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Katalikas, kurs neremia !| 
katalikiškos spaudos, Tie- ! 
turi teisės vadintis geru < 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettelerta. !

Pašalpa Europai 
Skurdo šaknys 
Tarp latrų 
“Bus”...

šelpti 
350,- 

suma, 
Euro-

Badaujančiai Europai 
Washingtonas paskyrė 
000,000 dol. Tai stambi 
bet tikrovėje tai tik lašas
pos bado ir visokio skurdo jū
roje. Buvo dar ginčytasi, ar ver
ta pašalpa siųsti bolševikų te- 
riojamiems kraštams, ir galų 
gale nutarta duoti.

Dėdės Šamo dosni širdis žino
ma ne nuo šiandien. Tačiau, ko 
pusei pavergtos Europos dabar 
pirmiausia reikalinga, yra ne 
tiek duona, kiek laisvė. Ameri
kiečių paskolos ir pašalpos bol
ševikų engiamoms šalims iki 
šiolei daugiau stiprino budelius, 
negu gelbėjo milijonams skurs
tančiųjų. Jei jau net Raudonojo 
Kryžiaus parama pateko en
kavedistams, tai apie UNRRA 
ir lėtinių vyriausybių politiką 
baisu ir kalbėti.
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Vatikanas Atremia Jugoslavijos
•

Cieveland, — Geg. 28 — yra Vatikane, 
Metiniam Kol. Vyčių šuva- shing^one. bet 
žiavime, John F. Martin, tų su Dievą 
buvusis Oklahoma City žmonėmis kovoti prieš be
rną joras ir Vyriausios Kol. ’ dievius, nes kitaip gali su- 
Vyčių Tarybos narys, pa- silaukti tokios dienos, ka- 
geidavo, kad visų tikybų da jiems nebus leista, kaip 
amerikiečiai vien ingai Rusijoj, laisvai nagrinėti 
darbuotųsi prieš komuniz- apie p. Taylorio buveinę”, 
mą. Jis taip pat apgailės-J 
tavo, kad “viena iš didingų: 
ne katalikiškų tikybinių: 
grupių” reperseniai kriti-' 
kavo Amerikos vyriausy
bę, kad Vatikane tebėra

a

i

r Greitai Bus įvesta Karinė 
Prievolė

I

f

Roma — Vatikano spau- Bažnyčia negali būti kal- 
da atrėmė Jugoslavijos tinama už tai, kad ji, vado- 
apkaltinimą, kad Vatika-'vaudamasi grynu žmoniš- 
nas stato kliūčių išduoti kurnu, šelpia visus pabėgė- 

,Jugoslavijai 30,000 pabė- lius, nežiūrint, kokios jie 
gėlių, kurie yra Italijoj, būtų religijos, tautybės, ar 
anglų ir amerikiečių žinio- politinio nusistatymo. ‘To
je. Tie pabėgėliai vadina- kių pažiūrų Bažnyčia pri- 
mi karo kriminalistais, bet silaikė ir tuomet, kai na- 
tikrenybėje jie pabėgo nuo ciai ją kaltino už teikiamą 
komunistų priespaudos, prieglaudą žydams ir ki- 
“Reikia atsiminti, — sako tiems totalinės valdžios o- 
Vatikano įgaliotasis pa- ponentams’. 
reigūnas,— Popiežiaus pa-, 
reiškimą, kad Bažnyčia! 
nepaneigia nugalėtojų pa-Į 
sisavintos teisės teisti Į
įtuos, kuriuos jie skaito ka- į 
iro kriminalistais. Tačiau! „
'labai dažnai išeina aikš-.tas Truman panaikino lei- 
tėn, kad tie pabėgėliai yra'dimą federalės valdžios į- 
tik politiniai valdžios opo- staigoms pirkti kalinių bei 
nentai, kuriuos norima lik- kalėjimuose pagamintus 
viduoti. Taigi Bažnyčia vi- gaminius.
sai nenori kištis į tą klau-! Tas draudimas, karo me
lšimą, kas iš tiesų yra karo tu buvo nuimtas. Dabar

i

maitintoja 
seneliai ir 

Kol siautės 
gyventojus

VV’asbington, birželio 1— 
asmeninis Prezidento at- Prez. Trumanni šiandien 
stovas, Myron C. Taylor. speciali komisija pranešė, 
“Tokia kritika plaukia iš kad, jos nuomoje, karinė 
grynos nežinystės”, — pa- prievolė šioie šalyje yra 
reiškė p. Martin, Ameri- būtinai reikalinga, nes 
kos istorija parodo, kad tarptautinė padėtis yra to- 
jos santykiai su Vatikanu kia, Vad “JAV bet kada 
siekia Kontinentalinio gali būti įtrauktos į karą”. 
Kongreso laikų (1774 m.). Manoma, jog karinės 
“Yra susidaręs toks tradi- prievolės įstatymas bus 
cinis įprotis, kad kiekvie- priimtas greitai, ir jau
na geros valios valstybė nuoliai 18-20’metų turės 
turi Vatikane savo atsto- išeiti trumpą karinį apmo- 
vą”. kymą.

Toliau p. Martinas pa- Visuotinis karinis apmo- 
reiškė pageidavimą, kad kymas įgalintų, reikalui 
jo ‘ne katalikiški draugai’ esant, sumobilizuoti 8,- 
nesirūpintų, ar p. Taylor 000,000 vyrų.

Truman Uždraudė Pirkti 
Kalinių Gaminius

Washington — Preziden-

A

i

kriminalistai”. Taip pat .vėl grąžintas.

Paprastu gaspadorišku mastu 
protaujant, rodos, savaime aiš
ku, kad Europoje nebus įmano
ma atstatyti ūkinė gerovė, kol 
bolševikai ten praktikuos be
protiškus “socializmo” bandy
mus. Kol milijonai darbui tin
kamiausių vyrų iš jų gimtosios 
žemės ir dirbtuvių ištremti į 
koncentracijos stovyklas, laiko
mi armijoje, slapstosi miškuose, 
suvaryti į baudžiauninkų kol
chozus,tol net ir tokiuose žemės 
ūkio kraštuose, kaip Lietuva ir 
Rytų Prūsija, žemė 
dirvonus ,o paliegę 
moterys badaus... 
tokia valdžia, kuri
apiplėš nepakeliamomis rekvizi
cijomis, kuriai daugiau rūpės 
prisikalti ginklų, kaip prisiaus- 
ti drabužių, kuri vergijos įsta
tymais slopins laisvą žmonių 
iniciatyvą ir sąmoningai palai
kys suirutę gyventojus svaidy
dama iš vietos į vietą, kaip ne
gyvus daiktus, tol piniginė ar 
kitokia pašalpa nelaimingajai 
Europai bus tik apsigaudinėji- 
inas. Žaizda bus apraišiojama 
jos negydant. Badas ir visokis 
skurdas taip pat turi savo šak
nis.

•
Pavergti Lietuvos žmonės, ne

galėdami laisvai spaudoje ar 
kalbose padejuoti, sugalvoja 
daugybę visokių bolševikus pa
šiepiančių juokų, kartais labai 
gudriai pridengtų.

Jėzuitų gimnazijoje Kaune, 
kuri 1940 m. lyg didesniam pa
sityčiojimui buvo sujungta su 
žydų gimnazija, pradžioje ant 
sienų dar kaboję kryžiai. Bet 
greitai atėjęs įsakymas kryžių 
vietoje iškabinti Lenino ir Sta
lino paveikslus. Kažkas tuos pa
veikslus pakabino, bet kryžių 
nenuėmė, taigi kryžiai atsirado 
tarp bolševikiškų paveikslų. Ir 
štai vienoje klasėje, niekam ne
matant, mokiniai * po kryžiumi 
parašė: “Viešpatie, Tu vėl tarp 
dviejų latrų”...

Sovietai Panaikino Mirties Baus
mę, Pakeisdami Ję Lėtu Kanki

nimu Darbo Stovyklose
Maskva — Sovietų Auk- kalų atsiskyrimą bei ižo-, 

ščiausioji Taryba panaiki- liaciją. Tai tikroji priežas- 
no mirties bausmę. Nusi- tis taikos trukdymo. Tai 
kalteliai (žinoma, dau-(tikrasis Rusijos politikos 
giausia politiniai), 
pirmiau buvo smerkiami kyta, kad Amerika slysta 
mirtin dabar, bus siunčia- į stambią depresiją; kad 
mi į darbų stovyklas 25 Rusijai reikia ramiai lauk- 
metams. Ir tie, kurie jau ti, nieko svarbaus nepriža- 
nuteisti mirti, bus siunčia- dėt ir žiūrėt, kas bus to- 
mi į darbo stovyklas.

Kadangi Sovietų darbo 
stovy klosna C 
pasmerktieji ten neišgy
vena nei penkių metų, tai 
aišku, kad vargiai kuris 
išgyvens 25 metus. Todėl 
mirties bausmė esmėje ne-, 
pakeista. Tik vietoje grei-; 
tos mirties, pasmerktieji 
bus lėtai kankinami ir ma
rinami.Be abejo, tas taria
masis mirties bausmės pa
naikinimas paske 1 b t a s 
propagandos sumetimais.

dau-, tikrasis Rusijos politikos 
kurie pagrindas. Stalinui paša-

liau. Bet Stalinui teks nu
sivilti. Jis pamatys, kad 

Ikatorconl Primas į normalų gyve- 
nv- tai dar ne depresija,!

" griežta kainų vingiuotė; 
dar ne žlugimas kapitaliz
mo, laikinai pašokęs ne
darbas dar ne revoliucija.
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Sudarys Vokiečių Ekonomi
nę Tarybą

Kun. Steponas P. Kneižis
Gegužės 27 d. rytą nuo širdies smūgio stai

giai mirė Sv. Jurgio parapijos Norwood, Mass. 
lietuvių klebonas, kun. Steponas Kneižis. Ge
gužės 25 d. jis dar laimingai minėjo savo 20 
metų kunigystės sukaktį, tad jo mirtis buvo 
visiškai netikėta.

A. a. kunigas Steponas gimė 1897 m. Smil
giuose, Panevėžio apskr. Kunigu įšventintas 
Bostone 1927 m. Buvo vikaru Lavvrence, Mass. 
ir Brockton, Mass. Klebonu į Norwood, Mass. 
paskirtas 1931 m., kur uoliai dirbdamas kelio
lika metų, pasižymėjo kilnaus žmogaus ir ge
rojo ganytojo savybėmis. Savo vertingais 
straipsniais ilgą laiką bendradarbiavo “Darbi
ninkui”.

Jo mirtis sujaudino ne tik norwoodiečius, 
bet ir kitų kolonijų lietuvius. Didelės žmonių 
minios veržėsi paskutinį kartą Velionį atsi
sveikinti, o penktadienį, geg. 30 d. per laidotu
vių pamaldas žmonės net į bažnyčią nesutilpo. 
Tą dieną gedulingas mišias atnašavo Msgr. J. 
F. Miųihan, kun. J. švagždžiui ir kun. J. Bal- 
trušiūnui asistuojant. Įspūdingą pamokslą pa
sakė kun. P. M. Juras. Tarp daugiau 50 kuni
gų dalyvavo prelatai J. Ambotas ir Ed. G. 
Murray.

Kun. Steponas Kneižis paliko giliai liūdin
čias sesutes ir brolį Antaną, ilgametį “Darbi
ninko” redaktorių. LDS Valdyba ir “Darbi
ninko” štabas reiškia savo bendradarbiui A. 
F. Kneižiui, jo sesutėms ir kitiems giminėms 
nuoširdžią krikščionišką užuojautą. Gyvenimo 
ir mirties Viešpats tepaguodžia Jus šiose gi
laus liūdesio valandose.

Trumanas Pasirašė 350 Milijo 
nų Pagalbos Bilių

Prezi- Nors Lietuva šiame kare 
baisiau nukentėjo nei kuri 
kita šalis, bet ji šiuo fondu 

_ nes
jos dabartiniai okupantai 
bolševikai ją hermetiškai 
nuo pasaulio atskyrė — 
neįsileisdami ir neišleisda
mi nei vieno atstovo, 
vieno laikraštininko ir nei 
vieno laisvo žmogaus. Ir 
dar yra žmonių, kurie vis 
gieda, kaip dabar Lietuva 
esanti laisva ir laiminga, 
nors ir po bolševiko - mas
koliaus padu; ir dar yra 
tokių durnelių, kurie tai jų 
giesmelei tiki.

Washington, 
dentas Trumanas pasira
šė bilių, kuriuo skiriama 
$350,000,000, karo nuterio- negalės pasinaudoti, 
tų šalių sušelpimui. Tie pi
nigai bus išleisti maistui, 
drabužiams ,trąšoms ir ki
toms šalpos reikmenims 
Italijoje, Austrijoje, Ven
grijoje, Lenkijoje, Graiki
joje, Trieste ir Kinijoje.

Tuo bilium Prezidentas 
yra autorizuojamas išleis
ti nuo 15 iki 40 milijonų 
United Nations vaikų fon
dui ir 15 milijonų greitai 
pašalpai šalyse, kurios bi- 
liuje neįvardintos.

DVI BAISIOS LĖKTUVŲ 
KATASTROFOS

Jose Žuvo 92 Žmones

nei

Stalinui Teks Nusivilti

Dabar Lietuvos bažnyčiose 
Šventas Dieve giedant prašoma 
gelbėti tik nuo bado, maro ir 
ugnies, o žodis karo praleidžia
mas. Ir kur gi žmoneliai veid
mainiaus Dievo akivaizdoje, jei 
didžiausias jų troškimas, kaip 
visi šaltiniai patvirtina, yra 
kaip tik dar vienas karas, per 
kurį jie būtų arba išlaisvinti, 
arba mirtų. Mirtis, mat. yra 
taip pat išlaisvinimas - išsiva
davimas iš tokio gyvenimo, ka
da jis būna baisesenis net už 
mirtį. Visos dabar pavergtųjų 
lietuvių viltys tėra sudėtos į 
greitus nepaprastus įvykius, ly-|nos.

Berlynas, Geg. 29 — A- 
merikiečiai ir Britai pa
skelbė, kad jie sudarys iš 
vienų vokiečių Ekonominę 
Tarybą tų šalių okupacijos 
sujungtose zonose. Tary- . 
bos sudarymo tikslas — Jai ___ AnAAAAAA Virt

ITALIJOS NAUJAME MINIS
TRŲ KABINETE NEBUS NEI 

VIENO KOMUNISTO

Washington, (U. S. N.) 
— Juozui Stalinui teks nu-, 
si vilti dėl ekonominio A-pagreitinti 39,000,000 vo- 
merikos susitvarkymo, kiečių ekonominį savaran- 
Stalinas kantriai laukia A- kiškumą bei išsilaikymą, 
merikos ekonominio su-1 T---- - --------------- - —j—
smukimo, manydamas, susidės maždaug iš 54 na-! kabinetą, kuris susidės iš 
kad tai bus puiki proga jo rių, kurie bus parinkti iš Krikščionių Demokratų 
planams pravesti, kad a-dabar veikiančių Vokieti- partijos narių ir nepri- 
merikiečiai nusibalsuos į joje Seimelių. Tarybos pa- klausomųjų. Pirmą syk 
visišką nuo pasaulio rei- reiga bus nustatyti ekono- Per dvejus metus į kabine- 
--------------------------------  minės gaires anglų - ame-i1* I?e^ls nei komunistų nei 

giai taip, kaip 1941 metais. Įvai- rikiečių zonų atsistaty- socialistų atstovai. Jo nau- 
rūs ta prasme gandai eina iš mui. Žinoma, visoks dar- ministerių sąstatą už
lupu į lūpas, ir tas paslaptin- bas turės crauti Amerikon tvirtino Prezidentas Enri- 
gas “bus" priduoda jėgų parti-jr Anglijos militarinių vai- co NicoIa- Nors Pre- 
zanams ir visiems doriems lie- džių sutikimą ir prisitai- m*eras vardų dar nepa- 
tuviams dar palaukti ryt die- kyti prie Potsdamo sutar- Į skelbė, nes laukia atsaky- 

c-ties. »mo iš vieno nario, bet neo-

nelaimė įvyko, kuomet U- 
nited
DC-4 
bandė pakilti 
Clevelandą, bet staiga vė
jui pasisukus iš kitos pu
sės, lėktuvas truputį paki-

Port Deposit, Md. — Ge
gužės 30, didžiulis Eastern 
Airlines lėktuvas DC-4 
skridęs iš New Yorko į 
Miami, Florida, su 49 ke
leiviais, nukrito čia į miš
ką ir sudegė. Žuvo ne tik_ — —r—, r-----
visi keleiviai, bet ir visa į-llęs, vėl krito tik kelis šim- 
gula iš 4 asmenų, viso 53j 
žmonės. Žuvusių keleivių 
tarpe buvo ir vienų metų 
kūdikis, kurį motina laikė 
suspaudusi savo rankose. 
Sužaloti ir sudraskyti la-

. , , . Ivonai bei jų dalys buvo iš-nistenų kabinetą Įeina 10 mėtyti 1000 ketvirtainių 
ar 11 Krikščionių Demo- jarjų plotyje, nes nukri-

Airlines 
audrai

f

lėktuvas 
siaučiant 
kelionei j

I

Roma, Gegužės 30. Nau- ficialiai sužinota, kad į mi-
1 paskirtasis Italijos 

premieras Alcide De Gas- 
peri pranešė spaudos at- kratų ir 4 ar 5 kitų parti-.^ęg lėktuvas ekspliodavo ir 
stovams, kad jis sudaręs jų, kurie veiks nepriklau-iy^gj^gg Ekspliozija su-OAU111 Cy KZVz A 10011(11 <b V 11 *€£>• i e - , . . a a a a a a — 14*IO1V4V^ v • lV»£oiJU O U4

Ta Ekonominė Taryba nauJ^ Italijai ministenų somai nuo savo partijų. Jų ųrėtė namus esančius už
. - — — - ___ — . • Ir ii v»io nvimHnn i o favn/i yrr’r* i s* * - ___ -- — — — -tarpe_ yra ir Carlo Sforza d Iio myli Nelaimė į. 

- Užsienių Mimstens ku- k0 6:19 vakare ka|nu0. 
ris is tų pareigų buvo Mus- 
solinio prašalintas 1920— 
1921 metais.

— Vengrijos “lėlinė vy
riausybė” neteko tariamos 
nepriklausomybės kau
kės, nes Sovietų okupacinė 
kariuomenė perėmė viską 
į savo rankas.

tus jardų už aerodromo ri
bų ir užsidegė. Jame buvo 
48 žmonės, iš jų 4 įgulos 
nariai. Iš to skaičiaus pa
vyko tik 9 išgelbėti, ir jie 
visi sužeisti. Išgelbėtųjų 
tarpe yra ir pilotas Bald- 
win. šią nelaimę matė tūk
stančiai žmonių. Kadangi 
lėktuvas nukrito prie pat 
Academy of Aeronautics, 
tai tos mokyklos valgyk
la buvo paversta į pirmos 
pagalbos stotį, ir jos stu-

tame miške apie trys my- dentai buvo pirmieji su pa
lios nuo Port Deposit. ši galba. Šioje nelaimėje žu- 
katastrofa esanti didžiau- vusiųjų mirties priežasti- 
sia Jungtinių Valstybių a- mi buvo ugnis. Daugelis 
viacijos istorijoj.

Beveik lygiai prieš 24 va
landas, New Yorke, La 
Guardia Aerodrome įvyko j 
kita baisi lėktuvo katas-. 
trofa, kurioje žuvo f* 
žmonės ir sužeista 9. Čia’mėmis.

lavonų taip apdegė, kad 
juos atpažinti sunku.

Taigi mirusiųjų atmini
mo šventėje skaičius neti
kėtai padaugėjo šiomis 

391 baisiomis lėktuvų nelai-

marinami.Be
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Aleksandra Košubienė, lietuvių tremtinių moterų 
vardu įteikia BALF sekretorei Norai Gugienei dail.

Kova už laisvę Lietuvoje
— 20,- 
20,000, 
Be to,

(Tęsinys)

9. ENKAVEDISTŲ KLA
STOS METODAI KOVO
JE PRIEŠ PARTIZANUS
Žuvusių kovos lauke par

tizanų kūnus enkavedistai 
surinkdavo ir nugabenda
vo į miestelius arba kai
mus. Juos čia išstatydavo 
viešoje aikštėje arba baž-po mažesnius miestukus ir 
nyčių šventoriuose. Civi-ikįtas gyvenvietes. Tose 
liškai apsirengę enka ve- Į vietovėse yra įrengti vadi- 
distai iš pasalų stebėdavo,!narni gynybos lizdai. Vie
kas priėjęs prie lavono ir nas lizdas turi apie 50 ka- 

. atpažins esant brolį, ar sū-'reivių. Prie kelio į miestelį 
nų, ar giminaitį. Pastebėję • yra pastatyti aukšti stebė- 
ašaras nelaimingo tėvo ar |jimo bokštai. Tame bokšte 
motinos akyse, tuoj suim-

80,000, Šiauliuose 
000, Panevėžy — 
Klaipėdoje 10,000. 
kiekviename apskrityje po 
3,000 žmonių. Enkavedistų 
dalinių yra apie 50,000 ir 
milicijos formacijose apie 
10,000.

