris tebelan- 
ko lietuvius tremtinius 
Austrijoje ir Vokietijoje, 
esančius stovyklose ir už 
jų ribų.

Į

Lietuvių Kapai Svetimose 
Žemėse
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Mačiau, Kaip Sušaudė 4 Lietuvius Šiauliuos
Rusai Kalbina į Savo

Bažnyčią
Paris — Maskvos Patri- 

arko pasiuntiniai keliauja 
Der Lietuvą. Latviją ir Es-i 
tiją, kalbindami žmones; 
susijungti su Rusijos Or-j 
todoksų bažnyčia, ir rei-, 
kalauja, kad žmonės sta-[ 
tytų ortodoksų bažnyčias 
savo kraštuose.

Rusams, rodos, lengva 
žmones prievarta suklai
dinti, nes gresia baisusis 
Sibiras tiems, kurie prie- 

išinasi. Patys žmonės yra 
j bejėgiai, nes vyskupus ir 
(kunigus išgabeno svetur, 
o katalikų bažnyčias rusai 
konfiskuoja.

i

Teleohonai Monobiliuose 
Kainuos $22 Mėnesiui

New York, N. Y. — Tele- 
'phonų kompani ja praneša, 
'kad iki rudens jau bus pri- 
; rengtas patarnavimas te- 

i lephonu automobiliuose.
Toks patarnavimas kai- 

am-jnuos $22.00.
Kiekvienas automobilis

tas galės turėti telephoną 
Jonas - savo automobiliuje ir ga-

Flensburg, Britų zona 
(LAIC) — Po pasaulį iš
blaškytų lietuvių gretas 
kartkartėmis mirtis ima 
skinti. Vokietijoje, Flens- 
burgo kapinėse, jau yra 
palaidoti šie lietuviai:

1. Gadliauskienė - Račy- 
tė, Saliomėja, 22 m. 
žiaus, kilusi nuo Suvalkų, 
Kalvarijos.

2. Liutkevičius, uuuao v , . , . - . - .
Drasutis, poros mėnesių res Plaukti kitus ir pri- 
vaikutis.

3. Bieža, Adolfas, buhal- darnas metropolijos srity-
teris, 33 m. kilęs nuo Sin- Je- , ,tautu Įrengimas tokio telepho-

4. Danauskaitė, Rita-Rė-; kainuos $25.000 ir $15.- 
da, vieno mėnesio mergai
tė.

5. Nesčiokaitis, Juozas, 
stalius, 80 m. amžiaus.

Tarp kitko, dėl sunkių nhis 
gyvenimo sąlvgu, didelis ■ sau^s yz New Yorko pa- 
mirtingumo kūdikių tarpe.; tarnavimo srities, tai tu-

-

I

i

— Muilas, kurį naciai dirbo iš žydų kūnų. — Ke
turiolika žydų, pasislėpusių Lygumų vikaro 
kambaryje. — Egzekucija miesto aikštėje. — 
Motina nualpo, kai šiurpiai suklykė šaudomos 
vaikutis. — Trys “malonės“ šūviai iš brauningo.
— Kratos klebonijoje. — šimtas štiūbų naktį 
prieš civilinę metrikaciją. — Petrovas siūlė 
tūkstančius rublių ir norėjo apvesdintu., kuni
gą. — Kaip mane tardė rusas ir komunistas. — 
Kas pora žingsnių — pliku durtuvu rusų sargy
binis. — Partizanų pasimatymas su išvežamais 
j Sibirą. — Keturias valandas pastatyti prie sie
nos laukiame mirties. — Atkasame bolševikų 
sušaudytuosius.

imti kitų šaukimus važinė-

Įrengimas tokio telenho-

00 per mėnesį nuomavimo 
kaina, pridedant $7.00 kas 
mėnuo minimumo už 15 

į iki 25 trijų minučių vieti- 
----- šaukimus. Jeigu

Nei Duonos. Nei Draskos
rėš mokėti už kiekvieną 
šaukimą.

iš žmogaus kūnų gi pada
rytas...

VIDURNAKTĮ PASI
BELDĖ I KLEBONIJOS 

LANGĄ
Kun. Raimondas sustojo 

oasakojęs. Juk tie atsimi
nimai kartais taip kieti ir 
sunkūs.
— Vieną nakti. — tęsė 

jis toliau, — girdžiu, kad 
beldžiasi kas į klebonijos 
’anga. Atidarau — skun
džiasi sušalę, prašo įleisti. 
Negali žinoti kas — gal 
rusu narašiutininkai, gal 
vokiečių šninai. bet pasi
rodė. kad tai buvo iš Kau
no į provincija atbėgę žy
dai. visa keturiolika ju. O 
tada naciai juos taip bai
siai naikino. Nors pavojus, 

o juodojoj rinkoj | bet priglaudėme. Tain tie 
kaštuodavo net iki 40 mar-f keturiolika žydų išbuvo 

'mano kambaryje dvi die
ni. Kai tik kas pasibeldžia, 
jie subėga į mano miega
mąjį. dar mažesnį, vos sta
ti gali pareiti. Artėjo sek- 
įmadienis, daugiau žmonių 
kleboniją turėjo aplankyt, 
sunku būtu paslaptyje 
juos išlaikvti, todėl džiau
gėmės. kad pasisekė jiems 
rasti slėntuve pas eigų!’, 
namiškei*1. .Tie buvo tain 
dėkingi, kad ju gvvasti iš
gelbėjome. jog siūlė man 
pinigu, brangenvbiu. bet 
atsisakėme 
reikšdami.
iuos ne dėl kokio nelno ar 
išrokavimo, bet dėlto, kad 
esame katalikų kunigai.

EGZEKUCIJŲ DIENA 
ŠIAULIUOSE

— Naciai buvo žiaurūs 
Lietuvoje, — pasakojo 
kun. Klumbis.
— Pats savo akimis ma

čiau egzekuciją vienos lie
tuviu šeimos. Egzekuciią 
livykdė Šiaulių turgavietė
je. Žmones, net moteris ir 
vaikus, vertė eiti žiūrėti. 
•Buvo šaudoma trys vienos 
šeimos nariai ir piemenu- 
it-as. Jie buvo kaltinami 
j karpę telefono vielas. Eg
zekucijai buvo skirti 6 vaL 
vakaro. Kiek prieš laiką 
nusiskubinau, tikėdama
sis suteikti dvasinę pagal
bą mirštantiesiems. Šiain 

j vokiečiai dažniausiai n.e- 
kacĮ prileisdavo kunigo pri? 

-*-**»# gražios žudomųjų, bet kartais la-
gių sutarti sulaužyti, kuri rožės ir kitos gėlės, už ku-:®^n*a*s’ ^e§tine mūsų žino

MUILAS. KURI— 
LAIDOJA KAPINĖSE

I

Matytumėte, koks jau- į 
nas ir energingas, nese
niai iš Europos į Chicagą1 
atvažiavusis kun. Raimon-; 
das Klumbis (32 m.) At
važiavo abu broliai ir abu
du kunigai. Nedaug ką jie 
atsivežė, bet bene reikš- 
mingiausis dalykas tai bus 
anas gabalėlis muilo. Mui
las, atrodo, kaip muilas, 
bet jo istorija šiurpi. Štai 
kaip nupasakojo:

I

— Vokietijoje muilo bu-! 
vo didelis trūkumas. Kad 
ir galėjai gauti, tai toks' 
:lyg molinis. Gi šios rūšies i 
į muilą žmonės noriai var
ytojo, jis kaip prieškarinis... 
'Jį gaudavome pagal kor-

f
Šiaurės Amerikos gražiausios Bazilikos... istorinės Šv. Onos de Eeaupre 

šventovės, Quebec provincijoj, vaizdas. Pirmadienio rytą, vadovaujant J. E. ar
kivyskupui Richard J. Cushing, D. D., 1200 maldininkų išvyko į tą šventovę 
dalyvauti iškilmingose trijų dienų pamaldose. Trijų dienų pamaldas ves ir pa
mokslus sakys J. E. arkivyskunas Richard J. Cushing. Dalyvaus didžiausios 
minios maldininkų iš viso krašto.

Ketvirtadienį J. E. arkivyskupas Cushing pašventins naujus varpus, ku
riuos ką tik gavo iš Prancūzijos.

Quebec arkivyskupijos ganytoju yr|i J. E. Kardinolas Villcneuve.________

VokiečiansMaldaknygės Į^yj^ PerVerSlUdS BoIlVljoj
N.C.W.C., Katalikų Pa- __________________ * *

galbos Draugija, dabarti- ^-r * i- n • j t Sau
niu laiku spausdina vokie- NllZUClsIT JL/3Ug JO DCll^.teleg, 
čių kalba kelis tūkstan- j j <• r • •• T’ L TD - - 'kaštuodavo net iki 40 mar-f
čius Naujų Testamentų ir “ L/SlKILIOJ 1 x aryDcl x aBUie kių. Tik žmonės jį pirkda-.
^nnktosg“ųkarkourir£imusj Prezidento Palocių Savo Kontrolėn ..........
viams vokiečiams Europo
je. Vien Prancūzijoje yra’
virš i
karių belaisvių.

Kiniečiai Užsimojo Sunaikinti 
Raudonųjų Jėgas

New York (LAIC)—Lie
tuvos komunistų partijos 
Kauno Miesto ir Apskri
ties Komitetų bei Vykdo
mųjų Komitetų organas 
“Tarybų Lietuva” Nr. 55 
praneša, kad Lietuvoje 
veikią kooperatyvai, nesu
geba kaip jie sako, “api- i

Veliuonos,^Seredžiaus, Vii- -jėgoms nulemiantį smūgį vo žemės, 
kijos ir Kruonio koopera- • Yangtze upės slėnyj. j- . . 
tyvai ilgą laiką neturėjo: Valdžios kariuomenė jau|V^^^a* Par^ė, kad tai bu-

" 1 I ■■ ■ *

Shanghai, Kinija, liepos kalus. Taip Nr. 24 rašo:
22 — Kinijos valdžios ka- “Anksti 1930 metais Sta- 

j«, oo.zi.vr, ; riuomenė stengiasi suduo- linas paskelbė, kad esą So-
prekinti” gyventojų. Pav. komunistų ginkluotoms vietai neužleis nei colio sa- 

- ”• ”” -iėornmo niilornianfi amCiorl DeiIUS nei
į pėdos svetimos. Vėlesni į- 4-„c u.., 

druskos, degtukų ir kitų keliose vietose apsupo vo melas; tik prisiminkime 
būtiniausių reikmenų, net- raudonuosius ir stenigasi likimą Latvijos, Lietuvos, 
gi duonos pristatvmas bu
vo menkas. Seredžiuje ke
pykla buvo be malkų, o 
gyventojai — be duonos.

Taip Dat ir kituose vals
čiuose, kaip toliau rašo ko
munistų laikraštis, gyven
tojams tenka laukti duo
nos ir miltų po kelias sa
vaites. (Baptuose vasario 
mėnesyje buvo atiduoti 
miltai už sausio mėnesi).' 
Kooperatyvuose nemažai, 
pasitaiko vagysčiųi ir iš- džiaus ir Rumšiškgs koo- 
eikvoiimu. Taip, Pakuo- peratyvuose išeikvojimas 
mo, Vandžiogalos, Sere- siekia 1,134,000 rublių.

Net ir Kaune — esą nema
žai apsileidimų ir nema
žai kombinacijų”. Pav. 
sausio mėnesyje apskri
ties kooperatyvų sąjunga 
gavo paskirstyti nemažą 
mielių, bet krautuvės jų 
negavo... Dėlto “apkoop-

i iš jų atsiimti geležinkelius.
i - _

Gina Lietuvos Laisvę
i 
I New York (LAIC) — 
USA liberalų organas ‘The 
New Leader” labai griež- ri 
tai kovoja prieš Stalino t 
diktatūrą ir Sovietu imne- “

mi ir vartodami nežinojo 
i vienos baisios paslapties, 
i Ta paslaptis paaiškėjo. 

La Paz, Bolivija, liepos lūs pranešimas sako, kad berods, tik per Niurnber- 
milijonas vokiečių 22 — Čia kilo kruvina re- laike sukilimo užmušta ir go teismą: tas muilas bu- 

iVoliucija. Revoliucijonie- ■ sužeista mažiausia 250 vo daromas iš žydų kūnų,
;riai nužudė prezidentą; žmonių. i iš žydų taukų. Jame yra
iGualberto Villarroel laike1 Revoliucionieriai sudarė > įrašytos ir trys raidės

R. J. E., kas vokiškai reiš
kė Reines Juedisches Fett 

! (iš grynų žydų taukų). 
Girdėti, kad Čekoslovaki
joje ir kitose vietose žydai 
renka tą muilą ir laidoja—.

,

Estijos, Suomijos, Lenki
jos, Rumunijos, Čekoslo
vakijos, Karaliaučiaus, 
Rytų Vokietijos, Rytų 
Austrijos, Vengrijos, Bul
garijos, Irano ir Mandžiū- 
rijos, toliau rašo laikraš
tis.

voliucija. Revoliucijonie- • sužeista 
riai nužudė prezidentą! žmonių.
Gualberto Villarroel laike1 Revoliucionieriai sudarė;įrašytos ir 
susikirtimo su sargyba laikinąją tarybą kraštui 
prezidento palociuje. įvaldyti. Kol kas neaišku

Sukilimui Drąsi d ė j u s, koki valdžia bus sudaryta, 
prezidentas Villarroel bu-; bet sukilime dalyvavo dau- 
vo pasiruošęs pabėgti lėk- giausia studentai ir darbi- 
tuvu. Bet sukilėliai jau bu- ninkai. 
vo apsupę palocių. Lėktu
vas laukė aerodrome, bet 
nesulaukė.

Kol kas nėra tikrų žinių 
kiek prezidento pasekėjų 
užmušta palociuje.

Kruvinos kautynės prie 
prezidento palociaus tarp 
armijos ir sukilėlių tęsėsi 
visą savaitę. Revoliucio
nieriai kontroliuoja sosti
nę. Gerai apginkluoti bū
riai patroliuoja miesto 
gatvėse.

Iš patikimų šaltiniu pra-, 
neša, kad armija paskuti- da tikrai rusišką gyveni- pagal Rusijos 
nėję minutėje atsisakė 
ginti prezidentą. Neoficia-

rializmą, dažnai užstoda- RUSIJA NEGAUS PASKOLOS 
mas Lietuvos laisves rei- _ _________

IS AMERIKOS
Washington, D. C. — 

' Prezidentas Truman pa- 
’ į reiškė raporteriams snau- 

idos konferencijoj, kad jis 
yra apsisprendęs neprašy
ti Kongreso, kad skirtų 

| daugiau pinigų paskoloms 
Eksporto ir Importo ban
kui. Taigi Rusijai nėra vil-

sąjungos” pirmininkas Sa-Kau‘‘ Pasko’a bent lkl 
charov ir jo pavaduotojas metU-
Stanelionis buvo pašalinti
iš tarnybų.

Kaip žinoma J. V. Kon
gresas nori išsiskirstyti

rugpiūčio mėn. atosto
goms. Negriš į darbą iki 
sausio mėn. kitų metų.

Prezidentas Truman ne
nori sutrukdyti Kongreso 
narių atostogų. Jis žino, 
kad dabartiniu metu dėl 
paskolos Rusijai kiltų la
bai daug ginčų, ir greičiau
sia, kad Kongresas atmes
tų Prezidento prašymą 
skirti daugiau pinigų pa
skoloms.

RUSAI ĮKYRĖJO GLEN COVE 
KAIMYNAMS

Morgano Savastį Pavertė Šiukšlinu
Clen Cove, L. I., liepos 22 čių pabaigoje iš New Yor- 

— Rusijos valdžios agen-Jko atvažiuoja būriai lan- 
jtūrų viršininkai ir darbi- kytojų samdytais auto- 
jninkai Morgano savastį, ■ busais. Suvažiavę jaučiasi 
kurią išnuomavo Sovietų kaip prie Volgos ir Dniep- 
Pirkimo Komisija, paver- ro. Gražiame Long Island 
tė šiukšlininku. Rusai ve-' vandenyne maudosi nuogi, 

----- 1 papročius. 
mą. Kaimynams toks rusų Visai neatsižiūri į Ameri- 

j gyvenimas ir elgimąsis la- kos gyvenimą, 
bai įkyrėjo.

