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taip ir 
kartais 

tiksliau,

Atsiduoda paraku 
Generolai kalba
Maskvos plausi 
Nelygios pajėgos 
•

Kaip kitas nelaimes, 
karą paprasti žmonės 
nujaučia ir pramato
kaip vadinami įžymieji žinovai. 
Ir dabar tiek Amerikoje, tiek 
Europoje ir kitur žmonės pra
dėjo “ore užuosti” parako dū
mus trečiam pasauliniui gais
rui. Nuomonės bei spėliojimai 
skiriasi tik dėl laiko: kada tai 
įvyks? Jei kai kas guodžiasi, 
kad neanksčiau 10, 15 metų, 
tai jiems šalto dušo užpylė Gen. 
Dwight D. Eisenhower įspėda
mas, kad karas yra galimas 
jau dvylikos sekančių mėnesių 
bėgyje. Informuodamas atsa
kingus vieno komiteto narius, 
JAV stabo viršininkas pabrėžė, 
kad karo pavojus būtų daug 
mažesnis, jei Amerika būtų jam 
geriau pasiruošusi Panašiai pa
sisakė ir aviacijos viršininkas 
Gen. Spaatz. Prancūzų Gen. De 
Gaulle vėliausioje savo kalboje 
irgi kalba apie ginkluotą SSSR 
ir JAV konfliktą, nuo kurio ne
išsisuksianti jokia pasaulio tau
ta ar žmogus.
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i (jraj|(jjoje Areštavo 2,800
I VVashington, D. C. — 
United Mine Workers uni
jos vadovybė susitarė su

Raudonųjų Sąmokslininkų

Athenai, Graikija, liepos 
10 — Graikijos valdžia su
sekė raudonųjų komunis
tų sąmokslą. Areštavo 
2,800 raudonųjų sąmoks
lininkų. Komunistai pla
navę pradėti revoliuciją 
šiandien, 1 vai. rytą.

Viešosios tvarkos minis-
gen. Napoleonas

Kai šitaip prabyla didieji ge
nerolai, reikia manyti, kad jie 
žino, ką šneka. Didele kantrybe 
pagarsėjęs anglų užs. reikalų 
ministeris Bevinas pagaliau iš
drįso viešai pripažinti, kad visų 
negerovių pradžia yra Rusija, o 
ne Anglija ir ne JAV. Diploma
tų, generolų ir viešosios nuomo
nės nustatytojų ilga vingiavi- 
mo, pataikavimo, nedasakymo 
politika, kaip atrodo, jau išsisė
mė, ir eiliniai pasaulio piliečiai 
gali išgirsti dabar daug aiškes
nių, atviresnių, tikresnių daly
kų. Visi stebėtojų pranešimai iš 
Europos sako, kad didžiausi 
šiuo laiku parako sprogimo 
punktai yra Prancūzija, Italija, 
Graikija ir Turkija — visas 
pietinis ir pietrytinis Europos 
ruožas, kurį Sovietai šiokiu ar 
tokiu būdu pirmoje eilėje yra 
pasiryžę nusiaubti, vykdydami 
savo planus Europai ir Azijai 
užgrobti. Artimieji jų tikslai 
pasilieka kaip buvę — prieiti 
prie Viduržemio jūros ir Vak. 
Azijos žibalo versmių.

Šv. Tėvas kanonizuoja tris naujus šventuos*us — Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XII celebruoja pontifikales šv. mišias Šv. Petro katedroje, 
Vatikano Mieste, laike ceremonijų priskiriant tris asmenis į šventuosius, 
yra šie: Joac de Britto ir Bernardino Raalino, abu Jėzuitai, ir Giuseppe 
Cafasso, kunigas. Šiose ceremonijose dalyvavo maldininkai iš Portugali
jos ir portugalų kolonijų, kur šventieji gyveno ir dirbo.

Prezidentas Trumanas Ragina i ■'‘į®*®* 
Kongresą Įsileisti Tremtinius VVashington, D. C. — Se- 

Įnlato ir AtsfbH? Buto na
rių grupė įteikė rezoliuci- 

Tis Pareiškė, Kad Pirmiausia Įleisti kad Ju1ng- valstybės * 7 . imtųsi vadovybes patai-
Pabaltijo Kraštų Žmones

Sų kkomj>anijaonm^s p“ai Komunistai Planavo Nužudyti Grai- 
gau^Tpdsę“^! k? Valdžios. Viršininkus. - Įžymės- 

1 d i * arbn Kis« Komunistai Pabėgo. - Raudonų-$13.05 per dieną. Dirbs 8 . , J .
valandas, priskaitant ir, in Sukilimas 1 UTCIO įvykti Šiandien 
sugaištą laiką “nuo vartų J ‘ j /
iki vartų”. Dirbs 5 dienas 
savaitėje. Kompanija suti
ko mokėti po 10 c. į unijos 
gerovės fondą nuo kiek
vieno tono anglies.

! Tai didelis angliakasių 
laimėjimas be streiko.

i Kongresmanas Hartley 
sako, kad naujoji sutartis 
laužo darbo įstatymą, ku
ris nesenai buvo nriimtas, teris, 
ir kad kompanijos rali bū- Zervas pareiškė, kad jis 
ti kriminaliai baudžiamos, savo rankose turi vyriau- 
Taingi kompanijos kaiku- siojo raudonųjų vado, gen. 
riose valstybėse, oažvmė- Markos Vafthiadis jsakv- 
,tina Tennessee, susiduria mo sukilti kopiją. Sukili- 
su valstybės įstatymais, mas turėjo įvykti svarbes- 
draudžiančia’S arba var- niuose Graikijos miestų 
Šančiais uždaras unijines centruose, 
dirbtuves ir mokėjimą u- 
nijai daugiau negu mokė- 
jimą duoklių. Kompanijos kaikuri^ “ A-
5ab bUt‘ ,baudzlamos lkl thens miesto dalis ir kai- 
$10,000, sako kongresma- uur,uos va]<įžiOs namus ir 
naa; .. ., nužudyti kaikuriuos val-Unija apsidraudė save džiog viršininkus 
dėl kylančių streikų. Su-į Areštuotieji Athens sri- 

•nera ira®ytas Pa." tyje išvežti ant Aegean sižadeiimas 1

'munistų organizacijos ge- 
neralis sekretorius, Dimit- 
rius Partsalides, kuris gali 
būti buvo svarbiausias va
das. Kaikurie kiti įžymes
nieji komunistų vadai pa
bėgo į kitus kraštus arba į 
kalnus.

Galimas dalykas, kad 
tarp areštuotų asmenų y- 
ra ir nekaltų žmonių. Jie 
bus išsijoti. Areštuotieji 
bus teisiami ne pagal sau
gumo pavojaus įstatymų, 
bet pagal reguliarius įsta
tymus. Valdžia tokį užtik
rinimą davė ir Jung. Vals
tybių ir Britų ambasa
doms.

Pagal tą raudonųjų vadų Washington, D. C. — 
įsakymą, komunistai turė- Constantin Ts a 1 d a r i s, 

Graikijos užsienio minis
teris, kuris yra šiame kra
šte ir dalyvauja Jungtinių 
Tautų susirinkimuose, tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą su 
valstybės sekretorių Mar- 
shall’u ir kitais Valstybės 

> įžymiais 
viršininkais apie Graiki
jos padėtį ir areštus.

I

thens miesto dalis ir kai-

x . nestreikuoti. ;Saios Areštuotųjų tarpeIDepartamento 
Unija neatsakys uz kylan-i a komunistų Centrai)-’ viršininkais 
cius streikus be jos W/- nio komiteto nariai ir kl| 
nmo. Kaip žinoma, Taft-‘---------------------------------
Hartley įstatymas leidžia----------------- -- - - - - —
kompanijoms traukti uni
ją į teismą ir reikalauti at
lyginimo už streikus, kai 
sutartyje yra įrašytaa pa
sižadėjimas nestreikuoti.

J TRYLIKA VALSTYBIŲ JAU 
PASIŽADĖJO DALYVAUTI 

PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE
— Ragino syti Jungtinių Tautų Čar-

. . & terį tos organizacijos su-
Ikongrcsa Baigti Svarstyti Strattono stiprinimui, ypatingai su-

° ° varžymui veto teisių.

I
Jugoslavijos, j
turi atidaryti;
išvietintiems;

žmonėms,!
. . nes. »ai d. BALF skyriai suruošė kime, kuris prasidėjo lie- dalyvauti Europos ekono- dai.kurie pnesi- T D _ viešą rinkiia. poS 10 d. 1 -

Bilių 2910
— 'Ukrainos ir 

Amerika 
savo duris

SURINKO $15,000 TAG 
DIENOJE

Pramatomas Skilimas Europoje

Kasgi karo nori? Tik ne Va
karų demokratinis pasaulis. 
Tuo tarpu bolševikai, tiek daug 
plaukėdami apie taiką, daro ir 
planuoja visai ką kitą. Jie taip 
elgiasi kitų agresorių, ypač na
cių ir japonų, pavyzdžiais sek
dami. Wašingtone esą visai pa
tikimų žinių apie Maskvos Po- 
litbiuro artimiausius planus. Į 
tuos planus įeina Prancūzijos ir 
Italijos išsprogdinimas iš vi
daus, o jei reiks talkos, tai 
tarptautinės komunistų briga
dos ir raudonoji armija ateis 
talkon. Tos brigados, daugiau
siai Prancūzijoje ir Jugoslavi
joje paruoštos, šiuo momentu 
baigiamos telkti Graikijos ir I- 
talijos šiaurės pasieniais. Di
džioji raudonųjų invazija Grai- 
kijon galinti prasidėti anksčiau, 
negu pradės darbą ten JAV nu
siųstoji misija..

Viso to akivaizdoje, vis aktu
alesnis darosi karinės prievolės 
įvedimas šioje šalyje. Kai ku
riais atžvilgiais, , anot Gen. Ei- 
8enhowerio, šiandien Sovietų 
Sąjungos kariuomenė yra galin
gesnė už JAV karines pajėgas. 
Žinoma, Dėdė Šamas turi ato
minę bombą, galingiausią pa
sauly karo laivyną, bet sausu
mos kariuomenė nepalyginamai 
didesnė ten už geležinės uždan
gos. Apskaičiuojama, jog bolše-Į rūpesčius.