Kariuomenė, stovinti ap
skrityse, yra išskirstyta

VYRŲ DALYVAVO ĮSPŪ-1
DINGOJĘ ŠVENTOJE VALAN

DOJE, BROCKTONE

m

I

Sekmadienį, birželio 1 d/spūdingai praėjo. Vyrai 
3 vai. po pietų, Jėzaus Nu- grįžo dvasiniai pasistipri- 
kryžiuotojo Seselių Vie-įnę ir pasiryžimo kupini 
nuolyno aikštėje, Brockto- tęsti ir j ” 
ne, prie puikiai įrengto po mokslo apaštalavimą 
medžiais altoriaus anie didesniu uolumu.

Norima Palaikyti Bazes 
Greenlandijoj

Uashington, Gegužės 29 
■Jungtinės Valstybės pa
siuntė pranešimą Danijos 
vyriausybei, kad ši šalis 
laikanti Grenlandiją svar
biu punktu jos Arktiko ap- 

pl^sti^ Kristaus sigynimo sistemoje, ir to- 
su dėl norinti pradėti pasita- 

rimą dėl naujos saugumo 
sutarties su Danijos vy
riausybe. .

Greenlandija priklauso 
Danijai. Karo laiko sutar
timi Jungtinės Valstybės 
ten turėjo Įsteigusios savo 
bazes. Dabar Danijos vy- 

Roma — Popiežius Pijus riausybė pranešė, jog ji

A.medžiais altoriaus apie 
1000 lietuvių vyrų, jaunų' 
ir senų su savo dvasios va
dais suplaukė specialiais 
busais ir automobiliais iš 
įvairių kolonijų dalyvauti 
pirmoje bendroje šios dio- 
cezijos lietuvių šventoje 
Valandoje. Ją suruošė Šv.___
Vardo Draugijų valdybos XII atkreipia visų dėmėsi norinti užbaigti karo laiko 
su savo dvasios vadais. Be į katalikų spaudos reika- sutartį. Bet Valstybės Se- 
abejo broektoniečiai atliko lįngumą. Jis rašo: “Pagei- kretorius Marshall pareiš- 
didžiąją tekniškąją pri- daujama, kad visi krikš- kė, kad Greenlandija ir to-.

įvertintų svarbų bau turinti didelės reikš- ____1 I mSc oncimrnimn cicfamnio
' * 7 * _ “ tik Jung. Valst., bet ir
rą prisidėti spaudą plati-j visiems Vakarams. Tas
nimui ir tuomi apturėtų JAV susidomėjimas palai- 
dievišką atlyginimą už kyti Greenlandijoj apsigy- 
pasitarnavimą moralinės nimo bazes labai nepatin- 
ir dvasiškos visuomenės-ka Rusijai ir, žinoma, ji 
išganymo darbe”. įdaro didelį spaudimą į Da-

įnijos vyriausybę, kad ši|iX w __________ ,
■priešintųsi Amerikos no-įveikimo sukaktį. Ameri-'puota, kai tuo būdu buvo' 
rui. ”— *"* -----’* -

Popiežius Kreipia Visų 
Dėmesį Į Katalikų 

Spaudų
I dieną ir naktį budi vienas 

ar du kareiviai. Stebėjimo 
bokštas yra aprūpintas 
kulkosvaidžiu ir šaudme
nimis. Sargybinis turi tele
foną. Jis pastebėjęs parti
zanų judėjimą tuoj telefo- 
nuoja į gynybos lizdą. To
kių stebėjimo bokštų Lie
tuvoje yra ne tik prie mie
stelių, bet ir prie svarbes
nių kelių bei prie didesnių 
kaimų.

12. PARTIZANAI 
BE GIN KLO

Šių partizanų skaičius y- 
ra labai didelis. Kiekvie
nas taurus lietuvis yra ta
pęs tokiu kovotoju. Jų yra 
dvi rūšys: organizuoti ir 
spontaniškieji. Sponta
niškieji kovotojai yra tie, 
kurie visomis pajėgomis 
stengiasi priešintis komu
nistiniam režimui, sabo
tuoja paruošas, noriai pa- 
įdeda ginkluotiems parti
zanams maistu ir susisie- 

_____ kimo priemonėmis, tačiau 
kina^kun? Antaną Brišką,■ *ie’ kurie nustosią kariauti!jie negali būti organizuoti 
Nekalto Prasidėjimo švč’1 ir_ Pasiduosį3 geruoju, ne-1 dėl tam tikrų gyvenimo 
Panelės par. kleboną, Chi-! būsią baudžiami. Jie gale-sąlygų.
cagoj, kuris nuvykęs į Ro-isj4 be jokio pavojaus išeiti! Organizuotieji be ginklo

Vyt. Košubos sukurtą stovylėlę, kaip padėką Ameri- davo.
kos lietuvėms moterims už suteiktą ir teikiamą trem Ruošdamiesi mūšiui en-
tiniams pagalbą. įteikimas įvyko geg. 19 d. New Yor- kavedistai naudoja tokias 
ker viešbutyje. priemones. Pirmiausia ieš-

ruošimo naštą. čionys įvertintų svarbų liau turinti didelės reikš- ,
Pamaldoms vadovavo ir katalikų spaudos reikalą, mės apsigynimo sistemoje^ 

palaiminimą su Švenčiau- kad visi turėtų karštą no-!ne t 
siu suteikė kun. Pr. Juras. 
Jam asistavo kun. A. Ab- 
račinskas ir kun. J. Dau- 1 
nis. Jautrų pamokslą lie
tuvių ir anglų kalbomis 
pasakė misionierius kun. 
A. Bružas, M. S., Gies
mėms su vargonais vado
vavo p. Pažasis.

Po pamaldų buvo per
trauka — užkandžiai. Po 
to sekė kalbų dainų prog
rama, kuriai vadovavo 
kun. Al. Abračinskas. Įdo
mią, kaip paprastai, kalbą 
pasakė šio Seselių vienuo
lyno kapelionas ir Brock- 
tono lietuvių klebonas 
kun. J. Švagždys. Kalbėjo 
Šv. Vardo Draugijos Dio- 
cezijos direktorius kun. 
Donovan ir jo asistentas 
kun. F. McElroy. Jiedu 
pripažino lietuviams kre
ditą. kad jie pirmutiniai 
tokią visos apskrities ben
drą Šventąją Valandą pra- Petronėlė Staražinskaitė, bus pranešta jų giminėms. KSA

Iš Mūsų Vakimo Centro
Kun. Pranciškus Juras - Jubiliatas

ko gyventojų tarpe, kurie 
nurodytų apie partizanų 
judėjimą tam tikrame ra
jone. Kai jie gauna žinias 
apie partizanų skaičių,- ap
siginklavimą ir vietą, su
organizuoja milicijos ir 
enkavedistų bandas ir lei-_ • • CIlAdVCUldių UdliadS 11 IC1-

Šių metų birželio mene-llingumą jaute tauta netldžiasi : medžiokię. Enka. 
šio 22 dieną kun. Pranciš-.savo laisvo ir nepriklauso-!vedistai visuomet organi- 
kus M. Juras, Šv. Pranciš-.mo gyvenimo metu. Bet!^- pajėgas 10 kartų di- 
kaus parapijos, Lawrence, tokios įstaigos Romoje bu-;desnes ne būna partiza. 
Mass., klebonas, mini ku-'tinas reikalingumas visu nu i
nigystės 25 metų jubiliejų'aštrumu pasireiškė kai 
ir 35 metų visuomeninio Lietuva buvo priešų oku- 10. KOMUNISTŲ 

... Ameri-puota, kai tuo būdu buvo' “AMNESTIJA”
į kos R. K. Federacijos Vai- Suparaližiuotas visas jos į Po nepasisekusio parti- 
■dyba nuoširdžiai sveikina religinis, kultūrinis ir po- zanų “likvidavimo” komu-

40 AmerikieČiŲ ŽUVO Lčktll- garbingąjį Jubiliatą, nes litinis gyvenimas, kai de- nistų valdžia bandė susi-
va Kaiactrafaia lanAniUia P?r daugel metų jis buvo šimtimis tūkstančių mūsų kalbėti su partizanais ge-
¥0 AaTaSTrOTOjc JapOflIJOjC (ir tebėra) centro valdy- brolių, jų tarpe keli šimtai į ruoju, norėdama suskal-

Ameri- bos veiklus narys ir vadas, kunigų ir klierikų išblaš-dyti partizanų vienybę irTokio, Geg. 30
• v

kiečiu kurjerinis lėktuvas Būdamas Federacijos izdi- 
C-54.1ėkęs iš Kimpoo į Se- "inku .P61-. el.>«
loul. Korea su 40 keleivių,,‘mciatyvos ir darbo 
■kurie beveik visi- buvo A-,l^eJ° mu3tl 
merikos kariškiai, sudužo - ■
atsimušęs Į kalno viršūnę. *— ~
Visi žuvo. Nelaimė įvyko gaus ^ai^° nei lesų. _ ___________c............. .................................
apie 30 mylių nuo Tokio.! Mes džiaugiamės gerb.jmą savo lėšomis įsteigėJs miskų ir grįžti į norma-,partizanai grupuojasi į 
Tai buvo didžiausia lėktų-’Jubiliato veikla ir vadova-Lietuvių Kolegiją, kurigyvenimų. Taip pat gau-.daugelį slaptų organizaci- 
vo katastrofa šios okupa-įvimu ir kitose (prie Fede-priglaus lietuvių klierikus,įdarbą ir tarnybas. T” i„i

r»..... —i-t—j priklausančiose) besiekiančius kunigystės Pazadas suviliojo tik ke-,decentralizuota.

' organizacijos 
nesigailėdamas 

tam tikslui nei savo bran-

kyta po įvairius pasaulio palaužti kovos dvasią. Ji 
kraštus. dar 1945 metais paskelbė

ĄLRKF nuoširdžiai svei-partizanams amnestiją :,

vedė. Lietuvius seksią ir gegužės 31 d. minėjusi sa
viti- _ .Jvo 70 metų gimtadienį ir

Gale kalbėjo ką tik iš vardines. Jubiliatė vra ge- 
Europos atvykęs tremti-ra lietuvė katalikė*', “Dar- 
nys Dr. K. Račkauskas, ‘bininko” skaitytoja.

Keletą dainelių padaina
vo solo S. Kontautas, Jr. ir 
bendrai su J. MatačinskuJ 
Reikia paminėti, kad į šias1 
iškilmingas pamaldas bu
vo atvykusių net iš toli
mesnių diocezijų, būtent: 
Waterbury, su gerb. kun. 
Valantiejum 
Providence, 
Vaitekūnu, 
dar teko matyti šiuos ger
biamuosius dvasiškius: 
kun. Bernatonį, kun. J. J. 
Jakaitį. MIC.. kun. J. Pet
rauską, kun. Norbutą. 
kun. Saulėną, kun. Kens- 
tavičių.

Taigi. pirmoji bendra a- 
pvlinkės kolonijų lietuvių 
vyrų Šventoji Valanda į-

Bostone Gimimų Skaičius 
Padaugėjo, Bet Vedybų 

Ir Mirimų Sumažėjo

priešakyj 
su gerb. kun. 
Be pažymėtų

Šis'jų. Jų veikla yra labiausiai 
! decentralizuota. Kiekvie-

■ na organizacija yra išplė-
j ei jos istorijoj. ■ Žuvusiųjų'racijos
į vardai nepaskelbti, iki ne-organizacijose: LDS., LR-'luomo ir jaunus kunigus, į lloJįR4- _ .... įna organizaciJa yra išple-

Lietuvos Vyčiuose:beeinančius aukštus mok-' pradžių su grįžusiais tusi savo tinklą visoje Lie- 
---------------- ir kitose. Ypač džiaugia-įsius, kad grižus i savo tė-ieteėsi švelniai. Tai truko,tuvoje. Tokia decentrali- 

Paklyėisi" Rakieta Nu- i mės Jubiliato nuopelnais’ 
u l f- - - - - - - - - - 'Amerikos lietuvių katali-

gęSCIinO MCkSlklCCIllS kų spaudai: laikraščių pa- 
laikyme ir knygų leidime.

Nėra buvę nė vieno di-

kunigus, boliką.
•y

III

Ypač džiaugia-!sius, kad grįžus į savo tė-ieh?ėsi švelniai. 
< «•••••«-. « • ! n oi 1 erai dvoitvynę ,kai ji ir vėl bus lais-'neilFai- Greit jiems buvo Racija yra reikalinga, kad

1

EI Paso, Tex.— Šio mies
telio gyventojai, kartu su Į

_ •_________ — • ■> r _ i___ :i______ '■ anoj pusėj Meksikos sie-!d®sn^o.5ay^°? af v'®u5)I^e 
jnos gulinčio miestelio Jua-!^es reikalo, kurio Jubiha-
rez gyventojais, buvo nu
gąsdinti “paklydusios” V-

Bostono miesto registrą-; 
torius M. J. Manning pa
skelbė. kad per pirmus 5 
mėnesius 1947 metų, gimi
mų skaičius Bostone pa
siekė 9247 arba 37.7 nuoš. 
daugiau nei pernai per to
kį pat laiką. Tuo tarpu ve
dybų aplikacijų skaičius 
tepasiekė tik 4362 arba 
642 mažiau nei 1946 me
tais tuo pat laiku. Taip pat 
kartu su vedybomis nu
puolęs ir mirimų skaičius

tas nebūtų parėmęs savo 
uoliu darbu ir duosnia au- 

ir lai-2 vokiečių gamintos rakie- Ta(^’ . i^aus*U 
tos. kuri 12 mylių j minutę ™‘n8la“sl1 metl> Ferb- Ju'

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 

J įvyks rugpiūčio 3-4 dienomis. Šv. Kazimiero para- 
$ pijos svetainėje, Providence. R. I. Didis organiza- 
$ torius ir josios leidžiamojo laikraščio 
$ ko” prietelis kun. Jonas Vaitekūnas 
I

“Darbinin- 
su savo dar

buotojais deda visas pastangas, kad šis LDS Sei
mas būtų įspūdingas ir vaisingas.

Be tradicinio darbininkiškų klausimų svars-

v ji ii v vi MllO įcuo i M.
va ir nepriklausoma, būti'Paslu^^a tarnauti enkave-
kvalifikuotais tautos reli
ginio gyvenimo vadais. 
Kun. Briška šiam tikslui 
paaukojo keletą dešimtų 
tūkstančių dolerių, tuo at
likdamas tikrai didelį Baž
nyčios ir tautos darbą ir

■'NKVD sunkiau būtų išaiš- 
listams, išduodant senus kinti tų organizacijų dar- 
kovos draugus. Jei nesu-įbą. Kiekvienos politinės 
tiksią, būsią areštuoti ir! programos organizacija 
ištremti į Rusiją. Tie, ku-,tu.ri skirtingus darbo ir 
rie atsisakė tarnauti oku-!organizacinius metodus, 
pantams, buvo tuoj suimti šių organizacijų nariai gy- 
ir ištremti iš Lietuvos. Ki-jvena miestuose ir kaimuo-

greičiu praūžė virš tų 
'miestelių
mušus į kalną Meksikos 
pusėj, sudrebindama mies-Į 
tebus ir nugąsdindama iki į 

į panikos jų gyventojus, 
į Generolas John L. Ho- 
i mer nusiskubino atsipra
šyti Juarez miestelio ko- 
imandieriaus Diaz Gonza- 
lez.

į Ta 49 pėdų ilgio ir 6 pėdų 
storio rakieta buvo paleis- 
ta New Mexico tyrlaukiuo
se 40 mylių nuo tų mieste
lių bandymo tikslu, bet su- 

ŽĮgedęs rakietos gyrosko- 
£ ‘pas ją pakreipė į Pietus 

vietoj Šiaurės.

biliatui!
ir sprogo atsi- LIETUVIŲ KOLEGIJA

ROMOJE IR JOS 
STEIGĖJAS

Džiugu yra konstatuoti 
faktą, kad jau realizuotas 
lietuvių katalikų troški
mas įkurti Lietuvių Kole
giją Romoje.

Tokios kolegijos reika-

Lewis Mori Pakelti Algą

laukti įžymių svečių iš Europos. 5
sLDS kuopos raginamos atsiusti ktok galima^ 

daugiau atstovų ir svečių. |
J it Kun. P. M. Juras, /
s LDS pirmininkas. W
/ ,

ž

Washington, Geg. 30. Iš 
vedamų derybų tarp kasy
klų savininkų ir mainierių 
atstovų, kuriems vadovau
ja žinomasis John L. Le- 

----------------• wis paaiškėjo, kad jis nori’ 
Kaip Žydai Šelpia Savuosius ?auti <*ėl 40°.000r * r Ijų anglių mainierių 35c j!

New York — The Joint! valandą algų pakėlimo. Šis 
Distribution Committee pakėlimas nebūtų tiesiogi-' 
savo raporte iš 1946 metų nis, bet susidėtų iš darbo į 
paskelbė, kad jie žydų šel- savaitės sutrumpinimo ne

sumažinant algos ir kito
kių pagerinimų. Nors da
bar tas kasyklas kontro
liuoja valdžia, bet kontro
lė baigsis, birželio 30 d. ir 
jos gus grąžintos savinin
kams. Tam reikalingas 
naujas kontraktas, nes 
mainieriai be kontrakto 
nedirbs.

savo vardą įamžindamas^.’ su^ikę bernauti enkave-.se. Jie veda aršią kovą 
lietuvių tautos istorijoje distams, buvo laisvi, bet prieš komunistus labai 
ir Amžiną jame Mieste _ jie patys pabėgo į mišką ir; slaptai mokyklose, univer- 
Romoje.

Turint Lietuvių Kolegiją 
Romoje, drąsiau žiūrėsime! 
į katalikiškos Lietuvos 
laisvą ir nepriklausomą 
ateitį. Garbė steigėjui ir 
visiems vedusiems prie 
šios kilnios idėjos realiza
vimo!

PRAŠOME f TALKĄ j
Šiomis dienomis kunigai! 

klebonai ir skyrių valdy-' 
bos gauna Amerikos Lie-j 
tuvių R. K. Federacijos 
dviejų kongresų smulkme
niškus užrašus (protoko-

distams, buvo laisvi, bet prieš komunistus labai

tęsė su ginklo draugais, sitetuose, įstaigose, įmo- 
žūtbūtinę kovą. Jų gi šei-įnėse ir fabrikuose. Negali
mos buvo suimtos ir iš-!ma sakyti, kad jie būtų vi- 
tremtos į Sibirą, o turtas įsai neginkluoti, jie nešioja 
konfiskuotas.

11. RUSŲ KARINES
lengvus ginklus ir pavar
toja juos tik tuo atveju, 

PAJEGOSYlETUVOJE Įkai SręS1L gyvyb®1.P.av,°' 
__ ,. . !jus. Jų uždavinys teikti ži-
Ypatingai 19x6 metaisinįas ginkluotiems partiza- 

;rusai sukoncentravo Lie-!nams šios organizacijos 
tuvoje dideles karines Pa-! pačios spausdina slaptus 
jėgas.

į donosios armijos dalinys 
i50,000 žmonių, Kaune —

karines pa-;
^’liUAe--Sl°^ laikraščius ir juos platina 

visame krašte, palaiko lie
tuviškai - tautišką sąmo
nę. informuoja tautą apie 
vidaus ir užsienio įvykius, 
iškelia viešumon bolševikų 

į Lietuvoje nusi-

jčius už 1947 metus. Cen- 
tralinės organizacijos mo-manus um«uB . . Fcdcraciios centrą no 7 '

lūs), atspausdintus į vidų- „ foka|^s daromus
o , . .. nygą: draugijos po $1.00 į me-Prašomc kreipti dėmesio i . ūkio,.. . r Jitus. Butu gražu, jei labiaukongresų eigą, įsiskaityti! oįanizaci-
į nutarimus ir padėti'?, jr dra„gijos irSpo dau.i J|y PERSPAUSDINTAS 
mums juos Įgyvendinti, a j mokėtų arba vienkar-; ey RAŠTAS
pačia proga prašome jra-»nes auk^ Federacijai SVJĮAĮIA3
syti į Federaciją visas or-. . • . Neužmirškime i Kun. Pr. M. .Turo lėšon

tiniško didumo $10.00 į metus, o lokalinės kaltimus
Iš "Tėvynės Aidai’*. 

(Bus daugiau)kongresų eigą, įsiskaityti įpasiturinį£s organlzaci-:

pimui išleido $58,515,000 
ir sušelpė apie 1,000,000 
nelaimės ištiktų žydų, Eu
ropoje, Afrikoje ir Kinijo
je. O per 5 pirmus 1947 m. 
mėnesius išlaidos esančios 
didesnės. Mums lietu
viams geras pavyzdis, 
kaip reikia šelpti savuo
sius.

ganizacijas ir lokalines! 
draugijas parapijose ir į- 
traukti jas į bendrąjį lie
tuvių katalikų veikimą.