Harry Leibovvitz, Mor- 
gan Island Estates sekre
torius - iždininkas, gavęs 
skundų, keletą kartu lan
kėsi pas rusus ir reikala- 

ivo, kad rusai pavalvtų tą 
savastį. Rusai pažadėję tą ji įstaiga ir pajūrys yra 
padaryti. Jeigu jie savo privatiška savastis, 
pažadėjimą išpildys, tai Gyventojai sako, 

i nesiims jokių legalių žy- ten. kur žydėjo

kaimynai gyven tojai 
prašė vietinio policininko, 
kuris savo akimis mato ką 
ten išdarinėja rusai ir jų 
lankytojai, kad jis juos 
suvaldytų. Bet jis atsakė, 
kad jis yra bejėgis, nes to-

galioja iki lapkričio 1, rias per 25 metus gaudavo 
1949 m. į prizus, tai dabar apaugo

Kaimynai sako, kad iš- žolėmis. Visur primėtyta 
nuomuotą palocių sovietų alaus bonkų, popergalių ir 
Rusijos darbininkai ir jų kitokių šiukšlių. Graži 
šeimos pavertė piknikų ir Morgano savastis pavers- 
maudymuisi vieta. Savai- ta šiukšlinu.

paimti, na- 
kad gelbime

(Tęsinys 3-čiame puslaovj)

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikišką spaudą ir ją 
kuoplačiausiai paskleisti 
tarp žmonių”. .Pijus IX.
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ĮVAIRIOS žinios
KAIP TVARKOSI IR DIRBA Surado Archyvus

BALTIEČIŲ UNIVERSITETAS
Britų Zona (LAIC) — 

Mūsų korespon d e n t a s 
Hamburge praneša:

Šiuo metu Universitete 
mokosi su viršum 1,000 
studentų. Taut y b ė m i s 
skirstant. 15'< sudaro es
tai, 35'< lietuviai ir 50'i 
latviai.

Tarp kitko, šis paskirs
tymas, bendrais bruožais, 
atitinka tautvbinį paskirs
tymą ir išvietintųjų tarpe: 
20.000 estų, 52,000 lietuvių 
ir 70,000 latvių.

Mokomojo personalo 
(profesorių, lektorių ir 
instruktorių) priskaito- 
ma apie 130. Vidutiniai i- 
mant. savaitėje išspau
džiama 500 pamokų - va
landų.

Be dviejų iki šiol turėtų 
stovyklų. Universitetas 
gavo dar ir trečią — Bar- 
enfeld. Šiuo metu funkci- 
jonuoja visi 8 fakultetai 
su dekanais:

Filologijos — prof. Sturms. 
latvis: Teisių ir Ekonomikos — 
prof. Čepas, lietuvis; Matema
tikos ir Gamtos Mokslo — prof. 
Slaucitajis. latvis: Architektū
ros — prof. Kundzins. latvis: 
Mechanikos — prof. Rosenaurs.•
latvis: Chemijos — prof. Kirs, 
estas; Žemės Ūkio — prof. Ma
nelis. lietuvis: Medicinos—prof. 
Vėtra, latvis.

Gegužės 23 d. buvo ren
kami dekanai, jų padėjė
jai. ir 3 pro-rektoriai. Liko 
perrinkti visi iki šiol buvę: 
prof. Gulbis Rektorius, 
latvis), prof. Upik (Pro- 
Rektorius. estas), prof. 
Dumdsdorfs (Pro-Rekto- 
rius, latvis) ir prof. Stan- 
ka (Pro-Rektorius. lietu
vis ).

Universiteto senatą su
daro rektorius, 3 pro-rek
toriai, 8 dekanai, 16 deka
nų pavaduotojų ir 11 ats
tovų nuo fakultetų.

Birželio 8 d. kaip tik pa
sibaigė pirmas universite
to semestras. Antras se
mestras prasidėjo birželio 
25 d.

Į antrą semestrą pereiti, j 
studentai turėjo sekmin-1 
gai atlikti tikrinimą.

Kad parodyti Universi
teto padarytą pažangą, ge
gužės 25—26 dienomis į
Hamburge buvo organi- į 
zuota speciali paroda, May j 
jFestival pavadinta, 
i Kaip žinoma, prie uni
versiteto kūrybos begali
niai daug yra prisidėjęs a- 
merikietis - mokslininkas 
Prof. Robert C. Riggle, 

. kurs. UNRRA Akademi
nio patarėjo titulu, ir to- 
liaus padeda universiteto 
darbams.

Mirė Dr. Bogomolec
Maskvos radio praneša. 

:kad mirė Dr. Aleksandras 
A. Bogomolec, garsusis 
ACS serumo išradėjas. Jo 
išrastu serumu, sakoma, 
galima pajauninti žmogų, Į 
kad jis gyventų iki 150 me-j 

;tų.
Dr. Bogomolec mirė su

laukęs 65 metų amžiaus. 
Rusijos žinios sako, kad 
jis miręs nuo širdies ligos, 
ir jis negalėjęs savo išras
to serumo vartoti.I

Rusija Privertė Vengriją 
Pasiduoti

Budapeštas, Vengrija — 
Jau buvo rašyta, kad Ru-Į 
sijos okupacinės valdžios 
viršininkas pareikalavo 
uždaryti katalikų jaunimo 
ir kitas organizacijos, ku
rios nėra palankios komu
nizmui.

Rusai padarė tokį spau
dimą. kad Vengrijos val
džia buvo priversta pasi
duoti. Ji pasižadėjo likvi
duoti skautų ir kitas kata
likų jaunimo organizaci
jas ir partijas, kurias so
vietai vadina “fašistinė
mis”.

Sakoma, kad Vengrijos 
valdžia reikalaus, kad ku
nigai “neskleistų anti-so- 

' vietiškos propagandos.”

New York (LAIC) —
Vietos lenkų sluogsniai 
gavo pranešimą iš Vien- 
nos, kad Fischorn pily, 
prie Bruck (Želi am See) 
Austrijos Alpėse zonoje, 
surasti vokiečių išplėšti ir 
iš Lenkijos išvežti muzie
jiniai ir archyviniai turtai. 
Istorinės senienos buvo 
laikomos nedengtuose ba
rakuose ir šiaip šiukšly
nuose. Jų tarpe buvo pa
veikslai, rankraščiai, re
tos senovinės knygos, etc. 
iš Varšuvos universiteto, 
Wilanowo, Zamoyskių, 
Krasinskių Ordinacijos, 
Četvertynskių, Michalskio 
ir Rapersvvil knygynų. 
Tarp kitko, rasti ir Ado
mo Mickevičiaus rankraš
čiai. Viso 17,000 tomų.

Be to, surasta 12,000 to
mų ir portfelių išplėštų iš 
Radvilų Ordinacijos Ne
svyžiuje — Zamoyskių ir 
Čartoryskių laiškai, bei 
Radvylų archyvo perga
mentai.

Radvilų pergamentai su
rasti dėžėse, aplaužyti, a- 
piplėšyti, kai kur be ant
spaudų. Jų tarpe esama 
karališkų aktų ir Lenki
jos - Lietuvos unijos doku
mentų. Taipgi surasti Ru
benso, Mateikos ir kt. pa
veikslai.

Tuos radinius globoja 
Fine Arts and Monuments 
Office.

Kauną Valdo Krastin Ir
Gaščin

New York (LAIC) —
Kauno Mieste Vykd. Ko
miteto pirmininku dabar 
yra, kaip praneša, “Tary
bų Lietuva” Nr. 47, F. 
Krastin. Jo pavaduotuoju 
— Guščin; gi Kauno Mies
to Kompartijos Komiteto 
sekretoriumi yra Tambov- 
cov. Kai šių metų pradžio
je Kaune buvo sušauktas 
gelžkeliečių susirinkimas, 
į susirinkusius kalbėjo 
Zemliakov. Vis daugiau 
rusų!

Turėkite Savo Namuose 
Šventąjį Raštą - 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 jį 

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

Stipriais audeklo apdarais $3.00; popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:

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

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

Adresas

Prezidentas Truman’as pasirašo kariuomenėn 
ėmimo įstatymą, kuriuomi bus šaukiami vyrai 
nuo 19 iki 44 tinkami tarnybai. Už Prezidento pe
čių Major. Gen. Lewis B. Hershey ir pulk. Louis 
Renfrovv.

■i ■ j.

•• ,į: /

NAUJI LIETUVIAI TREMTI- 
NIAI I§ EUROPOS

! LENKIJOS VALDŽIA UŽSIMO
JO SUNAIKINTI OPOZICIJĄ

Liepos 15 d. atplaukė iš’nių ir draugų, bet nežino 
Bremerhaven, Vokieti jo- nei jų pavardžių, nei kur 
je, laivas MARINE FLA-h’ie dabar gyvena.
SHER su 868 keleiviais,' Atvykusius pasitiko, ir 
kurių tarpe šešiolika Lie-' padėjo su formalumais, 
tuvos ir lietuvių J. CzzzriMzL II“
Valst. piliečių.

Tarpe atvykusių 
Juozas, Vladislava ir Va-! ----------------
ienja Grigaičiai Lietuvos ■ Vatikano Atstovas Kinijoje 
Gen. Konsulo J. Budrio se-1 
šuo Valerija Grigaitienėj 
per eilę metų, buvo gerai 
žinoma Kauno Valstybės 
Teatro operos solistė ir 
Valstybės Konservatori
jos profesorius. Juozas 
Grigaitis buvo Vyriausio 
Tribunolo teisėjas.

Amerikon grįžo Mato 
Miluko penčių asmenų šei
ma. Milukai buvo vieni iš 
tų, kurie, atgavus Lietu
vai- nepriklausomybę po 
pirmojo pasaulinio karo, 
sugrįžo į Lietuvą ir ten 
laimingai gyveno. Bet štai 
atėjo okupantai ir gyveni
mas savam krašte lietu
viui pasidarė neįmanomas. 
Milukus globoja jau se
niau Amerikon grįžęs JAV 
pilietis sūnus Matas Milu
kas.

Kiti atvykusieji lietuviai 
tai JAV piliečiai: Vytau
tas Jucevičius su sesute 
Beatriče, vyksta pas gimi
nes į Pittsburgho apylin
kę. Jono Jasinsko pasitik
ti atvyko giminės į uostą 
ir apgyvendino 317 Ann 
St., Harrison, N. J. Medici
nos gydytojos Mildos Bu
drienės pasitikti atėjo į

A. Lietuvos Generalinio Kon-
> sulato New Yorke Attache 

yra A. Simutis. P. G.

I

Roma — Pilnutiniai dip
lomatiniai santykiai tapo 
sudaryti tarp Švento Sosto 
ir Kinijos paskyrimu arki
vyskupo Riberi, Popie
žiaus Nuncijum tame kra
šte.

Titov—Vadovauja Žemės 
Ūkio Darbininkams

I I i
Lietuvoje

Varšuva, Lenkija, liepos kankinami ir šaudomi. Ga-
22 — Lenkijos baisiausias limas dalykas, kad tą patį 
ir nepakenčiamas žmogus, yra užsimojęs padaryti ir 

*Stanislaw Radkiewicz, 
J saugumo ministeris, pa- 
| reiškė, kad jis turi suor
ganizavęs 48,000 saugumo 
policininkų ir apart to, 70,- 
000 savanorių, kurie nepa
sigailės 
pasekėjų” 
kiekvieną 
prieš Lenkijos naujos rū
šies “demokratiją.”

Radkievvicz pripažįsta, 
kad dabar Lenkijos kalėji
muose ir koncentracijos 
stovyklose yra 68,000 ka
linių. Jis sako, kad dabar
tinė kampanija likviduoti 
valdžios opoziciją bus 
trumpa.

Jis apskaičiuoja, kad 
Lenkijos požemyj yra apie 
15,000 lenkų ,iš kurių 5,000 
slapstosi miškuose. Jie 
dažnai užpuola lenkų ir 
rusų viršininkus, karei
vius. Kiti sako, kad Len
kijos požemyj yra 30,000 
vyrų, ir jų skaičius kas
dien auga.

Radkiewicz pripažįsta, 
kad Lenkijoj siautė ir te- 
besiaučia Rusijos NKVD 
(slaptoji policija). Rad
kievvicz prisipažinęs New 
York Times koresponden- 

' tui, kad jis yra buvęs ko
munistų agitatorium nuo 
1919 metų ir kad jis veikė 
prieš Lenkijos valdžią po- 

’ žemyj ir kad tos valdžios 
’ teismas jį buvo nuteisęs 4 
! metams kalėjiman 1927 m. 

Kaip žinoma, sovietų Ru
sijos okupuotuose ir kon
troliuojamuose kraštuose 
visu smarkumu eina valy
mo darbas. Pavergtieji 
žmonės už mažiausį pasi
priešinimą arba už nesuti
kimą garbinti pavergėjų 
areštuojami, vežami į kon
centracijos sto vykias,

Lenkijos saugumo minis- 
teris.

“fašistų arba jų 
ir užgniauš 
pasikėsinimą

Dainininkė {stojo { 
Vienuolyną

Dvidešimt dviejų metų 
įžymi dainininkė, Helen 
Marie Horton, kuri pasi
žymėjo savo muzikaliniais 
gabumais garsiuose klu
buose New Yorko mieste, 
įstojo į Labdarybės Sese
lių Vienuolyną, Riverdale, 
N. Y.

Jos mamytė praneša: 
“Mano dukrelė labai links
ma savo dvasišku pašau
kimu.”

Tautinis Blaivininkų Seimas

Philadelphia — Ameri
kos Katalikų Blaivininkų 
Sąjungos 74-tas metinis 
seimas įvyksta Platts- 
burge, rugpiūčio 5, 6 ir 7 
d. Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis. 
Kun. John Keogh, Centro 
pirmininkas, pasakys pa
mokslą.

Prancūzija Atsisakė Suvie
nyti Vokiečią Zonas

Paryžius, liepos 22 — 
Prancūzijos valdžia nepri
ima Jung. Valdžios plano 
suvienyti vokiečių zonas. 
Prancūzai iš principo nesi
priešina suvienyti vokie
čių zonas, tik jie prisibijo, 
kad priėmus Jung. Vals
tybių planą, vokiečiai su
darytų centralinę valdžią 
ir įsigalėtų taip, kad ji pa
imtų Ruhr ir Rhineland 
savo kontrolėn.

New York (LAIC)—Vil
niuje leidžiamas “Lietuvos 
Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto, LTSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mo ir Liaudies Komisarų 
Tarybos Organas” Tiesa 
Nr. 42 įdėjo N. Titov’o 
straipsnį apie pavasario 
sėją; Titov yra LTSR Že
mės ūkio darbuotojų prof
sąjungos komiteto pirmi
ninko pavaduotojas.

Iš to straipsnio atsispin
di liūdna Lietuvos ūkio 
padėtis. Pavyzdžiui, Tra
kų apskrityje, Lentvario 
mašinų - traktorių stoties 
darbininkams šių metų va
sario mėnesyje dar nebu- 

‘ JČ ' -kvl w ilvo išmokėtas pereitos va- 
uostą “Tėvynės” redakto- ®ar?^ uždarbis. Apskritai,

i

rius Pranas Bajoras, kuris 
padėjo jai susirasti savo 
draugę Apoloniją Gajaus
kaitę, taipgi nesenai iš Eu
ropos atvykusią, pas kurią 
viešnia laikinai apsistojo, 
o po to išvyksta pas rūpes
tingą gimanaitį J. Maks
vytį, Galumet City, III.

Koste štarienė su šeše- 
rių metų dukrele Irena iš
vyko į Worcester, Mass. ir 
laikinai apsistojo pas bro
lį 9 Columbia St., Worces- 
ter, Mass.

Elena Petrokaitė išvyko 
pas gimines į Čikagą, o Al
bertas Musteikis tuo tarpu 
apsigyvens New Yorko a- 
pylinkėje. Pastarasis žino, 
kad Lavvrence, Mass., gy
venę tėvai turėjo ten gimi-

darbininkams laiku neiš
mokamas atlyginimas, jie 
negauna jiems priklausan
čių pramonės gaminių ir 
maitinimas šlubuoja. Dėl 
to nenuostabu, kad jie ne
atlieka iš jų laukiamo dar
bo.

Sikstinė Madona Maskvoje

Žodynas
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Miunchenas (LAIC) — 
Lietuvių kultūrinis žurna
las “Aidai” praneša, kad 
rusai iš Dresdeno muzie
jaus išsivežę Sikstinės 
Madoną, viena garsiausių 
Rafaelio kūrinių, tuo bū
du, save kompensuojant 
už nacių išvežtas meno 
brangenybes iš Naugardo, 
Kievo ir kitur.

RUGPIŪČIO 4,1946 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Miške 

Mount St. Francis, Greene, Maine, Ruošiamos
NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA
DIENOTVARKE:

11 vai. — Iškilmingos Mišios su pamoksiu vienuolyno 
koplyčioje.

12 vai.—Piknikas su programa vienuolyno miške.
Rugpiūčio 3 d., 1946—* 7 vai.
Šv. Baltramiejaus salėje, I^ewiston, 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 j 
Bangor, Watervillc, Maine, praeina pro Šv. Antano 
Vienuolyną.