VVashington, D. C.
Pirmadienį, liepos 7 dieną 
Prezidentas Trumanas at
sišaukė į Kongresą, kad nelaimingiems 
kaip galima greičiau pra- sakė Prezidentas, 
vestų įstatymą įleisti dide- yra žmonės, 
lį skaičių išvietintų žmo- naši 
mų į Jungtines Valstybes, mui. Jie pnesmasi komu- diį~ lietuviai rinkėjai svarstoma Azijos ir Toli- įaį * *a~įį RŪsiios do- bėti ’ Europai ekonominei iš Europos. Ypatingą de-mzmui ir todėl negali grjz-surinko virš $15 ooo j—--- -------E
mesį Prezidentas Trumą- ’------- *~JL" —1J------
nas kreipė į Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tremti
nius. Jis ragino baigti 
svarstyti Strattono bilių 
2910 apie įsileidimą į išvietintų žmonių. Mūsų 
Jung. Valstybes 400,000 užduotis yra prisidėti prie 
išvietintų jų žmonių. i kitų tautų šios problemos

Karui pasibaigus, Prezi-! išaiškinimui, par e i š k ė 
dentas Trumanas sakė, o- Prezidentas. Bet jeigu mes 
kupacinės karo vadovybės laikysime savo duris už- 
sugrąžino į savo kraštus daras, tai ir kiti kraštai į- Praneša, kad Pavel M. siškai 
apie 7 milijonus žmonių, sileis tik tiek išvietintųjų, Černyšev, Andrei A. Gro- Kongreso protestus ir rei- fVV v_ __ 1_______ —_________ ’1_2_1_ ±1______ 1____________________21____12__________________ 1____^1________________ 2-^*—_ X_____T
AdViau vanaimviov ▼ vn.iv- 

tijos ir Austrijos srityse darbams, o tūkstančiai jų jas, atstovaus 
ir Italijoj dar yra apie vie-!”’ •------ a **
nas milijonas išvietintųjų! 
žmonių, kurie dėl perse-; 
kiojimų negali grįžti į sa-; 
vo kraštus. Likusieji dau
gumoje yra iš Pabaltijo 
kraštų, Lenkijos, rusų

Paryžius, liepos 10 — gen. De Gaulle, buvęs 
Pranešama, kad jau tryli- Prancūzijos prezidentas ir 

l" ka valstybių pasižadėjo kiti įžymūs valstybių va-

♦ + —» —J ----- 1 ------- ~ .... . Įminėję konferencijoje, dar Rusija aiškiausiai pasi-
. .° ai. - vą gatvėse ir įstaigose. Tą Tame susirinkime ^bus dvi kitos gali būti sutiks rodo, kad ji nenori pagel-

. ... ____ Z__ _ ___ .___ „ * ~ 1 ~ x ' i
Ryty ekonominiai minuojamos valstybės — atsistatyti, nenori taikos. 

Kaip žinoma, Chicagoje reikalai. i Rumunija, Bulgarija, Len- Ji tik nori visą Europą, o
priskaitoma apie milijo- __________ kija ir Jugoslavija atsisa- gal ir visą pasaulį suko-

Amerika atidarė savo du- lietuvių kolonija'. 1 'ke da>yvautl- jmumstinti.
ris dideliems skaičiams __________

Chicago, III. — Liepos 1 minės Komisijos susirin

ti į komunistų valdomus 
kraštus.

Vakarų Europa ir Pietų nag iįetUVių. Tai didžiau- . y.) p^jupfį jjbajo Ruyjai j Taigi atrodo, kad konfe-!
I _1 _ a ____ _ __ i I

VVashington, D. C., liepos stybių iš 22 pakviestų. 
10 — Jung. Valstybių val-i Jung. Valstybės vėl kvie- 

■džia vėl leido dar trimis tė Rusiją dalyvauti Pary-

Rusija Dairaus U. N. Eko
nominės Grupės 

Susirinkime
Lake Success, N. Y.

ldIKl dUUUO, KdU KUIllc-Į ■ |gv • •
įrencijoje dalyvaus 15 vai- SCIMlšS UŽOVrC SllVICnyti

Armiją Ir LaivynąArmiją Ir Laivyną
VVashington, D. C.

itankeriais išvežti privačių Siaus konferencijoje. Ta- Jung. Valstybių Senatas
— įstaigų žibalo į Rusiją, vi- čiau labai abejojama, kad,užgyrė bilių suvienyti vi- 

neatsižiūrėdama į Rusija bus atstovaujama, sas ginkluotas jėgas Tau- 
_ ____ į. Dėl tokio Rusijo3 nusitei-tinio Saugumo civilio se-

Tačiau vakarinėse Vokie- kiek jiems bus reikalinga myko ekonominis patarė- kalavimus, kad sulaikytų kimo griežtai pasmerkė Ikretoriaus vadovybėje. 
šia-lRusiją siuntimą dėl trūkumo 

liks nelaimingam likimui. I jungtinių Tautų Ekono- me krašte.

Didžiosios Katalikų Ir Žydų Or 
ganizaci jos Remia DP Bilių

ADF Kovos Darbo 
Įstatymą

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M. 

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, liepos 12 d., 1:15 vai. po pietų įvyks lie
tuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai, kalbos, sveikinimai plauks oro 
bangomis į Jūsų namus per visą valandą iš WESX sto
ties, Salėm.

___  _____ J__  LIETUVIŲ RADIO PIKNIKAS
įbo įstatymo reikalu. i Sekmadienį, liepos 27 d., Kęstučio parke, East 

__ _ ___ _ I ADF vadai yra nusiteikę Dedham, Mass., įvyks Darbininkų radio programos 
— išvietintųjų 'būtų Įsileista 400J)00 "iš- išbandyti naują darbo į- piknikas. Gros muziko Jono Tamulionio iš Nashua or-

šautum" n^klitant^jų' paver^1 Washingt«n, D. C., liepos! Kaip žinoma, didžiulės 
“ Su XmenlJ° ~ Departam^.ldarbininkų organizacijos
„i«,. būti .„iA 1I» aivizih.las. Katalikų Labdarybės taip pat remia Strattono

VVashington, D. C. — 
Amerikos Darbo Federa
cijos 200 viršininkų paruo- 

Strattono šė 6 Punktl» P°litini Parei'i strattono .kimą Taft _ Hartley dar.galėtų būti apie 100 divizijų. _ ... Tjr - . ..- .
Tuo tarpu JAV turinčios tik 14 K?n?renC.'Ja Ir blhl!-
divizijų. Be to .bolševikai labai'katal.,k5 lr ™te[anai
sparčiai didina savo karine a- mla Strattono!

viaciją, gamina raketines ir\ . .... —
bakterines (nuodingas) bom.amonių bilių.
bas, o gal padarys staigmenų ir gjų didžiųjų organizaci-

dei Šamui prieš drąsesnius žy- so teisdarišką komitetą monų ir Senatorių, kad jie savo, ir išbrauti iš naujų 
gius riša rankas ir kelia didžius paruošti palankų raportą balsuotų už Strattono bi- sutarčių “r " ” ”

i_-. I:.._ c.'įr jį įteikti Kongresui. 4ių. |sakinį.

Strattono bilių priėmus,
vietintų žmonių. statymą teismuose, reika-kestras. Dainuos muzikas Jonas Tamulionis, p. O.

Jauti jį atšaukti, vesti ko-Skirkevičienė ir kiti.
Laiškais ir telegramo- vą prieš visus tuos Kon-j Kviečiame visus iš anksto ruoštis į lietuvių radio 

atominėje srityje, štai kas Dė-jų atstovai ragino Kongre- mis prašykime Kongres- gresmanus, kurie už jį bai- pikniką, kuris bus su labai gražia programa.
' ’ ~ ’ DARBININKAS RADIO

nestreikavimo” 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NOKnood 1449
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Penktadienis, Liepos 11, 1947 DARBININKAS i
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ĮVAIRIOS žinios
LIETUVOS DŽIAUGSMAI IR I v?ftot, ?titin.kamai.. pami- >x ax\ ineti. Musų laikraščiai ir 

SKAUSMAI LIEPOS MENESYJE 'radijo turėtų tų dienų pro- 
J .gomis duoti atitinkamus 

_. _ , “" ; straipsnius ir pranešimus.
Liepos 12 d. — Lietuvos-(tų reikšmės ir garantijos j Rcikėtų šiam tikslui užan- 

Sovietų Rusijos taikos su-;Šis pareiškimas tebėra ga-i gazuoti tuos vyrus kurie 
tarties pasirašymo diena, lioje ir skaitosi Baltijos |vvai visus čia sužymėtus 
Šita sutartimi 1920 m. lie- Valstybių Čarteriu. - ..................
*'os mėn. 12 d. Rusija atsi- j- - — - - _ _ _
sakė nuo Lietuvos terito-de jure pripažinimo diena J tik knyga, bet savais atsi-j 
rijos — pripažino Lietuvą Toje dienoje 1922 m. Ame- minimais -----------: 1
n Anri Iri a noom a valcfvhA t ; - i

Senelių Prieglaudos Šventinimas 
Ir Naujos Anglijos Lietuvių 

Išvažiavimas

LDS APSKRIČIŲ IR KUOPŲ
VALDYBŲ DĖMESIUI

I j 
faktus žino ir gali atpasa-' 

Liepos 28 d. — Lietuvos .Roti pasiremiant ne vieni • • w • ! *■ _ n i

LABOR DAY Rugsėjo-Sept. 1 d.

_ _______ > ir pergyveni
rika pripažino Lietuvą su-įmais, kurie yra surišti su; 
verenine valstybe. ’ ‘ ..........................

Aukščiau suminėtos
Liepos 14 ir 15 dienos -Į*0* reikšmingos

bolševikiško smurto bei ’ 
Lietuvos žjionių išpieki- 
nimo dienos, šiose dienose, 
194& m.S Sovįetų Rusija,

____________ A. _ \___ -___ ± ■ _____

darė Lietuvoje kvislinginį 
seimą, pavadindama jį, 
Lietuvos liaudies išjuoki
mui bei pažeminimui, 
“Taudies seimu”.

Liepos 21 d. — Lietuvos 
Išniekinimo diena. Toje 
dienoje ,1940 m., “liaudies ragindami jugoslavus grį- pas Tito nevažiuoja ir ga- 
seimas”, Maskvos sudary- žti, bet jugoslavai ne tik na. Tito už jugoslavų ne- 
tas ir instruktuotas, prie-,grįžti, bet ir kalbėtis su važiavimą apkaltino DP 
mė maskvišką rezoliuciją, Tito agentais atsisakė. Ti- stovykloje esančius jugo- 
kuria Lietuva padaroma to agentai būtinai panoro slavus: pulkininką Kostic 

pamatyti kaip įrengtas ju- Bosedor ir pulkininką in- 
goslavų klubas ir kokie žinierių Andjelkovič Alek- 
šūkiai bei obalsiai puošia sender. Šie du pulkininkai 
klubo sienas. Nuo Unrros buvo įspėti, kad jei jie ne
iki jugoslavų klubo Tito a- paveiks jugoslavus grįžti 
gentus lydėjo Unrros di- pas Tito, tai bus areštuoti 

.................................... ‘ ir atiduoti į koncentraci
jos stovyklą.

Abudu pulkininkai pa-

nepriklausoma valstybe.
' SOVIETŲ BEGĖDIŠKU

MO ŽYGIAI
I Lietuvos istorijos šviesiai-1 

da-!siais ir tamsiaisiais eta- 
ir'pais.

TITO REIKALAUJA
JUGOSLAVŲ D P

> ■ • .smurto priemonėmis, i-sihį-.
j—= t ~ Kasselio DP stovykloje ’ vams screningas. Screnin-

buvo apie 2000 jugoslavų.go komisija, priešakyje su 
negalinčių grįžti i savo tė- kap. Gerneriu, Unrros glo- 

I--------- ----- , -. t. = j----
I
vynę, nes Tito ten jie būtų ba, atėmė daugiau kaip 
persekiojami. Praeitų me- 30 G? jugoslavų ir išmetė 
tų rugsėjo mėnesyje atvy- juos vokiečiams. Dėl to ju- 
ko į Kasselį Tito agentai gašlavai nepalūžo. Niekas

I
I

Boetoa — Pirmadienį, liepos 7 d., 1 vai. po piet, 
“Darbininko” salėje įvyko svarbus Nukryžiuoto Je-; 
zaus Seserų Rėmėjų susirinkimas pasitarti ruošimui 
iškilmingo išvažiavimo prie Seselių Vienuoliško Na
mo, Broektone, Labor Day, rugsėjo-Sept. 1 d.