O KAIP SU MOKES
ČIAIS?

Primename, kad jau yra 
laikas organizacijoms ir 
draugijoms užsimokėti 
Federacijai savo mokes-

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
Darbininkas” perspaus-

j paskirtų. Neužmirškime,!
j kad šiais laikais yra labai “-------------- * ----
jdaug visuomeninių reika-idino J. E. Arkivyskupo 
lų, kurie reikalauja vyk-iJuozapoSkvireckioišvers- 
dymo ir lėšų. Čekius reikia i tą Naująjį Testamentą, 
rašyti iždininko kun. Jono; Stipriais audeklo viršeliais 
Balkūno vardu, o siųsti'kaina $3.00; popieriniais 
Federacijos sekretoriatui I viršeliais — kaina $2.00. 
2334 So. Oakley AvenueJUžsakymus siųskite: ‘Dar- 
Chicago 8, III. I bininkas’, 366 W. Broad-

alrkf Sekretoriatai, j way, So. Boston 27, Mass.
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“Nors Rusijos politika dažnai vingiuoja, bet atro
do, kad vienam punkte ji nesikeičia: ji tiki, kad dabar
tinei valdžiai galioje išsilaikyti, būtinai reikia užgrobti 
ko daugiausia žemių ir ko plačiausiai išplėsti savo įta-‘ 
ką”, — taip rašo žurnalas “World Report”.

Šiek tiek sekantiems Sovietų politiką šitoks api
būdinimas bolševikų siekimų ne be naujiena. Ir svar
bu ne tas, kad Rusija nori ko daugiausia žemių pasi-j 
griebti. Visiems tas aišku. Bet svarbu štai kas: “kad 
Amerikos vadai supranta, jog ne rusų tautai reikia! 
svetimų žemių, bet valdančiajai bolševikų klasei, t. y. 
Kremliaus ponams. Kitaip jie negali valdžioje išsilai
kyti, tik per užvedimą komunistinės tvarkos visame 
pasauly. Čia ir glūdi raktas į Maskvos politiką. Džiugu, 
kad pasaulio vadai tą atspėjo, ir dar daugiau džiugu, 
kad viešai tą pasako. Pažinimas ir atskleidimas priešo 
siekimų ir planų jau sudaro pusę pergalės.

Rusija didi ir turtinga šalis. Ji sudaro šeštą dalį 
pasaulio žemių. Ji neišmėtyta po visą pasaulio žemyną, 
kaip Britų imperija. Ji vientisa, visa vienoj vietoj. Joje 
daug neišmatuojamų turtų. Jos gamta gausi ir dirba
mos žemės plotais, ir kalnais, ir giriomis. Jos javų už
tektų visai Europai .kalnuose daug aukso, sidabro, ge
ležies ir įvairiausių kitų metalų ir mineralų. Upėse ir 
ežeruose pilna žuvų, kai kuriose žemės srityse devy
nios galybės žibalo ir anglies, žodžiu, Rusija turi vis
ko, ko tik gyvenimui reikia. Ji gali savistoviai verstis 
ir gyvuoti, beveik nepaisydama apie gretimas valsty-j 
bes. Rusų tauta tatai žino. Praeityje jinai ne tik leng-j 
vai išsimaitino, bet ir kitas šalis maitino. Ir staiga ji 
taip nusigyveno, kad dabar yra didžiausio skurdo ša-j 
lis. Nė laisvės, nė duonos, nė drabužių. Priversta kitas Tad reikalinga sukelti visose šalyse nuolatinė revoliu- 
šalis užpuldinėti, kad maisto ir gyvenimo reikmenų ei ja tikslu įgyvendinti komunizmą visame pasauly. Gi 
kiek prisiplėštų. Kas gi atsitiko? Stalinas užsispyrė įrodyti, kad komunizmas gali gy-

Atsitiko tas, apie ką jau parašyta šimtai tūkstan-' vuoti vienoj šaly — Rusijoj. Neįrodė. Ir dabar Stalinas 
čių straipsnių ir knygų, ir vis dar teberašoma, nes tai kaip tiktai veda Trockio politiką, nors jis Trockį— būk 
pasaulinio masto perversmas. Internacijonalinis ko-'tai už jo pažiūras — ištrėmė iš Rusijos sienų. Tad gin- 
munizmas užgulė pirmiausiai ant Rusijos, iš jos pada- čas tarp dviejų komunizmo šulų buvo ne už principus, 
rė skurdo, nelaisvės ir nelaimės kraštą, ir siekia toliau tik už valdžią. Dabar Stalinas įsitvirtinęs galioje, 
su visais kitais kraštais tokią pat operaciją padaryti.'Nieks nedrįsta jam priešintis. Bet kai jo nebus, ar tarp 
Bolševikų vadams tokia pasaulinė operacija būtinai galingiausių bolševizmo šulų nekils peštynės — ne už 
reikalinga, nes kitaip komunizmui nebe gyvenimas. A-į komunizmo principus, bet už valdžios lovį? Bolševiki- 
nuomet tarp Trockio ir Stalino ėjo didelis ginčas. Troc-( joj principų nėra. Yra tik puikybė, godulystė, pavydas 
kis teigė, komunizmas vienoj šaly negali išsilaikyti.; ir kerštas. K.

Dievo Kūno Procesijai Einant
Kelkit, gėlės ,saulėn savo žiedus, 
Visi medžiai skleiskite lapus!
Štai procesija “Garbė ir šlovė” gieda,
Einant Viešpačiui Monstrancijoj palaimint jus. 
Traukit, paukščiai, linksmą sutartinę —
Tegu skamba miškai, pievos nuo dainų; 
Pailsėkit, pasidžiaukit, lizdelius supynę, 
Šia diena gražiausia iš dienų.
Čia juk eina mūsų Atpirkėjas 
Augančių javų ir pievų pažiūrėt.
Be Jo palaimos, kurią šiandien išliejo, 
Mes užgęstume, kaip krintanti žvaigždė.
Be Jo palaimos nebręstų grūdas, 
Neišaustų mums pavasario diena, 
Be Jo — siena, ilgesiui nubudus, 
Verktų ir dejuotų alkana.
Jo pagarbinti kasmetą gamta kelias, 
Jo akivaizdoje žvaigždės amžiais žais, 
Jam ir širdys tegu skamba, kaip varpeliai 
Meilės, džiūgesio ir padėkos garsais!

Parašė
Tėvas Gabrielius M. 

Jeskelevičius, 
Pasijonistas.

KOMUNISTŲ 
PRAGARAS

Komunizmas turi 
dangų ir pragarą. Abu yra 
čia ant žemės. I" 
gaus ar pragaro po mir
ties, nes žmogus neturįs 
sielos, o tik kūną. Kada jis 
miršta, esą viskas baigta. 
Jo dangus ant žemės; gy
venti komunistų parti
jos kontrolėje, kur kiek
vienas bus laisvas ir lygus, 
kur nebus alkio, nedarbo; 
kur visi žmonės būsią link
smi, nes visi turėsią visko.

Jų pragaras yra Sibiras, 
kur net apie 20 mili jonų 
vergauja ir badauja. Vic- 
tor Kravchenko, buvęs So
vietų pramonės pareigū
nas, rašo: “1938 m. kon
centracijos stovyklose bu
vo per 15 milijonų vergau
jančių darbininkų. Tarp 
1940 ir 1946 m. šis skai
čius pakilo beveik iki 20 
milijonų. Vaikai į šį skai
čių neįeina.” (Iš jo kny
gos, pusi. 302). Turistai 
nevežami į tas vietas. Abi 
šios vietos (“dangus” ir 
“pragaras”) nuo pasaulio 
yra atskirtas Geležine Už
danga ne tiek dėl to, kad 

‘kiti negalėtų matyti, kiek 
dėl to, kad tie, kurie yra 
tenai, nepabėgtų.

Komunizmo popiežius y- 
ra Stalinas, kurį Leninas 
norėjo pašalinti. Štai, ką 
mes skaitome Lenino Tes
tamente sausio mėn. 4 d., 
1923 m.: “Stalinas yra lin-

savo

rašytą negro šiais metais 
'sausio mėnesį. Jis negalė
jo suprasti, kodėl komu- 
'nistai jam sumokėjo dole- 

(Komu- rį dalyvavimą jų eise
noj ir po to su juo daugiau 
nekalbėjo. (New York 
News). Kada komunistai 
yra smarkiai pasmerkti ar 
kritikuojami, jie suranda 
vieną visuomenei žinomą 
asmenį, kuris pareiškia 
pasauliui, kad jie buvo ne
suprasti, kad jie pasikeitę, 

i Komunizmas nėra kapi
talizmo priešas. Tuo tar
pu, kai komunizmas ragi- 

Didžiausia komunizmo na darbininką viską nu- 
žymė yra neapykanta, kentėti dėl partijos, ko- 
Viešo Auklėjimo Komisą- munistų partija auga ga
ras Lunacharsky Maskvo- lybe ir turtu. Rusijoj yra 

Nea- apie 6,000,000 komunistų 
valdo apie 

Kapitalizme

bus reikalinga”.
nizmo Atsakymai Komu
nistui, Sheen, pusi. 28). 
Šiam “darbininkų gynė
jui” pagelbsti Raudonasis 
Gestapas, kuris savo var
dą jau kelis kart pakeitė. 
Pirmiausia jis vadinosi 
Čeką, G.P.U., N.K.V.D., o

Nėra dan- dabar M.V.D.

NEAPYKANTA IR 
KLASTA

je pareiškė viešai: “ 
pykanta yra tai, ko mes ir šis skaičius 
norime. Mes turime iš- 300,000,000. 
mokti neapkęsti ir tik ta- visas turtas sutelktas į ke- 
da mes nugalėsime pašau- lėto asmenų rankas. Ko- 
lį”. Kongr. Rekord, Vol. munizme visas turtas yra 
77, pusi. 1539-1540). I komunistų partijos ranko-

_ . . , . se, bet ne darbininkų. Ko-Juo kuris daugiau neap-;mįnizme vra tik *iena3 
kenčia, tuo geresnis jis y- _ partija Jei
ra komunistas. Neapykan- at3isakai dir£ti tJu 
ta yra viena is galingiau-;^ teisę valgyti R>įs.. 
1 • * a 1 T • • joj nėra labdarybės, mei-kiną žmogų taip, kad ji {.į Komunizm/S yra įsiu. 
verčia JĮ daryti tai, ko jis kapitalizma3 
niekad nedarytų, būda- v r 
mas ramus. Neapykanta 
galima užmušti savo brolį. 
Kada neapkenti, tu negali 
tinkamai galvoti. Komu
nistai tuo atžvilgiu daug munįstaį išleido įsakymą, 
dirba ir mėgina neapkęsti kadt badaujantieji kaimie- 

neapykanta. £įaį, vogę javus nuo laukų, 
------—" i kurių kadaise patys buvo 

. - —-------~ 9 v mumui ir darbininkai,
vo širdyje. Neapykanta ti- ka(j gai§tų apsaugoti savo 
kėjimo, neapykanta netur- gyvybę, “turi būti sušau
to, rasės ir klases, neapy- dytj įr visos jų gėrybės su- 
kanta visos šitos nea- konfiskuotos”. (Izvestia, 
pykantos naudojamos pa- Aug 8 1932). 
šauliui nugalėti.

Komunizmas yra pagrįs-' vargšų

AR DARBININKŲ 
DRAUGAS?

Jei komunizmas yra dar
bininko draugas, kodėl ko-

bet kokia 1
Kiekvienas tikras komu- - 
nistas turi neapykantą sa- '^įninkai

Jei komunizmas yra 
draugas, kodėl

L. Andriekus.
kęs suimti visą galią į saitas apgaule. Pats Leninas Kremlius 1932 m. lapkr. 
vo rankas ir aš nesu tik- štai ką pareiškė 1920 itte- mėn. 5 d. išleido Kalinino,
ras, kad jis visada moka tais apie tikrus komunisti- Molotovo ir 
ją panaudoti. Stalinas yra nės strategijos pagrindus: vardu
žiaurus ir tampa nepaken-j“Mes turime panaudoti bet 
čiamas. Todėl aš siūlau kokią klastą, vylius, gud- 
draugams rasti būtų Sta- ramus, gudrų priešįstaty- 
liną pašalinti ir kitą pas-'minį metodą, slaptumą ir 
kirti”. (Stalinas, E. Lyons. tiesos paslėpimą”. Komu- 
Pusi. 144). Tačiau Lenino, 
mirtis sutrukdė šio daly
ko įvykdymą. Prieš keletą 
metų ponia Astor paklau
sė Stalino, kai jis buvo be 
sargybos: “Kaip ilgai tu 
tęsi žmonių žudymą?” ir 
Stalinas atsakė: “Kol tai

nistas Mejinsky taip pat 
pareiškė: “Kol yra neiš
manėlių, kurie rimtai pri
ima mūsų parašą, mes pa
žadėsime bet ką, jeigu už 
tą gausime ko nors svar
baus.” Vienas Amerikos 
laikraščių gavo laišką, pa

Eunoukidze 
sekančius įsaky

mus:
1 — neatvykęs į darbą 

vieną dieną, darbininkas 
netenka ne tik darbo, bet 
taip ir savo kortelės, be 
kurios jis netenka buto ir 
duonos.

2 — ši bausmė skiriama 
ir visiems jo šeimos na
riams. (Izviestia, Nov. 25, 
1932).

(Bus daugiau)

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

6.

Dičkio Pasaka
Dičkis nutilo ir užsidengė veidą. Jo pečiai 

vos-vos trukčiojo. Genys švelniai paglostė jo 
galvą. Dičkis krūptelėjo ir visu ūgiu atsisto
jo.

— Dovanok, vade, už šį silpnybės momen
tą. Jau perėjo. Kai išsikalbėjau, lengviau ant 
širdies pasidarė. Bet kiek aš iškenčiau... Man 
tik 22 metai suėjo, o žiūrėk į mano galvą.

Ir parodė Geniui žilų plaukų pluoštą.
— Sunki, nelaiminga tavo dalia, brolyti. 

Bet tu tik iš daugelio vienas. Tūkstančiai šei
mų kruvinas ašaras lieja. Mano šeimą Ap
vaizda iki šiol apsaugojo nuo kruvinų barba
rų rankų. Bet kas gali užtikrinti, kad aš ne
būsiu sekamas našlaitis? Visi kenčia, ir tie, 
kurie kankinami, ir tie, kurie kančias mato ar 
iš tolo apie jas girdi. Užslinko ant Lietuvos 
sunkmetis, kokio nuo amžių negirdėta.

— Taip, — tyliai atsakė Dičkis. — Bet ken
tėti ir verkti neužtenka. Tai moterų darbas. 
Mes vyrai. Kai matome nekaltųjų skriaudą, 
mūsų širdys kerštu sudreba!

Jo balsas plienu sužvangėjo.
— Tai ne kerštas, Jurguti, — tarė Genys.— 

Kai mes budelius žudom, tai tik teisingumą 
vykdom, kurio pasaulis nenori mums paro
dyti. Jis užkemša ausis į mūsų šauksmą, tar
si mes būtume nebegyvi. Bet mes tebegyvi ir 
gy vuosim I

— Gyvuosim! — suaidėjo Dičkis.

Planas kiek paslydo
7.

Andrius su Geniuku laukė - nesulaukė en
kavedistų puolimo. Jau kelintas vakaras juo
du įtemptai klausėsi kokio ženklo — vilką 
staugiant, ar pelėdą dejuojant, ar vanagą 
gergždžiant, nieko panašaus nebuvo girdėt. 
Nuobodu ir pikta. Ir partizanai nekantravo. 
Buvo suvaržyti stovėti iki pusiaunakčio 
Tautgėlų dvaro sargyboj. Galėtų laiką daug 
geriau sunaudoti: padarytų kokį drąsų žygį 
į bolševikų stovyklą, ar apgintų kokį kaimą 
nuo čekistų puolimo. Dabar veltui lauk kokių 
ten sąmokslininkų atsilankymo. Viens kits 
net pradėjo murmėti. Gal nieko nė nebus. 
Gal koks juokdarys tyčia šposą iškrėtė, ar 
provokatorius ruošia kokią staigmeną. Visi 
stebėjosi Dičkio nuotaika. Toks ramus, susi
telkęs. Nė savo buože nemastaguoja, lyg su
tingęs, lyg pusiau susnūdęs. Suprantama, kad 
kažko laukti ir nesulaukti nemėgiama jam 
pramoga.

Staiga sustaugė vilkas. Visi partizanai pa
šoko. Dičkis — dabar jis pavadavo Genį, kurs 
buvo namuose — mostelėjo savo buože ir pa
kužda sušniokštė:

— Vyrai, į savo vietas!
Partizanai nustypčiojo pas namus ir pasi

slėpė krūmuose.

Tuo tarpu Andrius su Geniuku lošė šach
matais. Pačiam įdomiausiam momente, kai 
Andrius buvo įvaręs savo sūnų į neišeinamą 
padėtį, pasigirdo vilko staugimas. Abudu pa
šoko nuo stalelio ir atidžiai klausėsi. Netru
kus pasigirdo griežtai į duris beldimas.

— Prašau į vidų! — garsiai tarė Andrius.
Į vidų įsiveržė būrys ginkluotų vyrų, iš 

kurių tik Žaliukas buvo Andriaus pažįstamas. 
Ir galas nešė tuomet nepaklaust Žaliuko, kad 
atpasakotų, kaip Čeverykas ir Barsukas at
rodo. Dabar nežinia, kurį iš būrio pulti. Nė 
vienas neišeina priekin, nevienas nė žodžio 
netaria, tik visi kažkaip keistai dairosi. Jei 
Žaliukas būtų vadas, tai jis paaiškintų kokiu 
reikalu jie atėjo. Žaliukas laikosi nuošaliai, 
tad jis nebe vadas. Tai kuris gi? Kokia kvaila 
padėtis!

Staiga iš būrio išsiskyrė vienas burliokiš- 
kos išvaizdos čekistas, skubiai šoko prie An
driaus ir, taikydamas revolveriu, suriko:

— Rankas aukštyn!
Andrius, tokios staigmenos nelaukęs, pa

darė kaip įsakyta, nes čekisto akys nieko ge
ro jam nežadėjo. Geniukas, stovįs kiek atstui 
už tėvo, pasilenkė, lyg pasiryžęs nerti prie če
kisto ir savo “jitsu” jį pavaišinti. Bet viens 
raudonarmietis, lyg norėdamas čekistą nuo 
Geniuko apginti, taip gramozdiškai šoko į 
pagalbą, kad sutrenkė laikančią revolverį če
kisto ranką. Revolveris iškrito ir susitrenkęs 
į grindis, iššovė. Andrius griebė čekistą už 
gerklės ir ant žemės jį parsimušė. Bet “bur
liokas” nedavė. Krisdamas išlaisvino savo 
gerklę ir mėgino iš po Andriaus išsiristi. 
Jiems taip besiraičiojant, Geniukas skubotai 
ieškojo progos tėvui padėti. Prie jo prišoko 
Žaliukas tarsi norėdamas pult, apsikabino už 
kaklo ir kuštelėjo į ausį:

— Pulk šitą, kurs stovi priekyje po dešinei.
Geniukas nėrė prie Barsuko ir čiuptelėjo 

jam už alkūnės. Barsukas suspiegė ir atsisė
dęs ant žemės raitėsi skausmuose. Tuo tarpu 
vienas raudonarmietis šovė pro langą. Į vidų 
įsiveržė partizanai su Dičkiu priekyje. Tas 
sukdamas savo baisingą buožę, griausmingai 
riktelėjo:

— Pasiduokit!
Andrius jau turėjo čekistą po savim. Žino

jo, kad tai Čeverykas, taigi su piktumu dau
žė į grindis jo galvą. Dičkis akimirkoj su pa
dėtimi susipažinęs, prišoko prie dviejų susi
kibusių vyrų ir čiuptelėjo Čeveryką už spran
do. Čeverykas išsižiojo ir visas pastiro.

— Ar tik neužmušei? — susirūpino And
rius.

— Tur būt ne. Juk reikia jam sąmonė atim
ti, — atsakė Dičkis, dėl tikrumo dar bakšte- 
lėjęs buože į Čeveryko viršugalvį.

— Tik susimildamas neužmiršk! — nusi
gando Andrius.

— Aš tik dėl saugumo jį paglosčiau. Nieko, 
atsipeikės.

Paskui jis “paglostė” susmukusį ant že
mės Barsuką. Žaliukas nugąstaujančia nuo
staba žiūrėjo į tą baisingą milžiną. “Kad tas 
meškinas kartais nepanorėtų ir mane per 
klaidą paglostyti” — jis pamintyjo ir kiek 
nuošaliau pasitraukė.

