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Stalinas ir... Antikristas
Sensacija iš Romos 
Ką tai reiškia?
Jokių nuolaidų komunizmui

Knygelėje “Komunizmas ■ 
Antikristo religija” pabrėžiama, 
kad bolševikinis komunizmas y- 
ra netiek ūkinė bei politinė sis
tema, kiek tam tikra gyvenimo- 
žiūra bei religija. Tačiau šioje 
paskaitoje niekur neįrodinėja- 
ma Staliną esant tikruoju An
tikristu. Pažodžiui rašoma taip: 
“Vargiai tikslu būtų manyti, 
kad asmeninis Antikristas žmo
nijoje jau yra ir kad pergyvena
me pačias tamsiausias krikščio
nybės sutemas. Kaip prieš Kris
taus gimimą turėjo būti pareng
ta dirva Jo atėjimui ir Jo E- 
vangelijai, taip ir prieš Anti
kristo pasirodymą reikalingas! 
jam kelio paruošimas, kas gali 
ilgai trukti. Mums betgi atrodo, 
kad demoniškoji bolševizmo sis
tema šitą paskirtį ir atlieka. Il
gesnį ar trumpesnį laiką ji 
truks ir ką savo vietoje paliks, 
vargiai kas iš gyvųjų galėtų pa
sakyti” (39 pusi.).

Ką nors skaitant geriau būtų 
per daug neskubėti. Kitaip per
skaitomi dalykai, kurie dar ne
parašyti.

CHJEF 0F
R E FE RE?;
COFLEY

C e-----------------------------------------------—e i

I
 Katalikas, kurs neremia t
* katalikiškos spaudos, ne- 1 

turi teisės vadintis geru ; 
Bažnyčios vaiku. Į

Vyskupas Kettelerta.
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:Lietuvių TAGJjAY Bostone įspūdingasKun Pr._M.Juro

I

Šeštadienį, birželio 28 d., 
Bostone įvyks BALF 17 
skyriau; Tag Day — Au
kų Rinkimas gatvėse ir į- 
staigose. Visi lietuviai ir 
lietuvaitės turėtų išeiti į 
gatves ir rinkti aukas Lie
tuvos tremtinių šelpimui 
Europoje.

Komitetas šaukiasi ir ku
tų lietuvių kolonijų pagal-i 
bos. Daugiau žinių apie į 
ruošiamą TAG DAY telpa! 
kituose šio numerio pusią-1 
piuose.

Nubaudė 22 Pikietierius Už 
Teisino įsakymo 

Paniekinimą

Tei-Milwaukee, Wis.
sėjas R. J. Steinle nubaudė 
22 CIO Automobilių Uni
jos skyriaus narius už teis
mo įsakymo paniekinimą. 
Kiekvienam paskyrė nuo 3j 
iki 5 mėnesių kalėjimo.! 
Taipgi unijos skyrių nu-į 
baudė $250.

Teismas buvo uždraudęs' 
masinį pikietavimą prieš 
Allis - Chalmers kompani
ją. Nubaustieji neklausė 
teismo įsakymo ir masi
niai pikietavo.

Dabar Prieš - Amerikie
tiškos Veiklos Tyrinėjimo 
Komitetas tyrinėja nuteis- 

' tųjų bylas. Sakoma, kad jų 
tarpe esą komunistų 

' komunistų pakeleivių, 
1 rie streiko metu veikė 
munistiniai.
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Jubiliejaus Minėjimas
Jo darbo nežino tik tas, kurs neskai- 
laikrašcių... - Pavyzdingas 20-jo 

*••• Palaikykime savo 
... - Kun. Ju-

to 
amžiaus kunigas 
tautos tradicijas - kalbą 
ras yra geriausis palaiminimas para
pijai - lietuvių tautai... Švenčia jubi
liejų neturėdamas sidabro plaukų... - 
Auksinio jubiliejaus Mišias celebruos 
Vilniuje. - Ne man, ne man, bet Tau 
tebūnie, Viešpatie, garbe...

Žinių agentūra perdavė Vati
kano dienraščio L’Osservatore 
Romano poros straipsnių san
traukas. Tuos straipsnius rašęs 
vyriausias redaktorius, kurio 
pastabos pasauliniais reikalais, 
paprastai, atatinkančios šv. Tė
vo mintį. Minimų, straipsnių 
citatos, atskiri sakiniai mums 
rodosi keistokos, jei jos tiksliai 
perduotos. Jau nevieną kartą 
buvo atsitikę, ypač karo metu, 
kad korespondentai žinias per
duoda netiksliai, kaikada net iš
kraipytai. Vėliau katalikiškoji 
spauda sensacinguosius Vatika
no dienraščio straipsnius persi
spausdins ištisai, tada ir žinosi
me, ką apie juos pasakyti.

•

Tuo tarpu, pagal laisvamaniš- ( 
kosios spaudos pranešimus, iš
eitų, kad L’Osservatore Roma- ; 
no raginąs Sovietų Sąjungą ir 
JAV rodyti daugiau savitarpio 
susipratimo, vengti ideologinės 
kovos ir ieškoti praktinių kom
promisų (nuolaidų). Atidėti į 
šalį idėjinius skirtumus, užtik
rinti Rusijai saugesnes sienas, 
nematyti jos agresingumo — 
tai skamba jau beveik Crippso 
ir Wallace žodžiais. Lemiamoje 
žmonijos kovoje už krikščioniš
kąją civilizaciją ar bolševikinę 
barbariją kažin ar Vatikanas 
girsis pilnu bešališkumu ir kaž
kokiu realizmu, kurį minįs ger
biamas Romos grafas redakto
rius. Kaip patirtis rodo, iš da
bartinių Kremliaus viešpačių ti
kėtis kokių nuolaidų yra tuš
čias dalykas, na, o kokias dar 
didesnes nuolaidas Amerika ga
lėtų padaryti? Padovanoti Mas
kvos budeliams dvi “vyresnią
sias Bažnyčios dukteris” — Ita
liją ir Prancūziją? Atsidūrę 
prie Afrikos ir Lamanšo krantų 
“rusai” juk turėtų dar sauges
nes savo imperijas sienas...

Vatikano dienraštis yra rim
tas informacijos ir katalikiškų
jų principų skleidimo laikraš
tis, bet jis dar nereiškia paties 
Šv. Tėvo balso. Sąmoningi ir 
drausmingi katalikai nesvyruo
dami priima Popiežiaus žodį 
kaip neginčyjamą tiesą tikėjimo 
ir doros dalykuose, ypač kai Šv. 
Tėvas kalba iškilmingai — ex 
cathedra. O tokia forma Kat. 
Bažnyčios Galva bedieviškąjį 
komunizmą yra aiškiai ir nedvi- kos” (Pop. Pijaus XI enc. Apie
prasmiškai pasmerkusi: “Ko- ateistinį komunizmą),
munizmas yra klaidingas giliau

ar 
ku- 
ko-

Sirijoje Žuvo 15 Žmonių

Sesuo Mary Paul, Carney ligoninės, So. Boston. viršininkė, padeda vainiką 
prie Andrew Carney, “The Carney” įsteigėjo, paveikslo. Carney ligoninė pra
dėjo 85-tus metus darbo dėl sergančiųjų, įvairių įsitikinimų ir kilmės. Ceremo
nijoje dalyvauja (iš kairės į dešinę) Miss Dorothy M. Biggins, ligoninės rekor
dų knygyninkė; Laboratorijos direktorė Katherine E. Hennessev; Mrs. Wil- 
liam L. Buckley, pirmininkė, Carney Slaugių Alumnų organizacijos; William 
H. Taylor, ligoninės patarimo tarybos narys ir namo fondo komiteto pirminin
kas; ligoninės kapelionas, kun. Joseph P. McCall; viršininkė. Sesuo Mary Paul, 
ir Carney Namo Fondo egzekutyvis direktorius,- Jol n E. Hurley.

Laurence, Mass. — Iš siurbiasi ir į USA lietuvių 
skaidriai mėlyno dangaus kūną... Nuo tos nelaimės 

i saulutė siuntė savo šypse- gelbsti geri kunigai. Vie- 
įnų spindulius, kai pereitą nas iš jų kun. Juras. Jo 
sekmadienį, birželio 22 d., darbo nežino tik tas, kurs 
9 vai. rytą, apie dvidešim- neskaito laikraščių, neda- 
ties kunigų procesija Law- lyvauja veikime... Dievo 
įrence, Mass. žygiavo į lie- Apvaizda padėjo jį į Law- 
'tuviškąją Šv. Pranciškaus rence ir jo įtaka jaučiama 
bažnyčią iškilmingai įve- po visą Ameriką. Tepalai- 
dant sidabrinį kunigystės mina jį Dangus šimtu me- 

; jubiliejų švenčiantį popu- tų, tegu jo auka bus priim- 
liarųjį kleboną kun. Pr. M. ta kaip Izaoko, o jo siela 
Jurą. Auksiniuose liturgi- tebūnie skaidri kaip šv. 
niuose drabužiuose prie ai- Jono...” 
.toriaus jubiliatui asistavo Komunijos metu choras

KARAS VAKARU SU RYTAIS ' Italijos PrefllierSS Vd GaVO .diakonas kun. Dr. Jančius, taip jautriai ir galingai 
-Marijonų provinciolas, ir traukia —O sacrum con- 
Isubdiakonu kun. Pauliuko- vivium... O šventoji puota, 
nis, MIC., abu kilę iš Law- kurioj Kristus priimamas., 
rence parapijos. Vyskupo Ir tuo metu beveik ašaras 
soste — Bostono arki vys-išspaudžia, kai mūsų va- 
kupas Richard J. Cushing, dovaujantieji inteligentai, 
D. D., asistuojamas kun. kaip red. Laučka, prof. 
P. Virmauskio ir kun. Pr. Račkauskas, red. Čibiras... 
Juškaičio, kitoj presbiteri- drauge su daugybe parapi
jos pusėj prel. Ambotas, jiečių priima šv. Komuni- 
prel. Murray, Seminarijos ją.
rektorius, ir prel. Doyle. j Po mišių anglų kalba pa- 

Nepaprastu menišku pa- mokslą pasakė J. E. arki- 
jėgumu skamba Šv. Jono vyskupas Cushing: 
seminarijos choras vad.l — Prieš 25 metus mes 
kun. Shea, su stipriais so- su kun. Juru buvome drau- 
listų balsais. Keletas eilių ge seminarijoje. Jis buvo 
suolų užpildyta seserų vie- pavyzdingesnis semina- 
nuolių. ristas už mane. Ir dabar,

Pamokslą lietuvių kalba po 25 metų, jis tebėra pa
sako kun. J. Balkūnas, pil- vyzdingas seminaristas ir 
nas nuoširdumo ir ugnies, 20-jo amžiaus kunigas, 
kaip visada. Nupasakojęs, Pirmais amžiais būti kuni- 
kaip apaštalai gavę šv. gu buvo beveik ką būti 

■ Dvasios dovanas, prabyla: kankiniu . Kas pateptas a- 
i — Lietuvos Bažnyčia — liejais, buvo vėliau patep- 
jauniausia katalikų seimo-,tas savuoju krauju... Mūsų

NEIŠVENGIAMAS.
to? Tai atsakydavo — ka- 

pasikeitimams nuolių.

New Yorkas — šiomis*
dienomis Mayadine, Sirijo- i^neuiį tolimi 
je, susidaužė Pan Amen- 
can World Airways lėktu- Dauguma italų krypsta į 
vas. Toje katastrofoje už-Jung. Valstybes. Komu- 
mušta 15 žmonių. Įnistų vadas Togliatti kal-

Dvidešimt du kiti kelei- tina Jung. Valstybes u’ 
viai ir įgulos nariai i 
gelbėjo. Lėktuvas lėkė iš reikalus.
Karachi, Indijos. į Istan- niekad neįtiksi. Jie tik Sta 
bul, Turkiją.

Roma, Italija, birž. 23
Vykstant
Balkanuose, Prancūzijoje,1 Gyvenimas pasikeitė. Da-' 
Italija rimtai galvoja kur bar Maine valstybėje už- 
krypti? Italai rimtai gal- augintos bulvės lošia svar- 
voja ir plačiai kalba, kad bią rolę Berlyne. Rusai ne- 
karas tarp Rytų ir Vakarų pristatė, kaip buvo pasiža- 
yra ne tik neišvengiamas, dėję, iš savo zonos bulvių.

Berlynas dabar gauna 
i bulvilJ iš Amerikos arini- 

jos. Taigi bulvės gali išgel
bėti taiką.

Pasitikėjimą
> ... tr .

Roma, birž. 23 — Tik de
šinieji Italijos parlamento 
nariai balsavo remti pre- 
miero Alcide de Gasperi 
valdžią. Už pasitikėjimą 
balsavo 274 atstovai; prieš 
— 231.

Iranas Gavo 25 Milijonų 
Paskolą

______ o, ____ v už
išsi-lkišimąsi į Italijos vidaus' 

Raudoniesiems1
-II

I
II

liną moka liaupsinti.

-Bulvės Gali Išgelbėti 
Taiką Berlyne

Washington, D. C. — I- 
ranas gavo iš Amerikos

Raudonieji baisiai nepa
tenkinti premiero de Gas
peri valdžia. Jie norėtų 
kaip nors ją sugriauti.

■— ■ B -- ■

Didelė Ekspliozija Los Angeles
Žuvo 12 Žmonių... - Padarė 10 Mili

jonų Dolerių Medžiaginių 
Nuostolių

Berlynas, birž. 23 — Bu-į - .
vo laikai, kad Vokietijoje į Wilmington, Cal., birž 23 pareiškė, kad jis tik tarpi

valdžios 25 milijonų dole- buvo lengva gyventi. Mai- — Los Angeles uoste eks- ninkavęs rusų okupacinėm’P^ėjo daug audrų, bet laikai reikalauja iš kunigo 
rių paskolą - kreditų. Už sto buvo užtektinai. Kai pliodavo 11.000-tonų Mar- jėgom ir Vengrijos vai.i vis atsigavo, nes liaudis būti be prabangos, mirti 
tuos pinigus gaus iš Ame- vokiečio paklausdavo, ar kay tankeris su apie 3.- džiai, įteikdamas pastara- įave daug gerų kūnini sau būti Dievo valios Įran- 
rikos įvairių reikmenų. jis nori kanuolių ar svies- 000,000 galionų gasolino. jai Belą Kovacs “prisipaži-l_______ ;______y s Tęsinys 2-rame pusi.

Truman įsakė Tyrinėti Galimumą 
Dėl Pašalpos Teikimo Užsienyj

Paskyrė 19 Asmenų Į Komitetą

Kilo gaisras ir sunaikino nimą”, įpainiojantį Nagy „XT_nTT v __ JT TK|Tr_ A T 
uosto pastatus. ir kitus sąmoksle prieš i VENGRIJOS KOMUNISTAI

Ekspliozija buvo jaučia- Vengrijos respubliką. Jis. T'T’ADT A A KTICDT^TU^TT TC
ma septynių mylių aplin- save perstatė ’kaip vaikutį į į 1

į kūmoje. Septyni žmonės pasiuntinį. Rusai bolševi-j ------------------------
užmušti, apie 30 sužeista ir kai žalčio gudrumu moka Budapeštas, Vengrija, ria ir amerikiečius. Jeigu 

‘-t:. į birželio 23 — Raudonieji buvo tokių amerikiečių,
------- 7------- i paruošė taip vadinamą kurie gelbėjo Vengri jos 

, kurioje patriotams išgelbėti Ven- 
sako, kad buvęs premjeras griją nuo raudonųjų kru- 
Nagy, palaikydamas ry-Jvinos diktatūros, tai jiems 
sius su įžymiais amerikie- 

Septyni metai kaip Lie- čiais, ‘‘bandė paversti Ven- 
tuva neša sunkų žiaurių griją Jung. Valstybių piet- 
priešų jungą. Rusija ją ap- rytine Europos ekonomine

i keli dingo. i išsisukinėti.

Rusai Neprisipažįsta Kai- Negauna LaKkylsPaverg-
Washington, D. C., birž. galvoja kiek Jung. Valsty-Į 

23 — Visiems žinoma, kad 
užsieniui reikalinga pagal
ba. Tačiau mažai kas pa-

tais Dėl Vengrijos Valdžios 
Perversmo

tos Lietuvos

šioje savo esmėje, ir nė vieno
je srityje su juo negalima stotiį 
į bendrą darbą, jei norime iš
gelbėti krikščioniškąją kultūrą. 
Jeigu kai kurie, suklaidinti, ir 
prisidėtų prie komunizmo per
galės savo krašte, jie kristų pir
mieji, kaip savo paklydimo au-

bės turi ištekliaus tokią 
pagalbą užsieniui teikti.

Taigi Prezidentas Tru-
manas sudarė komitetą iš u. » T -n ~ -'ik- • ' • i • •* v- »»19 ižvmiu ir bešališku birz’ 23 ~ gen* V* P’ Juose Seležme siena ir lai’ ir politine baze . iu jzymių ir oesansRų as- Sviridov Alijantų Kontro- ko jos gyventojus suspau-!

Budapeštas, Vengrija,

įmenu ir jiems pavedė pa-T- gyyeįiLujus sukasu-
■ darvti tvrinėiima kad L.1“ Komisijos sovietų pir-dusi geležinėmis replėmis. Komunistų leidinyj ap- 

Tuoj po karo vienas, ki- kaltina ne tik Nagy dėl 
pari^Amerikaekonomlniai Va'ftybių vLa^.?"!?3.3!!; ‘^L3?.. ga™.
nesusilpnėtų.

daryti tyrinėjimą, kad pa- minink "tvirtina Juns ‘ 
galbą teikiant užsieniui,™1? .,as’ . . ma. Jung*.

Tiesa aiški ir be aiškinimų. Č.

tovams, kad Rusija visai nuo savųjų. Nors juose žymius Vengrijos patrio- 
neprisidėjo prie Vengrijos mažai ką galėjo parašyti.'tus, kurie priešinasi kruvi- 

Prezidento planą užgyrė'valdžios nuvertimo. i Bet nors tiek žinojo, kad
nepartinė konferencija,! Sviridov, pasisakęs, kad dar gyvi ir tebegyvena prieš “demokratinę Ven- 
kuri įvyko Baltuose Rū-ijis ne advokatas ir nemo- Lietuvoje. Dabar nebėgau- grijos valdžią, 
muose, |kąs vengriškai skaityti, į na nei laiškų.

konferencija,!
nai komunistų diktatūrai.

priklauso garbė.

Nebraska Potvynyį Prigėrė 
10 Žmonių

1 99

Raudonieji neaiškiai įta-

Cambrtdge, Neb., birž. 23 
— Smarkus lietus ir viesu
las centralinę ir pietvaka
rinę Nebraską. Potvyny j 
prigėrė 10 žmonių ir 10 
dingo be žinios.

Potvynis kilo išsiliejus 
vandeniui iš Mississippi ir 
Misouri upių.



Įspūdingas Kun. Pr. M. Juro

Tautų karo tarybos susi-

Antradienis.' Birželio 24/1947 2

ĮVAIRIOS žiniosc

(Pradžia 1-me puslapyjj 
kiu... Šiais laikais kunigai 
tai beveik vienintelė 
tis... Iš kunigų, kuriuos aš 
pažįstu, kun. Juras yra 
vienas iš tų pavyzdingiau- 
siųjų, kurie Dievo garbei 
skiria savo jėgas ir savo 
lėšas... Man buvo džiaugs- to atėjusius sveikinimus: 
mas šį rytą pagerbti tokį Lietuvos ministerio Žadei- 
kunigą... Lai Dievas dau- kio. redaktorių šimučio, 
giau tokių kunigų duoda kun. Barausko ir VLIKo, 
kaip jis”.