Vadovybėje kun. Juozo Petrausko, kun. Alberto 
Abračinsko ir kun. Jono Bernatonio, visos lietuvių ko
lonijos yra kviečiamos prisidėti ruošimui šių iškilmių. 
Šį metą bus nepaprastas išvažiavimas. Senelių prie
glauda jau baigiama įtaisyti. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., atvyksta šventinti naujai įtaisytą na
mą. Visiems bus graži proga ją aplankyti, Labor Day, 
rugsėjo Į d.

Pamaldos prasidės 10:30 vai. ryte, iškilmingomis 
šv. Mišiomis su pamokslu. Pietai bus 12:00 vai. Vėliau 
po piet bus palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu, 
šventinimas ir atidarymas Senelių Prieglaudos.

Visi Naujos Anglijos lietuviai yra kviečiami daly
vauti šiose iškilmėse, paremti Seselių vykdomus dar
bus ir maloniai praleisti šventę, nes bus įvairių margu
mynų ir užkandžių. Aplankykime ir paremkime Nu
kryžiuoto Jėzaus Seseles, Broektone, Labor Day, rug- 

i sėjo 1 d.

•>

Dėl svarbių priežasčių LDS metinis seimas nukeltas 
į rudenį

Šiomis dienomis kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmi
ninkas, susitarė su kun. Jonu Vaitekūnu, Šv. Kazimie
ro lietuvių par., klebonu, Providence, R. I., seimą skelb
ti rugsėjo - Sept. 21 ir 22 d.d. š. m.

Kleb. kun. Jonas Vaitekūnas ir LDS 11 kuopos 
valdyba ir nariai nori seimo metu suruošti iškilmingas 
pamaldas ir šeimines pramogas, ko negali padaryti dėl 
svarbių priežasčių, jeigu seimas įvyktų, kaip jau buvo 
skelbta, rugpiūčio 3 ir 4 d.d. š. m.

Tikimės, kad šį seimo datų pakeitimą LDS apskri
čiai ir kuopos priims nuoširdžiai ir gausiai bus atsto
vaujamos seime. Kleb. kun. Jonas Vaitekūnas .ir LDS 
11 kuopa priėmė LDS seimą su ta sąlyga, kad seimas 
būtų gausus dalyviais. Ruošia iškilmingas pamaldas, 
koncertą ir kitas pramogas seimo dalyvių intencija ir 
garbei.

LDS Centro Valdyba atsišaukia į visus apskričius' 
ir kuopas tuojau pranešti kiek atstovų dalyvaus seiihe. 
Taipgi kviečia paruošti įnešimų ir iš anksto paskelbti 
organe “Darbininke”, kad visi LDS nariai galėtų ■ su< 
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LDSSekretor iatas.'
jais susinažinti ir pasiruošti juos svarstyti seime.

1 i

Sovietų Rusijos provinci
ja, kitais žodžiais sakant: 
grąžinama į tą padėtį, ko
kioje ji buvo caristinėje 
Rusijoje. Tada jos kuni
gaikštis buvo caras, o da- 
’ar jos diktatorius yra 
Stalinas.

U.S. A. TVIRTUMO IR 
GARBINGUMO ŽYGIAI
Liepos 23 d. — Pabaltijo 

Carterio Diena. Šia diena. 
1940 m., po sovietinio 
smurto, J. A. V. Depart- 
ment of Statė išleido pa
reiškimą, kuriuo pasmer
kė sovietų smurtą ir pa
reiškė, kad smurtinių žy
gių Amerika nepripažįsta 
ir nepripažins teisėtais, 
nes kitaip teisė, teisėtu
mas ir žmoniškumas— pa
tys civilizuotos santvar
kos pagrindai — nebetek-

rektorius ir apie 20 auto
matais ginkluotų ameri
kiečių karo policijos

** reiškė — mes patys j Tito 
valdomą Jugoslaviją savo 
noru niekuomet negrįži
me, tai mes negalime pri
kalbėti tatai daryti savo 
brolius, kurių daugumo 
ten laukia kalėjimas, o gal 
net ir Michailovičiaus liki
mas. Pulkininkams liepta 
apsigalvoti. Pulkininkai 
apsigalvojo ir gegužės 21 
d. iš Mattenbergo Unrros 
stovyklos pabėgo. J. G-as.

gentams suruošė tikrai iš
kilmingą procesiją. Susi
rinko iš visų barakų žmo
nių minia, barškindami 
ant visokių skardinių ir 
sutartinai dainuodami — 
“Tito bandit”, “Tito ban
dit”, “Tito bandit”, paly
dėjo Tito agentus per visą 
Mattenbergą. Visų tautų 
DP turėjo daug juoko, o 
Tito agentai galėjo plyšti 
iš pykčio.

Po to prasidėjo jugosla-
- - - —

NENUTRAUKIAMA UŽ LIETU-: 
VOS LAISVĘ MIŠIŲ EILE

LIEPOS 28-ta DIENA
__________________________ <♦--------------------------------------------------------------------------------------------

Liepos mėn. 28 d. sueina Lietuvių Kunigų Permainos
25 metai nuo tos dienos, 
kurioje Amerika pripažino 
Lietuvą suverenine valsty
be — pilnateisiu tautų šei
mos asmeniu, šita diena y- 
ra nepaprastai svarbi Lie
tuvos istorijoje. Jos reikš
mė ypatingai yra svarbi 
dabar, kuomet Lietuva yra Janušonis 
rusų okupuota ir smaugia- Mass. perkeltas į Šv. Roko1

’ Brock-I

v •

Kun. Juozas Petrauskas, 
Šv. Roko par., Brockton, 
Mass., ilgametis vikaras, 
perkeltas į Haverhill, 
Mass. Kun. J. Žuromskis 
iš Haverhill perkeltas j 
Belmont, Mass. Kun. A. 

i iš Gloucester,

Curley Sūnus Serga 
Pavojingai

I
I
mis dienomis

i

Nauji Katalikai ; išvažiavę į Atlantic City švęsti
Sekmadienį, liepos 6 d. kun. liepos 4 d. Pačiame mieste buvo 

dr. Mendelis suteikė krikšto Sa-iramu. Kadangi tai buvo pirmas 
'kramentą net keturiems nauja- mėn. penktadienis, tai šv. Al- 
gimiams, Juozui Antanui UI- fonso bažnyčioje per visą dieną 
činskiui, Barborai Onai Juške- meldėsi gan daug žmonių, 
lytei, Jokūbui AUen . Carter ir; Ponia Ieva Vasiliauskienė bu- 
Patricijai Onai McDermott. Po-Įvo atvykusi iš Oakville, Conn. 

inia Carter prieš šliūbą buvo Ei- aplankyti savo mamytę ponią 
įnikytė, o ponia McDermott tai Mendelienę. Su 
buvo Urbečiūtė. Sveikiname 
naujų katalikų tėvelius. Linki
me visiems daug džiaugsmo iš 

!savo vaikelių.—
Kun. Valentinas Atkocius, MIC. '

Džiaugiasi šv. Alfonso parapi-, 
ja, džiaugiasi mūsų klebonas at-( 
vykusiu į pagalbą vasaros me- tingą altorėlį su šventosios pa
tu Tėvu Marijonu, kun. Valenti- veikslu ir dviem relikvijom gau
nu Atkočiumi. Jaunas, gražiai tom iš Romos. Pamokslėliais 
nuaugęs, šešių pėdų ir keturių per visas novenos pamaldas 
colių vyras, uolus, pilnas ener-i trumpai nupasakojo šv. Cabrini 
gijos ir noro apaštalauti kuni-'gyvenimą. Relikvija buvo svei- 
gas, ne tik jau užkariavo mūsų 

; lietuvių širdis, bet ir svetim- 
itaučių, kurie lanko Novenos pa
maldas.

Jo klausykla nuolat apstota 
penitentų. Ilgiausias valandas 
jis joje praleidžia teikdamas pa
guodą ir suraminimą nuliūdu
sioms sieloms. Sakykloje gra
žiai kalba lietuviškai ir angliš
kai. Žmonės noriai klauso jo pa
mokslų.

Teko sužinoti, kad kun. Atko-Jjau dabar planai yra daromi, 
čius rengiasi rudenį vykti Ro- Mirė antradienį, liepos 8 d. Pi
ni on. kur jis gilins savo kunigiš- jus Marma, senas lietuvis, su- 

’kus mokslus. Jis įdomauja šv.'laukęs arti 75 metų amžiaus. 
Raštu ir tikisi studijuoti gar- Palaidotas su trejomis mišiomis 
šiame Biblikos Universitete Ro-Jš šv. Alfonso bažnyčios penkta- 
moje. Galima tik jam palinkėti j dienį, liepos 11 d. Juozas Kašin- 
geriausio pasisekimo jo 
giskame moksle.

ja atvažiavo 
drauge jos sūnūs — Juozapas, 
Benediktas ir Viktoras. Pavie
šėję savaitę Baltimorėje, visi 
grįžo į Oakville.

Paminėti pirmas metines su
kaktuves šv. Pranciškos Cabri- 
ni įrašymo į šventuosius, kun. 
dr. Mendelis turėjo įrengęs ypa-

ma kuomet yra deda- lietuvių parapiją, 
mos pastangos Lietuvą ton> Mass 
nuteisinti ir vėl Rusijos 
provincija padaryti.

Šią dieną— Lietuvos Ne
priklausomybės pripažini
mo dieną — reikėtų kuoiš- 
kilmingiausiai ir kuostip- 
riausiai paminėti. Paminė
jimas reikėtų ruošti liepos 
27 d. — sekmadienį. Toje 
dienoje, visuose parengi
muose: specialiuose ir pa
prastuose reikėtų priimti 
ir pasiųsti Prezidentui pa
dėkos telegramos, prašant 
jį stipriau užstoti ir ginti 
Lietuvos nepriklausomy
bę — nieku nenusikaltu
sios valstybės laisvę ir su
verenines teises.

Liepos 27 dienos paren- 
: gimus ir susirinkimus: 
■piknikus ir kitokius sąs- 
’kridžius reikėtų pavadinti 
; Lietuvos Nepriklausomy
bės parengimais, pavyz
džiui: Lietuvos Nepriklau
somybės piknikas ruošia
mas Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto Drau
gijos; Lietuvių Nepriklau-

Kun. Juozas Petrauskas 
ne tik daug dirbo sielų ga
nyto javimo darbe, bet ir 
statyboje. Jis su pagalba 
kitų parapijiečių pastatė 
naują svetainę, atnaujino 
kleboniją, bažnyčią. Pa
staruoju metu vadovavo 
Seneliams Prieglaudos į- 
rengimo darbui 
žiuotojo Jėzaus 
Moti n i š k a m e 
Broektone.

Kun. J. Petrauskui, kun.! 
J. Žuromskiui ir kun. A.l 
Janušoniui linkime ge- 
riaušių sėkmių naujose 
vietose.

Nukry- 
Seselių 
name, kinama po visų pamaldų. Kun. 

.Mendelis atspausdino 5,000 no- 
venos maldų lapelių į šv. Cab- 
rini, kuriuos išdalino maldinin
kams.

Karių Garbės Sąrašas jau už
baigtas. Bronzo lenta su 581 

'pravarde jau padirbta. Bus pa- 
' kabinta prie bažnyčios sienos 
'lauke. Dedikacijos apeigos ta- 
. čiau įvyks pabaigoje rugsėjo 
įmėn. Kaip tik toms iškilmėms

Cohasset, Mass. — Šio- 
pavojingai 

susirgo George J. Curley, 
28 m. amžiaus Bostono 

pa- mayoro sūnus. Jis serga
(Nuo vasario 16 d., 1947 iki vas. 16 d. 1948)

Kol Žydų tautos ganytojo Mozės rankos bu 
keltos aukštyn, Izraelitai laimėjo kovą ir jo rankos ne- plaučių uždegimo liga, 
pailso. Panašiai mūsų Ganytojas, Jėzus Kristus nenu- Kun. Thornas F. Devlin 
ilstančiai šv. Mišių Aukoje, kasdien, šv. Mišių už Lie- suteikė jam paskutinius 
tuvą eilėje, rodo Dangiškajam Tėvui savo žaizdas, kad 
Dievas pasigailėtų baisia vergija kenčiančios Lietuvos.