“Kautynės” įvyko labai gramozdiškai, bet 
tikslas vis dėlto atsiektas. Čeverykas su Bar
suku nuginkluoti ir laikinai be žado. Bet 
kaip ilgam? Reikia nuo jų apsisaugoti, kad 
būtų galima padaryti trumpą pasitarimą. Iš
vilkta juos už durų ir pastatyta vienas parti
zanas sargyboje. Skubiai tartasi, kas toliau 
darytina. Andrius užsipuolė ant Žaliuko:

(Bus daugiau)
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Tikros Žinios Iš Lietuvos
__________________ 1= 
komisija yra nuolatiniame 
kontakte su Augustoje e- 
sančia valdžia, geriau sa
kant, su dabar sudaryta 
Development Komisija, į 
kurią įeina: Mr. Robert N. 
Haskell, chairman Statė 
House ir Mr. Everett F. 
Greaton, Executive Secre- 
tary Statė House.

Gali įvažiuoti neapribo
tas skaičius žmonių, ūkių 
(farmų) yra iki valios, 
vieni valdžios žinioje, kiti 
kompanijų. Juos galėtų 
gauti nebrangiai ir išsimo- 
kėjimui ilgam laikuį. Te
reikėtų geros valios ir bū
tų galima gyventi. Žino
ma, pradžia būtų sunki, 
bet vis geriau, negu nieko. 
Jau nurodė ir vietą, kuri 
yra viena iš gražiausių 
Maine valstybėje, būtent: 
Waterville. Čia yra apie 
400 ūkių. Tai būtų gražus 
ir idealus lietuviškas cent
ras.

žodžiu, čionai viskas už
baigta, kas buvo reikalin
ga padaryti. Sekančiame 
straipsnelyje pakalbėsi
me apie tolimesnę šio 

, klausimo pažangą.
Kun. B. Mikalauskas.

Lietuvių Imigracija 
Į Maine

Nei “Tarybų Lietuva” nei 
“Tiesa” nė žodžiu neužsi-j 
minė apie šią žinią, nors 
šiaip tai pastarieji du laik
raščiai yra “Pravdos” ir, 
“Izvestijų” vertimai mi- 
niatūroje.

Lietuvoj visi gyvena tik 
šia diena. Laukia ir tiki, 
kad greit bus karas. Gy
ventojų moralę labai susti
prino paskutinioji Trumą-] 
no kalba. Po jos žmonės 
metėsi viską pirkti, tikė-J 

[darni, kar greit bus karas..'
i ŽINO APIE 
TREMTINIUS

Taipgi neblogą pasiseki
mą turėjo ir Višinskio U- 
nited Nations sesijoje,' 
New Yorke. pasakyta kal
ba, kur jis kritikuoja Va
karų sąjungininkus už pri
glaudimą “pabėgėlių” — 
avantiūristų”, kurių tarpe

— [suminėtos kelios lietu-,
vietoje įprastos: į viams žinomos pavardės?

l-OS, K uetHYiai Pa‘įdra Košubienė gegužės 19 d. New Yorke. Įteikimo proga buvo suruoštas susirin- ” Mr. Charle
' m hado maro ir ^re’i i- ' akan4 Europon kimas. kurio metu pasikeista kalbomis. Dovaną Amerikos .lietuvių moterų vardu'bai maloniai

“Darbininko” redakcija 
gavo tikrų žinių apie pa
dėtį Lietuvoje, apie lietu
vių nuotaikas ir viltis. To
mis Įdomiomis žiniomis 
čia pasidaliname su gerb. 
skaitytojais.
LAUKIA KARO

Nežiūrint bolševikų tero
ro ir NKVD sekimo, žmo
nės nevenkia traukiniuose, 
autobusuose. restora
nuose ir tarpusavio pasi
kalbėjimuose bolševikus 
kritikuoti.

Lietuvoje žmonės gyve
na viltimi, kad greit ateis 
išvadavimas. Kaip ir ko
kioje formoje tas išvada
vimas ateis yra įvairiau
sių spėliojimų, bet vis tik 
veik visų viltys susiveda Į 
greito karo galimumus.

Bažnyčiose žmonės savo 
sentimentą išreiškią pa
keisdami ir giesmės žo
džius, 1
“Nuo bado, maro ir karo— [iš tos kalbos lietuviai pa- 
išgelbėk i 
gieda: 
ugnies 
Viešpatie”.

I

I 
i

i

Šiandien būti Amerikoje 
ne tik garbė, bet ir laimė. 
Milijonai žmonių norėtų 
būti čionai pas gerąjį dėdę 
Šamą. Tūkstančiai lietu
vių žiūri į Ameriką ir tie
sia rankas, prašydami pa

galbos juos čia atvežti.
Milžiniška problema, bet

• nereikia prarasti vilčių. 
[Reikia dirbti ir smarkiai
* dirbti. Tuo tarpu pradžia 
jau yra, sąlygos labai pa
lankios.

Pati Maine valstybės 
valdžia iškėlė šį taip svar
bų klausimą: įsileisti lie
tuvius. Mr. Charles A. 
Pierce paskelbė laikraš
čiuose šį savo sumanymą, 
o Maine, Lewiston ir 
Greene, gyvenantieji lietu
viai, pagavę šią žinią, tuo
jau sukruto dirbti, suda
rant komisiją ir važiuo
jant į Augustą (Maine so-

f

Lietuvių tremtinių moterų dovanos Amerikos lietuvėms moterims įteikimo]stinęj tartis šiuo imigraci- 
‘ dalyviai. Dailininko Vytauto Košubos sukurtą stovylėlę atvežė ir įteikė Aleksan- jos reikalu.

Mr. CharĮes A. Pierce la- 
Nuo bado, maro ir „steke lietuviai dar H““?“’“* Dal maloniai priėmė, pla-— išeelbek mus J! i, Pneme BALF sekretore Nora Gugiene. susirinkime dalyvavo BALF Valdybos ir čiai paaiškindamas savoKaras* paniurta* koreiauž iSrfis-lLjC“tV,U *a*U*S« Komisijos nariai ir Imtuvo, gen. konsulas. [sumanymą, pažadėdamas

šiai kaip ir per pirmąją o-: virimą J uz lslais [ _ paveiksle is kaires: Ona Valaitiene. BALFjvice - pirmininke Vera J. Kolicie-Įvisa tai patiekti legislatū-
kupaciją. esąs vienintele 
išsigelbėjimo 
dėl ir melstis, kad karo ne-i 
būtų, žmonės nenori. Ir 
Paleckis, po provinciją su 
paskaitomis važinėda
mas. žmones įspėjąs: “Ne
dėkite vilčių Į karą, nes jo 
nebus. Jūs tik tuo save ap-

- . I «■ ’ tuill. uvoviaivio. s oa. ovmivo & tį u muo
gatU meja.e geriau nesi j-[bet plačiausia klausoma nugirstos žinios greit Lie- mą mokestis yra taip ap-’gas britų bendruomenės 
ruodami imkitės tarybines. Vatikano lietuviškoji va- tuvoje paplinta. Klausyto- skaičiuotas, kad iš darbi- narys. 
Lietuvos atstatymo dar-landėlė. Į jai Lietuvoje trokšta, kad'ninko uždarbio liktų rei-! *
oo jo motina Rygoje jį Daug kas reiškia pagei-(Vatikano radijas be religi- kalinga suma jo ir jo šei- . 
pa į pa įaususi. Sūneli,,davimų, kad būtų duoda- nįu daužiau duotu ir vi- mos nariu asmeninėms iš- , .

Ine. BALF vice-pirm. kun. Norbertas Pakalnis ,St. Subatiene, Ieva Trečiokienė, A-’raj Buvo pakviesta ir lie-' 
i i_ t ! kun. Jonas Balkūnas, tuvių komisija tai dienai,Kitas žinių šaltinis (ieksandra Košubienė, generalinis konsulas Jonas Budrys,--------7 .— įessanura rvosumene, generau;

™'ta‘ radl*y Oflc‘aliai nors BALF sekretore Nora Gugienėitai radijas. Oficialiai nors BALF sekretorė Nora Gugienė ir BALF pirmininkas kun. Dr. Juozas B. Končius, kurioje svarstė ši imigra- 
iir. neuzdrausta klausyti Antroje eilėje stovi iš kairės: Vikt. Žilevičienė, Pranė Lapienė, dail. Vytautas Ko- cįjos klausimą. Prof. Fos- 
užsienio radijo, bet uz guba Dr. Aldona Šliupaitė, Salomėje Čerienė, BALF vice-pirm. adv. Nadas Rašte- ter kuris buvo Euronoie 
klausymą ne vieną suima. nįs, BALF ižd. Patricia Beverage, BALF fin. sekr. Antanas Žilinskas ir BALF>Drįe UNRRA ir turėio nro- 
O užsienio transliacijų reikalų vedėjas Juozas B. Laučka. Los susipažinti suJ lietu-
klauso visi, kas tik radiją 
turi. Nors klausoma tran
sliacijų visomis kalbomis,

Argentinon Ir Brazilijon

Emigracija labai popu
liari tarp tremtinių. Kad 
tik ne Vokietijoj — ins- • 
tinktyviai visi veržiasi. 
Hanau (JV zona) stovyk
loj emigruoti į Argentiną 
užsirašė per 1,700. Sąrašai 
išvežti i Frankfurtą, kur 
prie katalikų misijos rū
pintis DP emigracija į Ar
gentiną Vatikanas yra pa
skyręs įgaliotinį kunigą a- 
merikietį 
lion.

Anglų 
verbuoja
erbecko stovyklai 
skirtas kontingentas 80. 
Norinčiųjų užsirašė 200, 
tarp jų keliasdešimt lietu
vių.

gos susipažinti su lietu
viais, labai gražiai atsilie- 

’’ pė apie mūsų tautą. Jis il
gai kalbėjo, įtikindamas 
visus legislatūros narius 

į apie reikalingumą ir nau- 
Pagal veikiančius nuos- ■ dingumą įsileisti lietuvius, 

tatus jokiu atveju nebus'Ant staliuko turėjo pasi- 
. keičiama vokiečių markės į dėjęs lietuvišką lėlę ir
į anglų svarus.. Atvykstą į Smutkelį, kuriuos yra ga- 
D. Britaniją privalo atsi- vęs nuo lietuvių Europoje. 

; kratyti visų vokiškų pini
gų. Bagažo kiekvienas ga- simas priklausytų vien tik 
Ii tiek turėti, kiek pats ga- nuo Maine valdžios, mūsų 
Ii panešti. Kiekvienas dar- tremtiniai jau būtų visi 
bininkas, atvykęs į išvyki-į čionai.
mo uostą, gaus po 5 š., o Įstatymas yra išleistas ir 
atvykęs į D. Britaniją — priimtas (H. P. 1543 — 
sekančią sumą.

f :Ministeris Girdvainis arba nedidelę sumą primokėti.'mas asmuo laikysis nuro- 
Min. Lozoraitis. Panašiai Už šeimos narių išlaiky- dytų sąlygų ir bus vertin-

I

kad būtų duoda- njų, daugiau duotų ir vi- mos narių asmeninėms iš- 
......ų ic suomemnio-

vių gyvenimo Vakarų pa- būdžio žinių.
'šaulyje. Iki šiol tų žinių] 
[Vatikano radijas labai] Žmonės pašiepia, kad štesnės, 
šykštėdavęs. Žmonėms vieną teisybę bolševikai normos’ Vokietijoje, 
tenką susidaryti vaizdą iš per propagandą tikrai pa- toranuose, kantinose gali- 
netiesioginių paminėjimų, sako: “Lietuva greit pasi- ma paValgyti be kortelių, 
kad esą tokiose tai pamal- vys kitas sovietines respu- ge įo daug maisto pro- 
dose dalyvavo Lietuvos blikas...” — skurde. dūktų yra nenormuojama.

«| n ••• i Kiekvienas darbininkas

. r. Įkurdinimas D. Britanijoje i‘ryspila"si “
į ją, gaus ligi metų galo po 
60 drabužiams pirkti ku-] 

i ponų, vaikai (ligi 18m.)[ 
įgaus 70. Pa v. vyr. kelnės 

Kaip jau žinome, D. Bri- mis darbo sąlygomis. Ben- kainuoja 20 š. ir dar 5-7 
tanijos Vyriausybė yra drai imant, D. Britanijoje kuponai; moter. batukai 
nutarusi 120,000 DP per- juodadarbiai gauna po 80 maždaug tiek pat ir 7 ku- 
vežti iš Vokietijos ir Aus-1— 100 šilingų (4-5 svarai) ponai. ;

i Visi svetimšaliai darbi- 
_ ——, ninkai turi tas pačias tei-!
moterims ses? kaįp jr britų darbinin- 
Normalus kai. Jie moka tuos pačius

Isakyk 1 
mes jo taip laukiam”.
GAUDO ŽINIAS IŠ PLA
TESNIO PASAULIO

Faktai rodo, kad karui 
ruošiasi. Gimnazijose i- 
vestas privalomas karo: 
mokslas. Universitetuose] 
ne tik studentams, bet ir 
studentėms privalomos še
šios valandos savaitėje ka
rinio apmokymo. Baigu
sius kursą studentės Įrašo
mos leitenantais į gailes
tingųjų seserų rezervą.

Iš sustiprintos prieš J.A. 
Valstybes ir Angliją pro
pagandos ir karinių pasi
ruošimi} žmonės esą daug 
išvadų pasidaro. Deja, tik
rų žinių iš užsienio labai 
maža. Net ir teisingų ži
nių tikrumas dažnai pa
skęsta gandų jūroje. Žmo-

kada bus karas..ma daugiau žinių , iš lietu- guomeninio —politinio po- , lardoms.***
............“ ‘ - - - Dabartiniu metu maisto 

normos Anglijoje yra auk- 
, negu kad D.P. 

Res-

dose dalyvavo Lietuvos blikas...” — skurde.

I 
I ir Kanadoje

vežti iš Vokietijos ir Aus-1— : .
trijos zonų j D. Britaniją, j savaitę, kvalifikuoti dar-į 
kur iie bus iiunzti i ivai-ibininkai nuo 90—120 š.;kur jie bus įjungti į įvaiv--------- -—
rius darbus. Tas nutari- [ juodadarbėms 
mas vra vvkdomas skubos,nuo 50—65 š.-y-z-----o --------£ d-------' --- illCAkJ j a. VI • j (----------- ------ ------------- - ------ VUVO Į7U.V1UU

nes dažnai nebesusivokia: [keliu. Iš Seedorf’o stovyk- i darbo laikas yra 44-48 išskaitymus apdraudimui 
kame gandas, kame teisy-ilos DP iškelti kitur: joje darbo valandos į savaitę, ų ...............
be. ' -------

Neretai
faktų patiria ir iš bolševi
kinės spaudos. Pavyzdž.: 
“Pravdoje” buvo Įdėtas 
straipsniukas “Mirusių
jų sielos”, kuriame kriti-! 
kuojama JAV vyriausybė 
už pripažinimą Lietuvos 
nepriklausomybės ir ypa
tingai už pakvietimą Lie
tuvos ministerio p. Povilo 
Žadeikio Į puotą Baltuo
siuose Rūmuose Washing- 
tone. Tas “ 
m ori s, vos 
tuvą buvo 
graibstytas 
“jur>dojoj 
iki 40 rublių už egzemplio
rių. tuo tarpu normaliai 
“Pravda” pardavinėjama 
po 20 kapeikų. Nors žmo
nės iš Įvairių šaltinių ir 
patiria, kad JAV ir iš da- ir moterys, 
lies Anglija tebepripažįs- dirbti juodą darbą, 
ta Lietuvos nepriklauso- vyrai ir moterys, 
mybę, bet tuo Įsitikino pa- moka 
siskaitę “Pravdą”.

Vėliau bolševikai susi
griebė j r 
mmą LiefU"oj‘- sustabdė.

kame teisy-ilos DP iškelti kitur: 
bus įrengta pereinamoji 

žmonės tikrų [stovykla vykstantiems į
D. Britaniją. Netoli Lon
dono, prie Temzės, yra 
ruošiama kita priimamoji 
stovykla atvykusiems į D. 
Britaniją, iš kurios atvy
kusieji bus išskristyti po 
darbovietes.

I Yra sudarytas 82 profe- 
i sijų rūšių sąrašas, iš kurio 
[kiekvienas DP gali pasi
rinkt’ sau tinkamą amatą 
ir darbą. Kartu su dirban
čiu gali vykti ir nedarbin- 

!gi šeimos nariai, tačiau 
pradžioje pirmenybė duo
dama viengungiams.

Kiekvienas, norįs išvyk
ti. turi būti gydytojo ap
žiūrėtas. Visi priimtieji 
bus veltui nugabenti ir iš
laikomi. ligi gaus darbą. 
Pirmenybę gaus tie vyrai 

kurie sutiks 
ir tie 
kurie 

kokį technišką ar 
šiaip amatą.

Visi D P gaus vienodą su 
to numerio plati-,anglų darbininkais atlygi

nimu ir naudosis vienodo-

Pravdos” nu- 
pasiekęs Lie- 
bematant iš- 
ir jo kaina 

rinkoj” iškilo

f

. • i nuo nedarbo ir ligų ir nau- 
Ligoninėse ir kitose pa-;dojasi tomis pačiomis tei-i 

našiose darbovietėse mo- gėmis ir kompensacijomis 
terims vidutinis atlygini-;nelaimingų atsitikimų at-! 
mas siekia 64 š. savaitei,1 vėjais, kiekvienas, atvy- 
iš kurių išskaitoma savai-i kęs j d. Britaniją, moka! 
tei už maistą 23 š., butą iriuos pačius mokesčius, 
baltinių skalbimą, taip] kaip įr britų darbininkai,! 
kad lieka gryno uždarbio[įr visais atvejais yra pri- 
41 š. i klausomi D. Britanijos į-

Darbininkai, atvykę į D.'statymų.
Britaniją ir negavę butui pirmai pradžiai darbi-! 
prie darboviečių, bus pa- ninkai į D. Britaniją bus! 
talpinti bendrabučiuose įleidžiami vieneriems me-j 
bei stovyklose. Dirbančių- tams su geros laikysenos! 
jų šeimos nevisados galės sąlyga ir ypačiai, kad jie 
kartu su jais gyventi, bet rūpinsis tik Darbo Minis- 
kiekvienam bus leidžiama terijos nurodytoje srityje 
savaitės galą praleisti pas dirbti, ir kad darbą keis 
saviškius. P
se bei stovyklose gyveną pritarimu. Ilgesniam lai- 
darbininkai turės mokėti [kui pasilikti leidimas bus 
po 30 š. (moterys po 25 š.) [duodamas, kai atitinka-

Bendrabučiuo- tik su Darbo M-jos žinia ir 
gyveną pritarimu. Ilgesniam lai-

j savaitę už maistą ir butą.' 
Už šitą mokestį jie kas
dien gaus du kart valgyti, 
o sekmadieniais 
kartus. Pietus darbininkai 
gaus už pigią kainą darbo
vietės kantinoje. Kiekvie
nas šeimos narys, gyvenąs 
D. Britanijoje, už maistą 
ir butą turės papildomai

tris
Nauji Maisto Pakeliai 

I Europą—
CARE skyrius Bostone: 

Boston CARE Committee 
140 Clarendon Street 

Boston, Mass.
Tel. EENmore 3987.

Edward J. Kil-
Jei šis imigracijos klau-

L.
D. 1173). Vietinė lietuvių

zonoj Brazilija 
tremtinius, Me- 

buvo

*

TIK PAS SAVO

1.
FORDO IŠLA
VINTUS 
MECHANIKUS
Mūsų mechanikai 
pažysta Fordą kaip 
knygą. Jie suranda 
sugedimo šaknis 
tuojau.

GREITAS PATARNAVIMAS-LENGVI ISSIMOKĖllMAl

FORDO UŽKIR
TI METODAI
Mes naudojame 
Fordo išdirbtas me
todas. kurios yra 
paruoštos dirbtuves 
inžinierių ir pritai
kinti tam darbui.

FORDO TIK
RAS DALIS
Mes įdedame tikras 
Fordo dalis. Jos ge
riau tinka, geriau 
dirba, ilgiau tveria. 
Sutaupo pinigų.

SPECIALUS 
FORDO ĮRAN
KIAI
Mes pilniausiai esa
me pasiruošęs at
likti Fordo aptar
navimui su geriau
siais įrankiais.

APTARNAVIMUI
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Tiesiai Iš Lietuvos Atvažiavo
— Apie du amerikonus, kurie pirko ūkį ties 

Joniškėliu. — Kur buvo pora policininkų, dabar 
17 ir dar rusų kareiviai. — Kratos kaimuose. — 
Rusų ubagai ir žegnojasi, ir meldžiasi, kad tik 
lietuviai sušelptų. — Slapta mėsų veža | Ryga.: 
rizikuodami gyvastim. — Kirmyje medžiai lent
pjūvėse, stotyse. — Septyniolika partizanų la- 
venų pakabinta nepriklausomybes aikštėje. — 
Bolševikai pasmaugė 85 metų ūkininkų. — Vo
kiečių belaisviai Vilniuje. — Maskvoje sutinku 
lietuvius. — Lietuvos vyrus ruošia kanu.