Šaunus Bankietas

siliko ištikimais katalikais 
ir lietuviais. Lietuvių šei- 
mos yra labai garbingos ir 
jos išauklėja gerus ai
nius... Ragino visus, ypač 
jaunimą laikytis savo tau
tos tradicijų, kalbos.

Vakaro vedėjas perskai-

Rusų Generolai Psbšgo Iš i BALF Vajaus Eigos Žinios oregon 
J. T. Karo Tarybos

Susirinkimo

________ jMississippi ..
: BALF vajus pasiekia visGkiahoma
i didesnį ir didesnį lietuvių Carolina 
■tremtinių prietelių skai- Georgia 
čių. Gegužės mėnesyje y- Montana 

du pač stipriai pasistūmėjo Oklahoma

kurs skamba:
— Pavergtosios tėvynės 

kryžiaus kelią einančios ir
Erdvi Šv. Marijos audi- šventą laisvės kovą kovo- 

torija vargiai besutalpino jančios lietuvių tautos 
apie 600 svečių susirinku- vardu sveikina VLIKas. 
šių penktą valandą į vaka- — Aš sekmadieniais tu- 
rienę. Maldą prieš iškil- riu progos lankytis Jūsų 
mingąsias vaišes sukalbę- bažnyčioje. — prabilo į 
jo prel. Jonas Ambotas. susirinkusius kongresma- 
Besivaišinant skania kala- nas Lane. — Aš esu porą 
kutiena. puikiai grojo sykių kalbėjęs ir jūsų sa- 
muz. Pulvino stygų orkes- lėj ir aš buvau 
tras. Atidarymo kalbą pa- jūsų gražaus 
sakė kun. J. Bernatonis, biavimo. Jūsų gausus da- 
padėkodamas gražiai pasi- lyvavimas iškalbing i a u 
darbavusiam rengimo ko- kaip kalbėtojų žodžiai pa- 
mitetui ir vakaro vedėju sako kaip kun. Juras yra 
pakviesdamas 
Laučką, BALF Centro ve
dėją.

— Lietuvių tautos gyve- mas: 
nime katalikų kunigas vai- čių. pirm. Boley, red. Pie- 
dino ir tebevaidina lemia- žos. prel. Krušo.
mą vaidmenį, — kalbėjo Lavvrence mayoras p. 
Laučka. — Tik prisiminki- Meehan savo kalboje Dažy
me vysk. Giedraitį, Bara- mėjo turįs progos kasdie- 
nauską, ar jauosios kartos ną stebėti kun. Juro dar- 
— kankinį Lipniūną. Lie- bus ir tas jį išmokė kun. 
tuvis katalikų kunigas ei- Jurą gerbti ir mylėti, 
na gyvenimo priešakyje. Vėl skaitomos sveikini- 
Mes ir susirinkome pa- mo 
gerbti vieną iš labiausiai Budrio 
nusipelniusių...

Smagiai visus nuteikė po 
to sekusios lietuviškos dai
nos “Bijūnėlis”, “Ant tė
velio dvaro” ir kitos, ku
rias išpildė parapijos cho
ras. gabiai vadovaujamas 
Algio Šimkaus.

Pakilo kalbėti 
John J. VVright, D. D., 
sus prajuokindamas savo 
pasakojimu, kaip jie vys
kupijos raštinėje gauna 
pluoštus lietuviškų raštų 
aprobuoti ir kaip negali jų 
turinio išskaityti.

— Juras, — kalbėjo vys- vyskupą palaiminti 
kūpąs. — apleido Lietuvą tėvelį. Vyskupas atsiliepė: 
ankstybesnės Uranijos "Tu jaunasis kunige, esi 
metu. Jo istorija yra isto- geriausis tėvo palaimini- 
rija daugelio čia esančių, mas”. Kun. Juras yra ge- 
kurie paliko žemę, kurią riausis palaiminimas šiai

nes kai ką parapijai. Kunigas, žmo- 
laisvę, ka- nių vandenyne, gal yra tik 

Čia atėję jie pa- lašelis, bet tas, iš kurio

labai mylėjo, 
labiau mylėjo: 
talikybę.

liudininku 
bendradar-

p. Juozą gerbiamas.
Pertraukoje vėl vakaro 

vedėjas skaito telegra- 
vysk. Bučio. L. Vy-

vysk. 
vi-

American Rgd Cross Photj
... . .n.cr.tui, 'crvnem.n m Japan makes ->lans tor nis posi-servie* j«b. 
he gels helpful counsel irom an American Red Cress librarian in tton

Ked Cr ss ecreational c’-b at Yokehama.

Lake Success, N. Y. —
Rusios generoUi^admL nŪnois & Connecticut vai- gįį^ware 
rolas pabėgo iš Jungtinių'stijos, kurių darbštus . parnlina 
Tautų karo tarybos susi- BĄLF bendradarbiai lai- So._ Caro.ina 
rinkimo. Jie buvo nepaten- mėjo daug paramos ir pi- 
kinti komisijos pirmininko nigais ir pritarimu, 
patvarkymu svarstyti pa- ‘ . S°nnfi 
siūlymą, kuriam priešinosi 
rusai.

17.00
16.00
12.00
11.00
10.00
10.00

7.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
2.00

Arkansas
Nebraska
Tennessee

Nieko negauta tik iš Ari-
New Britain, zona ir Wyoming valstijų.

Šiame sąraše skelbiamos 
i n ko 1,200 tik aukos, kurios yra pa-

valstijoje
i viešas rinkliavas miestuo

se turėjo
Hartford, ir Waterbury.

Mayoras Curiey Sveiksta siekusios balf centrą.
Cahasset, Mass. — Bos-,ir Waterbury — 1.3’45 dol.

tadienį vyksiąs į VVashing
ton, D. C., kur , 
imas teismo.

Kaip žinoma, mayoras 
Curley yra nuteistas už 

l apgaulingą pašto panau-
Viešpats padaro gražią žmonių akių. Tačiau yra 
sniegulę, skrajojančią erd- Akis, kuri viską mato, Au- 
vių mėlynėmis. Jis gal tik sis. kuri viską girdi irldyį 6‘iki 18‘mėne.
du Rele, bet ta. kur Vks- Ranka, kuri viską rašo jį , kalėjim0 ir sl>000 pini. 
pats panaudojo atidaryti v » r
aklajam regėjimą... Kun. 
Juras palaima USA lietu
viams katalikams. Iš 120 
lietuviškų parapijų, nėra 
nei vienos bažnyčios, kur 
šiandieną lietuvė nesineš- kaip kraujuose paplūdu- 
tų kun. Juro išleistų mai- šioje tėvynėje, taip var- 
daknygių... Jis — palaimi- guose paskendu s i u o s e 
nimas lietuvių tautai. Nė- tremtiniuose šią dieną------- ---------- ----
ra USA lietuvių katalikų daugis rankų kyla į Dan- 15 pėdų gilumo sniego, 
laikraščių, į kuriuos jisai gų, minėdami Tavo vardą.,Trys darbininkai, 
nebūtų rašęs, nėra draugi
jų, prie I

gyvųjų knygas. Yra ir čia 
žemėje — tėvynėje ir iš-i 
trėmime — viešų ir slaptų' 
tavo meilės žygių liudinin-; 
kų, kurių skaičiuje ir aš 
esu... Žinoki, broli, kad

gine bausme.

Trys Mirė 15 Pėdų Sniego 
Gilumoje

Vėl skaitomos
telegramos: konsulų ....

ir Daužvardžio.1 pridėjęs...
Kanados lietuvių. Kunigų ^ai ^unai^ino Kaune pa- 
Vienybės. BALF. Kultūri- ,ruost| Sv* .
nio Instituto. “Darbinin- kun. Juras jsleido čia A- 
ko”, “Amerikos", vienuoli- n’erlk“J' 
jų. Blaivybės Centro, prel.
Krušo. kun. Albavičiaus.

Vietinių organizacijų 
vardu jubiliatą sveikino, 
dovanas įteikdama. p.
Venčienė.

Visos aukos dėkingai 
prašoma siųsti sekančiu 
adresu:

I nited Lithuanian Retief 
Fund of America, Ine.

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.jis laukia- terbury — komp. Al. Alek-, 

sis.
Iki birželio 15 d. BALF. 

vajaus daviniai įvairiose; 
valstijose buvo tokie: 
New York $12,163.89; 
Am. K. Vysk. 10,000.00{ 
Pennsylvania 11,454.27 į 
Connecticut 
Massachusetts 

flllinois .........
Maryland 
Nevv Jersey ... 
Ohio 
Michigan 
Rhode Island 
VVisconsin .......
California 

beka- Missouri .......

Ii

Y’ellowstone National 
Park, Wyo., birž. 23 — Va
kar dieną čia siautė sniego 
audra. Vietomis pripustė

isęs. nėra draugi- y bai je vakaro sant sniegą nuo meškelių, Canada
kurių savo peties vedf.Jas papra-į atsistoti su v,s“ sunkvežimiu buvo New Hampshire 
ridėjęs Bolševi- į J stalo užversti sniego ir 15 pėdų Florida
kino Kaune pa- !<us %večius. kunigus - gdumoje jie prarado savO|Nebraska 
-v- Aaid?’ Juškaitį, Paūliukonį, Liau- ^* . , . . jMmnesota

Memmingen - Fliegerhorst 
(Airport)

Šių metų balandžio mėn. 29 d. 
8,464.87 šios stovyklos įvyko eilinis in- 
7,393 .93 farmacinis lietuvių tremtinių 
7.326.51 susirinkimas. Daugelis stovyk

los gyventojų nusiskundė dėl 
netvarkingo rūbų paskirstymo 
bei jų išdalinimo. Pastebėta, 
kad rūbai esti labai sudėvėti ir 
blogos medžiagos. Batai taip 
pat labai sudėvėti, o jei gauna- 

1,119.20 mi nauji, tai nepaprastai blogos 
625.00
580.50
421.50 
321.30

6.204.50
3,696.09
2,214.10
2.144.50
1,649.00
1,316.60

medžiagos ir medžio padais. Jų 
kilmė vokiška. Manoma, kad A- 
merikoje nei rūbų, nei avalynės 
vokiškos kilmės nėra. Be to a-

307.62 merikonai tokio stovio rūbus ir 
278.00 
24S.00 
164.00 
112.00 
105.00
71.00
70.50 
54.00 
54.00 
46.00 
34.85 
33.00 
31.00 
29.00 
26.00 
25.00

batus išmeta sunaikinimui.
Komiteto pirmininkas nusi

skundė. kad paskutiniuoju lai
ku labai dažnai pradėjo lanky
tis vokiečių policija. Pastebėta, 
kad šie svečiai dažniausiai lan
kosi pas lietuvius, kiek mažiau 
pas latvius, o visai nesilanko 
pas estus. Pirmininkas priminė, 
kad ateityje tie lietuviai, pas 
kuriuos lankosi uniformuoti 
svečiai, be jokio pasigailėjimo 
bus perduodami amerikiečiams. 
Nustatyta, kad tokių gyventojų 
yra labai mažas skaičius, kurie 
lietuvių vardą žemina,
čia nebus nematomos juodos 
rankos darbas? Izid. Artojas

į Per 24 valandas siautusi Maine 
sniego audra užvertė tarp Indiana 
Cooke ir Red Lodge, Mont. 
40 mylių kalnų vieškelį. 
Visas susisiekimas buvo 
sulaikytas. Armijos karei
viai, kasdami sniegą, išgel- 
bėjo daug žmonių, kurie 
buvo užversti sniegu.
Daug i 
traukė iš jų automobilių.

. ’ bą, Vaitekūną, Rėklaitį,
Bolševikai nu- (gibulskį, Simonaitį, Stra- 

piauste ausis, išbadė akis kauską Vasį, Valantiejų, 
a. a. .ran. Dabrilai, kun. prep Ambotą, Jančių, Bai- 
Juras tęsia jo darbą Ame- kūną, Švagždį, Jakaitį, 
rikoj išleisdamas ai Le- Bružą Renstavičių, Gi- 
kite dainos . Idėjos mirs- <įžiūną. Žvirblį, Šakalį, 

. ..........  jei nesiranda žmonių, Bernatonį. Kai kurie, to- 
Kunigų ir lietuviškosios Rurie rz J^s mirtų, dėl jų Įįau gyvenantieji ankščiau gyvastį skirtu. Lietuviai

Amerikoje ir lietuvių tau-;
nemirs,

mes turėsime ’ 1 
šventėlių. kaip kun. Juras.

Ypatingai puikiai smui
kininkas Hansen išpildė 
“Avė Maria”, Mozarto, 
Kreislerio ir kitus kūri
nius.

Paskutinis kalbėtojas, 
Prel. Murray, seminarijos 
rektorius, perskaitė iš Ro
mos atsiųstą laišką, ku
riame praneša, kad Pijus 
XII siunčia kun. Jurui 
specialų savo palaimini-

visuomenės vardu sveiki
nimo kalba pasakė kun. 1
Dr. J. Prunskis iš Cnica- ta P^samyje 
gos:
— Po vienos primicijos 

jaunasis kunigas prašė 
savo!

buvo išvažiavę, kaip kuni- 
įgai Daumantas. Inčiūra, 

ko Karužiškis, Urbonavičius, iSI- ■ I \«-» 11 C? 1

Texas....................
Dist. of Colurnbia 
New Mexico 
Kansas ...............
Iowa ...........
Kentucky 
Colorado .......

automobilistų iš- So. Dėkota .. .
V • . 1 • -a •

_r-°kių pasi- Dambrauskas, Vitkus ir k. Paslydo Autobusas

Liepos 27 dieną
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

įvyks

PIKNIKAS
ir

Lietuviškos Mergaičių Stovyklos 
Iškilming as Užbaigimas

PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos pamaldos ir Kryžiaus 

pašventinimas.
12:30 vai. Pietūs.
4:30 vai. Programa, kurią atliks Omo Im- 

maculata mergaitės. Bus vaidinimas, dainos, tauti
niai šokiai ir kalbos. Pikniko metu veiks bazaras. 
kur kiekvienas galės išbandyti savo laimę.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!
Jūsų laukiančios.

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys
N. Pr. Seserų GildosCentro Valdyba.

i

I 
Iš gausiai salėje sėdėju

sių svečių iškviečiami at-! 
sistoti: red. Kneižys, ‘Dar-I 
bininko’ admin. L---- --- - ,
prof. Padalskis, poetas Ai- Avenue Coach kompanijos 
stis: prie to paties stalo autobusas, trukus padan- 
sėdėjo ir prof. Račkaus->^a^’ Paslydo v ant Queens- 
kas j boro tilto. Suzeide 40 zmo-

I nių, iš kurių 10 labai pavo-
Užbaigos ir padėkos žo-'jįn*gai 

dyje jubiliatas kun. Juras! 
kalbėjo:
— Ne man, ne man, bet! 

mą. Prel. Murray gražiai Tau tebūnie, Viešpatie,' 
nuo savęs prideda: garbė... Aš norėčiau būti]
- Kun. Juras švenčia si- Viešpaties kieliku ir jį 

dabrini kunigystės jubi-isPlndu‘luot1:- Kunigyste, 
liejy. ‘visiškai neturėda- man brangiausioji dova- 
mas sidabro- plaukų... jo !’a-.T,kllt kad mano leve- 
širdis jauna, kaip prieš 25 lla‘ įr sesute, kurie jau yra 

- • • • • apleidę pasaulį, meldžia
už mane... Kaip mažas 
druskos žiupsnelis, kaip 
nevertas Kristaus tarnas

New York, Y. Y. — Bir-
Peldžius 22 d. vakare Fifth

Graikai Siunčia Maistą 
"Badaujančiai*" Amerikai

Ar tik

metus. Lai jis savo auksi
nio jubiliejaus Mišias cele- 
bruos Vilniuje ar Klaipė
doje...

Dėkoja už kun. Juro dar
bą seminarijoje, dėstant 
lietuvių kalbą, pažymėda
mas, kad kun. Juras ten 
kalba į tuos, kurie yra ryt
dienos Bažnyčia.

Seka skambus muzikos 
duetas dainų “Ah, kaip 
gražu”, 
šneka” 
do p-Iės I. Zolubaitė 
Raznauskaitė.

Red. K. Čibiras paskaito 
A paštai iškojo

West Virginia 
Virginia .......
Louisiana ....
;Vermont .......
Idaho ........
i------------------- —
rus parsidavėlius - kvislin- 
gus komunistus, dirba ir 
aukoja dėl Lietuvos išlais- 
ivinimo iš Rusijos raudo-j 
inųjų vergijos.* Apie tai la-i 
bai daug straipsnių ir ži-J 
nių telpa mūsų spaudoje. į

Tik komunistų judošiš- 
kai užsimerkusi spauda 

I nemato pavergtųjų lietu- 
jvių ašarų, kraujo pralieji- 
imo, skurdo ir vargo
II

Pramoninės Demokra 
tijos Pagrindai 

Parašė ir išleido Uosis.
Kaina — 50c.

The Story of Lithuania
By Thomas G. Chase, 1946 m., 

392 pusi.
mo, skurdo ir vargo pa-! Rimta anglų kalba studija a- 
vergtoje Lietuvoje ir SibiJpie Lietuvą nuo jos atsiradi- 
ro koncentracijos stovyk-'mo iki mūsų dienų .Labai tinka 
___ Toji parsidavėlių! padovanoti angliškai kalban- 
ispauda tik liaupsina Stali-itiems lietuvių draugams Ame-

Šiomis dienomis sužino
ta, kad jau keli mėnesiai ]osc' 
kaip siunčia tūkstančius 
maisto pakelių iš Vidurže-! 
mio į Jung. Valstybes.

Dauguma tų maisto pa
kelių ateina iš Graikijos. 
Spėjama, kad Vengrija 
juos siunčia “badaujan- 
____  ___________ » gi- 

jminėms ir draugams. Grei- 
ičiausia tai bus raudonųjų 
komunistų propaganda. 
Jie nori įtikinti nuteriotų 
Balkanų kraštų gyvento
jus, kad Amerikoje žmo
nės badauja.

ną ir kitus budelius, mūsų j rikoje ir čia gimusiam jauni- 
tautos žudytojus. ‘mui. Kaina — $3.50.

LDS SEIMAS, . , . . ... įjuos siunčia
kreipiuosi į savo pnetelius!|.jems” amerikiečiams 
ir maldauju jų malda ir. 
šventu gyvenimu padėti'

i man atidėkoti Viešpačiui... 
Tėvų žemė, Šv. Lietuva, 
desekruojama, jos gyven
tojai eksterminuojami; iš
tremtieji tiesia į mus ran
kas, prašydami pagalbos... 
Pagerbdami kunigą many
je, padėkite man šviesti 
gerais darbais, kurie gar
bintų Tėvą danguje...

Prel. Murray atkalbėjo 
maldą ir iškilmių dalyviai 
dar ilgokai būreliais susi
spietę dalinosi neužmirš
tamais įspūdžiais...

Kore^p.'