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.

Liepos 16 — Kun. A. Luima. S. J.. Toulouse. Prancūzija.
Liepos 17 — Kun. J. Bružikas, S. J.. Munchen. Vokietija.
Liepos 18 — Kun. J. Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija.
Liepos 19 — Šv. Patriko par.. Pueblo. Colorado.
Liepos 20 — Kun. J. Bružikas. S. J., Munchen. Vokietija.
Liepos 21 — Nekalto Prasidėjimo par.. Montreal. Canada.
Liepos 22 — Aušros Vartų par.. VVorcester. Mass.
Liepos 23 — Kun. J. Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija.
Liepos 24 — Nekalto Prasidėjimo par., Montreal. Canada.
Lieptos 25 — Kun. A. Luima. S. J.. Toulouse, Prancūzija. 
Liepos 26 — Kun. A. Luima. S. J.. Toulouse. Prancūzija. 
Liepos 27 — Kun. A. Luima. S. J.. Toulouse. Prancūzija.
Liepos 28 — Nekalto Prasidėjimo par., Montreal. Canada.
Liepos 29 — Kun. J. Bružikas, S. J., Munchen. Vokietija.
Liepos 30 — Kun. J. Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija.
Liepos 31 — Šv. Pranciškaus par.. Miners Mills, Pa.
Rugpiūčio
Rugpjūčio
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio 13 
Rugpiūčio 14 — Kun. J. Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija. 
Rugpiūčio 15 — Kun. J. Bružikas. S. J.. Munchen. Vokietija.

VO

Sakramentus.
Curley šeimai tikra ne

laimė: tėvas kalėjime, mo
tina serga, ir dabar rimtai 
serga sūnus.

Muzikų "Diktatorius” Nori 
Sustabdyti Plokštelių 

Gaminimą

Franco Pasitikėjimas 
Užtikrina Paskolą 

Amerikoje
lie

1 — Šv. Juozapo TT. Jėzuitų par., Phila.. Pa.
2 — Šv. Marijos par.. Wanamie, Pa.
3 — Vilią Maria. Elmhurst, Pa.
4 — Šv. Kazimiero par.. Paterson. N. J.
5 — Šv. Roko par.. Brockton. Mass.
6 — Šv. Mykolo par., Scranton, Pa.
7 — Šv. Kazimiero par.. Gary. Indiana.
8 — Šv. Petro ir Povilo par., Chicago. III.
9 — Šv. Andriejaus par.. Independence. Kansas.

10 — Šv. Juozapo par.. Donorą, Pa.
11 — Don Bosko Kolegija. Punta Arenas, Chile.
12 — Nekalto Prasidėjimo par.. Montreal, Canada

— Karalienės Angelų par., Brooklyn. N. Y.

VVashington, D. C. —Mu- 
'zikų “diktatorius” James 
C. Petrillo, ADF Muzikų 
unijos pirmininkas, pa
reiškė Kongresui, kad jo 
unija atsisakys kompani
joms įgroti daugiau plokš
telių po gruodžio 31 d.

Petrillo nusiskundė, kad 
603 radio stotys “nesamdo 

i nė vieno muziko”, vartoja 
plokšteles. Tokiu būdu 
daug muzikų neturi darbo. 
Jis sakė, kad unija sustab
dys visas transkontinenti
nės muzikos transliacijas 
po vasario 1 d.

Jis sakė, kad pati unija 
pradės gaminti plokšteles. 
Petrillo tarp kitko pasisa
kė gaunąs 846,000 metams 
algos, 813,000 metams iš
laidoms ir naują automo
bilį.

Madridas, Ispanija, 
pos 10 — Gen. FranciscOį 
Franco pereitą šeštadienį 
referendumu gavo savo: 

somybės susirinkimas šau- piliečių pilniausį pasitikę-j 
_ --- --- __ ••-----kiamas D.L.K. Kęstučio

Draugijos, ir t.t. ir t.t. ; Taigi dabar esą spren- 
į didesnius parengimus džiantis faktorius, kad Iš

reikštų kviesti kongres- Ponija, gali gauti 8200,- 
monus, gubernatorius, ma- 000,000 paskolą iš Jung. 
jorus ir kitus įžymius žmo- Valstybių bankų, 
nes. Parengimai turėtų bū
ti garsinami ir rezoliuci
jos bei kalbos skelbiamos 
ne tik lietuviškoje, bet ir 
angliškoje spaudoje.

Parengimų pelnas ar1 Balbieriškyj, 
bent jo dalis turėtų tekti Pittsburgh'e ir Baltimore. 
kovotojams UŽ Lietuvos. Piliponių Tomo ir Leonoros, 
laisvę per BALFą ar kitas Į gim. Medinių Strėvininkų km., 
atitinkamas lietuvių orga-‘anksčiau gyv. Bayonne, N. J. 
nizacijas.

Visi, bet kokio parengi- dinių Strėvininkų km. 
mo (liepos 27 d.) rengėjai, 
pasvarstykite aukščiau gim. 
paliestas mintis ir išnau- gyv. Blisville apylinkėje, 
dokite jas kilniam tikslui.

Paieško
Jeskaucko Miko. gim. 1896 

anksčiau gyv.

i

Masalsko Augusto, gim. Me-

Slaninų Antano ir Alekso. 
Kairiškių km., anksčiau

Atsišaukite į “Darbininko” 
A. Lietuvis, redakciją.

Nuotrupos
Tėvas Pranciškonas, 

Viktoras Gidžiūnas lankė 
gimines Baltimorėje pereitą sa-' 
vaitę. Kas ryta atnašavo šv. 
mišias mūsų bažnyčioje. Nugir
dau. būk klebonas kun. Mende-: 
lis pakvietė kun. Gidžiūną į Ke-, 
turdešimte spnliu mčn. sakyti 
visus pamokslus. Kadangi kun.: 
Gidžiūnas yra garsus pamoks
lininkas. tad 
garbingo svečio, 
Dievo žodžio.

Liepos ketvirtą 
mūsų kolonijoj. 
Veronika Stravinskai 
vykę į Scranton. Pa. aplankyti 
savo gimines ir pažįstaamus. 
Kelionė buvo laiminga. Kai ku
rie šv. Alfonso klūbieciai buvo

kuni- skas rūpinosi laidotuvių tvarka. 
' Kun. Antanas Dubinskas ato
stogauja Nevv Yorke. Rašo, kad 
ten oras vėsus. Jis mano grįžti 

, ! tik paskutinę liepos dieną.
* ‘j Steponei šilanskienei padary- 

ita viena operacija. Laukia ki- 
■ 1 į tos. Ligonė jaučiasi gan gerai.

Veronika Pugevičienė užaugo 
25 svarus. Ji ir laukia operaci
jos. Ponia Matto, kuriai buvo 

.. padaryta operacija šv. Agnie- 
'tės ligoninėje, grįžo namo.

11 n 1

aifonsiečiai lauks 
kad išgirsti

I
praėjo tykiai 
Martynas ir 

buvo iš-;
i

I

Juozas Kačinskas
Ine.
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Geriau Vėlai, Negu Niekad rų

JOd&tauA,
JIE LAUKIA IR DVASINES 

DUONOS...

I

riais būdais jie spaudžia
mi grįžti į kruvinas bolše
vikų rankas. Iš gaunamų j laiškų matyti, kaip tie ne
laimingi mūsų broliai iš
varginti, nusilpę, daugelis 
jau nesveikuojančiu. Jie 
reikalingi ne tik išgelbėji
mo nuo baimės ir bado, bet

I i į Kai dešimtys tūkstančių 
j lietuvių tremtinių patran
koms dundant ir lėktu
vams ūžiant atsirado Va
karų Europoje, nelaimių ir 
vargų suspausti jie betgi 
pasirodė aukštos kultūros 
žmonės. Ir nustebo dauge
lis UNRRA’os pareigūnų,
kad ši alkana, be tinkamo jie taip pat reikalingi mū- 
apsirengimo ir pastogės sų paguodos ir dvasinės 
minia pirmiausia Danrašė paramos, 
dvasinio maisto— laikraš
čių, knygų, leidimų kurti Pernai amerikiečių zo- 
mokyklas, draugijas, cho- noje Vokietijoje buvo už- 
rus, teatrus, meno paro- daryti visi lietuviai trem- 
ras, įvairius kursus ir net tinių laikraščiai ir žurna- 
universitetą. lai, paliekant tik keturius.

Amerikiečiu, anglų ir Bet ir tiems likusiems ap- 
prancūzų liudijimu. Bn’ti- ribotas tiražas — jų nega- 
jos šalių tremtiniai (DP), Įima daugiau spausdinti 

Broliai: Aš kalbu, kaip kad žmonės kalba dėl jūsų kūno silp- ° YP^č lietuviai, pasirodė kaip po 2,000 e^zemnlio- 
tikrai didelės kultūros ir rių. Visi tremtiniai labai 
gražaus elgesio žmonėmis, mėgsta skaityti, bet esant 
Deja, i tai neatsižvelgiant, tiek maža laikraščiu, jie 
tremtiniu būtis Pasd’cną turi dalytis maždaug 10 
darosi vis baisesnė, įvai- žmonių vienu egzemplio-

Septintasis Sekmadienis po Sekminių (Liepos 13 d.)

EVANGELIJA: Mato 7,15—21
Anuo metu: Jėzus tarė savo mokytiniams: Saugokitės netik- 

pranašų, kurie ateina pas jus avių apdaruose, o viduje yra
plėšrieji vilkai. Jūs pažinsite juos iš jų vaisių. Argi kas renka 
vynuoges nuo erškėčių, ar figas nuo usnių? Taip, kiekvienas ge
ras medis duoda gerų vaisių, blogas medis duoda blogų vaisių. 
Geras medis negali duoti blogų vaisių, nei blogas medis gerų vai
sių. Kiekvienas medis, kurs neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir 
į ugnį įmestas. Taigi, jūs pažinsite juos iš jų vaisių.

Ne kiekvienas, kurs man sako: Viešpatie, Viešpatie! įeis į 
į dangaus karalystę, bet kas daro valią mano Tėvo, esančio dangu
je, tas įeis į dangaus karalystę.