KIETOS REKVIZICIJOS
Chicagoje apsigyveno 

tiesiai iš Lietuvos atvažia
vęs Mykolas Morkūnas. 
Savo tėviškę Joniškėlio 
valsčiuje, Biržų apskrityje 
jis paliko tik prieš keletą 
mėnesių. Pasisekė jam iš
važiuoti, nes yra Ameri
kos pilietis.
— Kaip dabar Lietuvoje

— klausiu jį aplankęs.
— Prastas padėjimas.

Užkrovė tokias rekvizici- 
jas mokesčius žmonėms licinink o dabar . 
sunku beissimoketi. Maza-imic^7„Q-QlnJ1XQC į
žemiai, kuriems dar nepri
klausomoj Lietuvoj buvo 
duota žemės, šiaip taip dar 
gyvena. Daug blogiau da
bar tiems, iš kurių atėmė 
žemę, palikdami po L _. 
hektarų: liko laukai nesė-

prašė mažo gyventojo, I 
kaimyno, tas praarė va
gas, o jiedu su žmona pa
tys buveles surinko, ir vis
kas.

NAČALNINKAS MŪSŲ 
VALSČIUJE

Nėra laisvės. Už mažą' 
dalyką varo į daboklę. 

9 Kiekviename valsčiuje yra 
' rusų “načalninkas” ir ru-; 

sų sargyba. Seniau, laisvoj 
’* Lietuvoj, Joniškėly buvo 

nuovados viršininkas, po-? ..... - . i

DARBININKAS

■r

• s
GIMTINE

rusų načalninkas, rusų ka-, 
reivių ir dar apie 17 mili-Į 
cininkus. Blogiausia tai 
komunistų milicija. Įskųs, nuveži centnerį,gau-

ue kas nors’ tuoJ užplūsta da- nį b rublių, už kviečių cen- 
30 krat-ą: vkmas Ltrobą’'tnerį — 6 rubliai. Tai kaip 

imu munai ucaė- kltb°S Pini^US surinkti? Ū'
ti, o sklypininkai, kuriems kininkai bando pardavine-
davė po porą hektarų ir- Jsnesa: įmones juos pa- ti rįnkoje)F ų matę nežino kur dėtis. At-gi menkai teseja. Ne seklų Ain/<iA .^nacinėmis

Trafalgar aikštėje, Londone, Anglijoje, yra toks liūto paminklas. 
Kaip matome už liūto dantų yra pririšti garsiakalbiai. Yra pasaka, kad 
Trafalgar liūtai atsitikime tikrai rėkia.

davė po porą hektarų ir-

— Žmonės visi laukia per
mainos, gal duos kaip gy
venti.
PARTIZANŲ LAVONAI 
Vieną kartą nueinu į 

miestelį, žiūriu, kur buvo 
. . nepriklausomybės aikštė,kooperaty- tvQre|e aptverta ant tvo. 

ros stankietų uz drabužių 
pakabinta 17 partizanų la
vonų. Jei pati motina, ar 

Į tėvas, sūnų pamatytų, ne
gali prisipažint — reiškia, 
tu maistą davei, suareš
tuos, veš į daboklę. Žiūri į 
sukruvintus nužudytųjų 
veidus ir neišsiduoda.

Dabar tai daugiausia už
kasa partizanus, ten, kur 
krito susirėmimo metu.

Mūsų kaime gyveno du 
tokie senukai. Kartą par
tizanai ėjo iš vieno miško į 

drausta rinkoj pardavinė- kitą ir pamatė miliciųin- 
ti, tai moterys kur pakam-ikus bevažiuojančius. Mili- 

tj. Aplink stotis visur ap- žegn’o P prašo gelbėti i H“ ’ P!'" - -°t l.' “7
‘ . Reikia vežti mai-KitkXnas ūkininkas duo-peldzia' . T?‘ ve “ .s,u?lta’ Pas,sieP<; uz ‘1 s?nuį'ltr0’

__ jyos Pa" ti rinkoje, slaptomis spe-;
- _ —— niictvA.. Kainomis.*

eina jie ,atsisėda uz stalo, čįa rugių centneris 45 rub- 
su šautuvais ir reikalauja: iįaį

— Parodyk kvitus, kiek,
prievolių atlikta. į MASKVOS UBAGAI

Jei atpildei rekvizijas.' gCtog "

neturi. Gavo po porą cent
nerių vikių, bet nė tų nesė
ja, — ką gi, sako, ar aš vi
kius valgysiu?! O kiti, kad 
ir sėja, neturi kuo gerai 
žemės išdirbti, pakrapštė, dar pusė bėdos, bet jei nu- 
pabarstė grūdus — išdygo 
su smilgom sumišę.

GRŪDAI PŪSTA, 
VALGYT — NĖR

Rugiai kai tik buvo nu
pjauti, nedavė nei grū-

— Nusipirkti ką — sun
ku. Batai — 300 rublių, su 
auliukais — 500, marški
niai — 350 rublių, tik vod- 
kos netrūksta nei Rusijoj, 
nei Lietuvoj.

Krautuvės išnyko. Yra 
valstybiniai I 
vai, bet ir jie spaudžia ūki
ninkus: jei neatidavei norsMASKVOS UBAGAI “u*nuo • ą

Lietuvą užplūdo rusų ei- dalies rekvizicijų^ negausi 
getos - ■•ubagai” - vai- "e . degtukų dėžutės. O 
kai, moterys, vyrai iš Ru- duoti reikia visko: svies- 

2.sijos pradėjo važiuot. Dir- “į8- Plenas- gaudai, daržo- 
žais ant kuprų maišus pa-veS-

- sirišę eina iš kaimo į kai-Į RIZIKINGOS KELIONĖS
Į RYGĄ

i Kai ūkininkui reikia nu-Į 
žabų pasikūrent^^^tnerį grūdų "Ae^k^^ <3^^’ -U‘
Iš Viso — žmo- „eša Drašo na vežti- Ir aš moketl 900 .rublių’ Ckmin_ 

nės neturi kuo žiemą pasi- kiek’ kartų juos pa vežiau j kai slaptomis bando su-
— -------------- - v j y « rinkti reikiamas sumas,lie rusų u-;__................... ....„ Kiaušiniai, sviestas — uz- , eina ’ • - -

po kokius pen-
kius, įėję poterius kalba. I

i prašo gelbėt?

neši į valsčių kvitus ir ran
da, kad dar kokios keletos 
svarų trūksta, neduoda 
raštelio, kad tavo prievo- mą ir kareiviai paleisti iš 
lės atliktos, o be raštelio Raucb Armijos pereina ū- 
negausi nei ko nusipirkti,;kįninkus ir susikolektavę 
net nei :

dams gerai sudžiūti — nuo. krosniai. Iš viso — žmo- 
laukų privertė vežti į Jo-',
„iškėlio sandėlį Tenai gi šiiįyti/Ckinin^s Aato’į ^
— vei nėra, tvarkos, iluzo:miškus čia kerta sienojus,. bagai vasarą, žiemą, 
lubos, apačioje supilti ne- ,piaustOt veža, daugelis ra- būreliais po kokiu; 
dziuvę grudai suzialiavo. tus suiaužo veždami į sto-įkius iėie poterius 
Turėjo juos išmesti. Pana- - - -- 
šiai, girdėti, buvo ir Rasei- ' krauta.
nių, Kauno sandėliuose.

Nuo 25 hektarų žemės 
reikėjo duoti per metus 40! 
centnerių javų, bulvių irgi ; 
po tiek pat. Neišpildei —’ 
varo į kalėjimą. Taip žmo-į

---- ~ ----- —— rvieKvienas ūkiu 
įkas į mokyklas, į pienines, da kiek _ bijo 
o sau — nėra.--------------------- • - * •’
KAIP SUDARY TI TŪKS

TANČIUS RUBLIŲ 
Baisiausia tai tos rekvi- 

nes ir kankina. Netoli mū-jzrcijos. Net ir jei vieną 
sų buvo nusipirkę ūkį a-i karvę turi, privalai duoti 
merikonai, iš Pennsylvani-įpieną. Nepaiso — ar liko 
jos atvažiavę, turbūt jie I tau koks lašelis, ar ne. 
buvo angliakasiai. Nuo tų' 
amerikonų bolševikai atė- reikia dar pinigais mokėti 
mė viską — net paskutinį 600 červoncų, arba — 
arklį ir karvę. Tai jie pasi- 6,000 rublių. Ką valdžiai

Nuo 25 hektarų žemės

červoncų, arba

palaikydamos. Traukinio 
palydovai — vienas lietu
vis, kitas rusas. Vilniuje 
vaikščiojau tris dienas — 
tik vieną lietuvį milicinin
ką užtikau. Lietuviai netu
ri balso, pilna rusų. Nori 
išvažiuot, kaip kad aš į A- 
meriką, — rusas nepasira
šė, neišvažiuosi.

BELAISVIAI
Vilniuje pilna vokiečių 

belaisvių, varinėja juosivYras’ vaideliai... 
plytų rinkti, tai ko. Stove-' jaučiamės visai laisvi, pil- 
jau šalygatvy kai jų ko- 111 seimininkai ant savęs, 
kius 500 varė. Nuplyšę, ai- ma^° pasaulio valdytojai. 
kanį Kiekviena namų dalelė yra

brangi, nes visur glūdi 
Nuvažiavęs į Maskvą nu- koks nors prisiminimas, 

stebau ties stotimi pama- juos mylėdami, stengia- 
tęs būrelį lietuvių. Pasiro-.mės papuošti, patobulinti.

Anglai savo namus vadi
na: "Home. sweet home!” 
nes nieko nėra saldesnio 
už savo gimtąjį kampą, y- 

Ipač kada sugrįžtame po 
sunkaus darbo ar iš sve
tur.

Mes lietuviai namų pasi
ilgimą išreiškiame, saky
dami: visur gera, bet na
mie geriausia: ten ir juo
da duona skanesnė...

Tremtinis, kuris neteko 
Isavo namų, su pasiilgimu 
apie juos svajoja ir sako: 
kada ateis diena sugrįžti į 

'gimtąjį kraštą. į bakūžę, 
(kurioje išvidau pasaulį, 
kur mano motinėlė mane 
lopšely lingavo ir daineles 
dainavo? Tad neveltui su
kurta dainelė, kuri pra
virkdo kiekvieno širdį:

jie lieka atsarginiais. Rei-iLeiSKit i tėvynę, leiskit pas sa

kale, rusas turėtų daug vus»
kariuomenės, tik už ką vy-iTen l)radžiugs krūtinė, atgai

rei kariautų — kitas klau-j vins Jausmus-
simas. į

Lietuvoje dabar kaip ka
ro stovis: rusai apsigin
klavę, milicininkai apsi
ginklavę, miškiniai (parti
zanai) apsiginklavę. Mas
kvoje ir tai kalba, kad ka-i 
ras neišvengiamas .

_ . , il.«Partizanų yra daug, ne mp 
tik lietuvių, bet ir pabėgu
sių rusų. Jie turi į 
pakankamai. Jie sako:
— Jei tik nesikištų rusų 

kareiviai, į dvi dieni Lie-; 
tuvoj komunistų neliktų.

DAUG NUŠAUNA
NEKALTŲ

(Tremtinio mintys)
Tėvų namai yra mūsų 

šventovė. Niekur taip ne
sijaučiame tikri, kaip savo 
namuose. Gal dėlto, kad 
nėra kitos vietos, kurioje 
taip ištikimų žmonių būtu
me apsupti: motina, tėvas, 
broliai, sesutės, žmona, 

Čia mes

do, kad jie nacių buvo pa
imti kariškiems darbams 
ir su vokiečiais patekę į 
nelaisvę. Pirma buvo bara-į 
kuose, dabar nuskirti i 
kolchozus. Gavę bulvių, 
atvyko į netoliese esančią 
Maskvą parduoti, rūka
lais apsirūpinti. Apdaly- 
jau juos papirosais. Sakėsi 
— vieni nuo Panevėžio, ki
ti nuo Kuršėnų. Pasisa
kiau, kad išvažiuoju į A- 
meriką, jie gi atsiliepė:

—Kad galėtume, visi iš
lėktume.
KARINIS PARUOŠIMAS
— Lietuvoje dabar jau

nuolius 19. 20 ir 21 metų 
kariškai apmoko. Turi pa
siimti savo katiliukus, 
šaukštus, maisto ir va
žiuoti į apskričio miestai 
trims savaitėms. Taip, kadi

I ............ -
Čia jausmai man žūva, kalinė 

širdis, 
Leiskit į Lietuvą, akys ten nu

švis.

Kaip brangus tas mano 
kambarėlis, kiek ten bran
gių prisiminimų, kiek gra
žių dovanų nuo mylimų as
menų!

Tėvų namai yra meilės

Barbarai užėję išniekino 
mūsų namus, o mes liūdi- 

Ime išvyti svetimame kraš- 
•• i te. Barnabas M.I| ■ ■« ■ .1 .11 ■■■!■ . 1 ■ —

ruode apipylė avižomis.
Prieš man išvažiuojant i Bolševikai tą patyrė ir iš

buvo toks atsitikimas: du j vežė keturiems metams, 
vyrukai pas ūkininką 
tvarkė lentas. Baigę darbą 
ėjo pas kitą. Milicininkai 
pamatė ir nušovė.

ginklų židin

iria, susirašo keli ūkinin- bų, įvyko susišaudymas, 
kai. papiauna jautį, išsi- penkis milicininkus nušo- 
dalina mėsą, susivynioja įlvė. Parsikvietę daugiau 
paklodes odą palikę namie;jėgos raudonieji suarešta- 

— Kelis kartus man teko įr eina pas spekuliantą, į vo senukus, kaltindami 
važiuoti į Maskvą, — pa-į kokį raudonąjį pareigūną, j būk jie su partizanais su
sako jo toliau Morkūnas.—įkurs turi sunkvežimį ir suįsirišę. Senuką mušė, pana- 

i visi į Rygą J ges badė, tas vis nesibai- 
Čia rizika — gali milici- gia. Milicininkai užrišo 
ninkai pašauti, gali atimti, virvę už kaklo, permetė 
viską, o jei laimė lydės —i per stulpą, patempė, pavil
gais atsivežti kokius 700 ko — senukas ir nebegy- 
— 800 rublių mokesčiams 
apmokėti, nes jei nesumo
kės — kalėjimas, o to visi 
nenori: paklius kas į kalė
jimą, perkelia į kitą ir taip 
visai dingsta žmogus.

Kam javai nepaaugo, 
bulvės prigėrė, važiuoja į i 
apskritį prašytis nuo mo
kesčių atleidžiami, eilės 
stovi, bet juos išgrūda 
lauk.

LENTPIŪVĖSE
Nei susimalsi, nei malkų 

negausi, nei kalvėje tau 
nepatarnaus, jei neparo
dysi kortelės, kad tavo vi
sos tos gausios rekvizici
jos atlikta. Viskas nusa
vinta, viskas valdžios ir 
visos įstaigos padeda iš ū- 

Reikia 
važiuosi į lent- 

piūvę — ir čia valdžios, 
piauna valdžios medžius, 
ūkininkas neprieisi, o ir mų kaliniams 
pritūpęs turėsi .daug mo- vieji paskutinį kąsnelį, 
keti — penkis kartus dau- — Rusų visi pirmininkai, 
giau kaip seniau, o ūkinin- visa tvarka, 
kai pinigo neturi, taip ir sybė, — pasakojo Morkū- 
stovi nuvežti medžiai, nas. Stotyse — rusų mer- 
baigdami kirmyt. jgos stovi būk tai tvarką

, o ką su 
jais, dar gali uždegti.

VILNIUJE

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?

Vilniaus stotyje eilės tų u- jUo važiuoja 
bagų prigulę. Traukiniuo- ^— 
se pilna jų ne tik ant šuo-į 
lų, bet ant lentynų. Iš vi-i 
sos Rusijos atvažiuoja!
maisto parsivežti, nes ten; 
labai trūksta.

I

JŪS Iš BEŽDŽIONĖS...
— Mano namuose buvo

Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 
pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausj kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
kųnvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Pranašas Elijas

I

ko — senukas ir nebegy
vas, daug čia reikia 85 m. 
žmogui. Niekas nė nežino 
kur užkasė. Pas juos kas 
jau kalėjime, tai labai ne
žiūri — pavarė kur, liepė 
išsikast duobę — ir amen.

«
I MES BUVOME 

AREŠTUOTI
Mūsų visą šeimą kaž- 
įskundė, suėmė visus

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas ......

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio į kįninko išspausti. 
! lentgalio, važiuo

kas
ir marčią, visus varė 7 ki
lometrus (apie 4 mailias) 
į daboklę, pririnko dar 
daugiau, nuvarė visus iki 
miško, liepė susėsti. Pa
siuntė du žvalgybininkus 
ir mums pasakė: jei vienas 
iš jų negrįš, tai jus visus 
sušaudysim. Gerai kad tie 
žvalgybininkai sugrįžo.

Tardė, palaikė, pamatė, 
kad nesame kalti ir palei
do. Daboklėje nedavė val
gyt — ką jie duos, kad pa
tys neturi, badauja. Iš na- 

atneša sa-

“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.

visa vyriau-

Sujudo mokykla. Koks valdžios į- 
visas kaimas, tardymas — sakymas, taip ir turi mo- 
nekalti, bet jau nebeatgai- ! Ryti. Pareina T . 
vinsi...

Vienas vyras, mūsų kai-j 
mynas, prasimokinęs. tar
navo valsčiuje prie Lietu-, 
vos, prie bolševikų, prie 
vokiečių, dabar vėl tarna
vo

Sužinoję apie praeitį bol
ševikai, apšaukė jį “buo
že”, suareštavo. Beveža
mas į kalėjimą pabėgo. Li
ko tik viena jo sesuo 22 
metų. Ckį konfiskavo, ją 
pradėjo kankinti, 
sakytų kur brolis, 
jos sveikatą — 
jau darbininkė.

BATSiUVIS MANO 
DUKTERSŪKY

— Aš savo dukteriai bu
vau skyręs 10 hektarų že
mės, — pasakojo Morkū
nas, 
nušovė — buvęs partiza
nas. Duktė išbėgo. į jų so-į 
dybą atsiuntė tokį batsiu
vį. Pirma ūkyje buvo trys 
karvės, dabar nieko nebe
liko— tik geležinė lova, 
kur tas batsiuvis miega.

Vienas ūkininkas — no
rėjo sutaupyti kiek kvie
čių dėl juodos dienos. A-

kad pa- 
atėmė 

nebebus

Bolševikai žentą
I
Į
I

i vaikas į na
mus. motina klupdo pote
piams. o vaikas rodo iš 
Maskvos atsiųstus paveik
slėlius jo knygoje, kad jis 
iš beždžionės — pirma bu
vo gauruoti, dabar gražūs* 
Tyliai motina vaikus ap- 
kumšo. Visi tyli, bijo žo
džio pasakyt. Visi suspau
sti. Eina per miestą kuni
gėlis, bijok pašnekėt, kad 
kas neužgirstų.

Pamaldos dar yra, žmo
nės jas lanko. Karo metu 
bijojo vyrai eiti — r ūsai 
gaudė jaunuolius. Vedy
bos vyksta kitos bažnyčio
je. atsiranda, kad ir vals
čiuose, bet vedybų iš viso 
mažai. Geriausi, gražiausi 
vyrai tai kapuose, tai iš
trėmime, tai miškuose. 
Tik jų tėvus buožėmis pra
vardžiuoja. kratas daro, 
kur vaikai — tardo.

Atsiduso Mor k ū n a 3 
baigdamas pasikalbėjimą:
— Nėra nei vieno doro 

žmogaus, kurs būtų paten
kintas, bet visi bijo kalbė
ti ir tyli. Toks dabar gyve
nimas Lietuvoje.

Dr. J. PrunskiSd



Antradienis Birželio

KOLONIJOSE
LAffRENCE, MASS. Mosson susilaukė dukraitės ir 

j liko pakrikštyta vardu Virginia 
'Kotryna. Aguonėlė.
i

ir lietuviškų dainų. Nepamirški
te pasiklausyti.

Taigi nepamirškite masinio 
susirinkimo birželio 4, vakare. 
Lietuvių salėje; radio progra- 
mo. penktadienį .birželio 13-to; 
ir būti Lietuvių salėje šeštadie
nį, birželio 14, 9 vai. ryte, ir iš 
ten eiti rinkti aukų gelbėjimui 
nelaimingų tremtinių lietuvių.

Kor.
Sekmadienį po sumos, mūsų 

gerb. klebonas, kun. P. M. Ju
ras. sušaukė choristus į parapi
jos svetainę. Čia paaiškino, kad 
ilgametis vargonininkas p. P. 
Sakas apleidžia Lavrencą ir 
vyksta į kitą koloniją vargoni
ninkauti. Čia pat perstatė ir su
pažindino su naujuoju muziku, 
p. Algiu Šimkum.