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

Greene — 128—R24
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Eelgrade, Jugoslavijos sostinėj, gen. Michailovič 
buvo nuteistas mirti už jo tariamą bendradarbiavimą 
su naciais. Bet tas jo “bendradarbiavimas” buvo “įro
dytas” vien komunistų “paliudymais”. Tikrųjų liudi
ninkų teismas nepriėmė. Tai buvo keli šimtai Ameri
kos lakūnų, kuriuos Michailovič išgelbėjo iš nacių ne
laisvės. Jie siūlėsi teisme paliudyti, kad Michailovič 
visuomet kovojo prieš vokiečius, net ir tada, kai Ali- 
jantai nuo jo atsitraukė visą savo pagalbą ir teikė ją 
bolševikui Titui. Bet amerikiečių liudininkų bolševikai 
teisman neįsileido, nes jie būtų sugadinę visą teisėjų 
planą, pagal kurį Michailovič turėjo būti likviduotas, 
kaipo tautos išdavikas. Skaudi likimo ironija. Tas, 
kurs kovojo už serbų laisvę, įsigyja išdaviko vardą. 
Bet tai jau toks dabar visų mažų tautų likimas. Bolše
vikai taip iškraipė žmonių gyvenimą ir kalbą, kad vis
ką, ką jie daro ir šneka, reikia adverniškai suprasti. 
Pagal jų logiką, Michailovič buvo išdavikas prieš Tito, 
kurs buvo ir tebėra Maskvos agentas. Kovoti prieš Ti
to, reiškia nusidėti Rusijai — ir to užtenka būti nužu
dytam. Teismas tai tik tuščias formalumas — ypač 
visam pasauliui žinomas bolševikų teismas, kuriam 
slapta policija, kankynių pagalba, visuomet paruošia 
kaltinamojo “prisipažinimą.” O čia tiesakalbis Michai
lovič savanoriškai prisipažino, kad keletą kartų buvo 
susikovęs su Tito “partizanais”, nes jie plėšė ir žudė 
ramius gyventojus. Normaliu supratimu, Michailovič 
čia atliko darnaus kario pareiga, nes apgynė nekaltus 
žmones nuo plėšikų ir žmogžudžių. Bet bolševikų su
pratimu, Michailovič čia pasielgė kaip išdavikas, nes 
žmogžudžiai ir plėšikai sudaro ištikimiausią bolševi
kišką “liaudies frontą”. Jis virto “liaudies priešu” ir 
nusipelnė “aukščiausią bausmės laipsnį”. Tas nuo
sprendis jau prieš teismą buvo žinomas, nes “teisėjų” 
protas tiek atbuko, kad jie be atodairos plačiai tą iš
garsino. Už patriotinį darbą Michailovič gyvybe už
mokėjo. Legalizuotas kerštas pavyko, bet ta žiauri 
kvailystė nieko gero budeliams nežada. Jie pagamino 
serbams didingą tautos herojų — kankinį, kurio at
mintis daugiau juos paskatins prie išsilaisvinimą.

Kitas teismas įvyko Jungtinėse Valstybėse. Buvo 
teisiamas rusų karininkas Redin už šnipinėjimą ir ban
dymą išgauti Amerikos karinių paslapčių. Kadangi 
Redino išgautos paslaptys nebuvo svarbios, tai teismas 
jį nuo kaltės paliuosavo. Gal čia būta ir kito sumetimo: 
parodyti rusams, koks yra skirtumas tarp Amerikos 
ir Sovietijos teismų. Tokio nuosprendžio Redin nesiti
kėjo. Susilaukęs tokios malonios staigmenos, Sovietų 
karininkas pilnu nuoširdumu padėkojo Amerikos teis
mui už palankų sau nuosprendį. Ir jo galvoje nejučio
mis kilo klausimas: ko būtų susilaukęs Amerikos ka
rininkas, panašiose aplinkybėse pakliuvęs į Sovietų 
teismą? K.

• v

v •

skaitytas Sekmadienį, liepos 21 d.

3

VETVILLE” — Harry Revel, Hollywood, rašytojas, sutaisė vetera
nams miestuko modelį ir perstatė Washingtone Veteran Director Gen. 
Omar Bradley. Modelis sutaisytas iš 1000 vieno aukšto namų. Ir jis siūlo, 
kad “Vetville” rastųsi kiekvienoje valstybėje.

Mačiau, Kaip Sušaudė 4 Lietuvius kauliuose
taigi ir nušautųjų ilgai ne
laikė, po kokios valandos 
nuvežė šalin.
IR BOLŠEVIKAI ŽIAU

RŪS KAIP NACIAI
— Jūs pergyvenote visą 

pirmąją bolševikų okupa
ciją Lietuvoje. Ne vienas 
vaizdas, tur būt, atmintyje 
neišdildomai įsmigo visam 
gyvenimui.

Pradžia 1-rname puslapy] 
nės papirkdavo jų sargy
bas ir tada jie “nematy
davo”.

MATĖSI SUMUŠTI 
MIRTININKŲ VEIDAI
Nubėgęs į turgavietę pa

mačiau prie mūrinės išvie
tės įkastus keturis raudo
nus stulpus. Aikštėje buvo 
gal apie 20,000 žmonių. „ . . . „ . ,
Vienu metu iš visų gatvių 
tvirtu vokišku žingsniu ė- 
mė žygiuoti nacių kariuo
menės būriai. L__
pusračiu prieš vietą

pastatytas prie sienos ir 
tik per plauką išlikau gy- 

išsirikiavo vas- •>.»« tuoj po, vadina- 
mų, rinkimų 1940 metais 

turėjo būU šaudomi tie ke- P^mdejo teroras. Buvau 
turi lietuviai. Atvyko na-lta?,a Šiauliuos^ vikaru, 
cių viršininkas Geweeke ,,Mleste P.a?ir<?ie atsisau- 
su palydovais, atvyko vie- £ma‘ ,pnes komunistus, 
tiniai tarnautojai ir paga-,^Jtuz« PradeP° 
liau, atriedėjo sunkveži-!Ate]° su braunln8a,s aPsl- 
mis su mirtininkais. Jie 
buvo sumušti, ir net vei-

mais neužsiima, kaip nesu- 
i derinamais
morale.

Per tardymą tą komunis-

žinojau — į kalėjimą ar į 
laisvę. Ėjome laiptais. Kas 
pora laiptų — 
gybinis. Prieinu

rusas sar-
— su dur

tų tardytoją Mackevičių tuvu sulaiko. Mane vedu- 
pavadinau ponu. Jis įsiuto, jsis pasako rusiškai “leis- 
Aš taip jam ir pasakiau: jti”, tas praleidžia, bet už 
vistiek man esi nedraugas keletos žingsnių kitas su- 
— aš tardomasis, o tamsta laiko. Ir vėl rusiškas “leis- 
tardytojas...

MEDALIAI, KURIAIS 
APSIKABINO UŽ IŠ

NAIKINIMĄ POPŲ IR 
KUNIGŲ

Dabar jiedu (Petrovas 
lietuviškai nemokėdamas 
kalbėjo tik rusiškai, io žo- 
Idžius vertė Mackevičius) 
'ėmė kalbėti švelniai: — 
“Tamsta j: unas žmogus, 

i dabar civilinė metrikacija, 
apsivestumei. Mes Tams
tai parūpintumėm tarny
bą, taip no 1,500 rublių mė- ri? F Sužinojęs, kad' 
nėšiui. Juk vistiek liaudis gi__ ;

Atsakiau, tas bolševikas
— bažnyčios kad komunizmas išsiplė- 

i pilnos. Pažymėjau, kad jei sįąS

jūsų nenori...” 
i kad netiesa

_ _ __ _

jti”. Taip pagaliau išleido.
MES JUS SURASIME 

IR AMERIKOJ
NKVD viršininkas Mac

kevičius vėliau dar buvo 
užėjęs į kleboniją. Pama
tęs vytį sumurmėjo: “Kas 
čia? Vytautas feudalas! 
Rodos, valstybės ženklas 
kitas”. Jam atkirtau, kad 
jau nuo Mindaugo laikų 
Lietuvos ženklu vra vytis, 
o tas bandomas įvesti var
pų vainikas vieton vyties 

,— kokią gi prasmę jis tu- 
1 ren

giuosi vykti į Ameriką, 
! pabrėžė.

čioj tą paskutinę naktį. 
Turėjome gal kokią šimtą 
porų; kurie vestuves buvo 
planavę vėliau, dabar pa
siskubino: inteligentai,
karininkai ir kt. Tai buvo 
jų savotiškas protestas 
prieš civilinę metrikaciją.

MANE AREŠTUOJA
Kaip tik tuo metu atėjo 

manęs areštuoti. Laukė 
vieną valandą, kitą kol 
grįšiu iš bažnyčios, paga
liau pasiuntė kitą, kunigą, 
kad mane atleistų. Kai tik 
grįžau į kleboniją, mane 
areštavo “už dokumentų 
deginimą”. Mat jie buvo 
pastebėję mūsų sumestas 
kaikurias 
knygas 
uždarė

į kleboniją, krosnį,ginklavę ir
Kratė netoli keturių va
landų. Nerado nieko, bet

organizacijų 
į krosnį. Tuojau 
ir užantspaudavo 
manydami, kad 

uždarius ugnis už- 
Tačiau neužantspau-

duose buvo galima matyti .. diena vėl atėio IrtaiD davo liukto; mes prisitai- 
mušimo žymės, ^rikiavo kę atidarėme liuktą, atsi-
12 vokiečių karių su vienui^e^at^’ rado traukimas ir viskas
karininku. Jie turėjo įvyk-*™*0 :<la Pradė _ g . uog.nai įiiiiirvu. uic luiv v • i a a-

dyti sušaudymą. Visi buvo 
nug.ęšti į žmonių minią, 
nugaromis į nusmegtuo
sius.

BAISIOJI VALANDA
Atėjo šeštoji valanda. 

Mirtininkus, su užrišto
mis akimis pririšo prie 
stulpų: tėvą, du broliu ir 
piemenuką. Karininkas

kai tik 
; pamatome kad ateina kra
tyti, mes vikarai — smun- 
kame į miestą, jei padės 
areštus, mes išnyksime; 
gavę žinią.
IŠVOGĖME BOLŠEVI

KŲ ATRASTUS 
SĄRAŠUS

Jei kratos metu ateidavo
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baigė sudegti pelenuos.
NKVD APYGARDOS 

BŪSTINĖJE
Areštavę nusivedė į vi

sos apygardos 
(Narodnyj 
Vnutrenych 
daus Reikalų 
misariato) 
tikruoju vadovu Šiauliuo
se buvo iš Rusijos atsiųs-

NKVD 
Komisariat 

Diel — Vi- 
Liaudies ko- 
būstinę. Jo

visame pasaulyje. 
Mes jus surasime ir Ame

rikoje”.
AREŠTUOJA TUOS. 

KURIUOS TIK 
APLANKAU

Vėliau pastebėjau, kad 
esu sekamas: kur tik užei
nu į namus bolševikai a- 
reštuoja žmones, uždaro į 
kalėjimą, tardo, o ypač 
vaikus net už plaukų pa
tempdami vis klausinėjo— 
pasakyk, ką kunigas sa
kė. Vaikų atsakymai daž
niausiai buvo: ‘‘Kalbėjo su 
tėvais, ne su manim. Parū-

į komunistas atsimeta nuo ‘ “ 
savo grupės, jie tokį bau
džia, tai kodėl jie nori, kad 
aš atsimesčiau nuo savo. 
Ne!

Dabar jie griežtai ėmė 
gązdinti: 
priešas.
te...” Tą sakydamas Pet
rovas parodė gausius me
dalius ant savo krūtinės 
ir pabrėžė: “Juos gavau 
už išnaikinimą popų ir ku
nigų”.
“SUPŪSI KALĖJIME!"
Mackevičius ėmė grąsin- 

ti su naganu ir užrėkė: 
“Tau bus blogai, supūsi kė, išgėrė alaus stikliuką 
kalėjime arba sušaudysi- ir išėjo”. Bolševikai vertė 
me”. ! vaikus pasirašyti, kad at-

Dabar jiems pareiškiau eityje jie pranešinėsią, 
— gerai, pasakysiu, bet su duosią žinias... Juos vertė 
viena sąlyga... Mackevi- šnipinėti, 
čius jau linksmiau atra-Į AREŠTU OI A C HOR A 

pasakysiąs ir paklausė a-į UŽ LIETUVOS HIMNĄ 
pie tą sąlygą. Aš jiems — Šitokios sąlygos pasi- 
pratariau: “Pasakykite,
ar yra teisingumas Sovie
tuose?” “Kaip tai, žinoma, 
kad yra”. “Na tai gerai — 
juk Jūs žinote, kad aš esu 
nekaltas... Jūs sakėte, kad 
esu liaudies priešas, tai 
šaudykite!...”

Bet jie ėmė spirti: “

“Jūs liaudies 
Iliuzijų neturėki-

pasi- 
iš

- na-

I
davė komandą. Dvylika koks interesantus, bolševi- tasis Petrov, bet oficialiai

i

Mylimieji Kristuje: —
Iš visos širdies reiškiu gilios padėkonės žodį vi

siems tiems, kurie prisidėjo prie labai sėkmingo sunau
dotų spausdinių bei laikraščių vajaus. Aš tiek esu su
jaudintas to vajaus pasekmėmis, kad teikiu nuošir- 
džiausio dėkingumo pareiškimą visoms vajaus daly
vių grupėms: Klebonams ir CYO Direktoriams, gerie
siems katalikams, suteikusiems tiek daug atlikusios 
spausdinių medžiagos, transportacijos savininkams, 
vežėjams ir jų padėjėjams, kurie sukrovė ir pristatė 
vajaus medžiagą į nurodytus sandėlius. Visiems tei
kiu nuoširdžiausios padėkos ir palaimos žodžius.

Vajaus pasisekimas perviršyjo didžiausius mano 
lūkeščius. Surinkta 3500 atlikusios popieros tonų. Tai 
sudaro neįmanomą skaitlinę: 7,000,000 svarų! Iš tiesų, 
reikia pripažinti, kad toks milžiniškas surinktos me
džiagos skaičius susidarė, pasidėkojant vien dvasiš
ki jos ir gerųjų žmonių pasidarbavimui ir pasiaukoji
mui. Iš tų pagirtinų Vyskupijos pastangų įplaukė 
stambi suma į Arkivyskupo Cushingo Labdarybės 
Fondą.

Bus labai malonu vajaus dalyviams žinoti, kad jų 
pasidarbavimas daug prisidėjo prie pagerinimo būklės 
tiems, kurie iš to Fondo gauna pašalpos.

Tegu gerasis Dievulis “visų dovanų Davėjas”, 
gausiai jums atlygina visokeriopa savo palaima.

t RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

karių atsisuko veidais į 
mirtininkus ir iššovė. Po 
tris šūvius į kiekvieną 
mirtininką. Du vyru su
smuko tuojau, o vienas 
klaikiai sudejavo; gi vai
kutis taip baisiai suklykė, 
kad klaikus jausmas tik 
perbėgo visus. Minioje bu
vusi sušaudytųjų motina 
— apalpo, nualpo ir dau
giau žmonių. Negalėda
mas prie jų prieiti aš (pa
sakojo toliau kun. Klum
bis) nors iš tolo daviau 
visiems absoliuciją. Tuogi 
tarpu išėjęs į priekį vokie
čių karininkas paleido iš 
brauningo visiems sušau
dytiesiems po tris “malo
nės” šūvius. Jie taip ir li
ko pririšti prie stulpo, ne
begyvi. Vokiečiai neskaitė 
nei jokio kaltinamojo akto 
nesakė jokios kalbos. Pri
ėjęs daktaras konstatavo 
mirtį. Kariai, kurie juos 
šaudė, paėjo į šalį, pasidė
jo šalmus ir vėl atėjo pa
žiūrėti, ir kiti kariai galė
jo arčiau prieiti. Šio įvykio 
liudininkų, žmonių minios, 
nusistatymas prieš vokie
čius buvo labai didelis. Vi-

čia buvo (jo priklausomy
bėje) lietuvis viršininkas, 
komunistas Mackevičius. 
Šis įėjęs pasikabino paltą. 
“Gal galima ir man pasi
kabinti savąjį? — paklau
siau jį. “Čia ne klubas”, 
piktai atkirto jisai. Pradė
jo tardymą — visų pirma 
vardas, pavardė, tėvų var
dai. Paklausė, kokia pilie-

darė neįmanomos ; 
prašiau perkeliamas 
Šiaulių į Lygumus, — 
šakojosi toliau kun. Rai
mondas Klumbis. Čia su
laukiau ir 1941 m. vasario 
mėnesio. Buvau Kaune iš
vykimo reikalu į Ameriką, 

prį_ bet negavau leidimo vyk- 
sipažink. Jei nusikaltėlis ti į USA konsulatą Mas- 
prisipažįsta, kaltė dovano- kvoje.

Taip jau sovietų Atėjo vasario šešiolikto- 
Gražus, .ii- Žmonėse pakilo nuotai

kų valdininkai stovi prie 
klebono ir klausosi. Pavo
jinga, nes jie apsirengę ci
viliai, atėję žmonės gali 
pamanyti, kad jie klebono 
pažįstami ar giminės, ga
li ką prasitarti, o klebonas 
jiems girdint parapijiečio 
negali perspėti. Vieną die
ną konfiskavo visą mūsų 
organizacijų archyvą, bro
lijų knygas. Nieko ten ne- tybė: Atsakiau — esu A- 
buvo, bet pastebėjome, 
kad viena knyga yra su 
sąrašais, s?u narių pavar
dėmis. Gali tiems žmo
nėms padaryti nemalonu
mų. Tada klebono giminai
tė gerokai pavaišino kra- 
tytojus, o knygą, nepaste- būčiau užsirašęs... 
bimai nugriebėm ir į pe-i 
čių...