Kovojantis, pasauliui gresiąs komunizmas savo 
pagrindinėj taktikoj vartoja dvi priemones: prievartą 
ir gudrybę. Suprantamiau tariant, terorą ir propagan
dą. Arba jau visai suprantamai: pirmiau prisivilioja, 
paskui pasmaugia. Bet ta taktika, tiesioginiai praves
ta, palaipsniui darosi nesėkminga, nes tautos, susidū
rusios su komunizmu, pradeda juo baisėtis ir biaurė-' 
tis, tarsi kokia dėmėta šiltine, ar kuria kita mirtinga 
epidemija. Tiesa, pasigriebę savo auką, bolševikai ją: LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Romėnams (Rom. 6,19-23) 
užtveria nuo pasaulio geležine uždanga, bet ir pro ją i r ................. *  ............................. -' -' ’
girdisi nelaimingų kalinių desperatiški šauksmai pa- numo. Nes kaip davėte savo sąnarius tarnauti paleistuvystei ir 
galbos. Ir jau vienas tas faktas, kad anapus uždangos neteisybei, kad darytumėte neteisybę, taip dabar duokite savo 
nieko neįsileidžiama, parodo, kad ten kas nors baisingo sąnarius tarnauti teisybei, kad save pašventintumėte. Juk būda- 
vyksta. Pro savo pašėlusį žiaurumą bolševikai nė tiek mi nuodėmės vergais, jūs neklausėte teisybės. O kokį pelną turė- 
nemato, kad ta uždanga kaip tiktai likviduoja jų pro- j°te tuomet iš to, ko dabar gėdziatės? Nes tokių dalykų galas yra 
pa gandą nes jeigu Rusijoj toks rojus, tai kam jį slėp- mirtis- Bet dabar išlaisvinti nuo nuodėmės ir pasidarę Dievo tar
ti? Atidarykite visiems savo sienas, tegu patys pama- nais, turite kaip savo vaisių pašventinimą ir kaip jo tikslą amži- 
to, kaip ten žmonėms gyvenasi. Jei ten iŠ tikrųjų rojus, nąjį gyvenimą. Nes nuodėmės alga — mirtis. Dievo gi dovana — 
tai visi į jį nugarmės. Dabar nieks nenori eiti. Reiškia, amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, 
jų propaganda tai grynas begėdiškas melas.

Bolševikai tai žino, o bet gi savo taktikos nekeičia: 
vilioja, kad paskui pasmaugtų. Jie taip elgiasi Vokie
tijoj. Okupuoto j savo daly jie ceremonijų nedaro: ten 
jau smaugia. Bet jiems rūpi dar trys ne jų okupuotos 
zonos: amerikiečių, anglų ir prancūzų. Gryna komu
nistinė propaganda nieko nebepeša: perdaug jau žino
mi smauglių darbeliai. Tad mėgina gudrią, išmėgintą 
taktiką: traukti vokiečius į bendrą “liaudies” frontą. 
Kadangi vokiečiai yra buvę naciai — nacionalistiniai 
socialistai, tai patrauklumo dėliai, bolševikai vokie-1 _
Čių “liaudies” frontą pakrikštyjo “vieningu socialistų sumo’ ° Dievo gelmių. Jis skelbia ne savo dūmas, o Dievo min- lūs ir lenkiasi tik smilkomi. O reikia neužmiršti, smilkalo dūmai dabar norėtų 
frontu”. j‘“ ’ ’ ‘ i

Reikia stebėtis nachališku bolševikų vingiavimu. 
Juk Rusijoj jie negailestingai žudė visokių rūšių sočia-! 
listus: sočiai - demokratus, menševikus, eserus ir šiaip 
jau eilinius socialistus. Bet kada prispirta reikalas, jie 
dangstosi socialine skraiste. Tuo tarpu tikrieji socia
listai nesuranda žodžių išreikšti savo paniekai ir nea
pykantai komunistams. Ir Vokietijos socialistai bol
ševikus su pasibiaurėjimu pasmerkė. Bet rusų okupuo- 
tojoj daly vokiečių socialistai priversti tylėti. Tad ko
munistų partija išrinko iš savo narių propagandistus, 
pavadino juos socialistais ir siuntė juos į Vakarų Vo
kietiją — amerikiečių, britų ir prancūzų zonas — va
ryti tarp vokiečių komunistinę propagandą. Kurį laiką 
amerikiečių, britų ir prancūzų vadai tą pakentė. Bet 
pagaliau jų kantrybė išsisėmė. Amerikiečių vadas, ge
nerolas Lucius D. Clay, uždraudė tiems Maskvos pa
siuntiniams lankytis su savo propaganda amerikiečių: 
zonoj. iJ------— j-“ --------------------r b ■» ’r|

Pagaliau, ir amerikiečių akys pradeda atsidaryti J verkia Jis dėI tautos likimo ir £ailiomis raudomis apreiškia- 
Bet kaip nepaslankiai! Na, geriau vėlai, niegu niekad.■tamsios ateities pranašystes.

atviriems. Jis yra kaip skausmas kūne pranešąs ligą. Kartu jis 
yra ir gydytojas, siųstas pašalinti skaudulį. Jis pavojingas ligai, 
bet reikalingas ligoniui.

Laiminga tauta, turinti pranašus. Jie palaiko dvasinę - dori
nę tautos galią, ją saugo ir veda saugiais keliais. Vargšė gi tauta, 
neturinti pranašų arba turėdama juos akmenimis žudanti. Žudy
dama juos, ji žudo save.

VILKAI AVINĖLIO BALSU
Tikrieji pranašai yra Dievo siųstieji vyrai perspėti, gelbėti.

PARTIZANAI
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Jonas Kultas
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Prasmegęs Politrukas
Jie atvyko pas tamsų mišką ir sustojo pa

giry ant plačios lygumos, kuri iš vieno šono 
buvo nužėlusį gana tankiais krūmais. Čia ma
nė pasilsėti. Pusė partizanų liko ant pievos, 
miško paūksmėje, kita pusė pasislėpė miške. 
Buvo pastatyta stipri žvalgyba, kad kolona 
galėtų pavalgyti ir kiek pasnausti. Reikėjo ir 
sužeistuosius aprūpinti. Visi, išskyrus vieną, 
buvo nepersunkiausiai sužeisti. Lengviau su
žeistieji norėjo tuojau grįžti į rikiuotę. Kodėl 
ne, jeigu prireiks? Bet kol kas tegu pasilsi ir 
atsigriebia. Kilo klausimas, kas daryti su be
laisviais. Čekistus paprastai likviduojama. 
Bet gal tai klaida. Atsiklausta Gegužio.

Buvusia politrukas gerai žinojo čekistus. 
Iš principo jis jų neapkentė tokiu pat pasi
biaurėjimu, kaip neapkenčiama žiurkių, bet 
imant asmenis paskirai, vis dėlto reikia apsi
drausti. Kiek pagalvojęs Gegužis pareiškė:

— Komisarus, beveik visus — ant sausos 
šakos. Yr išskirčių, bet tai didelė retenybė. 
Gali atsirasti tokių, kurie mūsų žvalgybai

Vysk. V. Borisevičius, 
Vatikano radio žiniomis, 
bolševikų nukanki n t a s 
Lukiškių kalėjime. Švie
siajam Kristaus Kanki
niui amžiną atilsį...

riu. Taigi jie kenčia ir dva
sinį badą.

Ypatingai Europos lietu
viai tremtiniai norėtų gau
ti Amerikos lietuvių laik
raščius, iš kurių jie suži
notų daugiau naujienų a- 
pie pasaulio, tėvynės ir sa
vo artimųjų bei pažįstamų 
Amerikoje gyvenimą. Da
bar jau galima siųsti į vi
sas Vokietijos zonas lietu
viškus laikraščius, tad 
tremtiniai rašo nuošir
džiausiai prašydami siųsti 
jiems Darbininką ir kny- 
gy-

Darbininko administra
cija, geriems lietuviams

PRANAŠAI IR VILKAI
DIEVO VYRAI

Pranašas yra didžios rimties žmogus. Jo žodis yra kaip iš 
kieto akmens išskelta ugnis, kuri degina trumpareges akis, kuri
verčia rausti nusidėjėlį dėl savo kalčių, kuri svilina skriaudėjo vesti tautą. Yra betgi žmonių, kurie imasi to uždavinio būdami 
suteptus pirštus. Jo balsas, pilnas galios, trenkia kaip griaustinis nepašaukti. Jie kalba kaip pranašai, nešioja pranašų ženklus ir 
į surambėjusias sąžines, jas pabudina atgailon arba užkuria ne- reikalauja, kad tauta jiems paklustų ir nusilenktų. Nuo aukšto užsakant ,yra jau nemaža 
apykantą, ieškančią keršto akmenų. ! sosto barsto jie pelenus ant savo tėvynainių palenktų galvų, pa- tremtiniams pasiuntusi

Pranašas yra Dievo žmogus. Jis kalba ne iš savo širdies gau- tys gi neužsibarstydami jų ant savųjų. Jie priima pagarbos ženk- gražių ir naudingų knvgų, 
i siuntinėti 

tis. Jis apreiškia ne savo įnorius, o Dievo valią. Jis atneša ne sa- yra garbės ženklai Dievui, mirtingiesiems jie yra nuodai, nes žino- kiek galima daugiau ir 
vo sprendimus, o Dievo teismus. i gus jais apsvaigsta. laikraščių. Tuo tikslu yra

Pranašas yra toliregis žmogus. Jis mato giliau ir toliau, nei, Pasaulis dar tebegyvena tų netikrųjų apsvaigusių pranašų numatyta tremtiniams nu- 
kiti. Dabartyje mato jis ateitį, kaip veidą savą veidrody. Jis jau- įvykusiu likimu. Savo kalbose nacių vadas sakėsi nekartą esąs piginta Darbininko prenu- 
čia iš tolo artėjančią tautos ar žmonijos katastrofą ir skelbia vi- Dievo Apvaizdos siųstas. Daug kas buvo įtikėję, nes buvo užmir- 
siems kylantį pavojų; rūsčiu žodžiu kaltina tuos, kurie savo elge- šę perspėjimą: “Jūs pažinsite juos iš jų vaisių”, 
siu .savo nusidėjimais, sunkina kylančią nelaimę. Jis šaukte sau-' Negana įsivaizduoto pranašo. Reikia juo būti. Neužtenka kal
kis minias atgailon, kviečia jas užsiberti ant galvos pelenų, nes bėti avinėlio balsu užsimetus jo kailį. Vilkas liks vilkas, nors ir 
kai lenkiasi galvos, nyksta paikybė, kuri drąsi ir net įžūli sostuo- maloniausiu avinėlio balsu kalbėtų.
se, bet baili pelenams. | Tiesa, kartais nelengva atskirti netikrą pranašą, kol aiškiai

Pranašas yra nepaperkamas žmogus. Jis skelbia Dievo Tiesą nematyti jo darbų, jo vaisių, juoba, kai jų daug yra. Užtat Evan- 
visu atvirumu. Jo nepaviliosi auksu ir nenugąsdinsi nei kalėjimu, geli ja primena būti budriems: saugokitės! Lengviausia išsisaugo- 
nei kartuvėmis. Jis lieka nepajudinamas, tiesus, skelbiąs Tiesą ti nuo netikrų pranašų suvedžiojimo nusiklausant Dievo Bažny- 
nepaisydamas tautoje kylančios neapykantos. Jei jis miršta, čios balso. Juk ar gali būti tikras pranašas tas, kuris Dievo vardu 
miršta už Dievo Tiesą. Jei viena karta užsvaido jį akmeniu, kita žudo tą patį Dievą arba Jo Bažnyčią. Gyvenimas jau tiek kartų 
pastato paminklus. Tuo būdu jis tampa nemirtingas ir amžinybei, yra parodęs, kad netikri yra visokiais kailiais prisidengę prana- 
ir pasauliui. šai, kurie pakelia ranką prieš Dievo Bažnyčią. Jie ateina kartais

Pranašas nerimsta matydamas krintančią savo tautą. Jis Jon, bet ne Dievo garbinti, o Dievo žmonių suvedžioti. Ateina jie 
. jaudinasi, rūstinasi dėl jos trumparegiškumo, širdies sujudintas kaip avinėliai, išeina kaip plėšrūs vilkai.