Į

5

l

<<

‘ Vienas žodis ne 
— jas darniai išpil- 

ir S.

delegatoi Vokietijoje, kan. F. Kapo
čiaus įspūdingą sveikini
mą. kur be kitko, rašoma:

— Tu stengiesi nuslėpti 
savo geruosius darbus nuo

Komunistai kaltina mū
sų spaudą, kad nerašoma 
apie Lietuvą ir jos reika
lus. Netiesa. Rašoma ir la
bai daug, tik gaila, kad vi
si tie raštai nepasiekia 
Lietuvos. Rusijos geležinė 
uždanga nepraleidžia mū
sų raštų.

Visa mūsų tauta, išsky-

Kun. P. M. Juras,
LDS pirmininkas.

Lietuviu Darbininkų Sąjungos Seimas šįmet 
įvyks rugpjūčio 3-4 dienomis, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje, Providence, R. I. Didis organiza
torius ir josios leidžiamojo laikraščio “Darbinin
ko” prietelis kun. Jonas Vaitekūnas su savo dar
buotojais deda visas pastangas, kad šis LDS Sei
mas būtų Įspūdingas ir vaisingas.

Re tradicinio darbininkiškų klausimų svars
tymo, įdomių paskaitų ir kalbų, manome dar su
laukti įžymių svečių iš Europos.

LDS kuopos raginamos atsiųsti kiek galima 
daugiau atstovų ir svečių.



Antradienis, Birželio 24, 1947 DARBININKAS 3
jka draugui, tėvui ir viso' — O dabar kas gi čia?! 
svieto vadui Stalinui, kad Per langą aiškiai matosi, 
jis anvalo Lietuvą, nuo Jau pirma eina Lionginie- 
“šiukš’iu” — išveža lietu- nė, paskui juodas vyras ir 
vius Sibirijon. Prašo dar dar atokiau tie patys 4 

'daugiau vežti. raudoni enkavedistai. Visi
! — Bet kaip tu manai, ar eina link mūro namo prie 
pas tave čia nega’i ateiti gatvės. Kas čia atsitiko? 

i jie (suprask “ateiti išvež- Kur gi eina Lionginienė? 
ti”) — klausiu Lionginą. Kodėl? Apstulbome.
— Dabar aš jau nebeži- — Žinai, Giriau, ką aš 

nau. Visko gali būti. Eida- mįsliju? Ten tame mūro 
mas Laisvės alėja mačiau name iš kiemo gyvena 
praūžė juodas sunk veži- Kauno Profsąjungų (juni- 
mis su mėsininko K. šei- jų) sekretorius. Nors jis 

Jis gi žmogus buvo raudonas, bet labai pyksta 
kairus. Aš ten 
pirkdavau. Jis ir bažny- darbininkus taip pat veža 
čion neidavo 
j:ems pinigus 
Peibeliai žino kas čia daro- jam...
si, kas čia bus?
— Ateina, va, va — su 

sniege L ionginienė rody
dama per langą.

Tikrai buvo aiškiai ma
tyti, kad ateina. Mat, mū
sų namukas buvo k;eme ir 
jame niekas daugiau ne- 
gvveno kain tik I iongino — Pagavo mane, liepė eiti 
šeima. Gi prie gatves di- drauge su jais pas tą se- 

______ I Jung. Valstybių sekreto- deli mūro namai. Eina 4 kretorių. Liepė pabelsti 
jaunystėje, kai* dar_buvot — E*k draugas, eik. ir rius George C. Marshall, uniformuoti vyrai. Kepu- duris ir kai klaus pasakyt,
nevedęs, buvo šiek tiek man galvą jau skauda... vienas daugiausia užsiė- rėš su raudonais lankais, kad aš jo kaimynė, atėjau
paraudonijęs”. Buvo į-'Aš mįsliju, kad ir aš greit musių darbu ir veikliau- Kiekvienas su šautuvu už- pasiskolinti cibulio.

--------imain vaiafrn niauti VnO virši- kabintu ant pečių, o ran- Mat, girdi, pietus verdu, 
prašnabždėjo ninku, eina iš valstybės de- koše po revolverį. Priešą- pristigau cibulio. Pristatę

kyje tų keturių unifor- revolverį — ir turėjau taip 
______  _ .---------------------------------  muotų eina vienas civilis, daryti. Ačiū Dievui visą 

Bet vėliau, kai jis geriau lr ka(l aa daugiau čia ne- toli nuo jo ofiso. Per 7 mi- storas vyras, gražiai, juo- butą iškrėtė ir jo nerado, 
nutes aš jau jo bute. Eida- dai apsivilkęs, balta apy- jau antra diena jo nėra na- 

, — Ar tu turi pinigų drau- mas daug nesižvalgiau, kakle, raudonas kaklaraiš- muose. Tai perpykę išėjo.
J_  nusiramino' kuk- &as — dabar vaistai daug Tik mačiau, kad mūsų į- tis. I Apsiraminome. Besikal-

Streeto padaras, bet “liaudis” jo klastas likvidavo. įiafbet gražiai sau gyveno kainuoja. — Še, pasiimk staigos namo sargą bolše-, bant, beplanuojant kaip
----------- -- . -----------------1----------- ■------------------- ----- .ui—s i---------- ;----- 1 i KAS JIS. gelbėtis ir kitus gelbėti at- 

ir mažais Pasakyti sunku. Galėjo ėjo vakaras ir naktis. Kie- 
būti žydas — juodas. Bet me tamsu. Apie kokią 11 y2 
galėjo būti ir vietinis koks vai. nakties staiga kieman 
burliokas. Jis buvo vadas. įsitraukė juodas sunkveži- 
Rusai - bolševikai visada mis. Kas ten atvažiavo ne

sėdėdamas paimdavo tokius vadus iš rai nesimatė. Tamsu. Tik 
kurie gerai ž'no girdėjome, kad atvažiavu-
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Mirtis dėl raudono cibulio
Raudonas pirmininkas ir juodas vadas. — 

Koks skirtumas? — Vaistai nuo deportavimo Si
biran. — Kodėl Jokūbui galva skauda? — Šla- 

' veja su universiteto diplomu.
Tai va, tas Lionginas da-' 

metams • birijon, tai jau galas — aš vė ir man darbo bolševikų 
— • .... ............j —Lionginas buvo

mininkas. — Susijaudinęs,'mano pats aukščiausias
366 We«t Broadway, South Boston, Mass. uždusęs aiškino man geras bosas, bet aš dar turčiau

Tdephone SOUth Boston 2680 mano bičiulis Lionginas, kitą bosą — mažesnį. Tai
| — Manau, kad
i

PRENUMERATOS KAINA: ...
Amerikoje metama............... ..... $5.00 — Jeigu j.e mane vež Si-

Foreign once per week yearly >3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams >3.50 gi esU JU raudonasis pir-: laikais.
DARBININKAS

• • •

kitą bosą — mažesnį. Tai 
nevež! buvo buvęs gan turtingas 

(Užtat eik į mano butą ir žydas, vardas Jokūbas. Šis 
sėdėk nekrutėdamas, kaip Jokūbas taip pat buvo da- 
pelytė no šluota, 
sugrįš’” — 1.

Aš greit bar susijaudinęs. Mat bol- 
tarė ir stumte ševikai vežė ir turtingus ir 

Sugrįžęs iš Europos, Amerikos komunistų vadas mane išstūmė iš savo biu- neturtingus. Išvežė ir ke- 
William Z. Foster, atpasakojo savo įspūdžius tūkstan- ro 1941 meti] birželio mėn. lėtą žydų. Išvežė net to- 
tinei miniai m-sto klube, Bostone.Bet kokio komunis- 14 dieną m a” o bičiulis, o kius, kurie pirmiau labai 
to kalbos turinį galima aprašyti prieš tai kalbai įvyk- tuo laiku labai atsakingas, bolševikus girdavo. Taigi 
siant, ir aprašymas bus tiklus, nes Maskvos agentų didelis bo’ševikų organi- niekas nebuvo tikras.
kalbos ,yra vienodos iki nuobodumo. Jos beveik pažo- zacijos (ne partijos) Lie-į — Ąr a§ gajįu minučiukę 
džiui paimtos iš “Pravdos”. Tad tovariščius kalbąs A- tuvoje draugas pirminin- į^eiti į aptieką vaistų nu-««

merikoj yra tarsi Maskvos radijaus garsokalbis. Ne sipirkti — tuoj sugrįšiu —
kitoks kalbėtojas ir komunistų vadas Fosteris. Tad jo a as. cia buvo t°£s: klausiu savo tiesioginio
kalba yra žinoma ir tiems, kurie jos negirdėjo ir apie vvSs ^BaiJiZVietu^ ?°k?b°r man gal"i
ją neskaitė. Bet čia dėmesin krinta Fosterio klausyto- g. universitetąSBet savo|Vą abai skaudą‘ I
jų sąstatas. Jie neatrodo kaip nuskurę Rusijos gyven- įaunvstėje kai dar buvo' — Eik draugas, eik. ir

sipirkti — tuoj sugrįšiu — 
savo tiesioginio

ma.
vis dešrą ant bolševikų, kam jie

ir, slaptai Sibiran. Jis daug kur pik- 
au kodavo. tai dėlto barasi. Gal bus ir

Tik kad jau antra 
diena aš jo nebematau, 

_ gal nėra namuose. Gal iš
važiavo mitinguoti su dar
bininkais. Mat. toks nera
mus laikas. Reikia darbi
ninkus raminti.
— Ot prakeiktieji — šau

kia sugrįžusi Lionginienė.

tojai. Tai sotūs ir gerai apsirengę amerikiečiai. Kam
jie eina komunistinių prakalbų klausytis? Gal iš smal- “paraudonijęs”. 1___
sumo ,gal kuriais kitais sumetimais. O gal tai tikri A- painiotas net į vieną ma--eisiu vaistų pirkti-..* Vos sias Washingtono 
merikos komunistai ir jų bendrakeleiviai, niekad ne-žūtį bolševikų “sukilime-'girdimui _ J.— '.L
matę Sovietų rojaus. Bet paklausykime, kaip Fosterio lį” Aukštojoje Panemunė- mano Jokūbas, aiškiai ma- partamento namo. 
prakalbas aprašo “Piloto” redaktorius: je (Kauno priemiestyje).i^P^tęs kur aš einu . _

• ....... . . . Bet vėliau, L— o------ * ““Kelių pastarųjų savaičių Įvykiai vyriausiam A- susipažino ne tik su į,^. begrjšiu.
merikos komunistų vadui Fosteriui duodasi labai leng- vjkų moksiu, bet įr jų dar_ ■
vai išaiškinami. Vengrijos premieras Nagy yra Wall bais nusiramino,
Wall Stre t remia generolą De Gaulle. Visoj Europoj nepriklausomoje Lietuvo-j sav° alS4 pirmyn ir čia pa- vikai jau krauna j sunk ve-’
Wall Street mėgina sustabdyti žmonių kryptį kairėn, je. Aš dirbau su juo vieno-i ~ pastūmė man žirnį, su žmona ir
Bet Fosteris užtikrina, kad tai nepavyks. Demokrati- je įmonėje. Išsišnekėjome rublių Jakūbas. Aš pi- 2-3-4 metų vaikučiais._ - . - ... . . - __ __________ nicnic i aonia i»* Vairi

KODĖL ŠITĄ PROLE
TARĄ VEŽA?

Galvoju sau
imina ,aš už tave pasimel- Liongino bute, juk jis taip vietinių,
į siu — pasigirdo užkimęs bolševikų laukė ir nuolat vietos sąlygas ir moka lie- šieji nusigrūdo į sekreto- 
i balsas iš vieno koridoriaus jų darbus teisino. Mat, aš tuviškai susikalbėti. v *----- -1 ’

__  a •< _ a • • • • • • • j v • f • *.

I

nigus j saują ir kaip šešė-nė žmonijos valia visur ima viršų. ,— susibičiuliavome. .v
. . . , I 1940 metais bolševikai o- bs išnykau tamsiame ka-

Ar suaugusieji prakalbų dalyviai — vyrai ir mo- kupavę Lietuvą pradėjo Zidoriuje.
tprva__ tiki kad Fnsfpria nasakė lipins tiesa? Ar lie iš Į — Tegu Dievas tave lai-

I išdavikų padorių žmonių įgj - — -
į tarpe.
Jie jau iš anksto buvo su-1 kampo. Žvilgtelėjau. Tai 
šniukštinėję ir surašę to- buvo mūsų biuro šlavėja 
kius, kurie kada nors, kur p-lė S. Ji buvo 
nors buvo pasireiškę ar tai Lietuvos teismo teisėja, 
prieš Lietuvos valstybę ar Viena labai išsimokslinusi 
prieš jos valdžią. Tokius moteris - juristė. Bet karš- 
jiems atrodė bus geriausia ta ir labai nuoširdi katali- 
pagauti ant savo meške-:kė. Lionginas ir jai buvo 
rėš... Nemažai jie tokių ir davęs darbo. Geresnio dar

bo duoti jai bijojo, tai da
vė dulkes valyti ir karido- 

__ _ — Žinai Giriau — sako rius šluoti. Ji taip pat su
mažinusio noro kad~ir penkiolika minučių pabūti. Taip Lionginas — aš apsiimsiu prato kur aš einu. Nieko

terys — tiki, kad Fosteris pasakė jiems tiesą? Ar jie iš įeškoti 
tikrųjų mano, kad visa Jungtinių Valstybių spauda pa- .

«darė milžinišką sąmokslą šmeižti Sovietų Rusiją —’ 
Wall Streeto reikalais?

Dauguma klausytojų buvo puošniai pasirėdę ir 
sočiai pavalgę. Neatrodo, kad tai būtų “bado belais
viai”.

Mes turime švelniai apseiti su palaužtos dvasios 
žmonėmis, kurie iš desperacijos krypsta į komunizmą. 
Bet tie riebūs, įsipenėję komunistai visai kas kita. Gy
vendami tūkstančius mylių nuo komunistinio skurdo, 
masinių žudymų ir nuodėmių prieš žmogaus sielą, jie 
čia žaidžia su ugnimi. Amerika davė jiems progos su- pagavo. Bet 
kurti sotų gyvenimą. O jie įžūliu nedėkingumu kreipia Lionginas juos pagavo, 
pasiilgstančius žvilgsnius į tą šalį, kurioje neturi nė- *

pirmiau

griaus butą antrame aukš-
Galvoti ilgai nebebuvo te, mūro namuose. Greit 

laiko. Eina stačiai į mūsų pasigirdo trumpas triukš- 
Čia gi daugiau*mas ir trys šūviai. Po to 

nieko — tyla. Tik už kokiu 
penkių minučių kas tai 
suvyniotas krito iš antro 
aukšto į juodą sunkvežimį. 
Išvažiavo. Ankstį rytą su
žinojome. Išvežė sekreto
rių, bet jau negyvą. Mat, 
buvo trumpam parvykęs 
namo. Nemanė, kad taip 
“anksti” liy2 vai- vakaro 
(paprastai ateidavo apie 
2-3 vai. ryto) ateis. Nelei
do — priešinosi. Išlaužė 
duris, nukovė ir išvežė. Už 
ką? P. E. Girius.

su juo pirmiau dažnai pa
sikalbėdavau.

Nespėjo praeiti kokia 15 namuką, čia 
minučių, atėjo iš savo biu- niekas negyvena. Tik 
ro ir Lionginas. Liongino šeima, o dabar aš
— Po velnių! Kas dabar atėjau. Pamatė, kad aš a- 

daryti ? Tik ką gavau ras- tėjau ir “ateina” — kaip gi 
tą iš draugo komisaro, kitaip gali galvoti.
Tuč tuojau turiu šaukti vi- — Aš einu patikti juos— 
sų savo tarnautojų mitin- sakė Lionginienė prie du- 
gą, sakyti prakalbą ir pra- rų.
vesti va šitą nutarimą. Še,! — Lionginai, kur smuk- 
perskaityk, — Lionginas ti?_________________  _____________  ..... . . _____ r_________________ o___  klausiu.

elgtis tai gryna nesąmonė. Be to, negražu ir nedora”. b9l tuo pirmininku. Gal aš jai neatsakiau, kalbėti! padavė man du puslapius — Niekur -___________________r__________________________________________________________j_______________________________________ , ____________________,r________________________________ ____________ r_____________r_________  _____ susmuko 
_ . būdamas pirmininku gale- ar sustoti buvo ir pavojin- smulkiai mašinėle prirašy- Lionginas kėdėje. — Ap-

Apskritai, visi be išskirties komunistai kolioja sju kokį vieną kitą deset- ga (gali kas pastebėti) — to rašto. Skaitau. Ten reiš- link mūro tvoros, aukštos. 
,x* aonv jau kiamas “darbo masių” di-Neperšoksi. Be to, aiškiai
I Liongino butas buvo ne- delis džiaugsmas ir pade- iš visur matosi. Nušaus.

I

Wall Street ir visi be išskirties trokšta Amerikos do- ką lietuvių išgelbėti iš ir laiko jau nebuvo 
lerių ir nebenori vykti į Rusiją. K. raudonųjų nasrų. I

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jenas Kmitas

VIII.

Politrukas Areštuotas

Išėjęs už durų, jis įsakė tiems trims rau
donarmiečiams namo jį palydėti. Puskarinin
kis abejojo, kas daryt. Juk turi orderį polit- 
ruką areštuot, o dabar politrukas duoda įsa
kymus. Tai gal jis jau laisvas? Bet ta žinia 
turi išeit iš MVD viršininko. Kas čia per pai
niava? — galvojo puskarininkis.

— Ko žiopsai? — užsipuolė ant jo Gegužis. 
— Ar nematai ,kad aš laisvas ir tu turi manęs 
klausyt?

Ir lyg netyčia revolveriu švystelėjo.
— Klausau, tovarišč politruk! — išsitempė 

puskarininkis.
—- Tai lydėk mane namo. Dešinį petį pir

myn! Aplink — marš!
Ir jie susirikiavę išėjo iš nuovados — sar

gyba prieky, politrukas paskui. Gatve einant, 
nieks į juos dėmesio nekreipė. Kas čia ypa
tingo, kad karininkas su sargyba po miestą

vaikštinėja? Dabar partizanai ir miestuose 
užpuola. Komisarai net gatvėse apsaugos 
reikalingi.

Atlydėję iki politruko namų, kareiviai, ati
davę pagarbą norėjo sau eiti, bet politrukas 
juos sulaikė.

— Klausykit, žiopliukai, ką aš jums pasa
kysiu. Aš ne paleistas, tik pats išsilaisvinau, 
nes juos visus tris nuginklavau. Štai vieno 
čekisto revolveris. Mėgins vėl mane suimt, 
bet ne tik mane vieną. Ir jūs būsite nugin
kluoti, areštuoti, tardyti ir sušaudyti — žino
te, už ką? Kad neiškrėtėt mano kišenių ir ne- 
atėmėt ginklo. Jūs žinote, kad už tai karo 
teismas ir — prie sienos. Bet aš noriu ir ga
liu jus išgelbėti. Tad pasirinkit: su jais, ar su 
manim. Jei grįšite tuščiomis rankomis, tai nė 
teismo nebereiks — vietoje jus sušaudys. Jei 
norėsite mane su savim vestis, aš nesiduosiu. 
Aš turiu du revolverius ir moku šaudyt abiem 
rankom kartu. Jei susikausime, tai nežinia, 
ar nors vienas iš jūs išliks gyvas. O jei eisite 
su manim, tai yra galimybė visiems išsigel
bėt. Žinoma, jie mus vysis ir pasivys. Teks 
susišaudyti. Bet juk kur kas garbingiau žūti 
kautynėse, negu būti išniekintiems, nukan
kintiems ir pagaliau žūt iš budelių rankų. 
Tai kaip manote, vyrai; su jais, ar su manim?
— Su jumis .tovarišč politruk! — vienbal

siai tarė raudonarmiečiai.
— Puikiai! Taigi klausykite. Mes turime 

veikti sparčiai, nė minutės negaišuodami. Aš 
užeisiu butan pasigriebti keletą reikalingiau
sių daiktų ir amunicijos. Paskui sparčiai žy
giuosime, kad būtume tolokai už miesto, kol 
jie suorganizuos vytį. Kelią rasime, nes jis 
aiškus — tiesiog į artimiausią giraitę.