Nuo to laiko ramybės 
nebuvo. Klebonijoj apsi-1 
gyveno i 
komandieriai, 
mė iš savų kambarių.

100 VESTUVIŲ

merikos pilietis. Jis taip ir 
pakabino plunksną tą iš
girdęs. Toliau klausė, kur 
aš buvau nuo krosnies (pe
čiaus) užantspaudavimo i- 
ki arešto. Atsakiau, kad 
nežinojau, jog klausinės,

jama. 
konstitucijoj...” “< 
humaniškas nuostatas, — 
atsakiau, — bet juo nepa
sinaudosiu — esu nekal
tas”.

ŠEŠIAS VALANDAS 
UŽSITĘSĘS NAKTINIS 

TARDYMAS
Taip tardė, grąsino ir 

švelniau kalbėjo per išti
sas šešias valandas. Jaus
mas nesmagus, kai tas vis
kas buvo daroma nakčia.

Prieš išvesdami davė po- 
pierį pasirašyti, kad nieko 
nesakysiu, jog buvau tar- 

, domas. Turėjau pasirašy
ki, tik bijodamas, kad jie 
ko tarp eilučių neprirašy
tų plačiai paliktuose tar
puose brūkšnius padėjau. 
Išvedė pro kitas duris. Ne-

• w

ka. Choras susibaudę ir 
po pamaldų, kad fn už
trauks “Lietuva Tėvynė 
mūsų”, o su jais — visa 
bažnyčia. Bolševikai visa 
chorą suareštavo. Tardė 
visus, klausinėdami —ka3 
buvo pradininkais, bet net 
mergaitės buvo tiek drą
sios, kad neišdavė.
TRISPALVE ĄŽUOLO 

VIRŠŪNĖJE
Parapijoje buvo iškelta 

apie 17 lietuviškų trispal
vių. Ypač viena buvo aukš
tai ant ąžuolo su parašu: 
“Kas išniekins Lietuvos 
vėliavą, tam kulka...” Bol
ševikai pasišaukė gaisri
ninkus, atsigabeno jų ko-

Tęsinys 5-tame pusi.

♦

APIE PELENUS IR 
BALTĄJĮ ŽIRGĄ 

Atėjo ir Petrovas. Rei- 
raudonlSnfeaį kalavo “prisipažinti”, nes 

mus išstū- cheminiu budu vis tiek įs-
aiškinsią, kas tuose pele
nais paverstuose popie
riuose yra buvę. Grąsino 

Tuo laikotarpiu bolševi- brauningu. Klausė, ką ži- 
kai įvedė Lietuvoje civili- nau apie “Baltojo Žirgo” 
nę metrikaciją. Kai jau at-' organizaciją, kuri atlie- 
ėjo paskutinė diena, po.kanti teroristinius veiks- 
kurios visi turės civiliškai mus. Pasakiau nieko neži-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

sus naciai nuteikė prieš sa- tuoktis, naujavedžiai puo-!nąs ir pabrėžiau, kad ku- 
ve. Tą jautė ir jie patys, [lesi paimti šliūbą bažny-'nigai teroristiniais veiks-

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

I



Antradienis, Liepos 23 d., 1946 t)ABBININKXB «

Į BALF SANDELĮ PER 
BIRŽELIO MEN.

Per 1946 m. birželio mėn. j BALF sandėlį rūbų, maisto, mo
kykloms reikmenų atsiuntė:
Akron, Ohio — J. Ramoška.................................................. 785 sv.
Albany, N. Y. — Kun. C. Strimaitis (maisto) ..................  325 sv.
Arlington, N. J. — P. Atkočius (maisto) ............................... 11 sv.
Boston. Mass. — BALF 17 skyrius.......................................500 sv.

maisto .....................................................................  150 sv.
knygų .....................................................................  130 sv.
BALF (per Raymond, Ine.) .................................. 131 sv.'

Brockton. Mass. — Šv. Roko parapija .............................. 39 sv.
Chicago. III. — BALF apskritis .....................................  2.253 sv.

maisto ...................................................................... 45 sv.
Cincinnati, Ohio — Mrs. Fred Leslie.......................................18 sv.
Cleveland. Ohio — G. Vanagas (laikraščių) ........................... 28 sv.
Detroit, Mich. — BALF 76 skyrius....................................... 149 sv.
Great Neck. N. Y. — Wm. Wolf........................................... 103 sv.
Gary, Ind. — Kun. J. Martis...................................................290 sv.
Hartford. Conn. — Šv. Trejybės mokykla ......................... 65 sv. j
Indiana Harbor. Ind. — BALF 95 skyrius..........................  460 sv.

maisto .......................................................................  75 sv.
Harrison - Keamy. N. J. — E. Yankauskienė (maisto) ........ 20 sv.
Harrison, N. J. — BALF skyrius...........................................425 sv.
Harrison. N. J. — Sopulingosios Panelės Švč. par.............  70 sv.
Lansing, Mich. — skautės ...................................................... 50 sv.
Los Angeles. Cal. — Šv. Kazimiero par..................................428 sv.

maisto ...................................................................... 918 sv.
Lyndbrook, N. Y. — J. Stankevičia .................................. 575 sv.

Trys jaunieji indėnai, stypso savo namuko griuvėsiuose, Fort Francis, 
Ont., kur praūžė antra cycloninė audra sugriaudama daug namų.
Jakaitis .........     30 sv.

Maspeth, k. Y. — Mrs. Close ...........................................   13 sv.
M. Ližūnienė................................................................  16 sv.

Woodhaven, N. Y. — A. Daukantas....................................... 46 sv.

Dabar vyksta vajus. Prašome ir toliau siųsti aukas į:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Ine. 
Warehouse

101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 8-6203

Ginčų gali klausyti, bet 
ginče nedalyvauk. Saugok 
menkiausiame išsireiški
me. Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia 
tave Dieve nuo supykimo 
ir karščiavimosi, net ir 

• teisingumo dalyke, dėl to, 
| kad temdo ir drumsčia jį.

Gogolis.

VETERANAMS PAGALBA

Klausimas — Motina ra
šo, kad jos sūnus tarnavo 
tik 45 dienas prieš VJ die
ną, dabar nori žinoti, ar jis 
gali tęsti mokslą pagal GI 
Bilių?

Atsakymas — Taip, gali. 
Nes jis bus ištarnavęs 90 
d. prieš oficialę pabaigą 
karo, nes pabaiga dar ne
skelbta. Jūs gal manote, 
kad V J diena oficialiai už
baigė karą, bet ne. GI Bi- 
liaus parūpinimai paden
gia veteranus, jeigu jie iš
tarnavo 90 d. po rugsėjo 
16 d. 1940 m. ir prieš ofi
cialų paskelbimą karo pa
baigos. Suprantama, kad 
veteranas turi turėti gar
bingo paliuosavimo certi- 
fikatą.

Klausimas — Kitas skai
tytojas praneša, kad po 
paliuosavimo iš kariuo
menės rado, kad informa
cijos jo paliuosavimo cer-

tifikate buvo klaidingos. 
Ką daryti?

Atsakymas — Pasiųsk 
paliuosavimo certifikatą, 
registruotu laišku, į De- 
mobilized Personnel Re- 
cords Branch 4300 Good- 
fellow Blvd., St. Louis, Mo. 
Sau laikyk fotostatinę ko
piją. Smulkmeniškai išdės
tyk klaidingas informaci
jas.

Pastaba — MOY-YEE: 
Auksinis medalikutis (St. 
Christopher) pamestas pe
reitais metais. Jeigu savi
ninkas parašys Mrs. Tho
mas Berley, Chaplains’ 
Aid, Ine. East 52nd Street, 
New York 22, N. Y. bus 
sugrąžintas, žodžiai “Moy- 
Yee” įkalti ant medaliku- v • CIO.

Public Relations Bureau 
Catholic War Veteran* 
Empire Statė Building 
New York 1, N. Y.

knygų .......................................................................  19 sv.
Minersville. Pa. — Šv. Pranciškaus mokykla (mok. reik.) . 62 sv.
Minersville, Pa. — J. Mikutavage (knygų) ............................18 sv.
Morris. III. — skautės............................................................... 12 sv.
Montreal. Canada — K. žižiūnas (gaidų) ................................2 sv.
Newark. N. J. — BALF 35 skyrius..................... 75 sv.

Šv. Trejybės parapija .............................................. 59 sv.
New Philadelphia. Pa. — šv. širdies parapija ..................  111 sv.
Newtonville, Mass. — skautės .............................................. 20 sv.
Omaha. Nebr. — šv. Kazimiero Seserys (mok. reik.) ....... 27 sv.
Ovensboro. Ky. — Stella Cirul (maisto) ............................... 22 sv. ■
Opa Locka. Fla. — skautės .....   10 sv.
Philadelphia. Pa. — šv. Kazimiero parapija ............ 342 sv.

Skautės .......................................................................  7 sv.
Richmond Grocery Co. (maisto) ...................... 1,800 sv.

Racine, Wisc. — BALF skyrius .........................................  715 sv.
Salt Lake City, Utah — skautės .........................................  18 sv. į
Shenandoah. Pa. — šv. Jurgio parapija (maisto) ........... 1.000 sv.į

Šv. Jurgio mokykla (mok. reik.) .......................... 44 sv. į
Sheboygan. Wisc. — Nekalto Prasidėjimo parapija............192 sv.
So. Boston. Mass. — V. Tautvaiša ...................................... 30 sv.
St. Louis. Mo. — skautės ................ ...................................   11 sv.
Sprmgfield. Mass. — Amer. Intern'l. College (knygų) ........ 150 sv.
Tacoma, Wash. — Anna Willis (rūbų ir šiaip dovanų) ....... 14 sv.
Wanamie. Pa. — Šv. Marijos parapija .............................. 100 sv.
Waterbury. Conn. — Kun. J. Valantiejus .......................... 20 sv.
Wilkes Barre. Pa. — Wyoming Valley skautės.................... 33 sv.
Worcester. Mass. — Šv. Kazimiero parapija (maisto) ........ 118 sv.
New York. N. Y. — V. Tysliavienė (Cong. Record komp) .... 61 sv.

rūbų ............................................................................ 21 sv.

Raportas Jums Apie

Padėti su Telefonais

ORDERI FOR 5ERVIFE
ORE BEinC FIllEO IU

i GRERTER 
k BOSTOn

Per pirmus penkis mėnesiu* 1946 m. 51,000 naujų telefonų 
buvo Įvesta Didžiąjame Bostone Tai buvo pustrečio kaito dau
giau, negu pereitais metais per tokį pat laiką. Todėl daug žmo
nių, kurie laukė telefonų po 2 ar 3 metus, dabar jau turi Įvestus.

Telefonų pareikalavimas karui pasibaigus padidėjo daug dau
giau, negu buvo numatyta. Pavyzdžiui, ofisai, kurie rodos turė
jo gana telefonų bent iki 1960 m., dabar jau nebeišsiverčia. To
dėl nežiūrint Į daugybę naujai Įvestų telefonų, tūkstančiai vis 
dar laukia telefono Įvedimo iš priežasties visokių trukumų me
džiagos ir Įrengimų.

Brooklyn. N. Y. — Nursing Sisters of the Poor Siek.......117 sv.
T. Stučienė ...........................................................................6 sv.
O. Leigienė ........... :...............................27 sv.
M. Poderis...........................................................................12 sv.
Čižauskienė .......  67 sv.
Bakšienė .........................................................................  53 sv.'
Šiugžda ...........................................................................  10 sv. •
K. Strumskis .................................................................. į20 sv. i
M. Daugirda....................................................................... 47 sv. j
Mrs. Motuzas   26 sv.į
Kun. Moran ...................................................................... 33 sv. ’
A. Stučius ........................................   7 sv.:
J. Brundza .....................................................................  65 sv. .
A. Steponavičius .............................................................  6 sv. |
J. Cergelis ..........................................................  12 sv.
Dr. Aldona Šliupas ...................................  11 sv.
Barbora Darlys ................................................................. 9 sv.
J. Schmelckis .................................................................... 10 sv.
K. Razauskienė ................................................................ 8 sv.
Misevičienė ....................................................  3 sv.:
J. Juškaitis ........................................................................ 9 sv.'
K. Stelmokas .................................................................... 85 sv. I
Nursing Sisters of Siek and Poor ........................ ... 151 sv.
J. Bartkevičius ................................................  4 sv.
A. Apanavičius 11 sv. j
O. Levinskienė (maisto) 6 sv.

...............................................   6 sv.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mas3. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 
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. 
Ševerth St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtiniakę.

•V JONO EV. BL. PASALPINtt 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkaa — Pranas TuJeUda
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rait. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mm*.

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St.. So. Boston, Mm*.

Iždininkas—Stasys K. Grlgan&vičius,
699 E. Seventh St., So. Boston. Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mm*

Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
Cls sekmadienį kiekvieno mtaeato 
2 vai. po pietų. Parapljoa mHj 
492 E. 7tb 3w, So. Boatoo, MM*.

PRIETAISŲ TRUKUMAS

Kitos vietos, kur daug darbo reikia 
atlikti centraliniuose ofisuose, ir kur rei
kia atlikti lauktinius darbus, turi nuo 
300 iki 1000 laukiančių žmonių. Tokios 
vietos yra:

Boston Bowdoin Capitol tafayette Richmond

Charlestovn East Boston Everett
Jam. Plain Revere Watertown

Kai kuriose vietose neišvengiamos ap
linkybės padarė, kad laukiančių yra dau
giau. kaip po 1000 žmonių. Musų įren
gimai, kurie dar prieš karą buvo numa

BostonBrighton Circle C’ommonvvealth Kenmore

Dorchester 
Cambridge 
Roxbury 
Somerville 
So. Boston

Per kelis metus telefonų prietaisai ci
viliniam vartojimui nebuvo gaminami. 
Todėl kai kurių musų centralinių pajė
gumas buvo išsemtas prijungimais, ku
riuos mes darėme su prietaisais iš musų 
sandėlių. Dabar prisidėjo tūkstančiai 
naujų telefonų prie virš miliono anks
čiau buvusių ir visi tie telefonai daugu
moje yra aptarnaujami prieškarinių skai- 
dlenčių. Kadangi pareikalavimas vis au
ga, tai kai kuriose musų centralinėse pa
pildomi prijungimai negali būti šiuo tar
pu padaryti.

KAS YRA DAROMA?
Viskas, kas tik yra galima, yra daro

ma, kad pagerinus padėti visose penkio
se valstijose, kurias mes aptarnaujame. 
Planai jau yra baigti padidinti įrengi
mus beveik šešių šimtų centralinių ofi
sų. Įrengimų gamyba vyksta 24 valandas 
per parą. Įrengimai yra siunčiami ir kai 
kuriose vietose padidinimo darbas jau yra 
pradėtas. Nauji pastatai ar perstatymai 
jau vykdomi, arba jau yra suplanuoti 20 
vietų. Vien šiais metais mes nutiesime 
1400 mylias tinklo vėlos ir 300 mylias 
kabelio. Musų inžinieriai gamina pato
bulintus Įtaisymus, kad pagerinus patar
navimą telefonais.

MUSŲ POLITIKA
Mes perkraunami musų pajėgumą pa

tarnauti kai kuriose vietose, tikėdami, 
jog geriau yra aptarnauti kad ir ne visai 
tobulai didesni skaičių žmonių, negu pa
likti kai kuriuos visai be telefono patar
navimo.

NE VISUR GALIMA APTARNAUTI
Kai kuriose vietose mes negalime tuoj 

pat įvesti naujų telefonų, dargi ir nau
jiems bizniams negalime padaryti to pa
tarnavimo. Taip pat ne visuomet galime 
patarnauti ir musų seniems kostumeriam, 
kurie keliasi Į naujas gyvenamas vietas. 
Jie irgi turi palaukti.
0 KAIP SU BOSTONU?

Daugumas vietų Bostono Metropolijoj 
neblogai stovi su telefonų aptarnavimu. 
Visos žemiau išvardintos vietos dabar
turi mažiau, kaip po 300 žmonių lau
kiančių naujų telefonų:

Arlington Dedham QuincyBelmont Hingham RandolphBoston Hali ReadingDevonshircs Hyde Park StonehamHancock Lesington WakefieldHubbard Lincoln WajthamLiberty Medford WellesleyBraintree Melrose WeymouthBrookline Milton WinchesterCanton Needham WinthropChelsea Newton WoburnCohasset Norwood

tyti pakeisti, nepaprastai padidėjęs pa
reikalavimas naujų telefonų, pramonės 
augimas, bendrai padidėjęs naudojimasis 
telefonais ir nedideli pasikeitimai musų 
senų vartotojų tarpe, visa tai padarė, kad 
naujus ar papildomus telefonus tik iš pa
lengva galima įvesti.