' Visi, kurie ateina Bažnyčion su klasta širdy, anksčiau ar vė-
Į liau suklumpa ties Jos durimis. Čia jie žūsta, bet ne kaip pranašai,

Pranašas pavojingas rambiems ir išdidiems, bet išganingas o kaip nusidėjėliai. G.

tarnauja. Apie tokius netenka kalbėti, nes 
mes juos gerai pažįstam. Eilinius čekistus, 
kurie eina budelių pareigas, taip pat likviduo
ti. Bet dalyvaujančių sušaudymuose gali būt 
visokių. Kai kurte iš prievartos tai atlieka. 
Pagaliau, tarnaujantieji pabaudų kolonose 
bei “banditų likvidavimo” daliniuose, vadi
nasi, tokie, su kuriais teko šiandien mums ko
voti, sudaro painų klausimą. Viskas pareina 
nuo asmeninio nusistatymo. Sprendžiant apie 
juos, rimtai bijausi padaryti klaidą. Gal kiek 
rizikuosiu sakydamas, kad pusė jų, o gal ir 
didžiuma ,atlieka savo tarnybą dėl komisarų 
revolverių ar kulkosvaidžių. Jie puikiai žino, 
kad jei parodys kiek nenoro kautis, jų laukia 
mirtis čia pat, arba, kas dar blogiau, kanky
nės ir sunaikinimas.

— žodžiu, — tarė Viktoras, — tai labai su
painiotas klausimas.

— Tas tiesa. Labai sunku jį išspręsti. Bet 
galim padaryti štai kokį bandymą. Kol kas 
jų nelikviduokim. Nė vieno. Nė komisarų. Pa
laukim kautynių, kurių, aš nujuntu, neilgai 
teks mums laukti, nes čekistai jau šiuo mo
mentu organizuoja prieš mus žygį su rimto
mis pajėgomis. Kautynės bus karštos ir ban
dymas išeis teisingas. Padarykim taip. Duo
kim jiems ginklų ir liepkim kovoti prieš en
kavedistus. Iš to, kaip jie kausis, bus lengva 
suprasti, kurie yra palankūs mums, ir kurie 
jiems. |

— Ar čia nebus pavojaus, kad jie, matyda
mi didelę persvarą čekistų pusėj, tik laikinai 
apsimes kovoją, o pirmai progai pasitaikius, 
atsikreips prieš mus?

— Tokio pavojaus esama, bet ne perdau- 
giausia, dėlto, kad čekistai labai bailūs. Jūs 
gal sakysite, kad tai abejotina, nes čekistai 
labai žiaurūs, o kaip gi žiauruolis gali būt

bailys? Juk jis visų pirma atkaklus, tai jau 
tuo pačiu nebe bailys. O aš jums pasakysiu, 
kad juo žmogus žiauresnis, juo^jis bailesnis. 
Atkaklumas ir žiaurumas du visai skirtingi 
dalykai. Didžiausias atkaklūnas kautynėse, 
taikos metu dažniausiai švelnus kaip avinėlis. 
Yra, žinoma išskirčių, bet mes kalbame apie 
bendrą taisyklę. Bailys tuomet tik yra be ga
lo drąsus ir atkaklus, kai jaučia, kad už jo 
pečių yra dviguba ar triguba persvara. Ir tai 
dar jei priešas, nežiūrint persvaros, smarkiai 
ginasi, bailio atkaklumas būna labai kuklus. 
Tik kai priešo eilėse pasireiškia sąmyšis ir 
panika, tuomet bailio narsa pakyla šimtą 
nuošimčių. “Aha! Jūs bėgate, tai aš jums pa
rodysiu!” — šaukia bailys ir didžiausiu ryž
tingumu veja bėgantį priešą. Tai toks saldus 
momentas, apie kurį bailys dažnai sapnuoja. 
Tiesą pasakius, apie tokį momentą ir drąsuo
lis maloniai sapnuoja, bet drąsuolis nevengia 
ir karštų kautynių, ir tokiose kovose jo narsa 
daugiausiai pasireiškia. Gi bailys tai didvy
ris prieš beginklį ir sužeistą priešą.

— Tai labai gražiai išdėstyta, — atsiliepė 
Žaliukas, — bet kaip tą pritaikyti prie mūsų 
belaisvių?

— Tuojau pasakysiu. Pratimą padarysim 
šitaip. Duosim jiems ginklus ir — laisvę. Va
dinasi: vyrai jūs esate laisvi. Jei norite, eiki
te pas saviškius, arba mūsų eilėse prieš juos 
kovokite. Kito pasirinkimo nėra. Ir tada pa
žiūrėsime, ką jie darys.

— Bet tai beprotystė! — sušuko Žaliukas. 
— Jie visi pereis pas saviškius ir puls mus.

— Jie to nedarys, — ramiai atsakė Gegu
žis, — dėlto, kad tie, kurie mums palankūs, 
nenorės to daryti, o mums priešingi bijosis, 
nes jie manys, kad mes čia jiems pinkles pa
statėm, ir juos sušaudysim, kai tik pradės

merata, būtent 4 dol. me
tams.

Ar Tamsta nori gyveni
me padaryti dar vieną kil
nų, gerą, gailestingą dar
bą? Tokį darbą padarysi 
užsa k y d a m a s tremti
niams įdomų dukart sa
vaitinį laikraštį Darbinin
ką. Koks tremtinys ar 
tremtinė jį gaus. Tamstai 
apie tai bus pranešta.

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

nuo mūsų skirtis. Ir vėl, jei atsiras koks drą
suolis, kurs norėtų pas savuosius grįžti, tai 
mums palankieji jį nužudys. Gi jei ir visi bū
tų mūsų priešai, tai jie čia pat neišdrįs mus 
pulti, nors ir mintins, kad jų pusėje didelė 
persvara. Jie neišdrįs, nes jie bailiai. Jie su
pras, kad mes juos greičiau likviduosim, ne
gu juos draugai išgelbės. Bailys vien savo 
kailiu rūpinasi, visa kita jam nesvarbu. Tad 
veikiausiai jie apsiims prieš saviškius kovo
ti — vieni iš tikros širdies, kiti tik apsimes 
einą kovoti, ta mintimi, kad pirmai progai 
pasitaikius, perbėgs pas saviškius. Žinoma, 
tik tuomet, kai matys, kad saviškiai tikrai 
ima viršų. Jei viršus bus mūsų, ar dar ne vi
sai aiškus, tai jie taip ir pasiliks mūsų eilėse. 
Bet atsiras ir tokių, kurie su neapykanta puls 
buvusius savo tovariščius. Mes tą viską ste- 
bėsim ir lengvai atspėsim, kurie tikrai mums 
palankūs, o kurie tik apsimeta.

— Ką gi .bandymas galima padaryti, — 
lyg nenoromis sutiko Viktoras. — Tik. iš vi
so, ar tai verta? Gal ir yra mums palankių, 
bet aš manau, kad ne daugiau, kaip du-trys. 
Ir dėl tų dviejų - trijų abejotinos vertės ko
votojų tiek rizikos ir kamuotos.

— Kokia čia rizika? Jie mūsų rankose. Po
ra kulkosvaidžių, ir atlikta, jei matysime, 
kad jie ką nors prieš mus ruošia. O naudos iš 
to bus. Mes juos pirmus pasiųsime į ataką ir 
patys seksime paskui.

— Tai neskanu, — susiraukė Viktoras. — 
Tai laukinių barbani taktika.

— Bet bolševikai visuomet taip daro.
— Mes ne bolševikai.
— Bet su bolševikais kovojame. Reikia 

mušti priešą jo paties taktika.
— Tokia taktika mums nepriimtina, — le

miančiai nusprendė Viktoras. (Bus daugiau)



Penktadienis. Liepos 11,-1947-

Raudonasis Jugoslavi-' persekiojimą Jugoslavi
jos diktatorius nepasiten- joje sulygino su žiauriau- 
kina vien politinėmis savo siais Nerono ir Deoklecijo- 
“reformomis”. Jis, kaip! no pirmųjų amžių krikš- 
visų amžių despotai, ryžo-Įčionių persekiojimais, 
si ir religiją pajungti savo! Aišku, nepatiko Titui 
tamsiems darbams. Ypač!Bažnyčios kunigaikščio 
į aštrų konfliktą įėjo su drąsūs tiesos žodžiai: dik- 
Kat. Bažnyčia. jtatoriaus pusėje turi būti!

Kat. Bažnyčia ir josios: visada tiesa... Arkivysk.j 
atstovai palaiko santykius Į Stepinac buvo Tito agentų! 
su popiežiumi. Popiežius areštuotas, apkaltintas 
betgi yra italas, o kiekvie- ■ bendradarbiavimu su prie- 
nas italas turi būti “patri- šais ir nuteistas 16 metų 
jotui” jugoslavui mirtinas: 
priešas. Na, tokiam “iš
minčiui”, kaip maršalas 
Titas, gaunasi labai aiškus 
dalykas: katalikai ben
drauja su krašto priešais, 
taigi jie yra liaudies “prie
šai”. Kaip praėjusią vasa
rą Titas vienoje savo kal
boje pasisakė .jis nieko ne
turįs prieš katalikus ir Stalino valia... 
prieš kat. vyskupus. Jie 
gali pasninkauti, melstis 
ir net po porą mišių į dieną 
laikyti... Jis dėl to neturės 
nieko prieš: svarbu tik,pau^a Yra iškentė jusi daug 
kad kunigai atsitrauktų įpriespaudų ir daug kan- 
nuo Romos, suprask, nuo čių. Žiauri jugoslavams 
popiežiaus... |buvo kadaise turkų prie-

Katalikų Bažnyčiai ne- spauda, kada pavergti gy- 
paklausius šio savo šalies!ven^°jai neturėjo teisės 
despoto reikalavimo. Ti- ne* poros arklių įsigyti, o 
tas išėjo prieš jąją kovoti kur keliaujant tik turkas 
su žemiškais ginklais: ku-!turčj° teisę raitas joti: 
nigų areštavimais, vienuo-; serbas ar kroatas turėjo 
lynų uždarymais ir tikin-į gretimais jojančio turko 
čiųjų atleidimais iš tarny- pėsčias eiti. Dar daugiau 
bų. Ištisi vienuolynai buvo!an°ji tauta kentėjo per 
uždaryti, o jų ‘vietoje į., žiaurią nacių okupaciją, 
steigtos koncentracijų -Per partizaniškas jugo-Į^.^ .
stovyklos. Kunigų semina-įs*av4 laisvės kovas, per,vos himną: 
rijose komunistai steigia !v°ki®čių okupaciją, i ' 
komjaunuolių būstines. į apie 1,600,000 ^jugoslavų.

Šiam despotiškam Kat. T” 
Bažnyčios persekiotojui Jugoslavijos kalnų šlai- 
karžygiškai pasipriešino tais nebesiblaško nacių 
jaunas, gabus, iš pirmojo kariai, bet jųjų vietoje — 
pasaulinio karo išėjęs ka- tūkstančių tūkstančiai ru- 
rininku, Zagrebo arkivys-;sų agentų, ir valdžios vir- 
kupas Mgr. Aloyzas Steni-' šūnėje komunistinė mar- 
nac. Per ganytojiškus laiš- šaI° Tito despotinė dikta- 
kus jis perspėjo jugoslavų ,tūra. 
tikinčiuosius apie gresian-j -^r nekyla šiandieną 
tį tautai komunistini pa-',kiekvienam patrijotui ju- 
vojų, o Kat. Bažnyčios ’ goslavui, kuris savo tėvy-

sunkiųjų darbų koncen
tracijos lageryje. Veltui 
visas kultūringasis pasau
lis kėlė ir tebekelia savo 
protesto balsus dėl šio 
garbingo kankinio vysku
po: Titas savo linijos keis
ti negali. Visa tai padarė 
jis ne vien savo, bet ir sa
vo “didžiojo mokytojo”

KAM VISOS TOS 
AUKOS?