Bet giraitės būta už poros kilometrų. Tą 
atstumą reikėjo skubotai pereiti, kol juos če
kistai pasivys. Jie vysis, be abejo, arba raiti, 
arba sunkvežimiais. Tad susitarė bėgti tie
siog per laukus, pasirenkant tokias vietas, 
kur būtų visai negalima sunkvežimiais va
žiuoti ir raitiems perklampu joti. Blogiausia, 
kad bėgti tuojau iš miesto neparanku, nes tai 
sukeltų įtarimo, kad jie tikri bėgliai-dezerty- 
rai. Teko paskubinta žingine žingsniuoti. 
Kiek nutolę nuo apgyventų vietovių, jie neiš
kentė ir pasileido protekine bėgt, bet vis tiek 
nesuskubo laiku miškelį pasiekti. Buvo jau 
pusiaukely, kai pastebėjo atpyškant iš mies
to būrį raitelių ir pilną kareivių sunkvežimį. 
Matomai kas nors tiksliai tai vytį sugalvojo.

Anie vijosi keliu, kurs taip pat vedė į miš
ką. Bėgliai bėgo tiesiog per laukus, dirvonus, 
pievas ir pelkes, peršokdami grabes, brisdami 
per balas, slėpdamiesi už kupstų ir krūmų. 
Kelias vingiavo ,o bėgliai tiesiog į mišką dū
mė. Gali dar laiku pasislėpti. Sunkvežimis ir 
raiteliai valandžiukei sustojo, tur būt tarėsi, 
kas daryt. Staiga raitelių būrys pasileido per 
laukus, užuolanka pasuko per sausesnes vie
tas į pagirį, o sunkvežimis toliau keliu nuva
žiavo miško link. Matomai šitaip susitarta: 
raitieji atkirs bėglius nuo girios, gi sunkveži
mis sustos pagiry ir jo įgula atbėgs raitie
siems į pagalbą. Bėgliai bus apsupti ir leng
vai paimti, nes keturi vyrai negalės gi atsilai- 
kyt prieš visą čekistų būrį.

10.
Nelygi Kova

— Apsups mus biaurybės! — piktai suniur
nėjo Gegužis- — Na, vyrai, kautynės neišven

giamos. Jėgos perdaug nelygios. Mūs tik ke
turi, jų kokia dešimt kartu daugiau. Bet ne- 
pasiduosim. Gulkime ir atsišaudydami pama
ži šliaužkime į mišką. Žygiuoti gulščiomis il
ga kelionė, bet kitos išeities nėra. Na, ryžtin
gai ir drąsiai! Šaudykit šaltai ir taikiai. Kau
tynės gali užtrukti, tad taupykime šovinius.

Kareivių nereikėjo daug raginti ir mokyti. 
Pavojų jie matė ir gerai suprato, kas darvti- 
na. Visi trys turėjo gerus šautuvus ir apščiai 
šovinių. Turėjo nemaža ir rankinių granatų, 
kurias taupė paskutiniam momentui — pra
laužti čekistų frontą, kai bus jau arti miško, 
jei pavyks gyviems taip toli nušliaužti.

Gegužis turėjo du revolverius, daug šovi
nių ir iš namų pasigriebė rankinį kulkosvaidį 
vokiškos išdirbystės, vardu parabellum. Jo 
mauzeris ir atimtas nuo Nachalskio naganas 
toli nešė, ką čekistai tuojau pajuto. Nusėdę 
nuo arklių, enkavedistai atkirto bėglius nuo 
miško ir pusračiu pradėjo juos apsupti. Gi 
anie, išlipę iš sunkvežimio, atkirto juos iš už
nugario. Ratas sparčiai siaurėjo. Bėgliai kol 
kas mažai tešaudė, laukdami, kol priešas ar
čiau prieis. Įdrąsinti jų neveiklumu, čekistai 
jau bėgte prie jų bėgo ir, taikydami šautu
vais, ragino pasiduoti.
— Ugnį! — riktelėjo Gegužis.

Urmu trinktelėjo keturi šūviai. Negausūs, 
bet sėkmingi šūviai. Vienas kitas enkavedis
tas sukniubo. Puolikai stabtelėjo, sumišo. 
Bėgliai nejuokauja, jie moka įgilti.

— Pirmyn! — suaidėjo piktas, nervingas ko
misarų įsakymas.

(Bus daugiau)
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Vos Nepasakė Teisybės !

Brooklyniškėje Nelais
vėje (Nr. 103) A. Bimba 
rašo:

“Palestinos nelaimė yra 
britai, kurie tą kraštą turi 
okupavę ir neleidžia žmo
nėms laisvai pasireikšti”.

“Palestinos problema y- 
ra iškraustyti iš ten ang
lus”.

Jei vietoje žodžių “Pales
tinos” ir “britai” Bimba 
būtų įdėjęs žodžius “Lie
tuvos” ir “rusai” tai būtų 
gana teisingai pasakęs. Ir 
ištikrųjų Lietuvos proble
ma ir yra iškraustyti iš 
ten rusus.

Grįžtant gi prie Palesti
nos klausimo, tai reikia 
pasakyti, kad žydai yra 
daug laimingesni, kad Pa
lestinoje yra britų karei
viai. o ne rusai. Tą įrodo
patys žydai ir lietuviai ko- sidėtų 
munistai. Į Palestiną žydai 
net prievarta briaunasi, 
daug daugiau nori, kad ir, 
slaptai, ten įvažiuoti nei 
anglų yra nusistatyta 
įsileisti, nežiūrint, kad ten 
ir yra britų kareiviai. Bet 
ar esate girdėję, kad kas 
norėtų į Sovietų Rusiją va
žiuoti apsigyventi? Sovie
tai savo propagandoje 
skelbia, kad jie yra net 
“Laisvą Žydų Respubliką” 
vardu Birobidjan įsteigę, 
bet ar yra kas girdėjęs, 
kad nors vienas žydas ten 
norėtų važiuoti? Priešin
gai. iš visų sovietu domi-

■ 1 1 a' r
traktuojami kaip rusų f i-j 
zikai, jei dar negeriau. Jie; 
dirba Maskvoje, plačioje' 
Pietų Rusijoje ir už Uralo. į 

4. Vokiečių cikiotronai ir 
kiti aukštos įtampos įren-' 

įgimai reikalingi atomi-; 
jniams ir radiacijos tyri
mams iš rusų zonos Vokie
tijoje buvo perkelti į So-; 

dienos turėtų būti pada- vietų S-gą.
lintos į ketvirtis po 91 die- 5. Apie 12,000 rusų ir vo- i 
ną arba 13 savaičių. Kiek- kiečių inžinierių ir kasyk- 
viena metų ketvirtis dali- lų specialistų didžiausioje 
narna į 3 mėnesius, kurių paslaptyje ieško sovietų 
pirmasis turi 31 dieną, o a- zonoje urano žaliavų. Jei- 
bu likusieji — po 30. Pas- ;gu iš jų kas nors bando pa- 
kutinioji paprastųjų metų;bėgti ir yra sugaunamas,! 
(365-ji) diena būtų pri-!tai jis būna nubaustas bol- 
jungta po gruodžio pasku- ševikišku būdu.
tiniosios dienos ir pava-: Rusų pastangos pakin- 
dinta “Silvestro diena”, o.kyti atomą esančios ne
keliamųjų metų 366-ji die- ’ gailestingos. Jų moksli
na prijungiama prie ant-minkai prakaituoja krauju 
rosios ketvirties pabaigos J dieną ir naktį.
t. y., prie birželio mėnesio.; Baigdamas mokslinin- 
Abi šios dienos nebūtų į-'kas pasakė, kad spren-į 
trauktos į mėnesių ir sakdžiant iš to ką jis yra ma-' 
vaičių sistemą, t. y., nebū- tęs ir girdėjęs iš kitų ten 
tų žymimos mėnesių ar dirbančių mokslininkų, 3 i 
dienų pavadinimais. Abi — 5 metų bėgyje Rusija i 
jos būtų visuotinės šven- galėsianti pasigaminti a-į 
tės. Jei šis kalendorius, tominę bombą, panašią įJei šis kalendorius, tominę bombą, panašią į 
kaip planuopjama, 1950. I. JAV dabar turimą.
1 būtų įvestas, tai ateityje 
kiekvieni metai (ir kiek
viena metų ketvirtis) pra- 

sekmad i e n i u. o j 
kiekvienas mėnuo turėtų i 
po 26 darbo dienas.

Kaip Atrodo Žemė Iš
100 Mylių Aukščio

DARBININKAS

Japonai buvo pasiruošę — J. V. karininkas 
Clendenen iš Long Island, N. Y., išlenda iš japo
nų urvo, iškalto uoloje šiaurinėjo Japonijoje. 
Japonai tokių urvų turėjo daug apsigynitnui nuo 
Jung. Valstybių invazijos.

4

Bolševikai Turės Atominę 
Bombų 3-5 M. Bėgyje

Nė vienas žmogus iki šiol 
! nebuvo pakilęs į 100 myl. 
aukštį, bet foto aparatui 
tai pavyko. Rezultatas — 
fotografija žemės ploto

! l
I

Tam tikri patruliai ieško;dinasi, “šį-tą” nusimano, 
po kaimus ir miškus dau-jjo nuomone, radijo akty- 
giau tokių dezertyrų. Ank- vios dujos gali išmarinti 
ščiau buvo pranešta, kad visą Ameriką. Užtenka to- 
bėgimas iš sovietų armijos kių dujų paleisti su vėju 
pasiekęs aukštą laipsnį ir nuo Ramiojo vandenyno, 
naujausiomis žiniomis iš aišku, Amerikos linkui, 
rytų sakoma, kad “trau-'čia priešbūdžių lyg ir nė- 
kiančių per kalnelį” skai- ra. Geriausia išeitis — tai 
čius nesumažėjęs. slėptuvės su atitinkamais

Pranešama, kad paskuti- oro koštuvais. Tačiau, 
niu metu sovietų daliniai kiek žmonių sutilps į to- 
dažniau keičiami negu kias slėptuves? Antra grį- 
anksčiau. Vos tris ar ketu- žus, jie, iš slėptuvių išlin- 
ris mėnesius tarnavę Vo- dę, ras visą gyvūniją ir 
kietijoje kariai, ------- - --—
namo. Priežastis šių dide- tegalės tol 
lių okupacinių įgulų pakei- slėptuvėse bus maisto at- 
timų yra ta, kad nenorima sargų, 
per ilgai leisti sovietų ar
mijos vyrams patirti ma
lonumų už Sovietų Sąjun
gos sienų arba net perdaug 
užtrukti nekomunistinėje 
įtakoje. Pr. m. lapkričio mėn. 13 d., paieškau savo tetų 
mėn. pabaigoje rusai vyk- (mano motinos seserų) būtent: 
dė didelius perstatinėjimo l. Anastazijos Dilnickienės -

! manevrus, pasiųsdami di- Juodkojūtės dukt. Aleksandro, 
dellUS okupacines kariuo- anksčiau gyv. Chicagoj. Išvyku- 

! menės kontingentus namo, sios iš Lietuvos, prieš pirmąjį 
. Plentai ir keliai keletą sa- pasaulinį karą.
j Vaičių buvo užimti judėji- 2. Onos Juodkojūtės. anks
tinu, ir tuo metu, kaip teko čiau gyvenusios pas savo seserį 

ve- Dilnickienę Chicagoje.
ne-

II
I 
i 
i I 

. I

i at-
seina 80,000 dol. Tai grybo 
pavidalo pastatėlis, iki pu
siau įsikasęs į žemę. Sie
nos iš betono ir, be to, pri-

leidžiami augmeniją mirusią, atseit, 
gyventi, kol

Giminiu Paieškojimas
Esu Karevičius Antanas, sū

nus Prano gim. 1912 m .birželio

patirti, didelis skaičius 
mumą matyti žemės pa-Įvo jaučiamas daug silp- teranų veikiau pabėgo, 
ini-alu Tric/-.L-oi-;rvna»vi o įilzč-' nioil nocril bUVO laukta. gU grįŽO atgal.

... - - Į ‘ -
p-uimn mcrtrri

virsiu visokeriopam aukš- niau, negu i
tyje. Į Anglijoj pirmieji oro su-!

i Žvilgsnis į žemę iš erd-; krėtimai užregistruoti po 
vės nėra vienintelė nauje- trijų minučių Londono ob- 
jiybė, kurią V-2 suteikia servatori jo j. Cuxhavene

I---- ------------ j----- ,
i tikriau sakant, pietvaka- 

Vienas vokiečiu moksli-Irių JAV ir šiaurvakarinės;
. , ... -■ onn Ininkas, atomo srities žino- Meksikos, viso apie 200,- 

vas, neseniai pabėgęs iš 000 k v. kiru 
valdiškos sovietų labora-; Laivyno štabas yra išlei- 
torijos Maskvoje pareiškė,!dęs keletą fotografijų, pa-; 
kad Sovietų s-ga esanti darytų iki šiol dar nepa- 
labai arti prie atominės siektame aukštyje; auks- 
oombos pagaminimo.

Šis fizikas, jo žodžiais, 
esąs pirmasis vokiečių 
mokslininkas, kuriam pa- 

nuojamų kraštų žydai ma- vykę apleisti atomo tyri- 
siniai bėga į anglų kontro-, nėjimų 
liuojamą Palestiną ir Vak. 
Europą. Nejaugi žydai ne- j 
žino ką jie daro?

Tuo tarpu Lietuva yra 
rusų okupuota. Ten bolše
vikiška tvarka visu smar
kumu vykdoma. Karas jau 
treti metai pasibaigęs. Ke
leiviniai laivai ir lėktuvai 
tarp Amerikos ir Europos 
kursuoja. Bet ar važiuoja 
mūsų lietuviški bolševikai 
į tą “laimingąją Tarybų 
Lietuvą?” Nei vienas. Ko-‘džiai

Ar Kas Beišsigelbės?

Mano dabartinis adresas: 
Antanas Karevičius, 2712/B 

Camp. 2712 Assembly Centre. 
Uchte. Kr. Nienburg (Weser) 

Germany.
------ ---------------- ------------- - . IP žiniomis Amerikoje 

mokslui. Kiti instrumentai sprogimas vos tebuvo jau- “prįešatominis namas” 
raketoje praneša meteoro- čiamas. Dūmams išsisklai- 
logams apie tai, kas dedasi džius, saloje ,ją stebint iš 
skystoje atmosferoje, ne 15 km. atstumo, nebuvo 
10 myl. aukštyje, bet 50 ar galima pastebėti kokių 
100 myl. Kiekvienas mete- i 
orologas pasakys, kad jo < 
kaprizingo dalyko studijos 
tampa lengvesnės, kada ' 
reiškiniai aukštoje atmos
feroje yra žinomi. Iki šiol 
oro daviniai viršutiniame 

! oro sluoksnyje būdavo 
gaunami vadinamaisiais 
radijo bangų balionais, tu
rinčiais paprastus regis
travimo prietaisus, kurie

Nori Susirašinėti
Norėčiau susirašinėti su Ame

rikos lietuviais. Mano adresas: 
Jonas Rundėnas. UNRRA Team 

1063, Lithuanian DP Camp 
Kempten. Allg., Germany — 

US Zone — Bavaria.

nors pasikeitimų. Jj atro- dengtos ajaviniu apsiaus-' 
de kaip uolų masyvas te- tu st "elektrikinė

x..-S2tU?Su.?UrO„Je' akis". kuri, netoliese sproj 
. čia pat auto- 
___  visus vė- 
Žymiai pigiau 

rūbai”
-

■j
I

I

Tik per žiūronus buvo ga- bombai. ...
Įima pastebėti jog povan- matiškai uždar0 vi 
denmių laivų bunkeriai 
ra

— „ 
dintuvus. 
jatseina “atominiai i 
iš alavinės skardos, azbes- 
tu pridengtos.

Visa tai būtų puiku, jei 
so- ne smulkutis dr. E. Telle- 

I • • • -r •t. Jis nuo

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

y-
visiškai sunaikinti.I jčiausioji jų yra daryta 100. 

myl. aukštyje. Ji yra svar-J 
ibi ne vien savo detalėmis,Į 
į bet ir dėl to, kad aiškiai! 
rodo, jog žemė apvali. Dėl| 
šios ypatybės toji fotogra-! 
;fija netrukus gal būt bus. 
iškabinta mokyklų šieno-; 
se, kaip geriausia regimoji 
priemonė įrodyti žemės 
apvalumui, geriausiai ga
linti supažindinti vaikų 
protą, kad žemė nėra bly- kos metu, 
nas, o sviedinys. Fotogra-į Tačiau šie 

ifija yra viena iš daugelio tepakildavo 
padarytų su automatiniais:myl. aukščio 
foto aparatais, įtaisytais į i ra pakilę iki

j

darbus Sovietų; 
s-goj ir sugrįžti į Vokieti-: 
ją rizikuojant savo gyvy
be. Jis nenori skelbti savo 
pavardės ir tikisi greitu 
laiku išvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. 

Čia seka jo, kai kurie, pa
stebėjimai apie atomo ty
rinėjimą Sovietų s-goj.

1. Mažiausiai 200 vokie
čių mokslininkų ir techni
kų. tarp jų keletas pirma
eilių fizikų, dirba rusų val- 

spręsdami atomo 
dėl? Reiškia, patys'netiki. į branduolio skaldymo pro-! 
ką jie taip garsiai skel- blemas.
bia. Nors ir džiaugiasi, šū-! 2. Visose Vokietijos zo- 
kauja, kad ir mirties baus- nose. įskaitant amerikie- 
mė Sovietijoje panaikinta.jčių ir ypatingai rusų zo- 
bet patys ten važiuoti ne- nas, renkamos naujos 

AJ mokslinės jėgos. Verbuoja 
į rusų karininkai ir pasiųsti 
'atgal vokiečių mokslinin
kai. kurie stengiasi įtikin-

bet patys ten važiuoti 
turi drąsos ir tiek.

I

Sovietų Dezertyrai
Septyni tūkstančiai

vietų dezertyrų uždaryta rio pareiškimas
j automatiškai perduodavo Gueshovo stovykloje, ryti-‘1939 m. dirbo atomines e- 
Ir^ti^Šie^aliona^lbuiS n^e MecklenburS° srityje, nergijos tyrimo darbą, va-
vartojami karo metu, ir 
daviniai, gauti juos varto-! 
jant, padarė oro spėjimą* 
žymiai tikslesnį negu tai-

I 
balionai retai 
iki 10 ar 12 
ir niekad nė- 
oro sluoksnių 

nešan-vokiečių V-2 rakietą, su i ribos. Raketomis,
--------u.