KAIP TELEFONAI ĮVEDAMI?
Laukiantieji aplikantai gauna naujus 

telefonus pagal 1942 m. taisykles. Pir
miausiai atsižiūrima į visos bendruome
nės reikalus. Tie aplikantai, kurie rūpi
nasi viešąja sveikata, saugumu ir gerbū
viu, yra pirmieji e’ilėje. Veteranai, kurie 
atidaro nauju-; bizniaus, kiti biznieriai ir 
ligoniai eina antroje vietoje. Paskui, ka
da tokie skubus aplikantai yra patenkin
ti, ateina eilė kitų aplikantų, kuriems te
lefonas įvedamas iš eilės.

Kur centralinių ofisų įrengimai pave
lija. ten užsakymus išpildomo pagal tu
rimas galimybes, nežiūrint kad kartais 
reikia pirma dar atlikti Įvairius laukuti
nius darbus.

KADA KOSTUMERIAI ATSISAKO
Kada negalima patenkinti pareikala

vimų, tada naujiems aplikantams prisiei
na ilgiau laukti. Telefonai pasiliuosuoja 
ir tada, kai senieji kostumeriai atsisako 
nuo telefonų. Tas įvyksta diena iš die
nos dėl visokių priežasčių. Kaip tik se
nieji kostumeriai atsisako, telefonų pa
tarnavimas yra perleidžiamas kitiems, 
kurie laukia ir tame reikale prisilaikoma 
bendros telefonų įvedimų tvarkos.
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Antradienis, Liepos 23 d., 194tt a

Mačiau, Kaip Sušaudė
4 Lietuvius Šiauliuose

(Pradžia 1-me puslapy j) 
pečias, prakaitavo visą 
dieną, kol vėliavą nuo vir
šūnės nukrapštė.

Buvo suareštavę ir kle
boną, valgyt nedavė, vis 
ieškojo kaltininkų, niekas 
neprasitarė.

BAISIOSIOS TRĖMI
MŲ DIENOS

Atėjo ir 1941 m. birželio 
14 diena. Prasidėjo baisu
sis žmonių vežimas į Sibi
rą. Jautėme, kad veš. Vie
nas žydelis komunistas 
paslapčia pranešė — bus 
didelis išvežimas, bet tos 
parapijos kunigų išveža
mųjų sąrašuose nėra.

Išeinu į miestelį, — pa
sakoja toliau kun. Klum- 
bis, — gi privažiavę tiek 
raudonarmiečių su sunk
vežimiais, ginkluoti. Mato
si, ateina sunkios valan
dos. Sėdau ant dviračio ir 
— pas patriotų šeimas. 
Vyrų jau neradau, bet ga
vusios žinią ir visos šei
mos į miškus išsislapstė.
TURIU VAIDINTI RAU

DONA SAUGUMO 
VALDININKĄ

Darbas mano atliktas, 
bet kaip pačiam saugiai i 
sugrįžti? Apsukau ratą ir 
dviratį palikęs einu pės
čias. Kryžkelėj — stovi 
vyras, matyt sargybinis. 
Bėgti — jau pervėlu. Žing
sniuoju toliau. Tas vyras 
rikteli: “Eisim kartu” — 
vadinasi, areštuotas. At
sakau: “Gerai”. Klausia— 
iš kur einąs, o aš sakau: 
“Buvau alučio išgert. 
Krautuvėj šnekėjome su 
žmonėmis, jiems patiko ir 
nusivežė. Nežinau — nei 
kaimo vardo, nei tų ūki
ninkų. Kai nusibodo jiems, 
tai paleido pėsčią...”

Vyras klausėsi, klausėsi 
ir pratarė: “A, Tamsta 
gudrus, bene būsi iš sau
gumo, iš Kauno... Draugas 
gali manimi pasitikėti... 
Per rinkimus man šonkau
lį įlaužė... A, su tais vals
tiečiais reikia būti gud
riais”. Toliau pasisakė, 
kad jis yra komunistu, o 
jo darbas — saugoti koo
peratyvą.

SUGALVOTIEJI 
SŪKIAI MANE 

IŠGELBSTI
Nebuvo man ko kito da

ryti, kaip vaidinti saugu
mo valdininką. Artėjome 
prie parapijos salės, kurią 
bolševikai buvo konfiska
vę ir kur areštų ir trėmi
mų naktį komunistai buvo

!.x
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šokius surengę. Dabar 
man buvo svarbu nusikra
tyti naujuoju “draugu”, 
tai aš pradėjau: “Teisin
gai tėvas Stalinas yra pa
sakęs: būkite visados pa
sirengę, kad jūsų priešai 
iš pasalų neužpultų... O 
Leninas pasakė: pirma pa
reiga, o paskiau malonu
mas (čia jau buvo mano 
kūryba, bet buvau tikras, 
kad tamsus komunistėlis 
mažai ką apie Lenino raš
tus girdėjęs)... Taigi tam
sta eiki saugoti koopera
tyvo...” Taip jį ir nuragi- 
nau prie “pareigos”, kad 
tik nereikėtų mudviem eiti 
į tuos komunistų šokius, 
kur galėčiau būti pažin
tas.
RIZIKUODAMI GYVY

BĖMIS PRISELINA 
PRIE TREMIAMŲJŲ 
Daug tremiamųjų suve

žė į Šiaulius, kur jie buvo 
uždaryti vagonuose. Rizi
kuodami savo gyvybe arti
mieji nešė jiems vandenį.

Prie vežamųjų buvo pri
selinę partizanai ir slapta 
jų užklausė: “Mes susi
tvarkysime su rusų sargy
biniais, ar bėgsit į miš
kus ?” Bet tremiamieji 
svyravo — kaip gyvensi, 
gal greit nebus karo, ar 
visą laiką miškuose išsi- 
slapstysi?.. Taip ir išvežė 
juos, palikdami gilią žaiz
dą tautoje.

ŠŪVIAI VIENĄ 
VIDURNAKTI

Likusis jaunimas susi
telkė į miškus, ginklų viso
kiais būdais apsirūpinę. 
Vietiniai komunistai irgi 
ėmė prašyti ginklų iš savo 
vyresnybės, bet jais nepa
sitikėjo (apie tuos slaptus 
jų pasikalbėjimus vėliau 
sužinojome iš pašto tar
nautojų).

Atmosfera buvo pritvin
kusi. Namie nenakvodavo- 
me. Vieną naktį miegame 
klojime, girdime — sunk
vežimis. Spėjame — enka
vedistų (bolševikų polici
jos). Klausome — jei šuo 
sulos, nersime į rugių lau
ką. Bet sunkvežimis pra
važiavo. Staiga — girdisi 
šūviai. Sunkvežimis vėl 
skubiai grįždamas prava
žiavo.

NUKAUTIEJI 
PARTIZANAI

Ryto sutinku vieną mer
gaitę, kuri pasakoja, kad 
“miške — nušauti vyrai, 
bolševikai prie jų sargy
bą neša. Pasirodo, kad tą

i

OFF TO MARKEI"!

Thi« 600 pound Bratilian tapir in Buffalo 100 apparently ha* heard that 
«>*ed cooking fat ia deaperately needed. and is earting hsrs off to the 
locat mest dealer. Every pound bring* four cente, enables induetry to 
turn out more soap and other thort commodities, and reHeve* tome of 
>he preseure ao that more food fats may be ehippod

BXBB1NINKXB

Chicagos ugniagesiai kovoja su ugnimi, norėdami apginti tris Japo
niško stiliaus namus. Tie namai buvo sudaryti Japonijoje ir 1893 metais 
buvo atvežti Chicagoj į parodą. Po parodos buvo nuvilkti į Jackson 
Park, kur buvo pavesti visuomenės naudai.
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naktį toje vietoje turėjo 
būti dviejų kaimų parti
zanų suėjimas. Pripuola
mai važiavo bolševikų 
sunkvežimis, įvyko susi
šaudymas ir nukovė porą 
partizanų.

Dabar komunistai dar 
labiau pradėjo siausti — 
išstatė sargybas, prasidė
jo gausūs areštai. Parti
zanai taipgi įnirto. Kartą 
du iš jų sulaikė bolševikų 
sargybiniai. Partizanai 
nieko nelaukdami išsi
traukė brauningus ir sar
gybinius paklojo.

KARASI VĖL MUS 
AREŠTUOJA

Tuo metu ir [__  -
rusų - vokiečių karas. Iš- Kauno jau buvome girdėję

su Petrovu, abu fronto 
uniformomis ir su pašaipa 
prakošia pro dantis: “Tai 
kur gi tie Lygumų inteli
gentai!”

I
I
i "VAntl Cff BART17A.

“Ui KIEKVIENA NU- 
BŪDYTA LIETUVI ATSAKYS kkcio 

GALVA"
— Po tokių pergyvenimų, 

suprantama, kodėl jūs tu
rėjote trauktis antru kar
tu artėjant bolševikams...
— Tai vėl buvo sunkios 

dienos. Vokiečiai griebda
miesi desperatiškų prie
monių norėjo sudaryti sau 
klusnius lietuvių pulkus, 
visur valsčiuose jų sukvie
stieji žmonės turėjo klau
syti jų kreivų aiškinimų, 
kai Plechavičius su savo 
armija pasipriešino ir nė
rė į miškus (kaikur buvo 
susišaudymų, pvz., Prie
nuose; Vilniuje naciai net 
įvykdė egzekucijas). Žmo
nės prievarta sukviesti, 
švilpimais ir kojų trypi
mais atsiliepė į nacių pro
pagandistų žodžius, gi į 
miškus su ginklais nuėję 
lietuvių daliniai naciams 
davė žinoti, kad už kiek
vieną nužudytą lietuvį at
sakys nacio galva.

KAI RUSAI PRALAU
ŽĖ UNIJAS

Vokiečiai taip įsiuto, kad 
pareiškė jog neleis nei vie
nam lietuviui inteligentui 

įbėgti į Vokietiją nuo užei- 
į nančių bolševikų. Inteli- 
įgentija ir daug kitų susi
spietė į Suvalkų trikampį. 
Kai rusai 1944 m. liepos 7 
d. pralaužė linijas, kas gy
vas veržėsi į traukinius ar 
arkliais bėgo į vakarus, 
tikėdamiesi pasiekti bri
tus, amerikiečius. Dauge
lis nebespėjo persikelti per 
Nemuną, o būtų koks treč
dalis tautos išbėgęs. Mūsų 

į keletui pasisekė išvažiuo
ti traukiniais, gavus gelž-

AMERICAN 
REDCROS*

kalbėjimą pasakojo kun. 
R. Klumbis.
— Amerikos lietuviuose 

savo visas viltis padėję. 
Tos viltys taip didelės, kad 
Lietuvoje buvo kilę gandų, 
jog iš USA lietuvių karių 
būsią sudaryti atskiri da
liniai, kurie pravesią ple
biscitą Lietuvoje...

Kiekviena žinutė Ameri
kos spaudoje apie Lietuvą 
skaitoma kaip Šventas 
Raštas. Pabėgėliai sėdė
dami prie radijo tik gaudo 
šviesesnes žineles apie Lie
tuvą.
TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 

PASLAPTIS
Visi labai laukia, kad 

USA lietuviai, kokių pa
žiūrų bebūtų, vistiek dirb
tų vienybėje. Europoje, 
tarp, vadinamų, išvietin- 
tųjų — kur tik Lietuvos 
reikalais, nei ginčų, nei 
klausimo nekeliama. Vis
kas aukojama, kai reikia 
reprezentuoti Lietuvos 
reikalą. Kai reikia atvyku
sius choristus priimti, sa
vo lovas užleidžia ir kuk
lia maisto porcija dalina
si, kad tik Lietuvos var
das būtų reklamuojamas. 
Mergaitės porą mėnesių 
dirbo, maisto nuo savo 
burnos nuvogusios į siūlus 
išmainydamos, kol tauti
nes juostas išaudė, tauti
nius drabužius įsigijo.
NEBIJOKITE PASIRA

ŠYTI AFIDAVITŲ!
Visi norėtų grįžti į lais

vą Lietuvą, bet jei reikėtų 
apleisti Europą, daugiau
sia norėtų į USA. Tenesi- 
bijo išeiviai lietuviai jiems 
afidavitus pasirašyti, at
vykusieji nebus našta ar 
sunkenybė. Lietuvis inteli
gentas, ar paprastas, dirbs 
bet kokį darbą ir bus pa
tenkintas. Visi jie gabūs, 
iškombinuoja, kaip kad 
dabar būdami Vokietijoje 
— tai maisto, tai cigare
čių šen ten gaudami, o kitą 
kartą ir papasninkaudami, 
kad gautą porciją išmai
nytų i būtiniausius mo
kyklų reikmenis. Ir lietu
vių sėkmingas tvarkyma
sis stebina UNRRA ir ki
tus.”

Dr. Juoz. Prunskis.

MES VISI STOVIME 
PASTATYTI PRIE

SIENOS
Pro langą bolševikai pa 

mato daug žmonių ir klau ___
šia — kas čia, demonstra-! "KODĖL SU P ARTIZA 
ei ja. Vietiniai komunistai NAIS BENDRAUJI" 
paaiškina — žmonės buvo 
suvėję birželinių pamaldų 
(bet pamaldų nebuvo — 
kunigai areštuoti).

Girdime duodamus nuro
dymus pasirengti: reikės!
visus (mus) pakrauti į 
sunkvežimį, įdėti kulko
svaidžius, kastuvus...

0 buvo taip graudu — 
pati Šv. Jono diena, birže- 

1941 metais. Iš

į

prasidėjo ^o 24 d •9

Mane pasodina. Matau 
i vienas pažįstamas komu- 
įnistas, į jį kreipiuosi: “Ten 
yra vietos, gal leisite mer
gaitei atsisėsti?” (ir ji bu
vo stovėjusi keturias va
landas prie sienos). “Ne
galima”, griežtai atsako. 
Mane išsiveda Mackevi
čius į kitą kambarį ir tar
do — kodėl su partizanais 
bendrauji? Atsakau: “Jūs 
kalbėjote, kad visa liaudis v •

einu i'miesteli (Lvmmuri Lietuvos neoriklausomybę nusisukusi nuo mūsų, kaipįti traukimais, gavus g' 
J 1 yg paskelbusių "patriotų bal-‘.aš galiu žinoti, kas kuo y-Įkelietišką pažymėjimą,

vyrais NKVD uniformose. Į sus> Per radiją. Taip ir ra-;- Kam per pamokslus |
Laksto, neramūs — kas’&alvoju — ka^in, ar ras agituoji. įrodykite. Kain ttsa niiiptis
tai projektuojama. Pama- J^e mūsų lavonus?! Stovi- 
tau — susikūprinę, su šau- me Jau ketvirta valanda 
tuvais, durtuvais rankose 
atbėga, supa kleboniją...

Klebonas išeina neva žir-: 
nių pažiūrėti. Rusai tik 
surinka: “Ruki verch” 
(rankas aukštyn). Jį iš
krato, bet nieko nedaro, 
matome — rankas nulei
džia žemyn. Mes drąsesni.; 
Pamatę mane ant slenks-i 
čio liepia: “Įsakyk per dvi į 
minuti visiems išeiti, o ne 
— sušaudysiu”. Išeiname 
abudu kunigai vikarai, ki-

— daug sunkvežimių su

prie sienos, baisiai pervar
gę, kojos tik svyla, o ran
kų pirštuose — subėgęs 
kraujas — sutinusios. Tik 
meldžiuosi: “Jei mirsiu, 
kad tik be kankinimų... 
Dieve, priimk mūsų gy
vastį už tėvynę ir tikėji- 
mą...

DUODAME KITS KI- 
TAM IŠRIŠIMĄ PRIEŠ 

LAUKIAMA MIRTI
_ Prie manęs arti stovi

ti bažnyčios tarnai. Užka- draugas vikaras. Jam at- 
manduoja mums “Rankas i sargiai sušnabždu: “Ego 
aukštyn!” Prieš mus pasi-įtibi dabo absolutionem. 
stato kulkosvaidį ir rėkia: Da mihi” (Aš tau duosiu 
“Jūs fašistai, šunes!” Iš- išrišimą, duoki man). Duo- 
kratė, liepė žygiuoti per- dame viens kitam išrišimą, 
spėdami — jei atsisuksite' be rankos pakėlimo — už 
ar žodį tarsite, nušausime į pasijudinimą mums grąsi- 
vietoje. Einame. Visame na kulka, 
miestelyje medžioklė. Ma
no draugas kunigas pasi
suko — tuoj kulka prašvil
pė pro šalį.
TARDYDAMI LAUŽO 

RANKŲ PIRŠTUS
Nuvarė mus į miliciją. 

Buvome mes du kunigai, 
vargonininkas, tarnaitė, 
radome dar apie aštuone
tą žmonių, o be to abi žmo
nos tų komunistų sargy
binių, kurie buvo partiza
nų nukauti. Pradėjo tar-j 
dyti vargonininką — ką1 
veikia kunigai. Jis sako:! 
mišias laiko, meldžiasi, ką į 
daugiau darys. Išsivedė jį 
į kitą kambarį, pradėjo, 
rankų pirštus laužyti, bet; 
jis nieko neprasitarė. Ta
da ėmė tardyti tarnaitę. O 
ji gana drąsiai: ko norite 
iš tarnaitės, aš kiaules še
riu, nežinau.

Tardo, o čia jau girdisi 
bekauktą bolševikus ata
kuojantieji lėktuvai...