Amžių bėgyje jugoslavų

blRBtNINKAŽ '

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno Putnam, Conn. 
namai, kur vasarinės stovyklos mergaitės liepos 27 d. 
pikniko proga rengiasi šauniai programai.

Vėl vokiečiams atiduotų lietuvių 
likimas

Mažąją Lietuvą teutonų riuomenė su daugybe tan- 
kryžiuočių ordinas naiki- kų ir į uostą atplaukė pats 
no ir gyventojus žudė ug- tikrasis vilkas Hitleris su 
nimi ir kardu, kol ten įsi- didžiausiu karo laivynu, 
galėjo. Apie 600 metų mū- Kas paskutinę valandą 
sų kraštas vokiečių buvo iš veikėjų nesuspėjo pasi- 
valdomas. Nors buvo dė- traukti į Didžiąją Lietuvą, 
tos visos pastangos Mažą- buvo tuojau suimtas ir už- 
ją Lietuvą suvokietinti, darytas kalėjime. Tūks- 
tačiau tai pavyko jiems tančiais jų ten nugabeno, 
tik dalinai. Tautiniai ap- visos iškabos ir užrašai 
snūdusiems gyventojams lietuvių kalba buvo tuojau 
atsirado žadintojai: žino- pašalinami, mokyklose bu
mas poetas Kristijonas Vo tik vokiečių kalba dės- 
Duonelaitis, mokslininkai tomą, bažnyčiose buvo už- 
Rėza .Kuršaitis, rašytojas drausta lietuvių kalba pa- 
Sauerveinas - Girėnas, ku- mokslus sakyti. Kunigai, 
ris parašė Mažosios Lietu- kurie mirštančiuosius lan- 

: “Lietuviais e- kė ir lietuviškai kalbėjo, 
žuvo same mes gimę, lietuviais buvo aukšta bausme (pi- 

norime ir būt”, Dr. Bruo- nigine) baudžiami su įspė-
Ir šiandieną?.. Šiandieną žas, Smalakys, Martynas jįmu kad antrą kartą bus
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vokiečių, ypač nuo nacių krašte galite nevaržomai 
nukentėję, dabar gyvena 
baisiose sąlygose. Klaipė
dos krašto lietuviai iš UN- 
RRA’os globos ir jų sto
vyklų šalinami dėl to, kad' 
jie, užgrobus naciams

mokytis, gyvenate sveiko
se ir normaliose sąlygose. 

‘O čia Vokietijoj! Maž.
Lietuvos vaikai verčiami 
vokiečių mokyklas lanky
ti, kur svetimšalių vaikai 

Klaipėdos kraštą, pasida- neapkenčiami ir šmeižia- 
rė automatiškai Vokieti- mi. Jie nuolat alkani, dau- 
jos piliečiais. O lietuviai iš guma serga Tbc. Britų zo- 
tos Maž. Lietuvos srities, noj dabar duodama tik 3 
kuri nebuvo prijungta prie svarus kukurūzinės duo- 
Lietuvos, aišku, jokių pir- nos savaitei, ir tos dar ne- 
menybių negavo. Vadina- visada galima nusipirkti, 
si, visi Maž. Lietuvos bro- Drabužiai jau seniai su- 
liai traktuojami kaip Vo- plyšę, motinėlės neturi nei 
kietijos piliečiai, nors ka- lopų, kad galėtų juos sulo- 
rą laimėjusios valstybių pyti. Eina basi į mokyklą 
vyriausybės Klaipėdos ir žiemą, džiaugiasi, kad 
krašto užgrobimą skaito nors tik medines klumpai- 
neįvykusiu. šitie lietuviai. tęs “susiorgani z u o j a”, 
atiduoti vokiečių globai.! Studentus lietuvius vokie- 
Kaip' vokiečiai jau nuo čiai taip pat šalina iš Vo- 
kryžiuočių laikų lietuvius kietijos universitetų. Kaip 
“globojo”, rodos, visiems; jiems mokytis su 3 svarais 
jau žinoma. Vokiečiai da- duonos savaitei? O kiek 
bar patys suspaustai gy- mūsų vaikučiai jau yra 
vena ir mažai maisto turi, matę ir pergyvenę! Bėg- 
Tad, jeigu jie savo žmonių darni nuo fronto buvo ap- 
aprūpinti negali, tai ką be- šaudomi, bombarduojami, 
kalbėti apie tokius, kurie matė, kaip jų mylimieji 
jiems aiškiai 
kad jie lietuviai.

Šitų mūsų brolių ir sesu
čių gyvenimo sąlygos yra x v • . 
apverktinos ir teviltiškos. balslų P^’^vemmų

Maž. Lietuvos Taryba badetJ J“ mlrJa K.aiP 
daro visas pastangas baisu! Aš zlnal>' kad “usų 
vargstantiems padėti ir Jaummas v,sada Jaatnal 
jiems parodyti, kad arti
mo meilė lietuvių tarpe 
dar neišnyko L L ” 
tiems likimo taip 
džiai paliestiems prašvis 1
laimingesnė ateitis darbo. Bet šiandien
mes vieni mažai ką galime 
padaryti, patys skursta
me, toj karo sunaikintoj

kurie matė, 
pasisako, šeimos nariai, tėvelis, mo

čiutė, broliukas, sesutė bu- 
ivo užmušami. O ir dabar 
tie vargšai turi dar po vi-

Jankus, Dr. Gaigalaitis, atiduoti į koncentracijos 
Dr. Vydūnas ir kiti. Jauni- stovyklą. Laidotuvėse ir 
mas sukruto, bažnytkai- buvo draudžiama lietuvių 
miuose įsisteigė giedotojų kalbą vartoti. Kas krautu-1 

.... X1" vėse ar gatvėj lietuviškai 
prasitarė, buvo nacių mu-

draugijos ir lietuviška 
daina suskambėjo visoj 
Mažojoj Lietuvoj. Kultū
rinis Maž. Lietuvos cent
ras buvo Tilžė. Ir ten Prū
sų lietuviai pradėjo spaus
dinti lietuviška literatūra?

.... DCDcnAliCMUTAf posūniu’ ?.kartu ypač maldaknyges, padėjo ^msJAU PERSPAUSDINTAS |ir kiekvienam i
ŠV. RAŠTAS

skirtumo, padėti mūsų 
broliams ir sesutėms iš 
Mažosios Lietuvos. Juk 
mes esame visi lietuviai, 
vienos šeimos nariai.

Kiekviena mažiausia do
vana nušluostys čia vaiku
čių ir senelių ašaras ir jų 
dėkingumas bus be ribų.

Erdmonas Simonaitis,
Mažosios Lietuvos Tarybos 

Pirmininkas, buv. 5 metus kon
centracijos stov. Mauthausen 

ir Dachau.

Paminėti Atsiųstos 
Spaudės Na jiems

Vaclovas Biržiškai, Lietuvių 
Rašytojų kalendorius. Mūsų ra
šytojai ir raštai I. Išleido “Pat- 
ria” Tuebingene, 1946 m. 263 
pusi.

Mūsų kalendorius 1947 me
tams. Redagavo A. Merkelis. 
Mūsų Kelio leidinys. Dillingen. 
224 psul.

Marianapolis preparatory 
school. Catalogue 1947-1948. 
Thompson, Conn. 32 pusi.

Ūkanose. Eichstatto gimna
zijos abiturientų pirmieji žings
niai. Trylikos autorių literatū
riniai bandymai. 1946 m. 96 
pusi.

4(1 Woods-C’uts. Pauliaus Au- 
giaus Augustinavičiaus, Vikto
ro Petravičiaus, Vaclovo Ratai- 
skio - Rato, Telesforo Valiaus 
braižiniai. Įžangą parašė Pau
lius Jurkus. Anglų ir lietuvių 
kalbomis. Didelis formatas, pui
ki popierą. Išleido Žiburiai Aug
sburge 1946 m.

Lietuviai Montgomery Sto
vykloje. Skoningai suredaguo
tas lietuvių tremtinių 
Paruošė ir išleido 
Narkėliūnaitė.

Darbas, kultūros ir 
nės mokslų žurnalas. 
Darbininkų Draugijos
nis leidinys. So. Boston. Mass. 
1 nr.

Memories 1947 m. Published 
by the Memory Book Staff. Šv. 
Kazimiero Akademijos Chica
goje leidinys.

reaguoja į mūsų tautos 
gyvybinius klausimus.

. s; Pats atsimenu, kai jaunasir kad ir si- , _ , , <. įbildamas su entuziazmu
- /'prisidėjau prie tautinio

-------- 1 mūsų 
neprivalo už

miršti, kad Europoje lietu- 
Į viškas jaunimas alksta, 

a^ sąla ir skriaudžiamas.Vokietijoj. Kaip jau daz- , .. _nai, taip ir dabar mūsų a-;Da“8 Maz' įletuvos ve,ke’ 
kys nukreiptos j brolius ir « buvo kankinami ir nu- 
sesutes Amerikoj. Mes ži-i*3“'“"* koncentracijos 
nome, kad Jūs turite kiek- ^Klose Mauthausen,

chsenhausen, Auschwitz. 
i Kas ten darėsi, gali tik tas 
suprasti, kuris pats ten 
buvo.

Jūs, brangus Amerikos 
jaunime, buvote nuo tokių 
baisenybių apsaugoti. Dėl 
to prašau visus brolius ir 
sesutes Amerikoj, be tiky
bos ir politinių pažiūrų

albumas.
Salomėja

visuome- 
Lietuvių 
bertaini-

vieną’dolerį savo prakaitu'Dachau' Buchemvald Sa- v -T i X ohcjnnhciiann A nonhnrif rrj sunkiai uždirbti. Bet kad 
Jūs žinotumėt, kokiose 
blogose sąlygose čia žmo
nės lietuviai gyvena (ką

: neįmano-Į 
ma), tada, aš esu tikras,! 
kad Jūs šitų vargšų pasi-j 
gailėsite. Ypač aš krei
piuos į Amerikos lietuviš
ką jaunimą. Jūs laisvame

v •

:šąmas ir atiduotas pagar- aprašyti
sėjusiai Gestapo — vokie
čių slaptajai policijai, — 
ir baisus jų kankinimas 

dinti lietuvišką literatūrą,Įvyko. Lietuviai, kaip na- 
> nepatikimas ele-

!