Choristai išsirinko valdybą, 
kurios pirmininku taiio p. Juo
zas Černiauskas, vice-pirm. Jo
nas Stanevičius, sek-ė Bronė 
Budrevičiūtė. ir iždininku Juo
zas Savičius. Choristai nutarė 
turėti praktikas antradįeniais 
j<er.ktadieniais iki birželio 22

Sekmadienį, gegužės 25 d..
Akstinų namuose buvo sureng- vardus trumpame 
ta p. P. Sakui išleistuvių "fare- minėti negalima. Iki šiol jau su- 
well party". Susirinko visi cho- kelta per $6.000. ir $6.000 jau 
ristai-ės. vaišinosi, užkandžia- pasiųsta BALF Centran.
vo. dainavo, šnekučiavo, reiškė 
linkėjimus p. Sakui pasekmin
gai darbuotis naujoje vietoje. 
Užkandžius ir gėrimus parūpino 
mūsų gerb. klebonas kun. P. M. 
Juras, o paruošė ir patarnavo 
pp. Akstinai .Išleistuvių pramo- 
gėlėn atsilankė patsai klebonas, 
jo asistentas kun. P. šakalis ir 
naujai atvykusis varg. p. Algis 
Šimkus. Pastarasis turėjo pro
gos susipažinti su choristais ir 
choristėmis.

Choristai įteikė išvykstančiam bus 
į Brooklyn. N. Y., p. Sakui nuo dalyvaus tik atvykę iš Europos 
choro dovanėlę (bursei. Išsis- asmenys ir vietos veikėjai. Bus 
kirstė gana vėlokai užkimusiais ir gražių lietuviškų dainų, dar 
balsais, nes beveik visą vakarą negirdėtų, 
dainavo. susirinkimo.

rengimas ir 
mai rinkėjų 
Visi ir visos 
te birželio 
kas negalite, tai ateikite šešta
dienį. birželio 14. kaip 9 iš ryto, 
į Lietuvių salę. 851 Hollins St.. 
ir iš čia galėsite eiti aukų rinkti 
tą dieną.

. Birželio 14-to visi pašvęskime 
(dieną aukų rinkimui, kad sušel
pus mūsų brolius ir sesutes 
vargstančius užjūryje, 
svetur klajoja be pastogės, be 
maisto.

Birželio 13, 8:45 vai. vakare, 
bus lietuvių programa iš radio 
stoties WITH. Baltimorėje. Tą 
laiką Free Statė Brewery pa- 

J skyrė Amerikos Legijono Lietu
vių Postui No. 154. bet pastaro
ji organizacija perleidė tą laiko 
BALF. 64 skyriui. Bus graži 
programa BALF reikalais. Bus

BALTIMORE, MD.
CAMBRIDGE. MASS.

ir
d.

“Tag Day” BALF Naudai
BALF nuskyrė Marylando 

Valstybei kvotą sumoje $9,000. 
Iki šiol šios padangės lietuviai 
šoko bendran darban. Dirbo 
daug kas kiek tik galėjo. Orga
nizacijos. siuvėjų įstaigos ir ve
dėjai bei darbininkai, daug vyrų 
ir moterų, vaikinų ir merginų, 
aukojo ir dirbo šalpai nukentė
jusių nuo karo lietuvių. Iki šio
lei gražiai pasirodė. Prie to dar
bo daug prisidėjo mūsų gerasis 
klebonas, kun. dr. Liudas Men-

p. delis ir daug kitų asmenų, kurių 
_ __ 2_  ____ r___ ; rašte ir su-

į

Užbaigimui vajaus gauta per 
adv. Nadą Rastenį ir p. K. Ma- 
tuliauską iš tuomet esančio me
ro Theodore R. McKeldin ir 
Board of Estimates leidimas 
turėti “Tag Day”. birželio 14, 
šeštadienį, per visą dieną. Tai 
gi reikia didelio pulko aukų rin
kėjų. kad sėkminigai užbaigus 
vajų šioje valstybėje.

Birželio 4. 8 vai. vakare. Lie
tuvių salėje. 851 Hollins St., 

masinis susirinkimas. Čia

____________ i
Moterystės Sakramentą priė

mė Chester Piskadlo su Alena 
Nevereckiūte sekmadienį, gegu
žės 25 d.

Šv. Pranciškaus parapijos 
vaikučiai pirmą komuniją priė
mė sekmadienį, gegužės 25 d. 
Buvo keletas mergaičių ir vie 
r.as vaikutis.

Jonas ir Viola (Kiberstis)
F

Hins- 
J. E. 

gražią 
sūnus

I

Šiomis dienomis pas tėvelius 
p.p. J. E. Rameikus svečiavosi 
jų sūnus, brolis Petras Ramei- 
ka. P. Rameika jau keturi me
tai eina broliuko pareigas Ma- 
rian Hills Seminarijoje 
dale. Illinois valstijoje. 
Rameikai turi išauginę 
šeimą, būtent: keturius
ir keturias dukras. Viena jų du
krelių yra Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselė. Sės. Vincenta ir, 
šiuo metu darbuojasi Šv. Petro 
lietuvių parapijoje South Bos
tone. moko vaikučius. Iš tikrų
jų garbė p.p. Rameikams turėti į 
tokią pavyzdingą šeimą. Linki-j 
me Broliui P. Rameikai links
mai praleisti atostogas pas tė
velius.

linksmų atostogų Į 
mūsų parapijos cho- 
E. Žukaitė. Ji nevien

6
DUONOS DAVINĮ SUMAŽINO

Švarkas Skylėtas, Nėr Marškinių...

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokiu reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Tikslas šio masinio 
tai tinkamas prisi- 
gavimas pakanka
nt inimai *Tag Day’. 
kas tik galite būki- 

4-to susirinkime, o

Streikas prieš laivo kapitoną — Britų laivo 
Hartington įgula — 21 vyras — išėjo į streiką 
prieš savo kapitoną už tai, kad jis “perviršijo sa
vo autoritetą." Čia matome pikietierius.

patiems neapsakomai ap
karto.

“Dabar smagiai atšilo, 
tenka žieminius padėti, o 
vyro kelnės 
kas skylėtas 
vieni skutai, 
sų drabužių 
per žiemą sirgo, nuolat 
peršalęs, dabar toks ilgas, 
liesas.

“Tik devynerių metų, bet 
didelis, kaip kitas dvyli
kos. Visi esam stambūs, 
aukšti, kaip Lietuvos girių 
medžiai. Vyrui batų jokioj 
krautuvėj nepritaikinsi 
dėvi 45 Nr. pagal mūsų iš- 

‘mieras! Nei vienas netu- 
siųstus drabužius tremti- rim vasarinių paltų lo- 

■niams Prancūzijoje. Išsi- pams pridengti, ar nuo lie- 
įdalinom, prisitaikėm — taus apsisaugot. žodžiu, 
į siuvom, karpėm, durstėm kiekvienas metų laiko pa- 
jir vartėm, į visas puses, sikeitimas, teikia mums 
ĮSunaudojom viską, iki naujų, sunkių rūpesčių, 
paskutinės skiautelės, nes kurių be Tamstų talkos jo- 
drabužių čia nejpirksi — kiu būdu neįveiksim, 
tūkstančius kaštuoja! |

Džiaugėmės tada savo 
tautiečių nuoširdžia pa
galba ir didžiavomės prieš 
svetimuosius, tardami: 

kur tikroji artimo
9 

mus mūsų 
vandenyno! 
pūstėt mus, 
ran eik!..

“Bet pagaliau nebeliko 
nei kas lopyt, nei vartalio
ti. Nuplyšom, nuskurom, 
kad net nepatogu. O žmo
nės čia taip kreipia dėme
sį į išorę! Tur būt, jau kei
stokai atrodom, kad mo
kyklos vaikai dažnai seka 
visu būriu ir pravardžiuo
ja. Kartais ir apstumdo, 
neva, netyčia... Negalit net 

kaip man 
nes pati buvau 

vaikų mylima, 
go broliui, “Darbininko” redak- stogų, poilsiui. Atlyginimas už į o dabar Šitaip išjuokiama! 
toriui p. Antanui Kneižiui ir jo rekolekcijų laiką $5.00. Į"

.šeimai, o a. a. kun. Stepono šie-i 
lai tegul Dievas suteikia dan
gaus karaliją.
Jonas ir Elena Valentukevičiai,

84 Water Str.,
Stoughton, Mass.

Lietuvių R. K. y
Susivienymo
Amerikoje

Bostono Jaunimo Kuopos

IŠVAŽIAVIMAS

Lietuvių tremtinių padė
tis Vokietijoje visai sunki, 
bet ne lengva ji ir kitur, 
štai laiškas iš Prancūzi- 

j jos, nuo vienos mokytojos, 
kuri dėkoja už gautą pa
ramą per BALF ir prašo 
daugiau pagalbos. Jos 
laiškas pasako tai, ką iš
gyvena tūkstančiai trem
tinių. Paklausykime jos:

“Mieli Tautiečiai!
“Baisiai nemalonu elge

tauti, bet gyvenimas da- 
i bar neklausia kas malonu, 
tik krauna mums vargo 
naštą su kaupu.

“Beveik, prieš dvejus 
metus, gavom BALF’o

sudilę, švar- 
ir marškinių 
Vaikas iš vi- 
išaugo, mat,

SEKMADIENĮ.

Keistučio Parke, Dedham, Mass.
Pradžia 2 ved. pa pietų.

Programa: Parko paviljone bus įdomi muzikos, 
kalbų, dainų ir kitokių įvairenybių programa.

Savaitę 
praleidžia 
riste, p-lė 
priklauso prie parapijos choro, 
bet visad yra darbšti darbe pa
rapijos parengimuose bei veiki-Jinsite Pantis su savo senais pažįstamais. Bus skanių 
me. Sveikiname p-lę E. Žukaitę I valgių ir gėrimų. Gros gera orkestrą, kuri gros kaip 
ir linkime linksmiausiai praleis- amerikoniškus taip ir lietuviškus.
ti vakacijas. Nuoširdžiai visus kviečia, JAUNIMO 94 KUOPA.

Šiomis dienomis garnys ap-į
lankė p.p. J. M. Lukošiūnus, pa-' mos gražią dovaną. Sveikiname 
likdamas jiems gražią dukrelę. P- E- Lučinskienę ir linkime jai 
Pp. Lukošiūnai dabar augins visados turėti malonius 
savo šeimoje keturius vaiku- tadienius. 
čius, iš kurių jau trys lanko 
mūsų parapijos mokyklą. Svei-j 
kiname p.p. Lukošiūnus ir jų' 
naujagimę dukrelę.

i
t v

Kviečiame visus — jaunus ir senus. Atvykę visi štai,
:turėsite malonų laiką, pakvėpuosite tyru oru ir atnau- meilė; štai kaip gelbsti 

broliai iš už 
Aprėdėt, iš- 

kad nors dva-

i

I 
I

Šiomis dienomis p. A. Gilienė, 
(Jankauskaitė) šventė 
gimtadienį. Reikia pastebėti, 
kad tik savaitė laiko, kai ji grį
žo į namus su savo vyru p. J. 
Giliu sukūrę šeimynišką lizdą' 
nuosavuose namuose Arlingto-' 
ne. Sveikiname p. A. Gilienę jos 
gimtadienio proga.

Užuojauta

Moterims Rekolekcijos,
i <vyks š. m- birželio mėn. 12, 

*il3, 14 ir 15 dieną Nekalto Pra-
1 sidėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Rekolekcijas ves Tėvai 
Pranciškonai. Rekolekcijos pra-

Pasiekė mus liūdna žinia apie sidės birželio 12 dieną (ketvir- 
visų mylimą ir didžiai gerbiamą tadienį) vakare 8:30 vai. ir

savo. a. a. kun. Stepono Kneižio mirtį, baigsis 15 dieną (sekmadienį) išsivaizduoti, 
Reiškiame didžiausią ir šir- rytą pamaldomis. Po rekolekci- skaudu, 

’ dingiausią užuojautą a. a. kuni- jų, kas nore, galės pasilikti ato-. mokytoja,

I
Šiomis dienomis grįžo į namu- 

kurie čius p.p. S. S. Stanulevičiai. Jie 
viešėjo Washington. D. C., New 
Yorke ir Kanadoje. Grįžę į na- I 
mus laikinai apsigyvena pas tė
velius p. p. J. A. Bardauskus. 
Sveikiname p.p. Stanulevičius 
ir linkime laimingo naujai su-i 
kurto gyvenimo.—

šiomis dienomis sunkokai bu-į 
vo apsirgęs p. J. Tamkutonis.į 
Ligonis jau sveiksta. Taipgi bu-i 
vo apsirgusi jo dukrelė p-lė S. 
Tamkutonytė. Ji daug veikia 
prie mūsų parapijos platinda
ma katalikišką literatūrą. Lin
kime p. Tamkutoniui ir jo duk
relei greitai pasveikti.

Kvietimas į Marianapolio 
Iškilmes

Naujų Vargonų šventimas 
Birželio 8 dieną

Sekmadienį, birželio 8 d., Ma
rianapolio Kolegijoje bus dve
jos iškilmės; būtent, mokslo 
metų užbaigimo programas ir 

; pašventinimas naujų Kolegijos 
koplyčios vargonų.

Kas metai, diplomų įteikimo 
dienoje, gausiai suvažiuoja į! 
Marianapolį studentų giminių ir'

Rekolekcijos rengiamos Švč. 
Jėzaus Širdies garbei, Švč. Jė
zaus širdies šventės proga. At
siteisimas Švč. Jėzaus Širdžiai 
— vedamoji rekolekcijų mintis. 
Maloniai kviečiamos .kurios tik 
gali, katalikės lietuvės šiose re- 

; kolekcijose dalyvauti, kad gi
liau susitelkusios maldautume 
Švč. Jėzaus Širdį pasigailėjimo 

■ Lietuvai ir visam kenčiančiam 
' pasauliui.

Prašoma kreiptis šiuo adresu: 
Sister Superior 

Immaculate Conception 
Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn. 
i arba telefonu: Putnam 1451

Pirmieji Pik

“Taigi, prašyčiau, bran
gūs mūsų Gelbėtojai, pasi
žvalgyti ten po savo san
dėlius, gal dar atrasit 
mums kokio apdangalo!

“Būčiau labai dėkinga, 
jei susimylėtumėt ir pri- 
dėtumėt ką nors valgomo. 
Duonos davinį pas mus ir 
vėl sumažino, o juodoj rin
koj maistas kaštuoja pen
keriopai. Net kalbama, 
kad miltų duonai tėra tik 
porai savaičių. Tada jau 
tikras badas!

I Laukdama skubios Tam
stų pagalbos, už kurią šir
dingai dėkoju’’.

i šios mokytojos šeimai ir 
šimtams kitų paramos rei
kalingų šeimų geriausiai 
pagelbėsime, jei duosime 
savo auką BALF. Visas 
dovanas, pinigais ir drabu- 

! žiais siųskime:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

i I 
i 
I

Ką bedarysi, esam betei
siai ir įgrisom visiems iki 
gyvo kaulo. Žinia, nuo kas
dieninių mūsų aimanų ir 
Jūs ten pervargę. Bet, negi 
gyvi į žemę lįsim? Nors 
toks gyvenimas ir mums I

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI 

Morena

I

Abiem dienom piknikai prasi
deda nuo 1:30 vai. p.p.

Jeigu oras pasitaikytų ir ne
visai palankus piknikauti, mil-'garbei- Pradžioje 
žiniškoje salėje galėsite links
mintis kiek tik norėsite. Taigi, 
visi pasimatysime piknikuose.

I

I

Gražus "KaRfomiįos Lietu-
ima" U-------- *-vio Numeris

I

Jau išėjo naujas "Kalifornijos

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
na Aušros Vartų Dievo Motinos 

s novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Massj

] Lietuvio” numeris, kuris turi 
: daug iliustracijų ir įdomių 

o w _ Pirmieji šiais metais BALFj straipsnių, kaip tai: “Keletas 
šiaip jau šviesių svečių. Kadan- naudai piknikai New Yorko a-'bruožų iš kun. P. M. Juro Gy-J 
gi šįmet toje dienoje bus ir nau- pylinkėje rengiami per dvi die-j venimo”, “Išsigelbėjimo beieš- 
jų Kolegijos vargonų šventini- nas: gegužės-May 30 ir 31 die- kant”, “U. S. Foreign Policy 
mas. tad. be mokslo metų baigi- nomis Klaščiaus parke ir salė je, j versus American Policy” 
mo programo, kolegijos choras, Maspeth, N. Y. Šiuose dideliuo- Regis, “Kalifornijos Universite-j 
vedamas brolio Jono Banio, at- se piknikuose bus daug įdomy- tas”, “Looking Things Over”— 

i liks keletą muzikalių kompozi- bių ir nepaprastumų. Kadangi^. C. Stark, 
i ei jų. j piknikai rengiami kilniausiam'nomy”, *T
i Vargonų šventinimo pamal- tikslui — gelbėti Europoje ken-į Lithuanians” — M. C. Stark,' 
'doms vadovaus Kolegijos Ben- čiančiuosius lietuvius, žmonių Į “University of Califomia", Po- 
idradarbių Draugijos pirminin-1 piknikuose bus iš plačiosios a-'litikos apžvalga, "Review of A- 
kas kun. Jonas Vaitekūnas. ~ _

Diplomus išdalins Marijonų Europos atvykusių svečių, ku- 
Provincijolas d. g. kun. Jonas J. 'rie papasakos apie vėliausią Eu- 
Jančius. Įropos gyvenimą, ypač lietuvių

Visi lietuvių bažnyčių kunigai,būklę.
ir parapijiečiai yra Tėvų Mari-f Piknike bus dainų, žaidimų, 
jonų nuoširdžiai kviečiami at- šokių, kuriems gros Navicko ve- 
vykti birž. 8 d. į Marianapolį J damas Nakties Pelėdų 7 muzi- 
būti dalyviais dviejų reikšmin-,kantų orkestras.
gų iškilmių: mokslo metų už-j Dainuos Pr. Dulkės vedamas 
baigimo programo ir naujų var-'Angelų Karalienės parapijos 
gonų šventinimo. choras. Šoks Br. Brundzienės

Iškilmės prasidės 4 valandą vedama Lietuvių Tautinių šokių 
po pietų. jaunamečių šokėjų grupė. Gros

Marianapolio Kolegijos geras akordeonistas ir bus kito- 
Vadovybė. ^kių įdomumų.

i

i

Praeitą savaitę pas p.p. Pa 
kalniškius lankėsi svečias iš to-l 
limos Chicagos, būtent, brolis p. 
A. Pakalniškis. Pasidžiaugęs 
p. p. Pakalniškių vaišingumu 
svečias grįžo su linksmais Cam- 
bridžiaus prisiminimais į Chica- 
gą. Taipgi tuo pačiu laiku lan
kėsi p. Pakalniškienės brolis iš 
Woburn, Mass. ,

I

-A.’
t

I
“Califomia’s Eco-

i

Russians Annihilating 
j” __ M. C. Stark

Mūsų parapijoje smarkiai 
rengiamasi prie milžiniško cen
tų išpardavimo. Įvyks Robert’s 
Mokyklos auditorijoje. Šiam 
tikslui darbuojasi plati komisi
ja kun. J. Daunio vadovybėje. 
Parengimo pelnas skiriamas pa
dengimui išlaidų už įrengtas ka
riams garbės sąrašo žalvario iš
kabas.

Šiomis dienomis p. E. Lučins- 
kienė šventė savo gimtadienį. 
Šia proga p. Lučinskienės drau
gės padarė jai surprizą, įteikda-

pylinkės. Dalyvaus ir daug išįmerican - Lithuanian Actitvi-į 
ties”, Tremtinių Laiškai. Los

i 
Angeles! San Francisco ir Ari-i 
zonos lietuvių veikimas, keletas 
eilėraščių ir trumpų žinučių.

Kiek pastebėjote iš turinio 
“K. L.” būtų įdomu skaityti vi-i 
siems Amerikos lietuviams. 
“Kalifornijos Lietuvis” yra iš
leidžiamas kas mėnuo šiuo ad
resu : 2721 Logan St., Oakland 
1. Cal. Prenumerata du doleriai 
metams. Kas norėtumėte susi
pažinti su “K. L.” parašykite 
atvirutę ir keletą numerių pri
siusime. A.S.

C OI. D BITE—Paulette God- 
dard takes a bite out of the 
icicle that adorned her train 
after her arrival in New 
York City from Hollywood. 
She’u en route to England to 

mako • Dicture thera.
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VIETINĖS ŽINIOS
s i 4 A

ŽINUTES
Vyčių parengimai Lietuvos 

Vyčių vietinė kuopa nuo seniai 
darbuojasi Dievui ir Tėvynei 
Kuopoje žmonės randasi jau 
kiti, bet, tikslas tas pats — 
veikti Dievui ir tėvynei. Kuopa 
yra įvykdžiusi labai daug įvai
rių parengimų. Pirma Vyčių pa
rengimai būdavo perdėm lietu
viški. Metais 1946, jie surengė 
parengimą — Minstrel Show, 
vadovaujant poniai Guzevičie- 
nei, pusiau anglišką pusiau lie
tuvišką. Tas vyčiams tinka, nes 
jie veikia savo tėvynei Ameri
kai ir tėvelių tėvynei — Lietu
vai.