... .... ......................... ... I
kuria Laivyno štabas darėjčiomis radijo bangas iki 
bandymus per ištisus 12 100 myl. aukščiau, meteo- 
mėn. White Sands, New rologai galvoja gauti tik-Į 
Mexico. Foto aparatas ir rai pagrįstų duomenų, ku- 
kiti moksliniai prietaisai 
registruoti oro daviniams! 
dideliame aukštyje buvo! 
pagaminti Johns Hopkinso 

!Pritaikomosios fizikos la
boratorijoj, kuri pasinau-

j Didžiausias Sprogimas 
Europoje I I 

i 
Šiemet išsprogdinta vo-'

dojo laivyno bandymais, kiečių jūrų tvirtovė Helgo- 
 ___  ____ 'atliktais su baisiausiais lando saloje. Tai buvo di-; 

ti savo kolegas” kad Sovie- praeito karo ginklais ren-j džiausiąs sprogimas, kokį; 
4... „ 4..____________ i Vant mokslinius davinius! iki Šiol Europai yra tekę
rojus. ! aukštumoj atmosferoj. išgyventi. 6700 tonų sprog-i

3. Vokiečių mokslininkai Foto aparatas naudoja stamosios medžiagos su
turi viską, kas tik reika- 50 pėdų ilgio filmą, kuri vi-naikino povandeninių lai-' 

išnaudojama raketos vų bunkerius, požeminius 
I 

. Praėjus šešioms 
_ _ ___________ i rdinutėi/iS po sprogimo,! 

‘_____________tuo pačiu ji yra aiški. Tai-užregistruotas 2500 m.l
- ' - - -• gi. toji nuotrauka duoda aukscio ir 1500 m. pločio

puikų vaizdą iš aukščiau- dūmų stulpas. įtvirtinimų 
siojo žemės taško, kurį ra- griuvėsiai ir uolų nuolau-

atiduodame už $3.00. kįeta yra pakeliui į žemę, km. atstume.
25.000 pėdų aukštyje Nuo sprogimo pats salos 
sprogstamoji medžiaga iš-j vaizdas mažai tepasikei-’ 
sprogdina foto aparatą tęs. Jokių pavojingų dujų 
drauge su kitais moksli-'susikoncentravimų neat-! 
niais instrumentais. Norsjsiradę ir nekilę jokių gais- 
jie esti stipriai apsaugoti,į rų. Anksčiau buvusios kai- •• a • A • 1 • V _ Į_ • -J

"PASAULINIS 
KALENDORIUS"

Ūkio ir Socialine Taryba 
svarsto naujo “pasaulinio 
kalendoriaus“ iv ėdimo 
klausimą. Pagal naująjį 
projektą, paprastųjų metų

tų s-goj jų laukia tikras į kant mokslinius davinius iki šiol Europai yra tekę

Įsigyk Angliškcri-Lietuviškg Žodyną
English-Litliuanian Dictionary

lin.ga tyrinėjimams ir yra sa „ , . , .
—- ---------- ------------------ skridimo metu, o ji skren-'tunelius ir pakrančių ba-!

da apie 4 ar 5 minutes. Jo-įterijas. 
je nematyti judėjimo, ir* minutėms

nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lictuvišką Žodyną, kuris yra| 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po keta gali pasiekti. Kai ra- ŽOS buvo išmestos į jūrą 2 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — i ,
Alės jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk j 
kon vertą kuponą su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

366 W. Broaduav,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiame S 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas
Adresas

ir pi a ome atsiųsti mums Anglis.
jie retai tepasiekia žemę 
sveiki; dėl to netenka ste
bėti, žinant, kad jie atsi
muša į žemę 500 pėdų grei
čiu per sekundę. Tačiau 
filmą išlieka pakankamai 
geram stovy ir duoda gali-

mo apylinkės didžiąja 
limi išlikusios sveikos, 
priausiai nukentėjusi 
tinė salos dalis.

Iš Bremeno ir kitų 
krančių miestų praneša
ma, kad ten sprogimas bu-

*4
1. DIRBTUVES 

IŠLAVINTAIS 
MECHANIKAIS

2. DIRBTUVES
PRIPAŽINTAIS
METODAIS

4

v

4/

da- 
Sti- 
pie-

pa-

LIEPOS *

Nustatykite FORDĄ gerai, kad 
vasarį puikiai vairuotumėte
Atvežant savo Fordą “nario” pas 
savo dylerj ,tas reikš jums sutaupy
ti rūpesčio, laiką ir pinigų, dėl to, 
kad yra naudojama Tikras Fordo 
Aptarnavimas virš paminėtais 4- 
riais Atvejais.

fi

vieto* ?,Į

L J
E Kur*. )

■‘Lz
|į

4. TIKROMIS 
DIRBTUVES DALIMIS

C. z

3. SPECIALIAIS DIRBTUVĖS 
ĮRANKIAIS

GREITAS APTARNAVIMAS... LENGVI issimokejimai

Pamatykite Savo Draugišką Fordą Dyleri
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Antradienis, Birželio 24, 1947- darbininkas /

Rusų Leitenantas Atskleidžia
Sovietų Špionažo Paslaptis

- Rizikuodamas savo gyvybe pabėga 
iš pasiuntinybės. - Slaptosios bylos ko- 
minterno patalpose Maskvoje. - De-

• V • • YZ’ 1 • Ivyni šnipų centrai Kanadoje. - Sovie
tų špionažas New Yorke, Chicagoje ir 
Washingtone. - Diplomatiniu slaptu 
paketu kulkosvaidis į Maskvą. - Duri
ninkas ir kambarinė SSSR špionažo! 
karininkai. - Vadovėliai sovietų šni
pams.

rys Kanadoje ir kurs taip
gi buvo vienu iš rusų špio
nažo vadų) iškėlė taurę už 
amerikiečius tardamas a- 
pie juos:
— Amerikiečiai — vaka

rykščiai sąjungininkai,

SO VIETŲ KARIŠKIAI I 
IŠLAUŽĖ DURIS

Plačiai po visą pasaulį 
nuskambėjo žinia, kai 
prieš kurį laiką Igor Gu
zenko, buvęs rusų karinin
kas o vėliau _  sovietų ka- _
ro žvalgybos slaptojo šrif- šiandien mūsų draugią- j špionažai ir du karinės mi-1 
to raštininkas Kanadoje,i kaimynai, rytoj mu- nadAiAiai Ta<wt’n kn-1 
metė tarnybą Stalinui įr;sų priešai . ....
išnešęs apie šimtą slaptų-; Guzenko turi žinių, .kad 
jų dokumentų perspėjo de-Maskvoje, kominterno pa- 
mokratijas apie gręsiantį talpose, yra slapti sąrašai 
pavojų iš pusės raudono- ~ bylos’ kur, yr,a sunnktos 
sios diktatūros. Tas jau- zinios aPie, kiekvieną šo
nas, 28 metų rusas, rizika- yieUrns palankesni’ moks- 
vo savo, savosios žmonos įninką užsienyje, ypač a- 
ir vaikučio gyvastimi, kai P1® dirbančius prie atomi- 
paslapčia po marškiniais nesbombos. Ten aprašyta 
pasikišęs rusų špionažo draugai, jų seimynmis 
raštus išslinko iš Sovietų fyvemmas, jų pamėgti
pasiuntinybės rūmų Kana- drabužiai, jų mėgstamos 
doje ir nuėjo į laikraščio Pramogos ir tt.

SSSR ŠPIONAŽO
CENTRAI

Jung. Valstybių Laivynas Istanbul, Turkijos, vandenyne.

I

ta į majoro laipsnį. Visą? 
savo laiką pašvęsdavo.