- . -.. Kaip USA pilietis ne-
-.a.tSa.k?.UkT°?,a!';.J“.pa- sunkiai galėjau pasiekti 

Ameriką. Kelionė — 134 
doleriai, bet tą sumą įmo
kėjo USA vyriausybė, 
mums tik reikės grąžinti 
5 metų bėgyje. Kelionėje 
gavome valgyti karališkai 
ir turėjome didesnius pa
togumus, kaip kiti emi
grantai, net bagažą pa
tiems nereikėjo nešti.

ŠVIESI ŽINELE APIE 
LIETUVĄ SKAITOMA 

KAIP ŠV. RAŠTAS
— Lietuviai, kaip pabėgė

liai, taip ir tėvynėje, yra 
labai dėkingi USA lietu-

davė paskaityti Kuzneco-1 
vo atsišaukimą, kad visi 
diversantai vietoje sušau
domi...

Ir vis dėlto — Mackevi
čius mus paleido, jis nebu
vo toks žiaurus, kaip kiti. 
Tik dar pridėjo: “Matai, 
jei ne aš, būtumei kai šuo 
sušaudytas. Eik ir nebesu- 
sidėk su partizanais”.

I

Iš kitos pusės 
stovėjusiam pasauliečiui 
irgi duodu išrišimą ir gal
voju: kaip čia reikės trum
pai surikti šaudant, kad 
suspėčiau visiems duoti iš
rišimą, kol sušaudys. Su
galvojau taip: suriksiu — 
“Gailėkitės, duodu išriši- 
mą.

KAD TIK KULKA PA
TAIKYTŲ J ŠIRDJ

Vis turim? stovėti ra
miai. prie sienos. Kas tai 
pajudėjo tai tam trenkė su 
buože. Vienas vėl — pra
virko: namie aštuoni jo 
vaikai, ir tą muša. Girdžiu 
— prie durų kalba — rei
kėtų juos sušaudyti čia 
pat kambaryje...

Vilties neturime. Kad 
tik suspėčiau išrišimą... 
Meldžiuosi, ne poterius 
kalbėdamas, o savo mal
dą: kad tik nebūtų tortū- 
rų, kad pataikytų į širdį, 
kad gyvo neužkastų...

1 Atvažiuoja Mackevičius

1

SULAUŽĖ RANKĄ. O 
SUŠAUDOMASIS VIS 
ŠLIAUŽĖ IR PRAŠĖSI 

PALEISTU.
Mackevičius

Komunistai liko šeiminin-! 
kauti. Iš klebonijos mesi 
sprukome į miškus. Visi 
dėlto Lygumuose tris lie-. 
tuvius sugavę sušaudė, i 
Vienas vyras buvo sirgęs1 
džiova. Sulaužė jo ranką. 
Sveikąją pasiremdamas 
jis dar šliaužė, prašėsi 
paleidžiamas. Bet jį nu
žudę užkasė vieno žydo 
darže, ir viena koja dar 
kyšojo paviršiuje.

Kituodu nusivežė bolše-! 
vikai į mišką, už poros ki-’ 
lometrų. Nušovę juos su
metė į griovį ir apipylė 
nuo krantų žemėmis.

išvažiavo, viams, — baigdamas pasi-

ATKASANT RAUDO
NOJO TERORO 

AUKAS
Visus tris atkasant ma

čiau savo akimis. Veide 
baisūs sumušimo smūgiai, 
rankos sužalotos. Jau bu
vo praslinkusios kelios 
dienos, vasaros karščiuo
se. Toks kvapas, kad turė
jome rūkyti. Atkasė gimi
nės, broliai. Vieno nukan
kintojo brolis buvo kuni
gas...

1)

Tik Išėjo Iš Spaudos
Naujas Trečiojo Ordino Vadovėlis

$v. Pranciškaus Pėdomis
PENKTAS LEIDIMAS 

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

Kiekvienas, kuris nori susipažinti su Šv. Pranciškaus įsteig
tojo Trečiojo Ordino dvasia, tikslais ir uždaviniais, turėtų 

būtinai įsigyti Lietuvos Pranciškonų išleistą knygą

Sv. Pranciškaus Pėdomis
Naujasis Vadovėlis

Turėtų 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; 41 Trečiasis Ordinas ir Katalikų 

Akcija; 5) 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

$t. Pranciškaus Pėdomis
Y ra nedidelio formato. Turi virš 300 puslapių.

Kaina su prisiuntimu: $1.10
Užsakymus siųskite sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine



DARBININKAS

GZRJDJS27 LIETUVIU} 
KOLONIJOSE *

“DYKUMOS LIETUVIS KUNI 
GAS” ARIZONOJ

___________________ 8 
savimo, kaip ir laiką ir vie-(trys vaikučiai. Laukiu iš Tams
tą įstojimo.

i Klausimas — Invalidas 
veteranas nori žinoti kiek 
punktų jam priklauso jei-' 
gu imtų Civil Service kvo
timus? |

Atsakymas — Jeigu ve-, 
teranas gauna pensiją už 
tarnyboj gautą sužeidimą,' 
jis gali reikalauti 10 punk-'

•------všins lietuviškomis dešromis su 
rūkšėiais kopūstais ir kitokiais 
valgiais, o tas viskas kainuos 
tiktai $1.00. šiandien, rodos, tai 
netikėtume!, kad už vieną do
lerį galėtumei gerai skanių kil- 
basų pavalgyti, o vienok taip 
bus. Todėl, liepos 28 dienai at
ėjus. visi ruoškitės į minėtą 
pikniką, kuriame tikrai gražiai 
ir maloniai praleisite laiko. Ten 
suvažiuos svečių iš visų kraštų. 
Tat susitiksite su savo senais 
draugais ir pažįstamais.

1

(

Kaip jau buvo rašyta, šiomis je stovi nepaprastai graži šv. 
dienomis Bostone ir apylinkėje f Marijos stovvla. ispano sku'p- 
lankėsi pas gimines, klebonijo- toriaus padirbta. Gražios mo
ję ir “Darbininke" kun. Jurgis zaikos Kryžiaus Kelių stotis y- 
Jonaitis. pirmojo pasaulinio ka- ra įmūrytos į sieną. Medinės ir 
ro veteranas-kapelionas ir šv. auksu dengtos 
Ritos altarijos klebonas iš Vail 
liko Bostoną ir traukė link Vail 
kaimelio. Arizonos valstybės.

Kun. Jurgis Jonaitis yra gy
venęs Bostone. Jis yra gūrinai-, 
tis mirusio a. a. kun. Grišiaus. 
pp. Daunių. gyv.
Mass. Turi ir daugiau giminių.

Pirmojo pasaulinio karo 
tu savanoriai įstojo į kari 
nvbą kapelionu. Būnant 
frontuose. Europoj, buvo
kiai sužeistas. Grįžęs garbingai 
atleistas iš karo tarnybos, apsi
stojo Detroit. Mich. ir ten suor
ganizavo Šv. Petro lietuvių pa
rapiją ir buvo jos klebonu per 7 
metus. Iš ten nuvyko į Stanton. 
Nebraska, kur per 3 metus bu
vo Šv. Petro parapijos klebonu. 
Po to persikėlė į Blair. Nebras
ka. kur buvo 7 metus klebonu 
Šv. Pranciškaus Borsia parapi-

žvakydės yra 
padarytos ir atvežtos iš Japo
nijos daug metų atgal. Bažny
tiniai rūbai yra rankomis pa
siūti iš gražiausio šilko.

Kun. Jurgis Jonaitis vartoja 
nepaprastai gražų kieliką. kurį

Readville J^s Parsivežė iš karo fronto. 
Prancūzijos.

Kiekvieną sekmadienį susi
renka išklausyti šv. mišių in- 
dionai. meksikiečiai darbininkai 
ir amerikiečiai ūkininkai pil- 
nausios taikos atmosferoje.

Kun. Jonaičiui , įpratusiam 
veikti dideliose parapijose Det
roite ir Omahoj. dienos yra il- 

- gos Vail kaimelyj. Arizonoj. 
Bet ne veltui. Jis turi daug lai
ko meditavimui ir skaitymui. 
Nors kun. Jurgis Jonaitis jau 
turi arti 70 metų amžiaus, bet 
tebėra jaunas ir energingas. Jis 
yra vadinamas “dykumos kūni

jos. Dėl ligos atsisakė nuo kle- &as- ' kaimelis yra 20 mv- 
bonavimo ir persikėlė gyventi 
Arizonos valstybėje. Apsistojo 
mažame Vail kaimelyj 1942 m. i 
kaipo altorista.

Vail kaimelyj tūla Mrs. Char- 
les Beach pastatė mažą, gražią 
bažnytėlę savo pirmojo mirusio 
vyro. Jokichi Takamine. japo- 
niečio mokslininko, palikimu.

Vail kaimelis praeityje buvo 
pagarsėjęs savo geležinkelio 
stotimi. Tačiau, kasyklos, iš ku
rių buvo iškasama tūkstančiai 
tonų rūdos ir vežama Vail gele
žinkeliu. neteko savo turtingu
mo. Galvijų augintojai pradėjo 
vežti jautieną sunkvežimiais į 
kitus punktus. Geležinkelio sto
tis užsidarė. Pirkliai uždarė sa
vo biznius arba išsikraustė kur 
kitur. Liko tik maža, bet graži 
bažnytėlė.

Šv. Ritos bažnytėlėje gali su
sėsti 110 maldininkų, tačiau la
bai retai kada susirenka, sako ( 
kun. Jonaitis, daugiau kaip tu
zinas maldininkų. Tačiau pa
maldos laikomos taip iškilmin
gai. kaip katedroje. Bažr.ytėlė-

me- 
tar- 

karo 
sun-

I

Mergaitėms Rekolekcijos
Įvyks rugpiūčio mėn. 2. 3 ir 4 

d.d.. Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne. Putnam. Conn. Jau 
daug Soda liečiu yra užsiregis
travusių. Rekolekcijas ves Kun. 
J. Dambrauskas. MIC.

Rekolekcijos prasidės rugpiū
čio 2 d. — penktadienį. 8 va- 
landą vakaro ir baikis sekma
dienį po Šv. Mišių. *

Traukinius, atvykstančius iš 
Bostono ir Hartfordo. Putnam 
stotyje 7:45 vai. vakaro pasi
tiks busas. kuris nuveš mergai
tes į Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyną.

Kas norėtų dar užsirašyti gali 
kreiptis laišku:

Sister Superior 
K. F. D. =2 

Putnam, Conn.

arba telefonu: Putnam 1451. 
Vietų skaičius ribotas.

BROCKTON, MASS

BROCKTON, MASS. 
A. t A.

Jurgis Grigas
Liepos 10 dieną Viešpats Dievas pašaukė pas 

Save mūsų vienatinį, mylimiausį sūnų ir brolį 
Jurgį, kuris liepos 15 d. buvo palaidotas Kalva
rijos kapinėse.

Mes likusieji šioje ašarų pakalnėje, norime 
nuoširdžiausiai padėkoti visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie laidotuvių mūsų myli
mo sūnaus ir brolio. Tariame nuoširdžiausią 
ačiū: Tėvams Marijonams: kun. P. Barauskui, 
kun. K. Stadalninkui, kun. V. Andriuškai. Kuni
gams: kleb. J. švagždžiui, J. Petrauskui, F. Nor- 
butui, A. Baltrušiūnui, Alb. Abračinskui, ir Da- 
niel Dunn.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seselėms, kurių skaitlingas choras 
giedojo per šv. mišias. Ačiū grabnešiams: Tomui 
Grigui, Broniui Marcinoniui, Adomui Barauskui, 
Feliksui Dukštai, Vincentui Mazgeliui ir Jonui 
Tamulevičiui.

Nuoširdžiai dėkų visiems už dvasinius bukie
tus ir maldas. Ačiū, ačiū visiems ir visoms, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie laidotu
vių ir atjautimo mūsų sunkiausioje valandoje. 
Padėką reiškiame laidotuvių direktoriui Vytau
tui Yakavoniui, kuris maloniai ir mandagiai pa
tarnavo.

Nuliūdę tėvai — Kazys ir Konstancija Grigai 
ir Sesuo Genovaitė.

VETERANAMS PAGALBA

lių nuo Tucson miesto, kur yra 
apie 80.000 gyventojų.

Kun. Jurgis Jonaitis buvo at
vykęs į Bostoną kartu su savo 
giminaičiu inžinierių p. Juozu 
E. Wiltrakiu. kuris gyvena New 
Jersey ir dirba New Yorke. Pp. 
Jonas ir Marijona Romanai, 
gyv. Allston. Mass.. suruošė 
kun. Jonaičiui išleistuves savo 
namuose. Pavaišino “lobster'iu” 
ir kuo kitu. Kartu su garbės 
svečiu kun. Jonaičiu buvo ir p.

‘ Juozas E. Wiltrakis ir p. Anta- žome pavargę, bet pilni džiaug
smo ir dėkingumo. Choristė.

14.

tų laiško!
Autose čaplikaitė-Gaigalienč.

Giminės prašomos atsikreipti 
“Darbininką”, 366 W. Eruad-j

way, So. Boston 27, Mass.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

„ . ---------------------r------ Darbininkas išleido
tu. Invalidai veteranai pa-JO rožančiaus 
dėti pirmoj vietoj Civil TYS” knygutės formoje. 
Service surašo, apart dėl 
darbų kurie moka suvirs 
$3,000.

Catholic War Veterans
Public Relations Bureau
Einpire Statė Building 
New York 1, N .Y.

PAIEŠKOJIMAS
j Aš Antosė Čaplikaitė - Gaiga
lienė, duktė Jono ir Karolinos 
Čaplikų iš Vinkšninių kaimo, 
Nedzingės parapijos, Alytaus 
apskr. ieškau savo tetų Remei-1 
kienės Ievos ir Svilklienės Nas-( 
tazijos.

Kartu gyvena mano vyras ir.

“GYVO-
PASI.AP- 

. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la- 

j peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 
į sakymus siųskite: “barninm- 
' kas”, 366 W. Broadway, So.

|
l 
i I luotas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinal dėl vIsokIų relka'y 
Patarnavimas Diena ir Naktį

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave„ Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 130 į. R

Klausimas — Ar Antro AGO, Army Records Ad- 
Pasaulinio Karo veteranai, ministration Center, 4300 
kurie vėl įstojo į kariuo- Goodfellow Boulevard, St. 
menę, gali naudotis GI Bill Louis, Mo (20). Paduok 
parūpinimais, jeigu akty-1 pilną vardą, tarnybos nu- 
vai tarnauja? merį, dieną ir vietą paliuo-

Atsakymas — Veterans 
Administration sprendi
mas parūpina veteranams 
mokslo galimybę ir pasko
lų garantiją. Jeigu vetera-:

Sekmadienį, rytą, liepos 
po pirmų šv. mišių didžiojo cho
ro nariai buvo išvykę į Silver 
Beach. Falmouth. Mass. Šis iš
važiavimas buvo kaip atlygini
mas choristams už viso meto 
pasidarbavimus.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
geram ir mylimam klebonui už nas apart tarnybos ras lai-. 
šį išvažiavimą. Visi linksmai ko mokslui Veterans Ad- į 
praleidome dieną ir vakare grį- ministration užmokės įsto-

nas F. Kneižys. Po skanios va
karienės. pasikalbėję, palydėjo 
visi kun. Jonaitį į Trinity stotį.j 
kur 9 vai. vakare traukiniu pa
lik Bostoną ir traukė link Vail 
kaimelio. Arizonoj. Taip tai iš
siskyrėme su ilgamečiu pažįs
tamu ir garbingu kunigu.

Nevalgykite Namie
Liepos 28 d. Nekalto Prasidė

jimo Seselių vienuolyno ūkyje, 
R. F. D.. 2. Putnam. Conn. įvyks 
šaunus piknikas, kuriame sesu
tės atvykusius svečius pavai-

Nekalto Prasidėjimo Seserų Kongregacijai Paremti 
LIEPOS 28 DIENAv

RENGIAMAS

PIKNIKAS
Įvyks Motiniškame Name

R. F. D. 2, Putnam, Connecticut
apie dvi miles nuo 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.

CAMBRIDGE, MASS
šaunios Krikštynos

Cambridge'iaus biznierius. Jo
ną ir Oną (mo Vyto ją Bandžiū- 
tę), Burokus. 283 Washington 
St.. prieš trejetą savaičių ap
lankė “garnys”, padovanoda
mas judviem gražią dukrelę.

Sekmadienį, liepos 21 d.. Ne
kalto Pras. Švč. P. Marijos par. 
bažnyčioje kun. Biekša pp. Bu
rokų naujagimę pakrikštijo I- 
renos - Joanos vardais. Krikšto 
tėvu buvo kun. Jonas Robinas, 

. šv. Kazimiero par. klebonas iš 
Montreal. Kanada, kuris specia-. 
liai atskrido orlaiviu, kad pasi
tarnavus pp. Burokam. Krikšto 
motina buvo pp. Burokų gimi
naitė Elena Skapinskiūtė.