Šį metą Vyčiai įvykdė du pa
rengimu, geg. 25 d., 26 d., vado
vybėje pono Everett E. Garvey. 
Parengimai buvo įvairūs ir la
bai gyvi. Viena rolė po kitai ri
tosi kaip smarkaus vėjo pučia
mas malūnas. Visų 60 vaidylų 
dainos, grupių dainos, šokiai, 
driliai, juokai ,duetai, solo, špo
sai, prabėgo į tris valandas — 
lyg žaibas. Ant galo sudainuo-

ta lietuviškai. Ponios Ivaškienės 
grupė puikiai lietuviškai pašo
ko. Buvo daug gražaus ir su
tartino dainavimo. Jaunimas 
gerai pasirodė.

Reikia sveikinti jaunimą. Jie 
laikosi prie savų. Noriai per 
naktis mokosi. Parodo didelį 
sumanumą ir daug pajėgumo 
bei gabumų. Į šiuos du parengi-j 
mu vyčiai įdėjo labai daug dar
bo. Sutraukė apie 1000 žmonių. 
Prie geros progos jie duos 
mums ir lietuviškų parengimų. 
Iki tam pasitenkinome su ‘Mu- 
sical Revue. — On with the 
show.’

I

Reiškiame Nuoširdžią 
Užuojautą

Bostono lietuviai biznieriai: Albinas Ne
vienų Pianas Razvadauskas, Vincas Baluko- 
nis, Juozas Arlauskas, Stanley Cižius-Chase, 
Kazys Poetus, KlemensM Sabetskis, Petras 
Jarvis, Sylvestras Zavaekis ir Jonas Batuko- 
uis reiškia giliausios užuojautos savo geram 
draugui, Antanui Kneižiui ir jo Seimai, jo bro
liui kun. Steponui Kneižiui mirus. Lai Visaga
lis suteikia jiems savo ramybę.

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadivay, 
So. Boston, Mass. 

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

šmigelskaitė garsėja. Regis
truota slaugė Anielė Smigels- 
kaitė pateko į pirmus puslapius 
New Yorko laikraščiuose. Ji 
pasiėmė keletą mėnesių atosto
gų nuo Šv. Kliaros ligoninės, 
kur ji jau seniai darbuojasi prie 
operacijų.

Savo atostogų metu ji plau
kioja laivais. Vieną kelionę pa
darė Vokietijon. Po tam plaukė 
Italijon. Dabar ji vėl grįžo iš I- 
talijos su 726 pasažięriais.

Šią trečią kelionę baigiant jai 
pasitaikė su daktaru Saxl 
plaukti Viduržemio jūra mažu 
laiveliu nuo laivo Marine Perch 
prie transporto Viggo Hansteen 
išgelbėti nuo mirties persišovu
sį jūreivį. Padarę reikiamą ligo
niui operaciją ,grįžo mažu laive
liu į savo laivą tęsti kelionę 
New Yorkan. Mažo laivelio mo
toras sugedo. Reikėjo irtis ran
komis. Savo atostoginėse kelio
nėse South Bostonietė slaugė 
Šmigelskaitė dirbo prie kelioli
kos operacijų. Ji tikrai gerai li
goniams pasitarnavo atostogau
dama. Ji ypatingai pasitarnau
ja, nes moka keletą kalbų.

Už tai New Yorko laikraščiai 
daug rašė apie Šmigelskaitę ir 
dr. Saxl. Talpino savo skiltyse 
jų paveikslus.

Gerai panele Aniele! Darbuo
kis žmonijai iš Dievo meilės.

Bi
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| 
I
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BALF SKYRIŲ VALDYBOMS
Reikšdami dėkingumą visiems lietuviams tremtiniams. 

BALF skyriams ir jų valdy
boms už nuolatinę talką lietu- 

ivių šalpos darbe, norime pasi- 
Idalinti sekančiomis žiniomis: 
ji 1. Visus laiškus ir visas siun- 
įtas prašome visada siųsti 
BALF namo adresu: 105 Grand
St., Brooklyn 11. N. Y. BALF 
įstaigos telefonas — EVergreen

i

5. Maloniai prašome 
skyrius įdėti visas pastangas di-Įnį 
desnei paramai gauti. Lietuvių 
tremtinių padėtis 
kėja. Kasdien 
ir liūdnesni 
maisto stokos 
įsigali daugiau 
resnių susirgimų džiova ir kito- 

įmis ligomis,. Iš Austrijos atėjo

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali- 

visų žmo- 
visą laiką. Lincoln.

visus į-e apgaudinėti 
“'Įnių

‘ "Ii

kasdien sun-Į
ateina liūdnesni

pranešimai. Dėl
tarp tremtinių
ir daugiau stip-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI’’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai

ĮVAIRŪS skelbimai

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

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

I

8 — 6203. ! mis ligomis. Iš Austrijos atėjo I
2. Vasaros metu yra geriau-J aliarmuojanti telegrama. pra-I -------------- — -------- c o------

šiai suruošti viešas rinkliavas—Įšanti paskubinti maisto siunti- paveiksluotas ir deda įdomių straips- ___ „ , . . | xx-, L i žmių iŠ Amerikos ir užsienio.
_ x . j ..YYjry,. žinių iš viso pašau-

6. Šalia rinkimo aukų pinigais. U°-
.......................................... “VYTIS” rašo apie Amerikos lie

tuvių jaunimo judėjimų.
“VYTY” rasite įdomių pasiskaity-

Tag Days. Tokios rinkliavos jauįmą, nes ten tikras badas, 
pravestos Scrantonc. New Bri-

įtaine, Hartforde ir VVaterbury. negalima užmiršti ir drabužiųNutarta kuom tik galima pri-j 
sidėti prie Balfo rengiamos 
“Tag Day” lietuviams pabėgė
liams sušelpti. Tretininkai pa-:kun. Stepono Kneižio. Jis mumsiti 
tys kiek galės aukuos ir lankys visiems buvo mielas ir brangus i miestų gatvėse ir įstaigose gali: širdžiai prašome atkreipti savo 
TAG DAY rengimo susirinki- vadas ir draugas. Dievo Šv. Ap-įtik tada pasisekti, kai turima ka ir atsiunčia BALF sandėlin 

vaizdos rėdymu jis dabar melsis daug savanorių rinkėjų. BALF • malonų dėmesį ir į ši reikalą.
Kalbėta apie Amerikos Treti-už mus, o mes gyvieji turime centras yra pagaminęs aukoms! 7. \isus čekius 

ninku tautinį seimą, Cincinnati, veikti mūsų garbių pirmtakūnų rinkti dėžučių

PERMAINOS
Verkiame a. a.

j iitm-AUiur ii naiciuuij. iicgo.iu.ia uz.nu.ovi n tuvių jaunimo judėjimų.
. Joms ruošiasi Boston, Roches- reikalo. Ypač trūksta vyrams "VYTY” rasite įdomių pasiskaity-
pavyzdingo'ter. Pittsburgh, New York ir ki-j drabužių ir batų. Reikia ir vai- m unkamų seniems ir jauniems, pavyzumgu » | ** * “VYTĮ redaguoja įžymus ir paty-

>. Jis mums, ti miestai. Aišku, rinkliavos akučiams drabužėlių. Todėl nuo-ręs redaktorius Dr. K. Pakštas.

mus.
> ir pinigines 

ir aukojusiems ■ perlaidas malonėkite rašyti or-

p-lė F. Grendelytė asistentė ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jų su- 
aviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES’ 
—...................... ............ ;•>

______  kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Ohio, — rugp. 10 - 12 dd., 1947. pėdomis eidami. Už tat įvyksta ženklelių. Prašydami ruošti rin-'ganizacijos vardu: United Lith- Visiskaityjame “VYTĮ! __ __ _ .. . . Ūžti*; ViliLo Kaina metaSužinote, kad seiman važiuos ir permainos. Suprantu, kad'Miavas ir kelti aukas visomis ,uanian Relief Fund of America. 
Lavrence lietuvių Tretininkų, kun. F. Norbutas eina Norwoo-!
Nutarta pasiųsti seiman per dan už kleboną. Žinau, kad kun. j
Lawrenciečius pasveikinimą su'A. Baltrušiūnas persikelia So. 
pinigine dovana. Į Bostonan, o kun. S. Saulenas iš-

Buvo kalbėta ir apie antros keliamas 
mokyklos atremontavimą.

įgalimomis priemonėmis, laukia-'Tiksliai užrašytas vardas pa-i 
ime Jūsų nurodymų, kiek ir kur j lengvina ir pagreitina centro, 
' nusiųsti aukoms rinkti dėžučių
ir ženklelių.

3. Birželio^! d. Kongrese imi
gracijos komisija pradės ap
klausinėti biliaus nr. 2910 priė
mimu suinteresuotus asmenis. 
Savo nuomones reikš pritarian
tieji ir nepritariantieji asmens. 
Lietuviai amerikiečiai remia šį 
bilių, nes jo priėmimas leistų 
dideliam skaičiui lietuvių trem
tinių įvažiuoti Amerikon. Pa
kvieskite draugijų valdybas ir

i atskirus asmenis iš įvairių įstai- 
gų parašyti laiškus savo kon- 

. gresmanams. prašant balsuoti 
už bilių nr. 2910.

4. Dar vis pasitaiko. 
.BALF skyriai ar apskritys 
■maisto. Pakartojame savo
žymą nerinkti maisto, nes 
išeina daug brangiau. Tegu ge
radariai aukoja pinigais, o 
BALF centrui palieka pareigai 
nupirkti maisto. Perkant dide
liais užsakymais. gaunama 
daug pigiau. Be to, susitaujio 
persiuntimo išlaidos. Antrą. 
BALF centras perka tik tokį 
maistą, kuris labiausiai reika
lingas ir geriausiai tinkamas

i

iš So. Bostono į 
Brocktoną, Šv. Roko parapiją.

Birželio 11 d., po vakarinių
Boston College High Schoolpamaldų, bažnytinėje salėje, į- 

skelbia keturis metus mokslo vyks kuklus viešas parengimė- 
veltui tiems aštunto skyriaus lig proga kun. Sauleno išleistu- 
bemiukams, kurie pirmi išeis'vių ir kun. Baltrušiūno priimtu- 
kvotimams. Šie priėmimo kvoti-jvių. Visiems bus gera proga at- 
mai įvyks birželio 7 d., 9 v. r. sisveikinti su kun. Simeonu 
bernaičiams. ĮSaulenu, kurs taip gražiai du

■ metu South Bostone iškuniga-
Antradienį, 8 v. r. bus gieda- vo ir uoliai darbavosi lietuvių, 

mos šv. mišios už a. a. kun. Ste- katalikų, ypač vaikučių tarpe, 
pono Kneižio, užprašytos per 'Vaikučiai pasigenda savo apaš- 
Dominyką ir Prancišką Zalets- talaičio, 
kus.

Vakare, 7:30 vai. bus birželio'tačiau bus visiems gera proga- 
mėnesio pamaldos. Po pamaldų bu juom pasisveikinti ir šiltai - 
įvyks Balfo skyriaus susirinki
mas “Tag Day” reikalams ap
tarti.

darbą. 
Su giliu dėkingumu.

l'nited Lithuanian Relief Fund 
of America 

105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

J

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA

Nors kun. Antanas
Baltrušiūnas yra jau žinomas,

■pakviesti jį į plačią South Bos
tono darbuotę.

___________________________ I

Trečiad., 7:30 v. v., bus laiko- 
mos šv. Teresės, birž. mėnesio į 
ir Sodalicijos pamaldos.

I

kad
ren-į 
pra- 
taip

Ii

Pritaria turėti Baito “TAG 
DAY”. Pranciškonų Tretininkų 
Brolija savo susirinkime, geg. 
28 d., turėjo svarbių svarsty
mų. Aptarė Brolijos sergančius. 
Pasimeldė už a. a. kun. Stepo 
Kneižio vėlę.

Komisija išdavė raportą kun. 
Vlado Brazausko, MIC., primi
cijų sėkmingo bankieto. Daly
vavo bankiete apie 300 žmonių. 
Valgiai buvo gardžiai pagamin
ti ir tvarkiai svečiams patiekti. 
Visi buvo patenkinti.

Ketv. yra Dievo Kūno šventė. 
Fabrikų šaly, kaip Amerikoje 
šios kilnios šventės iškilmės yra 
keliamos į sekamą sekmadienį.

Ketv. vakare, 7:30 prasidės 
Dievo Kūno Mišparai prie įsta
tyto švenčiausio ir tęsis per 
Dievo Kūno šventės oktavą.

Ketv. vakare taip pat prasi-,
dės Novena prie Saldžiausios, Atsilankymo proga 
Širdies V. J.

Birž. 2 d., tapo iškilmingai pa
laidotas Pranciškus Bernatavi
čius. Jis yra buvęs stambus 
krautuvininkas. Sulaukė 100 
metų. Jo sūnai ir dukterys, kai
kurie, jau yra seni .Jis yra gy
venęs 187 W. 3rd St. Jis mirė 
miesto prieglaudoje.

I
I

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis. Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejus.
Visas tekstes kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
“Darbininkas” 
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

MENDERS, stičerial Patyri
mas nereikalingas. Geras atly- 

Į ginimas, pastovus darbas. Dar
bo aplinkuma maloni.

STANDARD OVERALL CO.
26 Clayton St., 

Dorchester, Mass.
(16-t-4)

I
i So. Boston Fumiture Co.

Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

380* 2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.
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Pristatome alų ir degtinę į namus.
✓

Patarnavimas greitas ir mandagus.

| T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakobinas, savininkas

! 323 W. Broadway, So. Boston, Maso.
Tel. ŠOU 9772

k»CKKKKSXXSK*KS*nB0CKmaSMCm000S000SCM9MnH^

Lankėsi 1 Draugijų Valdybų Adresai PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Pereitą savaitę lankėsi 
Šidlauskas iš Fitchburg, 

(C

Jonas 
Mass. 

Darbinin
ko” spaustuvės reikalams auko
jo $2.00.

Lankėsi nesenai įšvęstas kun. 
. Paviešė- 

vo Kūno šventės procesija bei j?s So. Bostone pas savo tėve- 
eisena su švenčiausiu Sakra- liūs, išvyks vėl į Chicagą. Pp. 
mentu. Eisena žygiuos W. 5th Brazauskai yra LDS 1-mos kp. 
St., C St., W. 6th St., B St., ir veiklūs nariai ir “Darbininko” 
vėl W. 5th St.
bažnyčioje, viena prie mokyklos 
ir viena pre klebonijos.

Procesija. Sekmadienį, birž. 8
d., 2:30 v. p.p., įvyks puiki Die- V. Brazauskas. MIC.

Stotys bus dvi rėmėjai.
Lankėsi p-nia J. Nikštienė, iš 

Amsterdam, N. Y., lydima pp.
Šiuomf visos lietuvių katali-' Akstinų. P-nia Nikštienė yra il-| 

kų draugijos yra kviečiamos su gametė “Darbininko” skaityto- 
vėliavomis ir ženklais dalyvauti j» ir rėmėja, 
šioje eisenoje. Taip pat pavie- 
nianiai. Ir visa Bostono lietu
vių visuomenė.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnicnė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkway — 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 
antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

i

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston, Mass.

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

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrenginiais. Atlie
kame visokius darbus namų |
taisymo.

GRABOR1AI

MA

Užsisakykite Tonika Pas Mui
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prioincrmesr

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Aoew Islingtoiu Mass.

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

—
Sveikiname. Sveikiname So. ] 

Bostono ir kitų kolonijų vyrus' 
ir jų dvasios vadus už taip iš
kilmingą Vyrams šventą Va-j 
landą, laikytą, Brocktone, kie
me prie Seselių Jėzaus Nukry- 
žiuto Motiniško namo, birželio j 
1 d., 3 v. p. p. Kreditas mūsų į 
vyrams ir jauniems Šv. Vardo 
draugijų dvasios vadams kuni
gams už tokį nuoširdų pasidar
bavimą. Malonu, kad ir lietuviai 
vyrai pradėjo sekti pamaldumą 
kitataučių vyrų katalikų.

Birželio 1 d., Milda šilalytė iš-, 
tekėjo už Chester C. 2akrzews- 
ki, gyv. 280 E St.

Šeštadienį lankėsi prof. J. Ži
linskas su žmona ir dukrelėm iš; 
Waterbury, Conn. Pp. Žilinskus 
atlydėjo dr. Pr. Galinis ir inži
nierius P. Labanauskas.

AMERICAN 
REDCROM

!

i! 
i' 
i!

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j • 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems j > 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: J

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. >

Pristatome Alų ir Tonikų

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKZ 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojss 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Sosto* 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mam. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių D i rektorių® Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boeton 1437 
ŠOU Boeton 3950

Teismas Už Iidavystę Latest Style
High Grade...

SHOES En.Birželio 2 d. Bostone, Fe- ■ 
deraliame Teisme prasidė-į 
jo Douglas Chandler iš 
Baltimorės teismas. Jis, 
kaltinamas už išdavystę. 
Jis, kaip laikraštininkas,; 
per Berlyno radio skelbė! 
nacių propagandą, kada jo 
šalis JAV kariavo su Vo
kietija. Teismui pirminin-i 
kauja teisėjas Francis J.į 
W. Ford. 1

At Izovvest Prives
For Foot Troublc of Arty Kind 
Visit Us for Frcc Examination

W0MENS NYLON HOSIERY

LAURICELLA'S
Tą dieną tapo pakrikštyta 

Maria Gloria Jono Marijos 
(Ambrožiūtės) Clarey, gyv. 293 
Bolton St.

373 Broadway
at E Street

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadivay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY rUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2809



Antradienis. Birželio 3 d.. 194?

LIETUVIŲ STOVYKLOJE 
VOKIETIJOJE

Pasikalbėjimai maisto sandelyje
nes nerūgšti. Tik bėda, 
kad jos neužtenka mūsų i 
šeimai. Gera mums buvo; 
pernai, kai gaudavom pa-! 
kietėlius per UNRRĄ. At-! 
simenu, rodos. nežinai 
žmogus, kuri konservų dė
žutę pirma atidaryti. Bet i 
dabar...
— Juk matyt ir mūsų 

globėjų ištekliai išsisėmė. į 
Be to, mes jiems negi esam: 
sava tauta. Dabar kiek-; 
vienas truputis, kuri gau
ni yra skanus, kalbėjo ki-! 
ta.

Pagavęs jų kalbą vienas

BROOKLYN, N. Y.
8

Įspūdingas Jaunimo
Pasirodymas

Sekmadienį, gegužės 25 d..

suomenes talka dvasiškijai yra 
kilni Kat. Akcija. Dar gyvu žo
džiu prabilo kun. J. J. Jakaitis, 
MIC., daug Eurojx>s vargo ma
tęs kun. V. Rimšelis, o raštu 
sveikinimus atsiuntė tremtinės 1
Seselės iš Vokietijos, Seserų Apreiškimo par. Katalikų Jau- 
Gilda — Chicagos skyrius, kun. nimo Dr-ja (CYA) suruošė pui- 
Dr. K. Urbonavičius ir kiti.

Sumanymai ir Nutarimai
Ypatingai karštą žodį pasakė Mišri choro grupė iš virš 50 

Gildos sumanytojas ir organi- asmenų, programą lietuviškų - 
zatorius kun. J. Dambrauskas, 
MIC. Jis padrąsino! jog ne pra
džia, o pabaiga darbą vainikuo
ja ir sėkmingumas laimimas ne

kų koncertą - šokius parapijos 
auditoriume.

j ---------- . _ -----------

angliškų dainų ir piano solo iš
pildė tikrai meniškai. Skoningai 
Išrinktos dainos, žavėte žavėjo 
publiką, kuri pripildė erdvią sa- 

skaičiumi ,o uolumu. Prašė vei- ° nuoširdūs ir gausūs aplo
kime įsidėmėti keturias pasise- dismentai rodė įvertinimą prog- 

la-

Gražieji Lietuvos ežerai

Prancūzy Ir Amerikiečių , 
Generolas Apie Lietuvos

“čiurli n o” ansamblis 
vadovaujamas A. Mikuls
kio savo nuolatinėje gyve
namojo vietoje prancūzų 

i okupacinėje zonoje Det- 
tingen bei Urach, kukliai 

xxa.nnviiao nuLiuz-m i“ paminėjo savo koncertu 
vėl tyliai laukti savo eiles \ ., -•J ..J ; dvidešimtinę.

Iliustruojant skaičiais, 
veikla atrodė

I

Dabar lietuviai maistą iš 
sandėlio gauna nustatyto
mis valandomis, alfabeto 
tvarka. Kiekvienas žino 
savo laiką. Todėl eilės ne- 
besusidaro perdaug ilgos.