I

P. Žaidys.
LIETUVA BELGIJOS SPAUDOJ

X.
LINKSMAI“BALTAI PRARADO

TEISĘ GYVENTI”
Tas pats savaitraštis 

“Vrai“ (27. 7. 1946) įdėjo! 
straipsnį minėta antrašte; 
pirmam puslapyj pridėda
mas Vilniaus nuotrauką. 
Straipsnio autorius Pierre 
Chantier energišku tonu; 
iškelia rusų daromą netei
sybę lietuviams, kurie ne
nustoja priešintis okupaci-i 
jai ir trėmimui į Rusiją, žygiškas darbas šokti į jūrą iš 
Mini Paleckį, 
kaip negarbingai 
navusius savo 
čiams, smerkia 
paminklų griovimą: “So- žygis:

~~~ 5^ j

Didvyris Iš Prievartos

— Iš tamstos pusės buvo kar

Sniečkų tokio aukščio ir dar su drabu- 
pasitar- žiais. kad išgelbėtumėte skęs- 

tautie- tantį.
tautinių: — Viskas gerai. — sako kar- 

_ _ : — bet aš labai norėčiau
vietai laiko tautinius pa- sužinoti, kas mane jūron įstū- 
minklus kapitalistų prie
tarais. Antai, Karo Muzie
jus Kaune, kur buvo su-, 
rinkti garbingos lietuvių 
istorijos paminklai, liko 
visiškai išgrobtas. Jų vie
toje išstatyti sovietinės' 
propagandos daiktai. Net 
Nežinomo Kareivio kapas 
išniekintas ir išgriautas.!

inė.

šiek Tiek Kitaip

redakciją. Veltui jis krei-i 
pėsi j redaktorius, j Kana- 
dos valstybines įstaigas-j deda
Vis nenorėjo juo pilnai pa- dideles Dastanzastikėti, valdinės įstaigos ne-P^sta dideles_ 
norėjo susikirsti su bolše- susektl ato™aeis ..”° . 
vikais ir nusiminęs nėr- &aminimo paslaptis, kad vikais ir nusiminęs, per įr 1945 met
vargęs Guzenko grjzo j sa- . T, . •vo butą kas minute lauk-!vien Kanadoje, kaiP ?ra’ vo outą, kas minutę įauk Guzenko, buvo net
damas, kad ji savieji pa- , o
zrobs tikrajai mirčiai Ta’devym Sovietl* . špionažo 
% , . . . j- k branduoliai, veikią nuonaktį prisiglaudė pas kai- nepriklausomai ir
mynus. Sovietų kariškiai . ..
tikrai atėjo į jo butą, jj. Įtaikę tiesinius ry- 
laužė duris. Tada buvo pa- slua au 
šaukta Kanados policija,' įkopijuodamas 
kuri ir paėmė Guzenko į į 
savo globą.

ŠPIONAŽO AGENTAS 
IR JO ŽMONA

Nugabenusi jį į saugią’
vietą policija jį laikė slap- Washington, D. C., sovie
tą, kol išaiškino jo išneš-tai yra sudarę tokį špio- 
tus slaptus sovietų špiona-'nažo centrą, kad tenai yra 
žo raštus, kol suareštavo net penki sekretoriai, ku- 
visą eilę šnipų. Tik šiais rie visą savo tarnybos lai
mėtais, vasario - gegužės ką pašvenčia perrašinėda- 
mėnesiais — “Cosmopoli- mi slaptuoju šriftu prane- 
tan” laikraštyje Igor Gu- Šimus arba iššifruodami 
zenko galėjo atskleisti vi- gautuosius. Diplomatiniu 
są eilę Sovietų špionažo paštu siunčiami nepapras- 
paslapčių. !tai gausūs sovietų šnipų

Visų pirma truputis apie surinkti daviniai. Pulk, 
patį Guzenko: jisai buvo Zabotin prasitarė, kad 
komsomolo (komunistų kartą diplomatiniu paketu 
jaunimo sąjungos) nariu, buvo pasiųstas į Rusiją vi- 
Šio karo metu tarnavo1 sas naujausio išradimo U. 
fronte, 1942 m. dalyvavo S. A. kulkosvaidis...

i slap
tuosius komunistų šnipų 
pranešimus, Guzenko su
sekė, kad yra net po dvi ar 
(tris sovietų šnipų grupes 
New Yorke, Chicagoje, 
San Francisco miestuose.

— Kodėl tu senatvėje vedei?— 
klausia Jurgis neseniai vedusį 
pažįstamą.
— Kad turėčiau žmoną, kuri 

man akis užmerktų.
— Hm... Aš turėjau dvi žmo- 

Taip lietuvių tauta nebete- nas. bet jos man akis atmerkė, 
ko teisės gyventi; ji api
plėšiama net iki jos pra
eities”. Straipsnį autorius 
baigia sakydamas: “Baltai; Mokytoja: — Pasakyk man, 
laukia teisingumo ir teisės Onute, iš ko daromos dešrefer? 
gyventi. Jie, kaip brolių Mergaitė tyli.
apleistasis Juozapas šuli- — Juk esi mėsininko duktė ir 
ny, laukia išvaduotojų E-turėjai jau 
gipto pirklių“, ..............

Mokykloje

sijos padėjėjai, Tass’o ko
respondentas, pirmasis 
ambasados sekretorius, 
komercinis patarėjas, ka-j 
rinio atache sekretorius, i 
vertėjas, du šoferiai ir 
trys ambasados tarnauto
jų žmonos.

ŠNIPUS DAUGIAUSIA 
VERBUOJA IŠ TARPO 

KOMUNISTŲ
— Vienoj sovietų amba- metu priešinasi kaip jma-

sadoje Artimuosiuose Ry- nydama. 
tuose, — rašo Guzenko,— metu vokiečių okupacijoj 
patsai ambasadorius yra pajuto, ką reiškia gyventi- — - 
špionažo agentas ir jisai vergijoj: be duonos ir te 
direktyvas (nurodymus) laisvės. Tūkstančiai belgų i “Vrai’ Vxx. o.
gauna iš savo šoferio, ku- žuvo_bekovodami prieš pa- 1946) ypač atkreipdamas 
ris yra vyriausiu bolševi- vergėjus, tūkstančiai jų dėmesj užsienio reikalų 
kų žvalgybos žmogumi ta- buvo deportuoti Vokieti- ministro p H gpaak. Ant-: 
me krašte. jį™ ka™ darbams. Dabar, rinėmig antraštėFmis laik.

Šnipai daugiausiai ver-'kai B^giJa vėl džiaugiasi raštig pabrėžia: Kiekvieną 
buojami iš komunistų tar- apauti laisvę gerai su- . ru^. ir
po: įpranta. _kltas Pa.v.er^’tasįdeporAioja 3-4000 lietu-

— Sovietai žino, kad kiek-gautas. Tos simpatijos ry- ^. igų.OOO jaunuolių
vienas komunistas, ar jis skiai ma.yti belgų sPau-l fevarta išgabenta j SS- 
bus prancūzas, italas, lentoj ir įžymybių pareiski- g Tūkstan%ai paAiza- 
kas, amerikietis ar britas, ^ose. Pirmiausia pami- Visag h
pirmoje vietoje yra ištiki-ne inąs yra Belgijos kardi- antraščių
mas Maskvai, —rašo Gu- n°10 j
zenko.
KOMINTERNAS TALKI

NA SSSR ŠPIONAŽUI
Kominterno 

mas, — skelbia 
zenko, — buvo tik dėl a- ■ Latvijos, Estijos, Ukrai- 
kių. Tikrovėje, kominter-Įnos, Jugoslavijos, vargus, 
nas pasiliko ir jisai glau-: pavesdamas minėtas tau- 
džiai bendradarbiauja su----------------------------------
Sovietų špionažo centrais šymas. Motinov ją sukūrė 
užsienyje. Komintemas lyg savo draugui aprašy- 
praneša patikimus žmones damas įspūdžius iš krašto, 
parinkimui į SSSR špiona- kuriame... atostogauja, 
žą, parūpina pasus šni-1 
pams, panaudodamas ne- ’ 
tikrus pasus, ypač paim-! 
tus iš internacionalinės 
brigados narių, kurie ko-1 
vėsi Ispanijoje.

Savo šnipus Sov. Rusija’šnipus .pavyzdžiui, įsaky- 
stengiasi labai rūpestingai’damas žingsniais išmatuo- 
paruošti. Yra specialūs va-'ti kaikurių gatvių ilgį, kad 
dovėliai, I_ ____ __ !
smulkmen ingai surašyta’ 
apie kraštą, į kurį šnipas 
yra ruošiamas: surašyta 
net kaina už vieną važia
vimą gatvėkary, vietos 
kur yra vyrams skirtieji! 
kambariai svarbesniuose1 
viešbučiuose ir valgyklose, 
kiek duodama arbatpini
gių patarnautojams, pras
mė įvairių nacionalinių ir 
religinių švenčių, aprašy
mas valstybės ir miesto 
politinės santvarkos. Vie
nas raudonarmiečių špio
nažo karininkas, Motinov, 
ištisus metus pašventė be
rašydamas tokį raportą a- 
pie Kanadą. Tokia knyga 
neturi būti tik statistikos 
rinkinys, bet gyvas apra-

tas tikinčiųjų maldoms. 
Tokia pilna užuojautos 
nuotaika vyrauja ir pa
prasčiausio belgo sieloj. 
Jis kalbėdamasis su tavim 
neužmirš pareikšt viltį, 

Įskaičiumi - net 8 milijo-^a? visi laisvės sulauks... 
Inai. Iš seno Belgija gyvena'?*aPa.u' 
1 laisvą gyvenimą?Ji negali t kun !a!kas nu0.la>k.° 
i i ,.- •• • primena didžiųjų uzmirs-: pakęsti vergijos. Pavojaus f » * *H v - 6 J J < tąsias mažas tautas.

sadoje Artimuosiuose Ry. į nydama. Patekusi karo j LIETUVA PO SOVIETI
NIU BATU”

ALKANAS ALKANĄ 
UŽJAUČIA

Nedidelė šalis yra Belgi- 
ja — perpus mažesnė už 

"; Lietuvą savo plotu, bet 
daug didesnė gyventojų

I

me krašte.
buojami iš komunistų tar- atgauti laisvę gerai 
po:

vienas komunistas, ar jis

panaikini- 
toliau Gu-

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

ne kartą matyti, 
kaip jos dirbamos.' '

Mokinė: —Mačiau, bet nega
liu pasakyti, nes tėvelis uždrau
dė.!

i
i
i

Kodėl Žemė Moteriškos 
Giminės?Kun. Pr. M. Juro lėšomis 

“Darbininkas“ perspaus
dino J. E. Arkivyskupo — Tėte, kodėl mūsų žemės 
Juozapo Skvireckio išvers- vardas yra moteriškos giminės? 
tą Naująjį Testamentą., — Tur būt dėlto, kad niekas

Tokia antrašte paskelbė Stipriais audeklo viršeliais tikrai nežino, kokio ji amžiaus, 
straipsnį savaitraštis — kaina $3.00; popieriniais?

5. viršeliais — kaina $2.00. i 
' Užsakymus siųskite: ‘Dar

bininkas’, 366 W. Broad- I — Tamsta turi fienkiasdešimt 
way, So. Boston 27, Mass. trejus metus ir manai vesti aš- 

-------------------- tuoniolikos metų
Būk ramtis. Tu nesi vie- i>er jauna: 

nas, jei tik turi tvirtą ti
kėjimą. Carlylejporą metų, kol ji

imas ganytojiniame laiške, 
kuris nuskambėjo visoj 
Belgijoj ir už Belgijos. 
Tuo pareiškimu kardino
las energiškai iškėlė pa
vergtų tautų — Lietuvos,

KAIP TRENIRUOJA
UŽSIENIN IŠVYKUSIUS 

SSSR ŠNIPUS
Motinovas taipgi treni

ruodavo rusų ambasados

” (Tiesa) (11 Palauks
reikalų

Janę? Juk ji

— Tai tiesa. Tad

Maskvos kautynėse, j Ka-j DURININKAS — RAU
DONOSIOS ŽVALGYBOS

KARININKAS
Štai dėl ko Sovietų pa

siuntinybės visada turi la
bai gausų tarnautojų skai
čių. Kanados sostinėje, O- 
tavoje, Sovietų ambasados 
durininkas buvo raudono
sios armijos žvalgybos ka
rininkas.
f Rusų karinės aviacijos 
į attache Kanadoje buvo 
į pulkininkas Rogov. Jo 
žmona oficialiai buvo už
registruota kaip ambasa
dos kambarinė, tačiau tik
rumoje ji buvo raudonar
miečių inžinerijos dalies 
kapitonu, už sėkmingą 
špionažą Kanadoje pakel-

nadą buvo atsiųstas 19431 
metais.

Guzenko žmona — Svet-l 
lana Borisovna — 28 metų] 
amžiaus, kaip ir jos vyras, 
gabi piešėja. Abu juodu 
susipažino studijuodami 
Architektūros Institute 
Maskvoje.
AMERIKIEČIAI — ŠIAN

DIEN DRAUGAI, 
RYTOJ PRIEŠAI

Atskleisdamas Sovietų 
pasiuntinybės ir špionažo 
paslaptis Guzenko rašo, 
kad jau tą pačią pergales 
dieną, kai galutinai pasi
davė vokiečiai, rusų pulki
ninkas Zabotin (kurs buvo 
sovietų pasiuntinybės na-

kuriuose viskas susitikimas su špionažo a-l?.ePr'e’r?a:

matyti, kaip stipriai laik
raštis iškelia dabartinę 
būklę Lietuvoj. Ta proga 
jis plaka negausius belgų 
komunistus, kurie savo 
laikrašty gieda himnus so
vietinei santvarkai: “Ko
munistų (belgų) organas 
niekad neiškėlė savo skai
tytojams fakto, kad lietu
viai masėmis eina į parti
zanus atsisakydami nešio
ti savo kankintojų unifor
mą. Šioj tamsioj kovoj kri
to jau daugiau nei 3000 
patrijotų”. Toliau kelia 
laikraštis padarytą Lietu
vai kruviną skriaudą ir jos 
visišką apleidimą. “Ši 
vargšė tauta reikalinga 
UNRRA ir R. Kryžiaus 
pagalbos, tačiau nei viena 
nei kita organizacija ten 

Kai kurie tur
tingesnieji USA piliečiai 
mėgino domėtis sovietų 
skriaudžiamaisiais, tačiau 
rusai mandagiai atsisakė 
priimti kad ir žmoniškiau- 
sią pagalbą“. Būdingai

gentu būtų įvykdytas tiks
liai — sekundė sekundėn.

Jis išmokė lošti korto
mis, kaip kad lošia ameri
kiečiai ir kanadiečiai, pa
mokė kaip elgtis prie stalo 
ir sustatė 
kaip surinkti 
numatomus vUw>... . . ,
šnionažo azentus- io fi.i(Otavoj) interesų: špionažo agentus, jo n -„j

nansinę padėtį, jo biznį ir 
siekimus, jo jausmus link: 
savosios žmonos ir jo pa-f 
linkimus prie kitų, jo poli
tines nuomones, < 
knygas ir pomėgius.

Niekas taip neišnaudoja dino kiti laikraščiai, 
diplomatinės neliečiamy-| Volk” (dienraštis)

Geriausia

Pasinaudoti

TELEFONO

APTARNAVIMU

palauksiu dar 
išaugs...

Kaip
te-

F f

<

Kalbėk natūraliai. Geriausia galinta su
sikalbėti. kalbant iSlengvo natūraliu 
balsu, lankant lūpas arti triūbelės

yra kelt lengvi nurodymai, kaip galima geriau- 
šia pasinaudoti telefono aptarnavimu.

1

2

užverbuoti’ /» „A---------- 11 S-4.----------------, |en

į nėra nei žibalo šaltinių, 
nei mineralų, nei anglių 
kasyklų, vien tik žmonės. 
Ir kuri galybė šiandien rii-

Pirmiausia pažiūrėk ir patikrink numeri 
telefono sąraše. Kada abejoji apie nu
merio tikrumą, pažiūrėk ; telefono kny
gą. Tuomi išvengsi bereikalingų šauki
mų. klausiant "Information ’ telefono 
operatorkos numerio kuris vra telefo
nų sąraše.

3

draugus. Pinasi žmogumi?
f :
>

Šį straipsnį persispaus- 
.........................  “Het 

diplomatinės neliečiamy-į Volk“ (dienraštis) po 
bes ir privilegijų, kaip So-straipsniu pridėjo pasta- 
vietai. bą: “Kada gi pasaulis su-

!>r. J. Prauskis, kils prieš tą gėdą?"

Pasakyk numeri aiškiai... arba pasuk 
labai atsargiai Kadn Sauki, pasakyk 
noriamą numerj islengvo ir aiškiai, kad 
telefonistė iš syk suprastų Jeigu varto
ji “dial service”. 
signalą "hum". ir 
suk numeri

malonėkite palaukti 
paskiau atsargiai pa-

S-
: • 
f -.

o

F ■

t
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PRAVAŽIUOJANT PUTNAM

spindulius.

6

GJRDflT LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE

Automobilis lekia žaibo Pati Marija pasirinko šią 
greitumu puikiais, žaliuo
jančiais iš pakraščių, 
Connecticut keliais. Ban
guojanti javų laukai, giliai 
nusilenkdami, mus sveiki
na. Saulutė tik beria karš
tuosius savo
lyg norėdama mus išmau
dyti prakaite, švelnutis, 
kaip šilko gija, vėjelis pra
siskverbia pro 
langą ir atgaivina
širdį. Besigėrėdami 
tos gražumu.

vietą ir įkvėpė seselėms 
čia apsigyventi, kad iš
augtų didelė šventovė Jos 
garbei. Dievo Apvaizdos 
planai mums nežinomi, bet 
yra logiška daleisti, kad 
ateityje suplauks tūkstan
čiai tikinčiųjų pasimelsti 
prie dangiškosios Dievo 
Motinėlės gražioje Jos 

mašinos garbei pastatytoje koply- 
truputį čioje. Čia seselės, kaip an

garu- gėlų chorai melsis, čia Šv. 
kuri tartum Marija dalins gausias ma- 

būtų kvietusi į savo prieg- lones. čia kiekvienam lie- 
lobsti saldžiu meilumu, ir tuviui, kuris yra visados 
bedainuodami linksmas, pamaldus į Dangaus Kara- 
dvasią pakeliančias ilgesio lienę, bus malonu atsilan- 
daineles. 
Putnam. 
suurzgia.
protestuoti prieš tokį ne- laukai ,o dabar virto lietu- 
girdėto greitumo važia vi- viška sodyba. Čia man pri
mą. ir sustoja prie Šv. Pa- simena poeto Maironio ap- 
nelės Nekalto Prasidėjimo dainuota Lietuvos sodyba, 
Seselių Namo. kuri buvo taip brangi lie-

iš karšto, kaip tuvio širdžiai, nes ten ža- 
automobilio, at- liavo rūtų darželiai, ten

privažiavome kyti. rodos, kad vyktų į Ši- 
Įkaitusi mašina luvos atlaidus.
lyg norėdama Pirmiau čia buvo tušti

SHBUNDOAH, PA.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Skyriaus Apyskaita 
Surinkta aukų sekančiai: 
Kun. J. A. Karalius —t $100.; 

Mr. & Mrs. J. F. Staniškis $30; 
SLA 1-mas Apskritys — $25; 
W. J. Krencevičius, Esq. — $25; 
Columbia Brewing Co. — $20; 
Vincas Kasparavičius — $15; 
SLA 23-čia kuopa — $15.

i Po $10 — Edmund Tacelosky, 
Mr. '& Mrs. P. J. Alex, Mr. & 
Mrs. Anthony Staniskis, Ado
mas Saukevičius, George Uritis, 
Mr. & Mrs. Frank Tamulonis, 
Viktoras Visockis, J. J. Twar- 
dzik Son, Dr. Mary Romeika, 
M. M. Abracinsky, T. A. Tichy, 
Moterių Sąjungos 59-ta kp., 
Peirce Tamulynas, Wm. Menke- 
vicz, A. J. Benedict, Mr. & Mrs. 
Joos. Matlavage.

į Po $5.00 — Helen Dudis, An
tanas Vasccila Leonard Chai- 
kosky, Domin. Vaiksnoras, Juo
zas Spūdis, Edward Koons, Ka- 
tarina Yankevičienė, Julius 
LuAcinskas, Kun. Jonas Lukšys, 
Antanas Usis, John W. Macy, 

LDS. N. Anglijos Apskritis rengia didelį darbininkų pikniką, kuris įvyks LIEPOS 6 d., ROMUVOS PAR- & Mrs Albert Chapley, Sol. 
KE, MONTELLO, MASS. Gera muzika, p. O. Ivaškienės grupės lietuviški šokiai, dainos ir tik ką atvykęs kai- olman> s-to vardo draugija,
bėtojas iš Europos, tikimasi, sutrauks labai daug publikos.

Iš tvankių miestų, dirbtuvių, dulkių ir triukšmo nepalyginti maloniau su draugais susitikti ir pasižmo
nėti gryname ore medžių pavėsyje, kaip prirūgusiose tavernose ar kur kitur.

Darbininkai, atsiminkit, liepos 6 dieną ,sekmadienį, visi keliai veda j ROMUVOS PARKĄ!

Rožančiaus draugija, Apašta
lystės Maldos d-ja, Dr. W. C. 
Dorasavage.

i Po $2.00 — Andrew Gober, 
RENGIMO KOMISIJA. Mrs- Wm TraKus- Juozas Ka* 

■ cergis, Ona Aidukonis.
Taipgi New Haven ligoninėje,' P° $1-00 — Ant. Marciukaitis, 

po rimtos operacijos, guli Leo- Tomas Krizanauskas, Leo Lau- 
nora Sadauskienė, kuri yra ge- rinaitis, Vladas Čepukaitis, J. J. 

, P. W. Bierstein, 
rai greitu laiku pasveikti, ir sa- Kazys Lukšys, Juozas Rutkau- 

maldose ją prisiminkime. M. skas, Adelė Ragazinskis, Mrs. 
;Edward Kunca, Mrs. Gorman, 
į Vincas Kalesinskas, Petras Mi- 
■ kolaitis, Jokūbas Andrulevičius, 
Al. Maliunas, Antanas Karpavi- 

Sukrutėjo visos Naujos Angli- čius, Hipolitas Ulchinskas, Ma- 
Katrė Vistu- 

Marė Brazauskienė, S. 
Sakramentą suteikė klebonas mui į Marianapolį liepos 4-tą. . Pacentienė, Petronė Kucinskie-

Neatsilikime ir mes — paskli- nė, Daniela Matulevičienė, Jo-

i

■dienį. Dar daugiau suva
žiuos šiais metais, juk nei 

; vienas nenorės praleisti 
taip puikios progos pama
nyti to tikrai lietuviško 

. Visi keliai veda 
į Putnam. ypač liepos 
Nepamiršk, lietuvi, 
dienos, o kas ten bus, 
sužinosi nuvažiavęs.

Paulius Ramutis.

Išlipęs 
krosnies, 
sikvėpiau pilna krūtine, lietuvaitės dabino kasas ir 
rodos, būčiau atgyjęs. nes dainavo graudinančias 
iš tikrųjų buvau pusgyvis, daineles, ten sena močiutė 
Kaip malonus mišku oras! vaikštinėjo, ten raiboji ge- k^mDeho

O gražumas tos vietos, gutė kukavo. Dabar beliko p 
tai tikra oazė, negalėjau tik sapnas. Bet atvažiavus 
atsigerėti. Laimingos se- į Putnam. rodos, kad esi 
selės ramioje vietelėje gy- Lietuvoje, 
venančios. pagalvojau.

Prieš
didinga, balta
Nekalto Prasidėjimo sto- čiai lietuvių čia buvo atsi- 
vyla. kuri kiekvieną kvies- lankę ir visi tą patį kalba, 
te kviečia sustoti ir aplan- ypač daug suvažiuoja lie- kyti, kad jis pažįsta Sov. 
kyti Jos gerąsias dukras, pos mėn. paskutinį sekma- Rusiją. Dr. J. Margalin.

rodos,
Liet u v i š k a 

gamta, lietuviška kalba, 