Po krikšto ceremonijų pp. Bu
rokų namuose įvyko šauni krik
štynų puota, kurioje dalyvavo 
artimesnieji pp. Burokų gimi
nės ir draugai. Svečių tarpe bu
vo ir kun. Jonas Daunis, tos pa
rapijos vikaras.

Pp. J. ir O. Burokai dabar au
gina sūnų ir dvi dukreles.

Svečiai ir viešnios, skaniai pa
vaišinti, palinkėjo pp. Buro
kam ir jų visai šeimai geriausio 
pasisekimo ir geroje nuotaikoje 
išsiskirstė namo. Rap.

I

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

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

■ Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

■ i jimo mokestį, bet ne pra-į 
gyvenimo išlaidas.

Klausimas — Motina ra
šo, kad jos sūnus nedirbąs 
ilgą laiką po paliuosavimo 
iš tarnybos, dabar moki
nasi amato ir ji klausia, ar 
jis gali reikalauti $65. per 
mėnesį pagal GI Bill mok
slo patvarkymą?

Atsakymas —Veteranai, j 
kurie mokosi amato gali j 
reikalauti mėnesinį užlai-: 
kymo mokestį, jeigu ama-! 
to kursas nustatytas pagal j 
Veterans Administration 
programą.

Jeigu kursai nenustaty- ; 
ti pagal programą, vetera-• 
nas gali paprašyti darbda
vio pakeisti.

Klausimas — Pirmo Pa
saulinio Karo veteranas ' 
rašo, ar tiesa, kad pirmo 
pasaulinio karo veteranai; 
gali kolektuoti nuošimčius , 
nuo bonų ir prašo paaiški- ’ 
nimų?

Atsakymas — Kaikurie 
veteranai pirmo pasaulinio 
karo gavo paskolą iš vai-! 
džios už bonus. Kada bo- 
nai buvo išmokėti, kurie 
gavo paskolą, per klaidą 
už paskolą aukštesnės mo
kesčių kainos buvo paim-' 
tos. Valdžia surado šią: 
klaidą ir sugrąžino pini-' 
gus.

Dabar pasklydo gandai, 
kad visi veteranai pirmo 
pasaulinio karo gali prašy
ti mokesčių.

Jeigu pirmo Pasaulinio 
Karo veteranai gavo pas
kolą ir negavo šio atlygini- 

' mo, jie turėtų pranešti Ve
terans Administration ir 
paduoti prašymą.

> Klausimas — Veteranas 
1 klausia, kur gali gauti in

formacijų apie jo tarnybos
• rekordą?

Atsakymas — Iš Demo- 
bilized Records Branch

Ar jūsų Vaikas 
pabaigs Mokyklą?

I

I

Jūs, žinoma, greit atsakysi t: “Taip, suprantama”.
Daugumas tęvi; nori, kad vaikai baigtų mokyklą. Bet 

daugelis vaikų nepabaigs, nes buvo užmiršta pasirūpinti apie 
tai, kas gali bet kam atsitikti. Gyvybes apdrauda gali jus ap
saugoti nuo tokių netikėtinumų. Jeigu jūs dar neturit tokio 
užtikrinimo, kad jfisy vaikai galės baigti mokslą, mes norėtu
me jums parodyti, kaip tai padaryti nedidele kaina.
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& T T T ’T* fj Q laikys susirinkimą, po Šv. Tere-
1 Du gės novenos pamaldų, liepos 24

———— d., bažnytinėje salėje, W. 5th
Dalyvaus Parengime. Nekal- St. Čia bus išduota minėjimo at- 

to Prasidėjimo Seserys, rengia skaita.
didžiulę pramogą. Šioje pramo-j Būtų gerai, kad visi Bostono 

goję daugelis ruošiasi dalyvauti.' lietuviai pnankntų Lietuvos gy- 
Iš So. Bostono kun. Dr. K. Ur- nimo reikalams bent dalį savo 
bonavičius sakys pamokslą. Da- atostogavimo išlaidų, prie pro- 
lyvaus kun. Simeonas Saulėnas,1 gos pereito Bostono lietuvių 

stovyklos mergaičių tėveliai ir minėjimo. Tuomet būtų drąsiau, 
kiti Seselių geradariai. (ateity, turėti ir daugiau tokių

Minima pramoga susidės iš naudingų masinių susirinkimų.
pamaldų, pietų, susirinkimo, I _ - ■„ —''
meno programos, pikninko ir! Nufotografavo m o k j k 1 o s 
bazaro. įvairumo ir malonumo kambariu8' "New EnSland 

■News” leidėjai prašė kun. Vir- 
mauskio leidimo nuimti paveik
slus Šv. Petro parapijos mokyk- 

— los, I ir W. 6th Sts. Kambarių 
sustojo SoJsu jų modemiškomis šviesomis. 

Kun. Virmauskis davė prašomą 
leidimą. Liepos 17 d. fotografas 

i nuėmė kambarių paveikslus, 
i kaikuriuos su besimokančiais 
vaikučiais. (Yra vedami vasa
riniai kursai).

New England News nori iš
kelti reikalą, kad visose Bosto
no mokyklose būtų tokios švie
sos sudėtos.

Fotografas pažadėjo duoti 
kun. Virmauskiui paveikslą ar 
klišę patalpinti lietuvių spaudo
je-

bus visiems.

Lankėsi Tėvas Pranciškonas.
Liepos 15 d., kun. Cuthbert Za- 
rauskas, O.F.M., i
Bostone, važiuodams Kanadon, 
su savo motinėle, Tėvas Cuth
bert paeina iš New Britain, 
Conn. Jis gyvena Pranciškonų 
vienuolyne, Paterson, N. J. Jo 
motinėlė gyvena New Britain, 
Conn. Ji atlankė savo gimines 
Narinkevičius E. 8th St.

Agota Kalinauskaitė aukavo 
$5 Lietuvos reikalams. Nežinau 
ar p. Agota dalyvavo Bostono 
lietuvių liepos 4 d. minėjime; 
Lietuvos naudai. Ji visgi atsiun
tė bent penkis “atstovus”.

Šioji A. L. T. reikalinga pen
kinė kovoti dėl Lietuvos laisvės 
bus perduota komisijai, kuri

DAKTARAI

T*L TROwbrldge 6330

t RepsNs, M. U.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
173 HARVARD STREET 

Kampa* Tnman arti Centrai Są.
CAMBRIDGS, KASK 

Ofiso Valandos 2—4 ir S—S.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A INSURANCE / .

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlo* T*l. S*. B**to* 0S4S

Res. 37 Oriole Street
Wa*t Ronbury, Maaa.
Tel. Parkwny 1233*W

Kada užbaigė? Geras parapi
jietis ir darbuotojas klausia 
klebono, kada baigsi taisas? 
Atsakė. Niekada. Neseniai išda
žėme bažnytinę salę. Pernai pir
kę dvi mokyklas, vieną jų šau- 

Iniai atnaujinome, kur dabar 
! parapijos vaikučiai džiaugda
miesi ir didžiuodamiesi mokosi. 
Šią savaitę baigsime taisyti ir 
dažyti E. 7th St. parapijos sa
lę, kur laikinai laikomos šv. mi
šios, ir, kaip paprastai draugi
jų susirinkimai. Pataisėme baž
nyčios visas duris ir priekinius 
trapus. Kitą savaitę pradėsime 
dažyti geležines ir medines da
lis parapijos mokyklos, I ir E. 
6th St., ir tvoras.

Po to reikės, bent iš lauko pa
tvarkyti parapijos mokyklą W. 
5th St. Atbėgs laikas ir bažny
čios taisos, kuriai yra keliamas 
fondas. Neužmiršk ir klebonijos 
— garadžiaus. Po tų visų taisų 
prakiurs stogas, išpuls langas. 
Žinai, kad šeimininko rūpesčiai 
nesibaigia taip, kaip ir šeiminin
kės. Tik iš šalies žiūrint viskas 
atrodo lengva ir pigu.

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
I; SO. BOSTON, MASS. — TeLSOŪ«45

Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir x 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems x 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: $

Pristatome Alų ir Toniką |

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

220 E S t., Td. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Pro
paganda Amerikos Kareivių 

Šeimoms Užsienyje
Amerikos Raud. Kryžius padės GI vyrams ir jų už- 

pradėjo 
padėti 
kams Amerikos kareivių 

! Europos okupacinėse zo- 
inose. 
į Programa prasidėjo ba
landžio 29 d., kada 500 A- 
merikos kareivių žmonų ir r___ „____ ,
vaikų atvyko į Bremerha- kitas naudas kareiviams ir 
ven, Vokietijoj, laivu SS 
Barry.

į 
į 
i

savo programą'laikomuosius sekančiai: 
žmonoms ir vai-i 1. Palaikys kontaktą su 

1 šeimoms namie.
2. Kareiviams teiks viso

kias informacijas apie 
juos liečiančius dalykus, 
apie patvarkymus, apie 
paskyrimus, mokesčius ir

nesį, bet Raudonasis Kry
žius pasiryžęs ir tiems pa
dėti. A.R.C.

Dail. Zoromskis Ispanijoje

Aukos. Išvažiavimo fondan komos 10 minučių ankščiau t. y. 
dar tapo suaukota $112. Po $5 6:50 A. M. Bus geriau išvažia- 
aukavo: J. Jarnas, Vincas ir A- vimams Vyčių į N. H., visuome- 
gota Jociai, ir A. E. Kauneliai. nės į Putnam, Conn.

Po $2 aukavo: Stasė Žukaus
kienė, J. Breiva, Helen Siaičiū-' 
nas, V. Stakutis, Karolina Trin- 
kienė, Ona Siaurienė, F. Tamo
šiūnas, p. Plekavičienė, Magda
lena Bakūnaitė, Marijona Rač
kauskienė, 
Margareta 
Petrušytė, 
Marksienė, 
nas Grubinskas, Mr. & Mrs. A. 
Grabijolai, Bronius L. Kontri
mas, Agota Kalinauskaitė, An
tanina Grabijoliūtė, 
Valatkienė, Elzbieta 
nė, Agnė Žalaitė, F. Gaidė, Via- Brooklyn, N. Y.,

Ona Kulponienė, 
A. Jasukevich, Ona 
J. Bakunas, Ieva 
Ona Gaputienė, Ig-

jų šeimoms užsienyje.
3. Pristatys visokias rei

kalingas informacijas apie 
vyrus kada jie prašys me- 
dikalės priežiūros. Vyriau- 
riui karininkui duos reika-

- lingas informacijas apie 
kareivių šeimas kada jie 
prašys paliuosavimo.

4. Duos patarimų šeimy
niniuose ir asmeniškose 
problemose.

5. Teiks finansinę pagal
bą, paskoloms ar paskyri
mams, kada kareiviai į lai
ką negauna algas, arba 
jeigu jiems pritrūksta pi
nigų būtinam reikalui.

Raudonasis Kryžius ne
parūpins “pasilinksmini
mo” programos kaip darė 
militariniams darbinin
kams užsienyje.

Žmonos militarinio per
matyti šiuos keleivius iš sonalo galės lankyti Rau- 

rezidencijoj. Putnam. Conn.! Amerikos. Specialiai išla- donojo Kryžiaus klubus 
__________ jvintos grupes Amerikos kaip viesmos, jeigu su sa- 

Raud. Kryžiaus darbinin- vo vyrais eis.
| kių, net 12, davė visokį pa-

DĖMESIUI!
Traukinys į Putnam, Conn. iš 

South Station išeina 915 A. M. 
Daylight Saving Time. Putnam 
stotyj Seselių busas atvykęs 
pasiima visus pasažierius. Šau
nus piknikas įvyks sekmadienį, 

[liepos 28 d. Nekalto Pras. sese
lių

Pirma sustojimo vieta 
šioms žmonoms ir vai
kams buvo Bremerhavene. 
Specialiuose traukiniuose, 
Armija juos pasiuntė į pa
skirstymo centrus Vienna, 
Frankfort ir Berlin, ir tik 
vėliau jie vyko pas GI vy
rus ir tėvus, kurie jų ne- 

i kantriai laukė. Pirmas pa
simatymas buvo linksmas,: 
nors graudingas. Frank- 

Į furte, Amerikos Raud. 
i Kryžiaus darbininkė rado 
prapuolusią žmoną leite- 

[nanto — “Nenorėjau, kad 
Jonas matytų mane ver
kiant po dviejų metų per
siskyrimo,” ji paaiškino.

i Bremerhaveno žmonės, 
kartu su Amerikos karei
viais, atvyko į uostą pa
matyti šiuos I ‘ ‘ ‘

Madridas (LAIC) —Ro- 
moję kurį laiką gyvenęs 
lietuvis dailininkas Za- 
romskis persikėlė kūrybai 
į Ispaniją.

JVAIROS SKaBIMAf~

REIKALINGA moteris pil
nam, ar dalinam darbo laikui 
apsiuvinėti ir vynioti langų už
dangalus (shades). Viena minu
tė kelio nuo North Station.

The Columbia Mills, Ine.
174 Portland St., Boston.

(12-16-19)

LANKĖSI

t
iI

I

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 reąuired at the time of 
sale, balance in 15 days. Taxes, 
water and rents to be adjusted 
at the time of passing papers.

Roman J. Vasii, Auctioneer 
409 Broadway, Room 4, 
So. Boston, Mass. (12-16)

RenmatižM Skausmai
Deksnio Galinga Mostia. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. 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-os. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 66fi, Newark 1, N. J.

Kitos Raudonojo Kry- 
, kurios 

gal išsivystys visose GI 
apylinkėse, bus ligonių 

l namie, maitini
mas, pirma pagalba, Ju-

Marijona' Pirmadienį, liepos 22 d., š. m., tarnavimą. Jos dabojo ma- žiaus programos, 
Galvydie-! “Darbininke” lankėsi svečiai iš žus kūdikius, atsakė į ’ 

p.p. Danielius klausimus apie naują šve
das ir Ieva Brazauskai, Teresė ir Jadvyga Averkai. Juos lydė- Įimą Šalį, išdalino maistą, priežiūra
Zaretskai, Zofija Žičkienė, Ka- jo p.p. Pranas ir Genovaitė Raz-I knygų ir t.t. L , k-  ______—,  

rolina šejefkienė, Miss C. Cha- vadauskai ir p. Pranas Averka.' Nauja užjūrio programa nior Red Cross ir saugu-
Zaretskai, Zofija Žičkienė, Ka- jo p.p. Pranas ir Genovaitė Raz-į knygų ir t.t

pas, Marijona Tamulaitienė, A. Visi atsilankusieji buvo atvykę į----------------------------------------- j
Pinelis, Karolis Vasiliauskas, iš p. Jono ir ponios A verkų dūk-' liepos 28, į Putnam, Conn., kur 
C. Kavolis, Andrius Žuromskis, terš Birutės vestuvių, gyv. Dor- įvyks šaunus piknikas Varg- 
Povilas Barolis, Pranas Tulei- chester, Mass. 'į dienių Seselių Motiniško namo
kis, Julė Burdulytė, Jonas Wj Visi atsilankusieji žada vykti rezidencijoj.
Preskinis, Pranas Razvadaus-, 
kas.

Bažnyčios taisai aukavo: Mar
celė Vaitkunienė $10, Marijona 
Tviragienė $5, Ona Švagždicnč 
$2.

____________ i
Liepos 20 d. tapo pakrikštytasĮ 

Kazimieras Edvardas Prano iri
Alenos Vitkų, gyv. 29 Torey
St., Dorchester. Mass., gimęs
liepos 1 d., 1946.

mas vandenyje.
Ši programa veikia tik 

Europoje. Antras būrys 
žmonų ir vaikų pasieks 
Europą tik ateinantį mė-

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavimui kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki
niesi vidurių užkietėjimu? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti—kaip nu
rodyta. Ant rytojaus jausitės kaip 
milijonas!

Liepos 21 d., Stasys Januške
vičius susituokė su Ona Domei
kaite, gyv. 742 E. Broadway.

Tą dieną Biruta Overkaitė iš
tekėjo už Tado Oržekausko, 
gyv. 94 Ocean St.

Sekmadienį, liepos 28 d., Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, pirmos šv. mišios bus lai-i

Pranešimas Cigarų Rūkytojams!
Lubų kainos, nustatytos O.P.A. ant cigarų

yra palaikomos.

Todėlei nėra pakeltos kainos

7-20-4 ir DEXTER Cigarams.

So. Boston FirnitureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai skubus

CIGAR

R. G. SULLIVAN, INC.

MANCHESTER, N. H.
7-20-4

CIGAR OUOOKLKL

BY HAFFKNREFFtR * CO., Ine. *o*ton. Mm*., *RCWERS SINCt 1*70

Pick of 
fhe

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MAM. 

O. A. Zalatska*, F. K. Zatetokas 
Oratoriai Ir Balsamuetojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyėl* B*rm*«tlm* dykai 

NOTART FUBUC 
T*l. ŠOU toston 0*1$ 

ŠOU Boston 2S0B
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VAI BROLIAMŽINĄ ATILSĮ

Pasibalnojęs bėrą žirgelį, 
Jok p»*r lygius laukelius.

■ ■ ' ■ ■■

Vai broli, broli, broleli mano. 
Balnok bėrą žirgelį!