Tokioje nedidelėje eilėje 
laukiau maisto. Girdžiu 
žmonės šnekasi, kiti juo
kauja. Netoli, pirm manęs 
stovėdamas žmogus, kurs 
turi kūdikį 10 mėnesių, 
skundžiasi:
— Gauna mano mažytis į

savaitę 30 gr. sviesto. Juk 
tai yra. galima sakyti, vie
ni juokai. Už poros dienų
nebėra jam jau to sviesto vyras juokėsi: 
ir duok ką nori. — Dabar

Greta jo stovintysis pa- rūpestis: 
taria:

— Nagi vežk ką 
rams” (vokiečių ūkinin- Jo tuos žodžius palydėjo 
kams) kokius senus batus kelių žmonių juokas, 
ar ką iškeisi. primokėsi ir Kaimynas neleidžia jam 
gausi sviesto.

— Žinai prieteliau, nepa- ir paklausia: 
retinu aš aplankyti kai- — Jei vežtų į Angliją ar 
mą. Ūkininkai jau į senus Kanadą šeimas su mažais ansamblio

taip:
Ansamblis įsteigtas Vie- 

gal vis sun- noje 1944. VIII. 28 d. Ken
kiau nebūtų. Tegu tik an- certų klausėsi 101.670 
glai veža, važiuočiau nors klausytojų iš jų 32,620 ka
rčioj. riškių ir 69,050 civilių.

Beveik gale eilės stovi Skirstant tautybėmis an- 
trys gimnazistai. Vieno tė- samblio koncertų klausė- 
vas žuvo karo audrose nuo! si: 25.130 prancūzų karių. 

Bet bombų. Kiti du nežino, kur 4170 amerikiečių 
Gal nėra po jų tėvai. Ir ar jie gyvi?

Gimnazistai pabalę. Ta- kų karių 
pusėje sto- čiau jų veidus puošia nors burgiečių.

VARGD. SESERŲ RĖMĖJŲ
SEIMAS

»

ir 
at-

yra tik vienas 
ką parsineši iš 

sandelio suvalgyti šiandie 
“bau- ar rytoj.

ūkinin-

i

kimo sąlygas: vieningumą, narnos dalyviams. Dalyvavo
šventumą, apaštalavimo ir uni- bai daug jaunimo, 
versalumo (katalikiškumo) j Gerai išlavintas choras 
dvasią. sklandus susidainavimas

Metinę veiklos apyskaitą vai- siekta vadovaujant gabiai ir e- 
dybos vardu perskaitė Sės. Au- nergingai vadovei Aldonai Lu- 
gusta. Rūpintasi organizuoti cas - Wytenus. Aiški tarmė, ar 
naujus Gildos skyrius, populia- angliškai ar lietuviškai rodė rū- 
rinti 
darbus ir 
koplyčios 
stangų iš 
tremtines 
tremtiniams stengtasi padėti. Atrodė kaip tikrų profesionalų 

ir atnau- choras. Chorui akompanavo ga- 
kuriuose gy- bi pianistė Eleanore Jecewicz.

Piano solo (dviem atvejais) 
uždaros rekolekcijos, meistriškai išpildė Jonas Ska-

t •visuomenėje Vienuolijos pestingą kiekvieno pasiruošimą 
siekius, kelti fondą šiam koncertui. Vienodas apsi- 
pastatymui, dėta pa- rengimas (vyrai mėlynais švar- 
Euro|)os parsikviesti kais — merginos ilgom baltom 

Seseles ir kitiems suknelėm) darė gražų įspūdį.

N. Pr. Seserų Gildos Seimas vyskupo Jurgio Matulevičiaus 
šiemet įvyko Putnam, Conn. asmenybę pasakė kun. Dr. V. 
vienuolyne gegužės 30 d. Prasi
dėjo vienuolyno koplyčioje iš
kilmingomis mišiomis, kurias 
atnašavo kun. P. M. Juras, kun. 
Br. Vitkui ir kun. Dilioniui asi
stuojant. Nedidelė koplyčia ne
galėjo sutalpinti visų atstovų ir turi savo vietą ir palieka pėdsa- Rengtos 
svečių. kus, atošvaistes. Varg. Sesei-ų šiomis kryptimis veikimo dar! ralis. Jis yra šv. Jono universi-

į Pamokslą apie šventą arki- Kongregacijos įsteigėjo ir Ma- 
rijonų atnaujintojo arkivysk. 

nelengvas. Lietuviškos Jurgio asmenybė yra šviesiau- 
dainos, šokio ir muzikos šia žvaigždė naujųjų laikų Lie- 
pergalė svetimtaučiuose tuvos padangėje, neatskiriamai 
buvo laimėta po didelio ir susijusi su sostine Vilniumi, su 
kruopštaus pasiruošimo, Aušros Vartų mistika. Tautos, 
perėjus karo ir kitų gyve- kurios tokių vyrų turi, negali 
nimo aplinkybių skaudžią žūti. Baigdamas pamokslinin- 
Odisėją. Žymusis Pary- kas linkėjo arkivyskupo Jurgio 
žiaus gynėjas generolas gyvajam kūriniui kuo sėkmin- 
Margueritte Lit Ližė, bū- giausiai klestėti, 
damas vienose užsieniečių Po pamaldų Seselės Seimo da- 

metu įvairio- meno kolektyvų varžybo- lyvius pavaišino lietuviškais
“ ' • Badene komisi- pietais, kurių metu ilgesnį svei-

----------- -------- ----- _— —~. _ imis nuvažiuota 19.221 km. jos pirmininku ir pripaži- kinimo žodį pasakė kun. P. M. 
nos kepaliukus, šnekasi: Už lango, gatvėje sukasi)įr aplankyta 85 atskiros nęs tose varžybose “Čiur- Juras ir tuoj pat jis išskubėjo į
— Kai šįmet pradėjo šaltokas vėjas. Galvoje pi- Į vietovės visose triiose Vo- lionio” ansambliui pirmą- savo draugo a. a. kun. st. Knei- 

mums duoti kukurūzinę naši mintys: 
duoną, negalėjau nuryt. Ji ■ 
taip daug skiriasi nuo ru- gyvenimas;... 
ginęs. Tokia kieta, sausa. Prisimena Tėvynė, Sibi-
— Negalėjau ir aš. sako ras. Ten mūsų artimieji!

kita, bet dabar jau pripra- dažnai, gal nei juodos duo- 
tau. Ir man kartais net ge- nos neturi... 
riau patinka už ruginę, A. Prunskytė.

batus nebe labai žiūri. Už vaikais, ar važiuotumei? 
juos sviesto vargu gauti, — Važiuočiau, 
nebent šešetą kiaušinių, ir gyvenčiau.
Jiems “auslenderiai” ne
pagaili pasiūlyti ir naujo 
apavo — kad tik ką gauti.
— Aš tik juokiuosi. Juk 

kuris "auslenderis” nežino 
dabar to kieto biznio su 
vokiečių ūkininkais, 
ką padarysi, 
karo taip lengva ir jiems.

Kitoje mano

Dirbčiau

karių,
2820 anglų karių, 300 len- 

ir 200 liuksem-

vedamos moterys ir žiūrė- neperdidelis jaunatviškas! Gastrolių metu įvairio- meno kolei 
damos į lentynose gražiai linksmumas ir ryžtingu- mis susisiekimo priemonė-se Baden - 
sudėtus kukurūzines duo- mas. m 001 v™ :-in« nirmini

Rimšelis, MIC., neseniai iš Ro
mos atvykęs. Jis palygino žmo
nes su žvaigždėmis, kurių vie-
nos yra didelės, kitos mažesnės, Thompsone praplėsti

mažiau jįnti Ręst Home, I _
spindi, bet visos Kūrėjo plane vena jau septyniolika senelių.!
vienos daugiau, kitos

daug reikalinga ir ateityje. jtete chemijos profesorius - asi-
Po pasisakymų įvairiais vei- stentas, bet šalia savo atsakin- 

kimo klausimais ir sumany- go darbo universitete, yra ta
rnais Rėmėjų Seimą nutarta kas lentingas ir muzikoje. Kiekvie- 
metai šaukti gegužės mėn. 3 nas numerio išpildymas buvo 
sekmadienį, o pikniką kas me-,atliktas meniškai, už tai publi- 
tai turėti liepos mėnesio pasku
tinį sekmadienį, kai mergaičių 
stovykla uždaroma, šiemet sto
vykla (kempė) atidaroma bir
želio 29 d., baigiama gi liepos 
27 d. Už pragyvenimą savaitei 
reiks mokėti tik $12.50. Pikni
kas bus su įdomia kultūrine 
programa ir, jam besirengiant, 
jau dabar platinamos laimėjimų 
knygelės.

Birželio 12 d. prasideda trum
pos uždaros moterų rekolekci
jos. Gilesniam katalikiškam iš
siugdymui ir organizuotos 
dievybės bangų sulaikymui 
darų rekolekcijų paskirtis 
nepa vaduo jam a.

Mandatų komisija pranešė Į pažiba Apreiškimo 
buvus 42 atstovais ir būrį sve
čių, tarp kurių matėsi poetas J. 
Aleksandravičius, rašytojas A. 
Vaičiulaitis, kapt. P. Labanaus
kas, prof. J. Žilinskas, p. V. rios dažnai žūsta niekeno nepa- 
Šimkienė ir kiti. Aukų Seimo stebimos. Į tai reikalinga įdėti 
proga gauta 1569 dol. i daug darbo ir rūpesčio. Už tai

Priimtos rezoliucijos H 2910'jam dėkingas netik jaunimas, 
biliui paremti (tremtinių JAV,bet ir visi tie, kuriems tenka 
įsileidimo reikalu), tremtiniams praleisti malonių valandų to- 
kitokios paramos teikimo reika- kiuose parengimuose.
lu ir Varg. Seselių Kongregaci-; Pasisekimu šio parengimo 

daugiausiai rūpinosi kun. B.
Į naująją valdybą išrinkti: Kruzas su plačiai sudarytu pa- 

pirm. M. Karinauskienė, vice- rengimų komitetu ir kun. A. 
pirm. M. Giraitienė, K. Šimkus; Petrauskas.
sekretoriais — F. Zakaraitė irj Linkėtina, kad šis koncertas 
K. Čibiras. Kasininkė — Sės. būtų paskatinimas didesniems 

' Augusta. į jaunimo darbams. Pageidauja-
Padėkos žodį tarė Motina A- ma daugiau meniškai kultnrin- 

loyza. 'gai paruoštų parengimų. B. S.
Seimas baigėsi vienuolyne 

jaukia vakariene. Dalyviai bu-Į
’ vo patenkinti gera nuotaika ir šimtą mokytojų.

Seselių vaišingumu. C. Georgės Herbert.

sudainavo 
ypač “Mano 
Anterio taip 
savo dalį.

Skarulytė 
pasirinktas 
Rožė”. Ro- 
pat išpildė 
Lietuviškai 

Abiem a-

ka keletu atvejų pageidavo pa
kartojimų.

Solistės: Agnės 
gražiai 
dainas, 
salita 
gražiai
dainavo "Lopšinė”, 
kompanavo J. Skarulis.

Aldona Lucas - Wytenus ne
tik gabi choro mokytoja bet ir 
dainininkė, pasirodė dainuoda
ma solo dalis “Karvelėli” ir “In 
a Monastąry Garden”. Tai yra 
stambi meno pajėga, tad pagei
dautina, kad savo talentais ne
kartą pasirodytų lietuvių tarpe, 

į Šis jaunimo pasirodymas yra 
parapijai.

Nuoširdus ir nuolatinis kun. 
kleb. N. Pakalnio rūpinimasis 
jaunimo reikalais, sudaro progą 
pasireikšti meno pajėgoms, ku-

. . , - . lir aplankyta ------ -- ---------- ----
pradėjo šaltokas vejas. Galvoje pi- į vietovės visose trijose Vo- lionio” ansambliui pirmą- 

kieti jos okupacinėse zono- ją vietą, pareiškė: “Aš bu- žio šermenis.
— Koks kietas žmonių se Ansamblio sąstatą šiuo vau liudininkas aukštos Posėdis

|metu sudaro 43 žmonės. .kultūros, išaugusios iš se-! 
; Kelias nuo pirmojo iki nos šalies. Sužavėtiems 

koncerto buvo žiūrovams atrodo, kad jie 
mato jaunas meragaites 
šokant smėlėtame Baltijos 
pajūry, kad jie girdi vėjo 
šlamesį pušų miške. Pasi- komisiją sudarė 
rodymas jaudino dar ir gi- (VVorcester), 
liai išreikšta savo gimtojo (Manchester), 
krašto nostalgija ,gražaus ton). Į rezoliucijų komisiją įėjo 
tolimo krašto. Aš linkiu kun. J. Dambrauskas, adv. Mi- 
“Čiurlioniui” pasisekimo, leris, kun. V. Rimšelis. Pernyk- 
kurio jis yra tikrai ver- štį protokolą Sės. Augustai per
tas”. 'skaičius, sekė sveikinimai. Pir-

“Čiurlionio” dainas ir šo- miausia buvo perskaitytas 
kius buvo labai pamėgęs Hartfordo vyskupo H. J. O - 
USA armijos gen. Smith. Brien laiškas su palaiminimu ir 
Atsisveikindamas SU savo linkėjimais taip kilnią Seserų darbų rėmimu, 
karine karjera ir pereida- Kongregacijai paramą ir jų dar
nias i diplomatinę, sykiu bams talką vis plėsti, žodžiu 
švęsdamas savo gimimo sveikino iš Worcesterio sky- 
dieną generolas buvo pasi- riaus — p- Giraitienė. ir. įteik- 
kvietęs Čiurlioniškius, vie- dama auką pranešė, kad jų sky- 
nintėlius iš civilių, tarp sa- rius turi 30 narių. Hartfordo 
,vo karininkų į pietus. “Aš skyriaus pirmininkė p. Koladie-

Prof. Bernardinas Grauš- girdėjau apie lietuvius dar nė pranešė jų skyriaus narių 
, .. Amerikoje”, sakė savo at- esant 45; paskelbė kiek surink-

sisveikinimo prakalboje ta aukų ir kas manoma veikti, 
generolas, bet aš jų nepa- Bostoniečių vardu kalbėjo ir 
žinau. Tik iš šitų lietuvių auką įteikė p. Ausikaitė. Water- 
meno atstovų ..aš pažinau buriečiai sveikino per p. Kari- 
lietuvius ir juos pamilau, nauskienę net su keliom šimti- 
Aš išvyksta iš čia, bet jū- nėm. 
sų reikalus aš laikysiu Ilgesnę kalbą pasakė adv. Mi- 
prie širdies kaip savuo
sius”. Tai tas pats genero- darbų ir jų tikslų svarbą, advo- 

............ džiaugsmo, kad 
tikybos ir tautybės išsaugoji
mui, dieviškos meilės skleidi
mui Dievas suranda pasiauko
jusių žmonių mūsų pačių tarpe. 
Tarp kitų darbų Seselės veda 
vasaros kempę (stovyklą) lie
tuvaitėms, kur mergaitės daug 
išmoksta. Kalbėtojas prisimi
nė ir mūsų tautos tremtinius; 
jų gelbėjimo tikslu vėliau buvo 
priimtos rezoliucija. 

Kun. J. Kuprevičius, MIC.. 
pastebėjo, kad kunigai ir vie
nuolės negalėtų savo apaštala
vimo darbų padaryti be pasau
liečių paramos. Plačiosios vi-

PROF. TEV. BERNARDINAS 
GRAUSLYS, O.F.M.

Dr. Tėv. Bernardino jo sunkios kelionės po visą 
Grauslio atvažiavimas į A- š. Italiją, ieškant niekam 
meriką atnešė begalini nežinomų lietuvių, kad' 
džiaugsmą jaunai besiku- jiems padėjus moraliai ir 

lietuvių Tėvų materialiai. Jo atsilanky-; 
mas į lagerius ir i civilines' 
stovyklas įnešdavo daug 
saules ir suraminimo. Vi
sada sakydavo: “Vyrai, 
laikvkitės’ Tėvynė mūs 
laukia”. Po to suskambė-j 
davo tautos himnas, atlai
kydavo šv. Mišias, paša-, 
kydavo pamokslėlį. Į „____ I

Kelionės iš vienos vietosllys, O.F.M.,, tik atvykęs iš 
. , tai buvo kasdieni-'Europos, 
niai tėv. B. Grauslio var- ----- -----
gai. ] • ‘

Tėvą Bernardiną galima kingumą

riančiai lietuvių Tėvų materialiai. 
Pranciškonų Provincijai.

Tėv. B. Grauslys aukštą
jį mokslą išėjo Romoje. 
.Antonianum Universitete, 
baigdamas šv. Teologiją 
daktaro geriausiu laips
niu (summa eum Įaudė). 
Iš Romos persikėlė į Mila
no Švč. Jėzaus Širdies uni
versitetą. kur studijavo fi
losofiją, taipgi baigdamas j kitą 
daktaro laipsniu.

Tuojau buvo pakviestas 
j Romą profesoriauti ir 
dirbti garsioje Škotistų 
sekcijoje.

Šalia mokslinio darbo, 
jis neužmiršo ir lietuvių 
tremtinių. Matydamas jų 
vargingą padėtį, važiuoja 
iš Milano į Romą — Lietu
vos pas:untinybę, ieškoti 
pagalbos. Po sunkios ke
lionės, nes buvo sunaikin
tos visos susisiekimo prie
monės. grįžta iš Romos su 
pirma pinigine parama ir 
linksma žinia, kad lietu
viai prievarta nebus veža
mi į “Didžiąją tėvynę”, tai _ . v. . . ... ,---- ---------- r o —

nūs ir sazmingi vyrai, JĮeįiįo> jų suramintojo

palyginti Bernardo Braz
džionio “žmogui”:
"Baltas, baltas kaip vyšnios 

viršūnė.
Žydro veido kaip žydraus 

dangaus.
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasauli keliauja žmogus”.

*

Gildos Seimo posėdį atidarė 
Sės. Aloyza. Pirmininkauti pa
kviesti Dr. Kun. V. Andriuška, 
MIC. ir E. Koladienė. sekreto
riauti — K. Čibiras. Mandatų 

P. Zakaraitė 
P. Braškienė 
R. Sanda (Bos-

I 
<

irta

leistuves, pareikšdami dė- 
už nenuilstantį

darbą.
Buvo

Lietuvos
priespauda, —__ _
kykla, Lietuvos atkūrimas
— savanoriai, Laisva Lie- las, kuris dabar USA ats- katas išreiškė

pavaizduota visa 
kančia. Carų 

motinos mo- leris. Pabrėžęs Seserų dirbamų

šū- tovauja Maskvoje. 
“Čiurlionis” jau atliko 

Tėv. savo misiją tremtyje. Va- 
per dovaujančiųjų veiksnių 

Salė rūpestis, kad jis pakliūtų į

tuva ir vėl okupacija, i_
viai, karas, viskas parem-

_ . .ta choro dainomis.
skrisi y ziamus lietuvius Bernardinas aiškino

jis visada užstodavo, eida-'įkrofoną itališkai. ;------- t
mas pas stovyklų virsimu- buvo pį]na žmonių, daugu- užjūrį, kur jo misijai būtų 
kus ir įrodydamas įtikin- ma ve^ė. Viskas praėjo plati dirva. O jis neapvil- 
davo anuos, kartais net PD:SU didžiausiu pasisekimu, tų. 
priesaika, Vad lietuviai Tremtiniai pasiliko nu
yra garbingos tautos su-----

be- 
už- 
yra

Gera motina vertesnė už

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo vra skiriamas ŠVČ. P. 

MARUOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuo
se rinkdavosi į berželiais nukaišytas sekly
čias ir ten suklaupę prie Dievo Motinos pa
veikslo užtraukdavo SVEIKA MART.TA, 
DIEVO MOTINA! Palaikykime tas gražias 
tradicijas ir čionai Amerikoje — melskimės 
prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MftNESTO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge

gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina tik 50c.
Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c ir šią iškarpą ir 
užadresavę:

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
Vasario 16 d. proga Vyk- 

’ s.Y'jliūdę, netekę gerojo tėve- domoji Taryba Čiurlionio 
1 nip ” • ... ansambliui skyrė premiją

$5,000 RM. už lietuvių me
V militarinė ...verti laisves ir geresnio 
Bernardinas gyvenimo.
BALF sky- Jam išvažiuojant į Ame-

užtikrino J 
va’džia.

Dr. Tėvas 
paskiriamas 
riaus šiaurinėje Italijoje į- riką. Italijoje esantieji lie- 
galiotiniu. Čia prasideda tuviai surengė puikias iš-

5

pėjo.
Sveikiname laimingai at- no garsinimą tarp sveti- 

vykusį ir linkime geriau- mųjų. Lietuvai Vaduoti 
sio pasisekimo Amerikos Sąjunga taip pat įteikė 
lietuvių tarpe. P.R. i “Čiurlioniui” 5000 RM.

Šiuomi siunčiu 50c ir prašau prisiųsti man “Gegužės Mėnuo" kny
gutę.

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