vienuolyną stovi lietuviškas nuoširdumas ir 

Šv. P. M. svetingumas. Jau tūkstan-

27. 
tos 
tai

Kas nėra buvęs Sovietų 
kalėjimuose, tas negali sa-

Dabar Jūsų Dyleris Parduoda Garsų

PICKWICK
ALE that is ALE

FFK.ISTF D ■■■■

M rr

populiariame
STIPRIAI UŽKIMŠTAME KENE 

kuris atsidaro kaip butelis
PICKMICK ALE ir LIGHT PICKMICK taip-pat 

parsiduos Is KRANO ir 1? ONCIJŲ KVORTINTUOSE BUTELIUOSE

llfW!D BY HAFFENREFFf * * CO , Ine , 8«»»«n, «•»»., BKEWERS SINCf 1S7O

WATERBURY, CONN. St., nes tik už $10 — per 
tarpininkystę galėsite 
siems pasiųsti maisto 
gardžių pietų dėliai.

“Care” 
savie- 

30-ties
H. P.Lietuvos Išlaisvinimo Veikla

Sekmadienį, birželio 29., Lin-j 
den Park darže įvyks Waterbu- 
rio Lietuvių Tarybos įdomus 
piknikas. Pradžia 1:30 vai. p.p.

Programoj dalyvaus kalbėto
jai — Bronius Budginas, d-ras 

j Petras Kazlauskas ir d-ras Zina 
; Kazlauskas. Visi trys kalbėto- 
Įjai yra pabėgę iš komunistų 
žiauraus teroro. i

Taip pat dainuos Šv. Juozapo šv^mišių, ------ - ----------------- .... w-
parapjjos choras- Komp. A. metu gražiai giedojo varg. Aug. do šūkis ir jis virto Hartforde nas Deraskevičius, Elzbieta Va- 

RoggeUi - gyvenančių lietuvių obalsis. Jentis, Marė Benasunienė, Sil-
: Šaunus vestuvių pokylis, kurį Hartford K. of L. skyrius, vestras Navickas, Ona Navic- 
suruošė jaunųjų tėveliai — Pra-: jauni bei veiklūs TT. Marijonų kienė, Ona Poškienė, Marė Ya- 
nas ir Teofilė Klimai ir Alena rėmėjai, jau užsisakė darbo vie- nulaitienė, Ieva Krupinskienė, 

> parapijos tą- Sodalicijos Mergaitės paža- Ona Paulukevičienė, Pranciška

f HEW HAVBt CONN.
ra parapijietė. Linkime Leono- Twardzikas,

II
II
I
I

I

VO

Vestuves
Birželio 14 d., Šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje priėmė 
Moterystės Sakramentą Povilas' 
Kauneckis iš Waterbury, Conn. jos Lietuvių kolonijos ir smar- rė Tacilauskienė, 
su Maryte Klimaite. ’ kiai ruošiasi didžiam išvažiavi- lienė,

HARTFORD. CONN.

I

J. Aleksio, ir nuo 2 iki 8 vai. va
kare grojant Gluodenio orkes
trui. bus įvairūs šokiai.

Kviečiame netik Waterburie-
čius bet ir iš apylinkės miestų į^necMenė,” į^' . _________________ ________
lietuvius patnjotus į sį saunų svetainėje, kur skaitlingai susi- dėjo irgi darbuotis Choras, diri- Gudelienė, Veronika Mizerienė, 
pikniką skaitlingai atsilankyti. Irinko giminiUt ' •________ „ ,, artimų draugių guojant p. Balsiui, giedos laike Ona Grigienė, Margarita Dane-

• Rinkliava Pavyko 'bei draugų. Taipgi dalyvavo iškilmingų šv. Mišių 11 vai. levičienė, Teofilė Kegolienė, O-
Gegužės pabaigoje rūpesniu kun. J. Valantiejus ir komp. A. Per paskutinį Rėmėjų susirin- na Novikiūtė, Teresė Tacilaus- 

Lietuvių šalpos Fondo antrojo J- Aleksis ir visa ęilė jaunimo iš kimą p. Kripas pranešė, kad kaitė, Mrs. J. Zebraitis, Juzė 
skyriaus čia įvyko BALF nau- Waterbury. kur Povilas plačiai i “excursion buses” į abi puses Lazauskienė, Krist. Zigmantas, 
dai Tag Day. Aukų surinko: Al- darbuojasi jaunimo tarpe, pa-kainuos du doleriu. Bušai iš Violet Novick, Anna Novick, 

Hartfordo išvažiuos 8-tą valan- Anna Kalkauskas, Julė Gaubas,dona Mažukaitis $155, Marcelė rapijos ir lietuvybės labui. Šios 
Andrikis $134, Magdalena Kar- vestuvės tikrai buvo malonios, 

inauskienė $129. Ona Bračiulienė nes susituokė graži ir maloni 
Į $114. Ona Radzevičienė $57. lietuviška jaunimo porelė.
Marė Sabienė $53, Marė Stan- Nuoširdžiai sveikiname Povi-į 
kevičienė $52, Alice Cernauskas >4 ir Marytę ir linkime daug 
$52, Petronė Stanikienė $50, džiaugsmo ir Dievo palaimos 
Ona Girdzijauskienė $42, Ste- naujame gyvenime.
fanija Sapranas $36, Nell Meš-! --------------
kūnas $31. Uršulė Žilinskienė Dentistas Jurgis Steponkus 
$30. Apolonija Naujavičienė Jau metai laiko atidarė dentis- 
$28. Louise VVasilauskas $25, terijos ofisą mūsų jaunas ir ga- 
Mary Fortier $21, Priscilla De- bus Dr. Jurgis Steponkus se- 
reskevich $20, Jean Buinaus- kančių antrašu — 115 Dwight 
kas $19, Rose Walukas $15, St. Kiek teko girdėti nuo lietu- 
Nell Jenušaitis $14, Ruth Yu- vių, kuriems dantis sutaisė ar 
sas $14, Doris Slezevich $14, gydė, visi labai džiaugiasi atlik-į 
Frances Blesswill $13, Joseph tu darbu, ir kiekvienam reko- 
Wasiliauskas $13, Magdalena menduoja šį lietuvį dentistą. 
Stoknienė $12, Shirley Zanavichį 
$12, Zita Orantas $11, ir Vale- 
ria Stulpinas $10. Kitos surinko 
mažiau. Buvo ir tokių ką nei 50 
centų nelaimėjo.

Visiems aukotojams, darbuo
tojams ir mokytojai Albinai 
Yurkunas ir Uršulei Liaudins- 
kienei už tos dienos ypatingą 
patarnavimą Lietuvos tremti
nių vardu reiškiame nuoširdžios 
padėkos žadį. nes tą dieną 
mėta ir ir į BALF centrą 
siųsta $1,345.61.

lai- 
pa-

dą iš ryto. Mrs. Link, Wm. Maximonis. 
John Ruth, Viktoras Palulis, 
John Koons.

Viso su vardais — $539.00 
Smulkių ....................... 15.58
Viso surinkta ........... $554.58
Pasiųsta Tarybai .........$500.00
Išlaidų buvo ...............  $33.40
Balansas ......................  $21.18

George Uritis, Treas.

Philadelphia, Pa. — Pastaruo
ju laiku vienas vietinis viengen-į 
tis gavo nuo’pp. Žemaičių Kris-’ 
tupo ir Amilijos iš Floridos do
vaną — maldaknygę — Apsau
gok Aukščiausias, kurią Vokie
tijoje spaudai parengė kun. Sta
sys Yla, ir laišką.

Tarp kitko rašo, kad jų svei
kata Floridoje pagerėjo. Jie tu- 

i ri ten grožio salioną, kaip kad ir 
Philadelphijoje turėjo. Jų adre
sas: 2215 Hollywood Blvd. Abu 

j yra patriotingi lietuviai. JGP. 
i -

i

Nauji Maisto Pakeliai 
I Ewom

Ruošiasi į Marianapolį 
Važiuoti

Liepos 4 d., mūsų kolonijos, 
lietuviai ruošiasi vykti į Lietu-' 
vių Dieną. Jau yra organizuoja
mi busai. Taigi kas norėtų vyk
ti, pasiskubinkit užsisakyti vie
tą bei nusipirkti bilietą, kurio 
kaina yra $2.85 asmeniui. 
Kreipkitės pas M. Ramanaus
kienę, O. Kvaratiejienę ir J.

■ Kazlauskienę.

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

DIDELIS

PIKNIKAS

Labdaringa Darbuotė
Rūpesniu vietinių draugijų čia 

įsteigta "Care” centras, kurio 
vedėja Mrs. Nell Jenušaitis ra
portavo, kad jau pasiųsta suvirs 
šimtas siuntinių. Tad gi norin-į 
tieji pasiųsti savo giminėms bei! 
pažįstamiems tremtiniams mai
sto prašome kreiptis 872 Bank

Mūsų Liganiai
Jau mėnesis laiko kaip rimtai į 

serga Antanina Cičirkienė. Jij 
yra labai dora ir susipratusi ka-j 
talikė, lietuviškų darbų rėmė-į 
ja. Visi giminės, draugai ir, 
draugės bei parapijiečiai savo 
maldose prašo Aukščiausiojo 
greitu laiku sugrąžinti Antani-J 
nai sveikatą. j

Rengiamas 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ GEDEMINO KLŪBO 

SEKMADIENĮ, 
Birželio-June 29 d., 1947 Į 

Savame Parke, Bradford, Mass. | 
Tai Pirmas Tokis Piknikas!

Atidarymas Naujo Kelio Prasidės 2 v. p.m. 
Kviečiame atsilankyti iš apylinkių miestų.

Visi būsite patenkinti. į
RENGEI AI.



Antradienis, Birželio 24, 1947 DARBININKAS ?■

vietines žinios B Ne Stoji Į Rinkėj ų Eiles* Aukok Dienos Uždarbį
ŽINUTES vos po Bostono gatves — “Tag 

Day”, mūsų tremtinių šelpimui.

Geg. 9 d., 1947, South Bosto- 
nietis Pranas Adolfas Vasiliaus
kas apsivedė su Terese Saffa,' 
Šv. Petro bazilikoje, Romoje, 
Italijoje. Pabroliu buvo pulki- gyv. 94 Ocean St. 
ninkas Charles Hartman su sa
vo žmona.

Birž. 22 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Povilas Jonas — Tado ir Biru-
I
tės (Overkaitės)

’•»

Kazimiero ir

Oržekauskų,
Dorchester,

Geraširdė moteris atidarė tū
lai šeimai savo duris. Tai buvo 
sušelpta vieną iš tūkstančių 
gyvenančių tremtyje šeimų.

Mass.
Maria Izabelė —

Bronislavos (Mickevičiūtės) Bo-
Birželio 22 d., Silvestras Da- binų ,gyv. 157 M St., So. Boston, 

nielius apsivedė su Milda Zar- Mass. 
deckaite, gyv. 41 Wood avė./ ■
Mattapan, Mass. i Sekmadienį, įpuola šv. Petro Bet iš tavęs, amerikieti, laukia-

Alena Janonytė ištekėjo už lietuvių parapijos varduvės — ma mažesnės aukos, tik tiek, 
Raymondo Barnes, gyv. 180 A atlaidai. Visi parapijiečiai yra kiek sąžiningai gali ją teikti. 
Gold St., So. Bostone. į kviečiami pasimelsti ir priimti Toji auka niekuomet nebus per-

_________ Sakramentus. Tėvas Aukštikal- didelė, nes reikalavimai yra ne- 
Birž. 17 d., Alena Jurkonytė nis, S. J., sakys pamokslus šv. ’ išmatuojami. Pridėk savo auką 

ištekėjo už Walter F. Gibbons. mišiose 9 ir 10 v. v.

Pereitą savaitę, kelioms die
noms lankėsi South Bostono lie
tuvių klebonijoje kun. J. Inčiū-į 
ra, kun. Daumantas, kun. Karu-' ciai, lydimi biznieriaus Vinco 
žiškis ir kun. Dr. Prunskis. įTautvaišos. Pp. Končiai nesenai 

________ ! atvyko iš Vokietijos.
Sekmadienį, kunigai ragino; Tą dieną lankėsi Chicagietis J.

Lankosi

;šiandien per BALF skyrių!
j Stok į eiles rinkėjų aukų ir 
ituomi atliksi darbą ir pareigą— 
Bažnyčiai ir Tautai.

Penktadienį lankėsi pp. Kon
BALF Valdybos 

Posėdis

Šeštadienį Lietuvių Tag-Day
Aukų Rinkėjai Registruokitės

šeštadienį, birželio 28 dieną į- savo dienos uždarbį ir pasidar- 
vyks Bostono lietuvių aukų rin- buokime lietuvių Tag-Day die- 
kimo diena. Tą dieną visame 
Bostono didmiestyje bus renka
mos aukos sušelpti Lietuvos 
tremtinius, kurie vargsta išgui
ti ir patys išbėgę iš tėvynės sve
timuose kraštuose.

Lietuvi ir lietuvaite.' Prisidė
kime visi prie šio didelio ir svar-

noje! Ignas Mažutaitis pats pir
mutinis aukoja dienos uždarbį. 
Kiekvienas taip padarykime.

Bostono BALF.

tuviams esantiems tremtyje 
duoti affidavitus. Daug tremti
nių kreipiasi į Kongregaciją 
prašydami pagalbos, bet Kon
gregacija turėdama savo seserų 
didelį būrį nebepajėgia kitų pra
šymus patenkinti.

Pirmoji į Kongregacijos pra
šymą atsiliepė mūsų įžymioji 
dainininkė p. Anna Kaskas iš
duodama du affidavitus. Taip 
pat pažadėjo pagelbėti p. M. 
Ausikaitė iš Boston, Mass., p. 
Marcinkevičienė iš Manchester, 
Conn.

Jei kas norėtų tuo būdu pa
gelbėti mūsų vargstantiems 
tautiečiams, prašome pranešti 

Immaculate Con- 
i Convent, R. F. D. 2, 

Pa.į Stok į aukų rinkėjų eiles ir ta-.^>Utnam’ C°nn-

Šios motinos gailestingos 
kys prašo pagelbos tremtyje 
ne vien sau, bet ir tam mažy
čiui prie jos krūtinės prisiglau
dusiam lietuviukui... Ar tams-

a-

Lankėsi Tolimi Svečiai
Vykdami į kun. Pr. M. Juro;tai bus skanus tas kasnys nuo 

kunigystės Sidabrinio Jubilie-,kuno dar neatlaužiai trupiniobaus darbo. Didelis darbas dėl: Kunigystes oiuaorimo juume-, 
to, kad reikia visą didįjį Bosto-'^ lškHmes lankėsi tolimų Į 
ną i
Svarbus darbas dėl to, kad juo j
daugiau pastatysime rinkėjų, iDaumantas * Girardville,

Į šiai motinai! 
, auką ir nešk

Šiandien paskirk
BALF’o skyriui,' šiuo adresu:

nustatyti aukų rinkėjais, I kraštU sekantieji kunigai: J. In-, kaj persiųstų tai nelaimingai ceptiOn 
•him darbas dėl tn kad inJčiūra iš Kingston, Pa., M. F. Į tremtiniai.

tuo daugiau surinksime aukų, Atsilankymo proga kun. J. In-Jvo širdis jausis vieną iš laimiu- 
r* iri r s ir Iru n M TT šlifai Iru s tavn CAuntoi iri

Šį pirmadienį, birželio 23 d. 
visus žmonės prisidėti, kuom tik A. Stukis. Jis atvyko į savo gi-’Lietuvių salėje įvyksta svarbus 
’ —■------ 1-’1- -i-i-i:- !minaičio Antano Šapamio ir BALF 17-to skyriaus valdybos

Gertrūdos Jakštytės vestuves, ir visų komisijų posėdis galuti- 
kurios įvyko birž. 22 d. Šv. Jur- nam darbo planui nustatyti dėl 
gio par. bažnyčioje, Norwood. Tag Day.

kas gali, prie specialės rinklia-;

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyiNw
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i
i i

Rinkėjų ir Darbininkų Susirinkimas 
______________ ♦-------------------------------------------  

i Vis, Tag Day auk, rinkėju ir gOStOIN) LjetllViM Įsijlldina
norinčių užsiregistruoti rinki-* ------- — - —
mui ir 
svarbus susirinkimas įvyks šj 
ketvirtadienį, birželio 26 d., 8 v.' 

'vakare Lietuvių salėje. Visi da-; 
gyvaukime ir išgirskime galuti- 
• nas instrukcijas dėl darbo.

Raporteris.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Į A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE 8 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

I
i

i

Gi

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI 

Novom
čiūra ir kun. M. F. Daumantas Į giausių suteikus tavo sesutei ir 
užsisakė po 100 egz. K. Čibiro— i 
“Komunizmas — Antikristo 
Religija” ir kitokių knygų, 

sų ^redakciją ir‘užregistn]okite'TaiPSi lankėsi su >is kun’ An* 
aukų rinkimui. Ponios Ivaškie-|tanas Karužiškis iš FrackviUe,

;Pa nes tautiškų šokių grupė pir- 
mutinė prisidėjo. Reikalinga' Lankėsi kun' Dr‘ J Prunskls- 
daugiau grupių ir pavienių. lš Chlcag°- N- lydimas Icun. Al. 
Lietuvaitės jaunuolės! Užjūry-'Abračinsko' Kun' Dr' J* Pruns' 
je laukia jūsų sesutės lietuvai-|kis Etinis “Darbinin- 
tės pagalbos. Nepasirodykiteiko” bendradarbis, kurio įdomūs 
kietaširdės, išgirskite jų balsą,! stra‘Psniai telpo kiekviename 
ištieskite joms savo pagalbos ’ “Darbininko” numeryje, 
rankutę. Jos irgi turėjo nepri-' Pirmadienį lankėsi prelatas J. 
klausomą, gražią tėvynę, kaip Ambotas iš Hartford, Conn., 
ir jūs, Amerikos lietuvaitės; jos'kun’ J‘ J' Valantiejus iš Water- 
ten linksmai ir gražiai augo, bury’ Conn' ir kun’ Dr’ A’ Bru' 

žas, salezietis, iš Hartford. Ct.
nei laimingą ateitį. Bet užpuolė Atsilanky™ P™ga. svečiai nu- 
piktieji bolševikai, pavergė irįsiPirko ivairil* k™‘ 
išdraskė gražiai atstatytą ir pa-! Kun' J‘ J Valantiejus Hetu- 
puoštą Lietuvą; bolševikiški bu-:viams tremtiniams nupirko įvai- 
deliai pradėjo niekuo nekaltus'nausių kn^ aPie $2000°- 
lietuvius žudyti ir vežti į Sibirą' kunas Pats grjŽęS namo jiems 
nukankinimui prie sunkiųjų Pasiųs *era’ kad ir dau*
vergiškųjų darbų. Igiau tokių Zeradariy atsirastų.

Bėgo iš mylimos tėvynės lie
tuviai gelbėdami savo gyvybes. 
Kur kas suskubo ten bėgo, to
dėl tokių pebėgėlių šiandien y- 
ra daugelyje kraštų. Tie kraštai 
patys vargsta iš po karo, todėl 
mažai, tegali šelpti ir mūsų ne
laimingus tautiečius. Čia mes 

I 

jiems turime ateiti j pagalbą, i 
Turime patys aukoti ir prašyti; 
aukų iš kitų. Aukokime patys'

tuo daugiau savo tautiečių su
šelpsime.

Paraginkite jaunimą, patys 
su jais ateikite į biie kurią mū-

broliukui vilties gyventi. Regis-; 
truokis tuojau vietinių laikraš- 

lietuvių redakcijose.čių

PUTNAM, CONN.

iviif U49iruoli rimu-1 . p at ■ v ........
ir abelnai visų darbininkų' į DlOClį 031*0$ — Ddy mokslus ėjo ir ruošė savo tėvy-i

Tel. TROwbridge 6330

J.Rt|Khis,KD. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandoe 2—4 ir 6—8.

Badaujantis vaikas išauga

Bostono lietuviai rimtai įsiju- 
dina į didįjį darbą — pravedimą 

! viešos rinkliavos Bostono gat- 
jVėse — Tag Day, šį šeštadienį, 
■birželio 28 d. Tai nepaprastai 
svarbi lietuviams diena — antra 
tokia diena Bostono miesto is
torijoj. Pirma buvo, rodos, 1917 
m. Tuo dideliu reikalu, birželio 
20 d. lietuvių salėje, įvyko ma
sinis mitingas. Dalyvavo gausus 
būrys darbuotojų. Susirinkimui 
pirmininkavo BALF 17-to sky
riaus pirm. Pr. Razvadauskas, 
rašt. p-nia Januškevičienė -Bra- 
tėnaitė. Pranešta, kad leidimas 
iš miesto jau gautas. Ji visiems 
parodė. Jo išgavimui daug pasi
darbavo Dr. P. Jakmauh ir adv.

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

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380 West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

prie šios rūšies nenormalumų... į K Kalinauskas. Lietuviams iš- 
Neleiskime badauti mūsų bro- i siuntinėta 860 iaiškUt prašant 
liams ir sesėms tremtyje! §elp-Įaukų ir nusiunčiant rinkiiavai 

pasižadėjimų knygučių. Praneš
ta apie jau gautas stambias au- 

i svečiai 
i tremtiniai p.p. Norvaiša, Kon- 
Įčius ir rašytojas K. Čibiras.

kime juos, dabar!
Jūsų prisidėjimas prie Bosto-

Draugijų Valdybų Adresai
no didžiosios dienos — Tag Day, kas Kalbas pasakė

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

suteiks vilties ir grąžins sveika
tą tiems baduoliams. Stok į ei
les rinkėjų, o būsi atlikęs tėvy- t 
nei ir Dievui labdalingą darbą. !chelsonaSi A Matjoška, Jonuš-

■ kis. Lekys, Jung. Valstybių dis- 
trikto prokuroro asistentas adv. 

į K. Kalinauskas ir daugelis kitų. 
[Daugelis pasižadėjo pasitamau- 
ti su automobiliais, daugelis už
sirašė aukų rinkėjais, bet daug 

j j ųdar reikia. Iš viso matėsi di
delis ūpas ir pasiryžimas šį dar
bą sėkmingiausiai pravesti. Tik 
tų pasiryžėlių ir darbuotojų 
skaičius palyginus Bostono 
miesto dydžiui dar neužtekti- 
nas. Todėl būtinas reikalas dar 
daugiau darbuotojų tam reika
lui
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išjudinti — pakviesti.

Z 
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Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kaine* pneinauiefr

i
Myopid Club Beverage Co. 

Grafton AvsM Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

PAIEŠKOJIMAS
Kas pažįsta seną viengentį 

Vaclovą Klimauską, tai lai ma
lonėja pranešti jam. kad jo pa
ieško jo tikra dukra ir žentas, 
Adolfas Klimas, gyvenantieji 
šiuo adresu:
Lithuanian Camp P. O. Box 229 
Kempten (Bavaria) Germany,

U. S. A. Zone,

IEŠKO

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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

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

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 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