O pas statęs bėrą žirgelį. 
Pasiklauski uošvelio:

iauna poetą Vytautą Mačernį. Jo O kai pri josi margą dvarelį,

“Oi uošvi, uošvi, uošveli mano, 
Ar man duosi dakreię ?”

^UlehatuJioA, SJupiiitL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — - - --- a'

(Mirusio poeto Vytauto Mačernio atminimui)
Beveik kasdieną ateina iš Europos viena už kitą 

skaudesnės žinios, tarp kito ko dažnai pranešdamos 
ir kokio nors brangaus mūsų tautiečio mirtį. Ir šį pava
sari išgirdome, kad Lietuvoje mirties angelas nuskynė 
gražiausi žiedą 
gylūs ir švelnūs eilėraščiai daugiau kaip dešimtį metų Pastatyk žirge!;, 
skambėjo lietuvių spaudoje, keldami žmogaus sielą 
prie grožio.

Vvtautas Mačernis gimė 1919 metais Žemaičių 
Kalvarijos parapijoje. Anksti baigė Sedos vidurinę 
mokyklą ir Telšių gimnaziją. Kauno Universitete stu
dijavo anglų ka^bą ir Vilniuje filosofiją. Spaudai buvo 
paruošęs dvi savo eilėraščių knygas, kurių išleidimą 
sutrukdė 1944 metais Lietuvon persikėlęs karo fron
tas.

Pažinau Vytautą dar jaunutį Sedos vidurinėje 
mokykloje ir, mokydamasi kartu, turėjau progos iš. 
arčiau stebėti jo gražią sielą. Dar ir šiandien tebestovi j Islandijos Sala> kurios ventojai. 
akyse tas visados susimąstęs berniukas, kuris taip jdrų dįdvyrai, pagai tra-1 Islandijoj išrinktas susi- 
nuosirdziai melsdavosi bažnyčioje, taip sąžiningai pa- dįcįją buvo pirmieji Šiau- rinkimas vadintas “The 

Althmg , buvo įsteigtas 
net 930 m.

Leif Ericson išplaukė iš 
Islandijos 1000 m. ir pasie
kė Amerikos žemyną. Jis 
įsteogė koloniją, pavadin
tą Viking, ' Massachusetts 

Devintame šimtmetyje valstybėje. Jį sekė kiti Vi- 
įvairūs būriai airių - vie- king jūreiviai, bet galuti- 
nuolių ir skandinavų vi- nai šių šiauriečių apgyven- 
kingių buvo pirmieji gy- tos vietos išnyko, nepalik

damos mažiausios žymės. 
! Islandijos kolonizavi
mas tęsėsi nepaisant bai
sių badų, epidemijų, ir vul- 
kaniškų sukrėtimų, kurie 
visiškai išnaikino apgy
ventas vietas.

Islandija 
40,000 ketv. mylių. Sala 
turi 117,000 gyventojų, 

i Trečia dalis gyventojų ū- 
. kininkauja 65,000 akrų 
i derlingos žemės. Žuvavi- 
'mas yra svarbiausia indu- 
i strija. Nepaisant mažai 
žemės, mažai medžių čia 
auga, ir prastų mineralų, 

; Islandija gana puikiai pro- 
igresavo. Keliai, telegrafo 
■ ir telefono linijos įvestos, 
‘i Elektra visur įvesta. Lėk- 
. tuvai regulariai skrenda 
Į tarpe sostinės Reyk javik 
i ir šiaurinių miestų.

Islandiečiai didžiuojasi

L ' M
f L.

l,*5- y- ii’ • A 
s&v,

daug

Kryžių kalnas, Lietuvoje. Šie kryžiai 'iūd ja: kad čia ilsisi kariai - milžinai, ku
re šimtmečiais gynė tėvynę Lietuvą nuo :T'et'mųjų - grobikų Mūsų mintys nuo-' 
latos lanko tuos milžinkapius ir ieškome au stiprybės iš praeities kovų.

SENIAUSIA DEMOKRATIJA 
PASAULYJE

Vizija

ruošdavo pamokas, taip mandagiai elgdavosi su savo rės ’ Amerikos kolonistai, 
mokytojais ir draugais. Issiskyrus gimnazijoje, dau- pasaulio seniausia de
giau nebeteko susitikti. Tiktai spaudoje nuolat girde-. į^kratija. Save valdė virš 
josi jo skambąs vardas ir dabar, liūdnai nuaidėję var- 100Q mkuris neturi 
pai, pranese jo ankstyvą mirt; nei kariuomenės, nei lai-

Vytautas Mačernis buvo idealistas. Negalima nu- . tvirtoviu nie.
tylėti, kad jis nuo pat pirmųjų gimnazijos klasių akty-„ akliuv0 ka^n 
viai dalyvavo katalikiškoje moksleivių Ateitininkų or- — ■ . -
ganizacijoje, kuri tuomet buvo laikoma nelegali ir vei-1 
kė slaptai. Iš jo kūrybos galima spręsti, kad jis ir vė
liau pasiliko ištikimas savo idealams. Jo mistikon lin
kusi siela labai ilgėjosi šiame vargų pasaulyje ir kilo 
prie aukščiausiojo žmogaus idealo Kristaus. Tai . 
pats atvirai prisipažįsta:

Kada tik. Viešpatie, susigalvoju
Aš vis kaip saulėn žiedas į Tave smelkiuos. 
Prisimena man Tavo nuogos rankos, kojos, 
Dyglių vainikas ant galvos.

(Susigalvojimas)
Turėdamas jautrią širdi. poetas negalėjo likti in

diferentiškas ir kenčiančio žmogaus atžvilgiu. Ir iš 
tikrųjų jisai matė ir savo sielos gelmėse iš naujo per
gyveno net jau praeitin nugrimzdusius žmonijos skaus
mus, ypatingai mirtį:

Pro akmenį, pro šaltą kapą akmeninį 
Matau aš numirėlių veidus, akis, rankas. 
Matau išgriautus jų namus ir jų tėvynę, 
Kurion jų niekas neparves.

j1S IR UŽAUGO LIEPYTftLft
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(Vėlinėse)
Žinoma, ir pačiam, aukštais idealais gyvenančiam 

poetui, netrūko gyvenime skausmingų ir debesuotų 
valandų. Bet ir ju slegiamas jisai vis matė tikrąją pa
saulio šviesą Kristų:

Nueina debesvs ir rūkas išsisklaido 
Ir vakare subėga žvaigždės ant dangaus. 
Virš jų. virš ju matau aš Tavo veidą. 
Veidą, kaip Dievo ir žmogaus.

(Susigalvojimas)
Dėl to nuolatinio pranašiško “matvmo” ir jo pir

moji poezijos knv?a turėjo būti pavadinta Vizijomis. 
Reikia tikėtis, kad ji ir kiti Vytauto Mačernio periodi
koje spausdinti ir nespausdinti raštai jo draugų bus 
surinkti ir išle:sti. Tada tiktai bus galima gerai pa
žirti šią mūsų literatūrai daug žadėjusią pajėgą: dabar 
gi iš jo kūrybos įvairiose vietose išmėtytų fragmentų 
tai nėra lengva. I

Nežinome, kokiose aplinkybėse užsreso ss kilnus 
jaunuolis Tačiau, pažįstant dabartinę Lietuvos skaus
mingą buitį, kurios liudininku jisai buvo iki paskutinės 
gyvenimo valandos, negalima abejoti, kad jo mirtis 
turėjo būti skaudi.

Jo religingumas ir toji iki paskutinio atodūsio 
nešta kančia duoda pagrindo tvirtinti, kad jis, matęs

i
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COCONUTS AND BAMBOO FOR SAFETT!

K1CK-EOARDS AND FLOATS made from bamboo and eoconuts are ūse* 
by tbese yoen* *w numeri in the Gult of Pana y, Philippine Islands. Witb 
tbe asatetance of the Ameritan Red Cross, the first national Watce Safety 
echool ••laido of continental l'nited Statės under wiy in the Philippine* 

Utis year. (American Red Cross photo.)

Ir užaugo liepytėlė 
Žaliojoj girelėj, 
Be šaknelių, be lapelių, (2) 
Tiktai liemenėlis.
Ir užaugo našlaitėlė 
Tarpe našlaitėlių,
Taip gražutė, malonutė, (2) 
Tartum angelėlis.
Ir palaužė liepytėlę 
Rūstusis vėjelis.
Ir paguldė liemenėlį (2) 
Ant lygios pievelės.

Prikalbino bernužėlis 
Apleisti darželį — 
Ir įkrito našlaitėlė (2) 
Didžiajan vargelin.

Vos išėjo našlaitėlė 
Iš rūtų darželio.
Tuojau jaunai atsivėrė (2) 
Ašarų upeliai.

susideda iš

žiuoti savo automobiliai::, 
kiti traukiniais. Atvvkc- 
tančius traukiniais iš Put- 
*iam stoties paims Camą 
Immaculata busas.

Traukiniai iš Bostono — 
South Station į Putnam iš
eina šeštadienį vakare 
6:05 valandą, sekmadienio 
rytą 9:15 vai. Laikas čia 
minimas yra Daylight 
Saving Time.

Camp Immaculata šia’s 
metais susilaukė
mergaičių iš įvairių Ame
rikos vietų: Boston. Dor- 
chester, Worcester, Mass., 
Brooklyn, N. Y., Wat.erbv- 

Irv, Conn., Mahanoy City ir 
įShenandoah, Pennsy’vt- 
inia ir kitur.

Liepos 14 diena i
mergaičių ^runė ba:<rė - 
vo stovyklavimą ivairia 
programa. Mergaitės su
vaidino iš Evangelijos — 
Sūnus palaidūnas ir Mar
ios Aukštaitės poemą — 
Kalėdos Sibiro nugose de
klamavo. pašoko tautini j 
šokių bei žaidimu, sudai
navo keletą lietuvis^1’ d^:- 
nų. Programos pažėrė? i 

'buvo atvažiavę svečių 
Į Mariauanolio. ViUa Maru', 
.mergaičių tėvai. Biro ir s ; 
'Bostono kelias š??mo ■, 
italo pat “Darbininko” n'- 
ministratorius p. A. Pel- 
džius su žmona.
AKLAS SMUIKININKAS 
APLANKĖ STOVYKLĄ
Liepos 12 dieną buvo 

mergaitės suruoštas kon
certėlis. Iš Boston, Mass. 

■buvo atvykęs žvmus aklas 
smuikininkas Mr. Little ir 

į labai gražiai pagriežė ke
letą dalykų. Taip pat p-lė 
E. Ecker padainavo mer
gaitėms keletą pritaikintų 
dainų. Kadangi muzika, 
dainos kultūrina žmogų,

Į žemę piktas vakaras atėjo,
Toks baisiai svetimas ir neramus;
O ten už lango blaškosi klajoklis vėjas
Ir, lyg keleivis prašos į namus.
Bet aš vidun jo niekad neįleisiu, 
Duris užversiu dar tampriau.
Aš pilnas nerimo, kažko pasiilgęs baisiai,
Paskendęs vakaro rimty mąstau
Apie šią žemę ir kalvas suartas,
Ir iš storų sienojų pastatytus šiuos namus,
Ir žmones, einant iš kartos į kartą,
Tuos žmones jaunus, pranašius.
Menu jų vasaros auksinį derlių, 
Gegužės mėnesio naktis brandžias, 
Laukus, priėjus piūčiai, grūdą bėrių
Ir kuriančių žmonių kančias.
Tai plazda jie šio vakaro šešėliuos, 
Ryškėja muostais ir galia. 
Ir pamažu atgimsta vėliai, 
Atgimsta vėliai per mane.
Dabar aš nebijosiu pikto vakaro per žemę einant
Ir vėjo to, kur lig keleivis beldžias į duris,
Nes aš mačiau subręstant vasarą, girdėjau kaitrią 
Apie auksinį derlių ir brandžias naktis. [dainą

Vytautas Mačernis, tai ir stengiamasi tai duo- 
_____ ________ 2___________ ti mergaitėms.

l

VISI KELIAI VEDA Į SESELIŲ I Mūsų žymūs dainininkai
__  * — p-lė Suzanna Griškaite

PIKNIKĄ, PUTNAM, CONN
Nekalto Prasidėjimo Vie

nuolyne, Putnam, Connec
ticut, liepos 28 d. įvyks 
piknikas. Iš visų aplinki-

čia žemėje Kristaus veidą tikėjimo akimis, po mirties 
išvydo jį visame žybėjime ir ant visados pasijuto lai
mingas. Jo giesmė, kuri taip darniai skambėjo žemėje, 
tenai, be abejo, tapo daug galingesnė. Bet mes jos čia 
jau nebegirdėsime. Dėl to dabar ir yra taip skaudu pa
galvoti, kad jau amžinai nutilo poeto Vytauto Mačer
nio lūpos ir jį pačioje jaunystėje priglaudė priešo min
džiojama motina — Lietuvos žemė. Jisai nusinešė su 
savimi į kapą daug nepasakytų žodžių, kurių jau nie
kas nepasakys. O jie, dvelkia amžinybės ilgesiu ir nuo
širdžia žmonijos meile, ilgus metus būtų raminę ken
čiančio lietuvio širdį.

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie!
Tėv. Dr. L. Andriekus, O. F. M.

Giedu Dainelę
Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius 
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto, 
Giedu senųjų žodelius.
Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų
Kalnai ir maži kalneliai;
Tenai Lietuva per amžius buvo, 
Kaip sako mūsų seneliai.
Ten miškai snaudė, ten meškas gaudė 
Kasdien lietuviai iš seno;
Ūžė, braškėjo medžiai nuo vėjo 
Ten, kur lietuviai gyveno.
Ant piliakalnių, ant smėliakalnių 
Ąžuolai šventi kerojo,
Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai, 
Kuriuos lietuviai turėjo.
Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemių įgijo;
Žmonės laimingi buvo, turtingi, 
Niekur nebuvo vergijų.

Vysk. A. Baranauskas.

savo literatūra ir kultūra 
— jų žmonės buvo mokinti 
kada Europa tamsuma ap
dengta. Šiandien šioj ma- 
žutėlėj tautoj visi augusie- 
ji asmenys gali skaityti ir 
rašyti. Sostinėje randasi 
universitetas, ir kiekviena 
apylinkė, nepaisant kokia 
maža, turi savo mokyklas. 
Čia nėr ubagų ir kalėjimų. 
Yra daug smarkiai - te
kančių upių, kurias negali
ma vartoti navigacijai bet 
jos vartojamos hydro - 
elektros jėgoms, ir jos 
karšto vandens šaltiniai 
moderniškai šilumai. Iš 
Reykjavik vamzdžiai neša 
gamtos šilumos aukas sa
vo ligoninėms, viešbu
čiams, ofisams, mokyk
loms ir net namams.

Norvegai valdė Islandiją 
per šimtmečius, paskiau 
Danija. 1918 m. Islandija 
vėl tapo nepriklausoma 
valstybe, sujungta su Da
nija po vienu karalių.

“Parliamento močiutė” 
(The Althing) yra Islan- 

i diečių brangiausia nuosa- 
■ vybe. Liepos mėn
Jung. Valstybių 

įsas Reykjavik’ui 
J puikią stovylą, 
atminčiai.

nių miestų organizuoja
mos ekskursijos busais, 
net iš New Jersey žada at
važiuoti ekskursija. Taip 
pat daug kas ruošiasi va-
VAI PCTfi, PCTfi

Vai pūtė, pūtė 
Žiaurus vėjelis, 
Vai barė, barė 
Mane tėvelis.
Nustojo pūtęs 
Šiaurys vėjelis, 
Nustojo baręs 
Mane tėvelis.
Laužiau žagrelę 
Iš pažagrėlio, 
Tik nepalaužiau 
Savo širdelės.
Tik nepalaužiau 
Savo širdelės 
Prie vargdienėlės 
Mano mergelės.

. 1932 m. 
Kongre- 
aukavo 

viking’ų 
FLIS.

Puikų patenkinsi nuolan
kumu, gobšą — turtais, 
užsirūstinusį — atsiprašy
mu, o pavyduolį niekuo 
nenumaldausi... Pavyduo
lis visuomet už gerą blogu 
užmoka.

ir p. Adomas Barauskas 
liepos 20 dieną duos sto
vyklos mergaitėms lietu
viškų dainų koncertą. No
rima mergaites 
dinti su žvmiais 
dainininkais ir 
jose lietuviškų 
tautos meilę.

Mergaitės ekskursuoja, 
norėdamos susioažinti su 
apylinkės istorinėms bei 
šiaip įdomesnėm vietom.

supažin- 
lietuviai?
išugdyti 

dainų ir

SV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite. DARBININ
KAS, 366 W. Broadway. So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėta knygutę.

Eva and Henry, tba two famous chimpa of tha Oalawaro Park 2oo, 
■uffalo, art having a qul«t dlnnor at koma. Eva makos aure that all 
tabla ocrapa are aaved to be rendered down for aalvage. Belng a ve r y 
intelligent couple they know uaad fat ia urgently needed to help make 
eoap and releaee fata and eile for ohipment overaeaa