I

SV. JONO EV. BL. PA9ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Vladas Stanaitis ieško savo 
giminių — Marijos Goberienės 
ir Vytauto Goberio. Atsišauki
te į “Darbininko" Redakciją.

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
i na Aušros Vartų Dievo Motinos 
Įgarbei. Pradžioje novenos įdo- 
• miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Massj

I

Camp Immaculata prasideda 
birželio 29 dieną (sekmadienį).: 
Daug mergaičių iš įvairių Ame
rikos valstybių jau yra užsire
gistravusių. Kas dar norėtų da-' 
lyvauti lietuviškoje mergaičių 
stovykloje, turėtų paskubėti už
siregistruoti. Adresas: Camp 
Immaculata

Immaculate Conception 
Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.t

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis,
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. Griganavičiua,
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

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

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

I Caspers Beauly Salon
1047 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.
Kviečia visas moteris ir merginas užeiti 

dabar ir gauti vėliausios mados permanent 
waves, nupiginta kaina!

Tel. GEN 3668 Valandos nuo9 iki 6.
(Marteikienė)

^4

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAI/ Šimą Janušaus

ką, kilusį iš Zovados kaimo, 
! Punsko parapijos, sūnus Miko 

. Ja.taukios moterų rekolekcijos ir ASotos StaskeviiSiūtės - 
jvyko birželio 12. 13. 14 ir j5 Gutauskų. Mes jo adreso neturi- 
dieną Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne. Švč. 
šventėje buvo visą dieną išsta
tytas Švč. Sakramentas. Reko- 
lektantės labai uoliai jį adoravo. 
Vakare iškilmingai perskaitytas 
atsiteisimo aktas už Lietuvą. 
Rekolekcijas vedė Tėvas Modes
tas Stepaitis, O.F.M. Rekolek- 
tantės labai dėkingos rekolek
cijų vedėjui už jo pasiaukojimą. 
Po rekolekcijų įvyko bendri 
pusryčiai, kurių metu kalbėjo 
Tėvas Bernardinas Grauslys, 
O.F.M., tik atvykęss iš Italijos. 
Jis papasakojo apie lietuvių 
tremtinių vargus Italijoj, apie 
jų dėkingumą Amerikos lietu
viams ir apie uždarų rekolekci
jų sąjūdį, kuriam vadovauja 
Milano Katalikų Universitetas.

I

Jėzaus Širdies
ime. Prašome pačiam atsišaukti 
ar kas žinote, atsišaukite: V. J. 
'Paplauskas, 51 Grandfield Avė., 
ĮRoslindale, Mass. (Ieško sesuo 
Marijona Paplauskienė, gyve
nanti Vokietijoje).

(23-27-30)

Mergaičių Rekolekcijos įvyks 
rugpjūčio 1. 2, 3 dd. Rekolekci
jas ves Tėvai Marijonai. Daug 
mergaičių registruojąs į šias re
kolekcijas. Vien iš Ansonia, 
Conn. užsiregistravo 12 sodalių. 
Rekolekcijų reikalais prašome 
kreiptis:

Rev. Sister Superior 
Immaculate Conception 

Convent
R. F. D. 2. Putnam, Conn.

Daug ekskursijų ruošiama 
pikniką, kuris įvyks liepos 27 
dieną Nekalto Prasidėjimo Se
serų Motiniškam Name, Put
nam, Conn. Net iš Brooklyn or
ganizuojamas autobusas. Taip 
pat žada atvykti svečių iš Či
kagos.

Iš devynių tik viena sesuo at
vyko. Kaip žinome 9 N. Pr. Švč. 
P. Marijos seserys randasi Vo
kietijoj tremtyje. Nepaprastai 
sunku gauti Amerikos vizas, nes 
lietuviškoji kvota labai maža ir 
jau išsibaigusi. Sesuo M. Luci- 
ja (Ona Zulonaitė) atvyko 
Latvijos kvota, ji yra Latvijoj 
gimusi. Sesuo M. Lucija kilusi 
nuo Panevėžio. Kitos seselės ti
kimasi atvyks liepos mėnesį.

Atjaučia lietuvius tremtinius. 
Per Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Seimą Kongregacija pra
šė savo geradarių, kas gali he-

i

A. 6umauska$
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė., 

PROVIDENCE, R. I. 
Tel. Plantations 0753

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

GRABORIAI

S» Btfssdričius ii* Šonus
MOTERIS PAGELBTNINK* 

Lietuvių Graborlue-BalMmuotoJas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS.

Tel. »OUth Boetoo 2M0

SOnaua gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel. COUunbia. 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
■alsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir nakt|. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

BOU Boston 2609



Žmonės Kremliuje
t

1200 ?Js 
sovietu 

John Fischer savo atsi- raudono akmens bokštą, šio 
minimuose pasakoja, kaip \ artuose stovėjo šeši en- valdžia, 
jam. UNRRA-os misijos kavedistai su automati- džiai se 
nariui teko stebėti, kaip niais ginklais. Auto priva- kurie b' 
dalijama šalpa Ukrainoje, žiavo prie aukštos geleži- sienas šeši” 
Misijos nariams, nagai su- nes tvoros, kuri skyrė kie- vienas ” 
sitarimą su Sov. Sąjungos mą į dvi dalis. Mums išli- 
vyriausvbe, buvo suteikta pus. ketuii sargybiniai, 
ypatinga teisė su visais visi karininkai su automa- 
kalbėti. visur laisvai indė- tiniais pistoletais, dar kar
ti ir turėti savo vertėjus.

“Mūsų automobilis su
stojo prie siaurų Krem
liaus vartų. Tuoj prisista
tė vienas pulkininkas ir 
trys kareiviai su automa
tiniais šautuvais. Tai btu’o 
specialaus NKVD dalinio, 
kuris prižiūri vidaus tvar
ką Kremliui". 
Kol kareiviai 
mūsų mašiną 
pulkininkas patikrino pa
gal savo užrašų knygutę 
mūsų pasų numerius ir. 
pakėlęs juos prieš šviesa, 
apžiūrėjo vandens ženk
lus. Tuomet jis atidžiai 
perskaitė kiekvieną eilutę 
mūsų sovietiškų vizų ir 
sulygino mūsų fotografi
jas pasuose su mumis. Tik 
po tų kruopščių tikrinimų 
jis mostelėjo ranka pra
leisti mašiną.

Kremliaus vartai atrodė 
kaip tunelis per masyvą jom.

tą patikrino mūsų doku
mentus.

i.
i r
F

pavA’gūnai. 
nužiūrint jo 
iš vidaus.

Vidujinį kiemą iš trijų 
pusių gaubė geltonas pa
statas. Prie kiekvienų įei
namųjų duru stovėjo gin
kluoti sargybiniai. Mes pa
sukom i buvusius Roma
novų rūmus, kuriuose da
bar nosėdžiauja sovietu 
Aukščiausioji Taryba. Vėl 
8 enkavedistai pasitiko 
mus prie įėjimo. Patikrine 
mūs’’ pasus. įvedė mus i 
didelės salės gaieriia, ku
rioje vyko posėdis. Civilis, 
kuri iš karto buvo galima
pažinti esant sekliu, paly- šių bėgyje, važinėdami po 

vietas.'visą Rusiją, mes daug kuri 
aptikdavom tos baimės po
žymi. Įtikinamiausia tos 
baimės auraiš’-a bene bus 
raudonoj’ armija, kurios 
eilėse, nežiūrint, kad Rusi
ja taip reikalinga darbo 
jėgos, vis dar laikoma 4,5 
mil. kareivių.Visur mes su-

sėdėjo

I 
I

pu

KO JII
Žemi?” musu

, ’-»»rip p a "a1
1’onst’t”rt'ia. vrn 

''"kščiausio’i 
Jie diskutavo, ati- 

^or^'bini”.
' išri’’»uoti na^al 

"ūdų atstume 
”o kito. (“Disku

tavo” no,,’sni tiks’”
išsireikš*’ Mstovai iš
klausė eiL-” k”lhu ir me- 
cha”iz”''^ balsa
vo “tain”. d’skusij”
neh”vo. i»‘ >’7’ š*°l dar r»ėra 
atsitikę, k”rin at-i
stovu r h ni o, jo
jant i. spro^-bin’”
Stovėio š
nesu m*'*'''' ’riem -'°-
stato. ”"j E:-
senho\vcrjo vyriausio 
bo karn ’”irįs būt”
tain rūpestingai saugo
mas.

Atrodo, re’ ivūn saky
damas, kad au’šiieji na- 
reigū”a; Kremliuje kažko 
baiminasi.

Sekančiųjų trijų mėne-

»

dėjo mus į mūsų
Jis vargu ar galėjo laikyti 
mus, tris UNRRA-os ats
tovus amerikiečius ir ver
tėją. pavojingais asmeni
mis. tačiau visgi jis išsė
dėjo visą laiką užpakalyje 
mūsų, kol mes ten buvo-

Naujosios Anglijos Lietuvių

Liepos 4,1947
Marianapolyje, Thompson, Conn
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LIETUVIŲ DIENOS DIENOTVARKE:
Nuo 7 iki 11 vai. Mišios kas valandą.
11 vai. Iškilmincros Šv. Mišios Kolegijos Aikštėje. Šv. Mišias cele-

bruos Kun. J. Valantiejus.
Po iškilmir.gųių Mišių bus laikomos Pirmo Penktadienio Pamal

dos prie Saldžiausios Jėzaus Širdies prie įstatyto Švenčiau
sio Sakramente.

Pamokslą pasakys Kun. Pr. M. Juras.
12 vai. Pietūs. 2 vai. Kalbos, Muzika ir šokiai.
Orkestrą šokiams Gros Marirnanolio Auditorijoje.
4 vai. Basehail — So. Bostono Vy rių su Norwood Vyčiais.
6 vai. Laimėjimų Traukimas. Prašome Visų Grąžinti Tikietų Šak

neles Prieš Traukimą.
NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA DALYVAUTI.

Pikniko Rengimo Komisija.
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bės tą pat padaryti. Jie 
puikiai prisimena, kad di
delis Rusijos valdovu skai
čius mirė ne savo mirtim. 
Beveik 
mena 
mirtį.

1934
vo nušautas savo įstaigo
je, I^eningrade. Tuo metu 
jis buvo artimiausias Sta
lino draugas, ir, ereičiau-

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

visi iie gerai nrisi- 
Sergiejaus Kirovo

metais Kirovas bu-

“Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Lietuvių Kalbos 
Gramatika, 

skiriama amerikiečiams. Para- 
šė kun. Dr. Jonas Starkus. Ma- 

siai, būtu buvęs in inėdi- rianapolio Kolegija, 1938 m.,
nis. Jis buvo nužudvtas 2os pusi, 
draugo Nikolajevo, patiki
mo partijos nario. Po a-

Angliškai • Lietuviškas 
todvnas

Knyga naudinga išmokti ge
rai lietuviškai rašyti ir kalbėti, 

tontavo 48 valandų hėgvie Kaine — $1.00. 
Stalinas nepasitikėjo nei' 
vienu žmomim Rusiioj. Jis 
nuvvVo i Lenir,arrodą as
meniškai tardyti žudiką,
ir. kol jis ’sėdo i savo pri- ( (Englisch - Lithuanian dietio- 
vatu traukini Maskvoj, vi- nary). Parašė A. Herlitas. 400 
si žmonės buvo pašalinti iš pusi, šio žodyno nemažai Ame- 
stnties vienos mylios spin
duliu apie stotį.

Tardvmas ir aiškinimas
Keno tunka? Dėdė Šamas šelpia, o dėdė Juozas, truko trejus T"pt”s. Buvo 

pasislėpęs už pavergtos Europos lūlinių valdžių, pa- susektas plačiai išsišako- 
siima. jęs sąmokslas, kuris siekė

partijos, slaptosios polici-

rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems 
tiniams į Europą. Kaina

trem- 
$3.00.

Analų Kalbos 
Mokytoms. 

Norintiems angliškai

būdavo eilinis 
sėdint kino te-

■ 1 "y

tikdavom ginkluotus ka
reivius;
reiškinys, 
atre, turėti kaimyną - ber
niuką, kuris slėpdavo au
tomatinį pistoletą po savo 
švarku.

Gatvėse daugumoje ma
tysi vien tik kariškus 
sunkvežimius, (beveik visi 
jie gauti iš Amerikos). 
Koncentracijos stovyklos

*į* čia pat prie Charkovo ae- 
*$*! rodromo. Kiekvieno žy-
♦♦Jmesnio sovietų biurokrato 
X ; mašiną lydi daugybė kitų 
X j mašinų su civiliai apsiren- 
♦♦♦ gūsiais enkavedistais. Pa- 
f r
i 
T t 
T 
T
*:* 
i 

t t 
t 
t t 
T 
! 

f 
T❖ I 
t 
X 
X T 
X X t 
T t 
T t 
X X 
X t 
X 
X Y 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X t 
X 
X t 
X t 
X 
X X 
X T 
T 
T❖

galiau ta visa apimanti 
baimė buvo matyti ir iš to, 
kaip žmonės kratėsi, kaip 
paprašydavai kurį nors at
eiti išgerti stiklą arbatos.

Atrodo, keista, kad vy-

- J__, —r-------- ,-------  -------------- ------ paeal 
liūs galvoja. Teisingai yra jos ir raudonosios armijos. gramatiką išmokti. patar»*»»^a 
pasakęs vienas žurnalis- viršūnes. Kerštas buvo įsigyti knvgą ANGLŲ KALBOS 
tas, kad nėra nei vieno baisus. Netgi oficialiai bu-, MOKYTOJAS. Joje yra ne
žmogaus, tikrai pažįstan- vo pripažinta, kad egzeku-jdingi pasikalbėjimai: keliaujant 
čio SSSR, o galima tik kai- ei jų bangoje, galimas da-j traukiniu, pas gydyto ia. n->s 
bėti, kiek kas jos nepažįs- lykas. žuvęs ir vienas kitas siuvėją, krautuvėje ir panašini, 
ta. Tačiau visi faktai rodo, nebaltas asmuo.------------- į Knyga turi 174 puslapius, stip-
kad mano paminėta baimė Tačiau ar negalėjo tostriu viršeliu. Knygos kaina tik 
tikrai egzistuoja. egzekucijos iššaukti nau-

Viena tos totalinės bai- jos reakcijos? Ar reikia 
mės priežastis yra baimė todėl stebėtis, kad Polit- 
dėl savo asmeninio saugu- biuro nariai retai nasiro- 
mo. Žmonės už raudonojo ro viešumoj, kad jie vi- 
mūro gerai atsimena, kaip suomet važinėja šarvuo 
jie pagrobė valdžią, ir to- tais automobiliais? Jei Ki- 
dėl nenori duoti kitiems rovas nebuvo saugus, tai; 
sąmokslininkams galimy- ką bekalbėti apie kitus?”

$2.00.

The Lithuanian 
Situation

By K. Pakštas, Ph. D., 1941 
m. Suglaustos žinios ir doku
mentai apie laisvos Lietuvos pa
vergimą. Kaina — 40c.

Kylančios Mokslo Žvaigždės
Mažosios tautos pasida- pas Amerikos lietuvius, 

ro žymios tik savo kultu-. Tomis nuotaikomis jau nė
riniais laimėjimais. Jų žy- vienas iš mūsų yra pasie-

riausybė randa reikalinga Į mios pastangos moksle, ii- kęs ir žymių mokslininkų
J 4- i o tnlrin • ____ • m i *• •

Nnsišvsok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių.

imtis tokių apsaugos prie-,teratūroje, muzikoje, me-garbės. Tarp kitų čia pri-
monių ,ir ypatingai sumu
šusi visus savo i” 
priešus ir turinti, regis, 
savo tautos pasitikėjimą. 
(Tose Rusijos vietose, kur 
man teko būti, atrodo, 
dauguma žmonių buvo 
nuoširdžiai įsitikinę, kad, 
nežiūrint visų nedateklių, 
sovietų valdžia yra pati 
geriausia visame pasau
lyje).

i Tačiau vis dėlto ta nuo
latinė baimė yra ryškiau
sias Rusijos gyvenimo 
bruožas. Ta baimė diktuo
ja ir sovietų užsienių poli
tikai.

Kaip ir kiekvienos sovie
tų visuomeninio gyvenimo 
apraiškos, taip lygiai ir 
tos baimės priežasičų rei
kia ieškoti toje 14-kos as
menų institucijoje, kuriai 
vadovauja Stalinas, ir ku
ri valdo visą Sovietų Są
jungą—Politbiure.Iš tų as
menų raštinių Kremliuje 
— jų tikslios buveinės yra 
itin saugoma paslaptis, — 
nuolat plaukia parėdymai 
ir įsakymai, kurie suka vi
są sovietų administracijos 
aparatą nuo Dunojaus iki 
Beringo jūros Ramiajame 
Vandenyne.
STALINAS DREBA DĖL

SAVO KAILIO
Kai kurie geros širdies 

amerikiečiai yra įsitikinę, 
kad rusus gązdina vien tik 
atominė bomba, ir, jei mes 
išduotumėm tą paslaptį' Gamta lietuvių sielai vi
rusams, tuojau baigtųsi suomet darė ir daro nepa- 
visas n< 
Taip galvoti būtų perdaug to domėjimasis lietuvių 
naivu. Sargybinis prie gamtos mokslais yra tie- 
Kremliaus vartų tikrai ne- siog tradicinis; yra net sa- 
saugo jų nuo atominės koma, kad lietuviai yra mijos laimėjimai šioje sri- 
bombos. Pašaliniai gali gamtos vaikai. Tos nuotartyje atneš palaimą žmonių 
vien tik spėlioti, ką Krem-'kos yra taip pat ryškios ir.sveikatai. Gamtininkas.

ne ar kitose kultūros sri- simename prof. dr. Šivic-
išorinius tyse, kaip gyvenimo pa- kį, kuris sėkmingai dir- 

vyzdžiai rodo, pastato tuo- bęs Amerikos universite- 
met jas šalia didžiųjų kul- tuose, vėliau atsidėjo Lie- 
tūros kraštų.

v •

tuvos gamtos mokslui. 
Štai vėl mus pasiekia džiu
ginanti žinia pasisekimu 
Waterbury lietuvaitės, E- 
dith Krugelis.

Vai Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa

pildytą rinkinį išleido kun. P. 
M. Juras. Įdėta apie 200 gra
žiausių lietuviškų dainų. Kai
na — $1.00.

1

Maištas Priešė Dangą
Parašė Daniel A. Lord, S. J. 

vertimas. Išleista 1937 m. Kai
na — 25c.

Piloto Duktė

Šių sričių veikėjai pa
saulio viešumoje padaro 
ilgiausiai trunkančios ir 
labiausiai simpatiškai su
tinkamos garbės savo tau- Ši kukli, gabi ir labai 
tai. Pavyzdžiui, kiek daug darbšti mergaitė, iš jau- 
garbės lenkų tautai pada- kiai nuoširdžių lietuvių
rė jų varšuviškė mergai- farmininkų šeimos, savoj Penkių veiksmų drama. Išlei- 
tė, M. Skladowska, vėliau žvilgsniu ir moksliniais do Kun. P. M. Juras, 1943 m. 
ištekėjusi už Prancūzų darbais bando siekti!Kaina —35c.
profesoriaus Curie, Pary- žvaigždžių. Kiek anksčiau 
žiuie. Jos darbai, padedant gavusi gamtos mokslu 
vyrui, atidengė paslaptis daktaro lainsni. žengė ji 
anie 
skylančius elementus 
sudarė esminius i 
dus vėlesniems atominės 
energijos tyrimams.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių

spinduliuojančius ir vis tolyn gamtos mokslo maldos, kokios lotyniškai kal- 
ir tyrimu darbuose. Šiuo me- bamos. šioje kny^leie jos at- 

pagrin- tu U.S.A. i? siunčia ilsres- spausdintos lotyniškai ir lietu- 
L-—niam laikui i Danija, į gar- viškai. Kaina — 25c. 

siąja CarUboror laboratori-l __________
ją. Mat, Danija, nors ir| VvtisRonMnvs 
maža tauta, tačiau kai ku-j penkių veiksmų tragediia. 
riose mo’ slo sritvse .vra-iParašė Vincas Nae,omo"kis. Te
padarius* n^anestos na- jeista in?t6 m 170 pusI Kai.

Lietuviai yra labiausiai 
linkę į bendruosius moks
lus. Tai paaiškina nemate- 
rialistinė, tačiau labiau ro- žangos. Dr. E. Kru^elvtės 
mantinė, lietuvių tautos tyrimų sritis yra enzimu; 
dvasia. Iš lietuvių tautos arba fermentu pasaulis, 
yra kilę praeityje ir dabar Tai yra viena iš labiausiai 
daug puikių rašytojų, is- reikšmingų ir naujoviškų 
torikų, teologų, filosofų, tyrinėjimo sričių. Kaip 
kalbininkų, teisininkų ir chemijoje vra nadaryta be 
k., kurių dalis, dėl mūsų galo didelė pažanga, kadai 
tautai specialių gyvenimo buvo labiau pažinti katali-1 
sąlygų, “i—r____
tautų vandenimis”, tačiau panaudojus, cheminiai ski- £*t0 MV0
mes turime teisę jais di-limo arba jungimosi pro- jub.he.Tx, ra-
džiuotis, kaip šauniais mū- cesai vyksta nepaprastai dar kuna
sų tautos vaikais, 'greitai. Tokį pat tikslą tu-'Ieik*lu8- ,J,° a.py“k.a .Vytl".Ir

Erelis, vaizduojanti lietuvių kori enzimos gvvuose orga- . ... . .4 ° iVtta au tovtnhftfl nnožoia tnmi hn.mzmuose, vvkstant me- 
epasitikėjimas. prastai didelės įtakos. Dėl- džiagų anykaitai. Jos turi

-- labai artimą ryši su vita
minais.

Didesni biologinės che-

na — 35c.

Vvtis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi- 

tas. Lietuvių Darbininkų 
jungos leidinys, 1946 m., 
pusi.

Amerikos lietuviai gerai 
nuplaukė kitų zatoriai, kuriuos tinkamai žįst* ^r8aj18 mūsų rašytojo ir

Sa- 
576

pa-

| vas su tėvynės priešais, vis” bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitvto- 

ljas susižavi iki paskutinio pus
lapio. Kaina — $2.50.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broathvay, 
So. Boston TI, Mass.