; J . mylinčiam broliams Didžiojoj Lietu-Įmentas, turėjo savo ūkius
; laisvę kultūringam žmo- voj, kur lietuviška spauda1 jr šiaip nuosavybę pasie- 
igui, klausimas: kam visos’buvo uždrausta, nelegaliai nyi apleisti; ten galėk) tik

I _ ____ »___________ ____ •____ Y U 1 . .... P JKun. Pr. M. Juro lėšomis,tos heroiškos jugoslavų!gabeno knygas per sieną, ištikimi vokiečiai gyventi.
“Darbininkas” perspaus- tautos aukos, kam visas!Nors Tilžės spaustuvių sa- Lietuviai buvo -abenami 
dino J. E. Arkivyskupo už šalies laisvę pralietas vininkai buvo vokiečiai,'gilyn j Vokietiją ° kur vy- 
Juozapo Skvireckio išvers- kraujas, jei iš rudosios na- tačiau didelė dalis jų tar- rai įr moterys viso savo 

Išsivadavusi nautojų buvo Prūsų lietu-nejudomo turto nustoję, 
i dvarinin- 

arba fabrikuose 
Daug veikėjų

vokiečiai, giiyn į Vokietiją,
tą Naująjį Testamentą. į cių tironijos i
Stipriais audeklo viršeliais i vargšė jugoslavų 
kaina S3.00: j
viršeliais — kaina S2.00. vizmo vergiją? Į vergiją, ti ir taip'lietuviškų knygų: vergauti

tauta, viai, kurie į savo • darbda- turėjo vokiečių 
popieriniais ‘ pateko į raudonojo bolše- vius galėjo įtakos padary- kams 
aina C!9 AA i irorori So T io i: i—

— — į   y Vz A r* Vt VI • d" d fik * V»X I kA

Užsakymus siųskite:‘Dar- vykdomą pertos pačios spausdinimas didesniame buvo gabenama į koncen- 
bininkas’, 366 W. Broad- tautos išdavikus. maštabe pavyko. Senes-gracijos stovyklas. Karui
v/av. So. Boston 27. Mass. I P. Ažntis. > nioji mūsų karta ir dabar!prasidėjus, visi buvo susi-

izvvenantieii broliai Ame-

liepos 27 dieną
NeksHo Prasidėjimo Vienuolyne, Putrom, Conn.

nyks

PIKNIKAS
ir

Lietuviškos Mergaičių Stovyklos 
Iškilmingas Užbaigimas

PROGRAMA:
j 1 :00 vai. Iškilmingos pamaldos ir Kryžiaus 

pašventinimas.
12:30 vai. Pietūs.
4:30 vai. Programa, kurią a*liks Camp Im- 

i maculata mergaitės. Bus vaidinimas, dainos, tauti
niai šokiai ir kalbos. Pikniko metu veiks bazaras, 

i kur kiekvienas galės išbandyti savo laimę.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti!

Jūsų laukiančios,
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys

N. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba.

įgyvenantieji broliai Ame
rikoje turimas savo kny
gas yra gavę iš Mažosios 
Lietuvos.

Po pirmo pasaulinio Ka- 
. ro 1918 m. Mažosios Lietu
-vos gyventojai jau ant lės. Kada vokiečiai dėl ne
tiek buvo tautiniai susi- sėkmės rytų fronte turėjo 
pratę, kad jie galėjo į- trauktis, likusieji lietuviai j 
steigti Tilžėj Mažosios iš Klaipėdos krašto buvo 
'Lietuvos Tautinę Tarybą, prievarta išvaromi. Kas 
. kuri reikalavo visą Mažą- neklausė .tuojau buvo su- 
ją Lietuvą atskirti nuo šaudomi kaip ‘priešo drau- 
Vokietijos ir ją sujungti gas’. Tokiu būdu daug lie
su Didžiąja Lietuva, suda- tuvių iš Klaipėdos krašto 
'rydama vieną valstybę, atsidūrė Britų, Amerikie- 
Į Gaila, kad Mažąją Lietuvąčių ir Prancūzų zonose, bet 
-pavyko atskirti nuo Vo- daugiausiai jų yra Britų 
kietijos tik iki Nemuno.

Klaipėdos kraštas, pri- Hamburgo ir Flensburgo. 
jungtas prie Lietuvos, kul- Tokiom pat 
tūriniai ir ekonominiai!ten pakliuvo

pratę lietuviai, jauni ir 
vyresnio amžiaus į kariuo
menę imami ir tuojau į 
frontą siunčiami. Dėl to ir 
Mažosios Lietuvos lietu
vių karo aukos yra dide-

Amerikie-

zonoj tarp Hannoverio,

aplinkybėm 
tūriniai ir ekonominiai!ten pakliuvo ir daug lie- 
sparčiai vystėsi. Uostas'tuvių iš tos Mažosios Lie- 
buvo išvien didinamas irtuvos dalies, kurie buvo 
gilinamas, prekyba žydė- pasilikusi prie Vokietijos: 
jo. Bet, deja, kraštui taip iš Tilžės, Įsrutės ,Gumbi- 
kultūrėti ir kilti neilgai nės, Stalupėnų, Darkie- 
tebuvo lemta. 1939 m. ko- mio, Pilkalnės, Labguvos, 
vo 23 d. naciai kaip alkani:Vėluvos. Jie nemažiau tu- 
plėšrūs vilkai užgrobė! rėjo nuo nacių nukentėti. 
Klaipėdos kraštą. Iš Tilžės| Visi šitie broliai iš Maž. 
pradėjo žygiuoti jų ka-‘Lietu vos, tiek daug nuo

Žmogus, kuris nieko taip 
nemyli kaip patį save, nie
ko taip nebijo, kaip savęs.

Pascal

Kuonės meilė — Viena iš trijų ruonių motinų Philadelphijos zoolo
gijos sode bučiuoja savo vaikutį. Ruonės daugiausia laiko praieidžia. van
denyj.

p JTO

v
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Prancūzijos Milicininkai

LIETUVOS IŠDAVIKAI 
KOMUNISTAI

DARBININKAS

draugams, tai jie mane 
pravardžiuodavo propa
gandos ministeriu. Tom

Lietuva 14 ■ 21 Birželio 1941 
MetaisVokiečių okupacijos me-jkad prancūzų milicijos 

tu milicininkai atsirado tardymo priemonės buvu- 
stąiga, ir iš pradžių pasi- sios nepalyginamai 
juto, lyg ir padėties vieš- resnės. Lenkams 
pačiai: vaikščiojo užrietę'sada esu linkęs tikėti, nes 
nosis. Tepliodavo savo jie labai dažnai mėgsta kiau karo, 
ženklu sienas. Jų ženklas pasigirti, o ypač labai gra- jos metus slapta klausiau- 
buvo apskritime įrašyta’žiai Lozoriaus giesmelę 
graikų raidė gama (mažo- moka giedoti, bet tai yra 
ji ir nespausdintinė). Jie labai galimas daiktas. Ša
tą ženklą nešiojo iki galo,(ko vienas iš jų mėgia- 
bet sienas teplioti greit miausių tardymo priemo
lio vėsi, mat atsirado kaž- nių triukų buvęs cigarečių 
kas gudrus, kuris pamatė, gęsinimas į tardomojo 
kad prie jų ženklo pridėjus kaktą. Tačiau tatai ir bol- dienom anglai pranešinėjo, 
akis, ausis ir ūsus išeina'ševikai, rodos, moka pa- kad vokiečiai didelėm ma- 
katinas. Tas taip patiko įdaryti.

žiau- 
aš nevi- (Tęsinys) ivežimiai buvo tušti, o ki-

Aš diena iš dienos lau-JUOSf; sėdėJ° P» kelis civi- 
. Visus okupaci. hus zmones’,vy' us’ mote' J ris ir net vaikus.

si radijo iš Londono, o da-! Išsiskubinau į gatvę ir

sėm koncentruoja kariuo- 
vaikygaliams, kad per po-| Keista man buvo tada, menę prie Sovietų sienos.

j: x.-—JS1'Tos žinios mus kaip ant
mielių kėlė.

Jo birželio vos švintant Bčf".’ i;

bičiuliais 
mokytojų 

puolėme 
Iš visur

tvirtinimus,

rą dienų visi jų ženklai; kaip ir šiandie, nes vis dėl- 
sienose pavirto katinais. Ito yra kažkas labai nenor- 

Greit ir gatvėse negalė-!malu, kai tos pačios tautos 
jo rodytis, nes patrijotai1 žmonės yra aršiau už prie- 
juos negailestingai naiki-šą traktuojami. Nėra ar- 
no. Jų persekiojimas buvo šesnės kovos, kaip ta, ku- 
labai jau planingas, taip'ri yra tarp brolių arba 
kad jie po vieną mieste ne-tarp tautiečių. Ta kova 
sirodydavo, f 
poromis ir iki dantų gin-'to, ji yra ne tiktai patei- 
kluoti. Tas, žinoma, ne- sinama, bet dargi ir skati- 
daug tepadedavo, nes pa- narna, 
šaudavo ir du.

Man turint reikalų su vyzdį: 1945 m. pavasarį 
privalomo’ darbo įstaigo- tapo išžudyta vieno mili- 
mis, (mat mane, kaip ne cininko šeima: pats milici- 
žydą, prancūzai buvo pa- ninkas, jo draugas, pati,

kiai, bet iš lietuvių niekas 
nėjo linksmintis, tik keli 
studentai žydai pasiliko 
šokti.

Aš su keliais 
užsidarėme 
kambaryje ir 

į klausytis radijo, 
i girdėjome
kad karas rytuose jau ne- 

i išvengiamas. Tik patys vo
kiečiai ir sovietai apie tai 
vis dar tylėjo. Nutarėme, 
kad reikia slapstytis, nes 
karas mus išgelbės. Tą 
naktį nėjome namo, o pa- 

: silikome nakvoti gamtos 
_  mokslo kabinete, pasitiesę 
•• ant grindų kartoninius pa- 

“Sudiev, amži-; ve^slus-
Gatvėse tiek daugi Rytą sužinojau, kad iš * 

kaip niekados ki-imūsų namo tą naktį išve- 
į šeimą.

kad daugelis šitų pamoji-į 
mų reiškė 
nai”.
žmonių, !
tom dienom darbo metu/žė vieną lietuvių
mat, daug kas bijo sėdėti Vežimai vėl vyko visą die- 
įstaigoje arba namuose, ną. Man telefonąvo iš na- 
kad enkavedistai nepa-mų, norėdami į 
čiuptų. Bet vis tiek jie aš neišvežtas. Pas juos ap- 
daug pačiumpa, kitus net linkui dėjos tas pats, bet 
gatvėje. Kai kurie mano, Jie patys dar nebuvo pa- 
kad jiems nėra ko bijoti, 
kaip jie tik paprasti eili
niai piliečiai, o žiūrėk, ir 
juos sumeta į sunkvežimį renka tuos, kurie įtraukti į 

,_______  _____ ___ į ir išgabena. ' ’
'mingus Lietuvos piliečius,' Miestą buvo užvaldžiusi jau. Bet po pietų iš Mažei- 

— Kaip tai į kalėjimą?, paskirtus išvežti į Rusijos dar niekur neregėta bai- kių apskrities grįžo lekto- 
__ i mačiau moteris su gilumas. Netrukus sužino- mė. Ji matėsi ne tik žmo- rius dr. Ruginis. Trauki- 
mažais vaikais ant rankų, jome, kad tokių vagonų nių akyse, bet, rodos, ir į nių, pasirodo, netikrina. — 

i Nejau ir juos į kalėjimą tom dienom buvo pilna plaučius traukei ne orą, o Negalėjau iškęsti, — pasa- 
' — kuone šaukiu, ap-i kiekviena Lietuvos stotis.

— Kur veža? Kodėl veža?
— Nežinau, ponuli, neži

nau, — o pašnabždom, prie 
ausies palinkęs, pridėjo: 

Baigta,- sūnau, sulau
kėm, ko nesitikėjom! — ir
atsitolino, pečius baimin-i 
gai suskliaudęs.

iš ~?sdintas į Insti- 
buvau pabudintas didelio utą. Jis mano gatvėje, tik 
burzgimo. Langai drebėjo, per vieną namą. Randu ke- 
Prišokau pažiūrėti. Nuste- lis bendradarbius, ir 
’--- : gatvė pilna tuščių jau ne savais veidais.

— Sakykit, kolegos, 
: bolševikai daro? 

klausiu ir juos.
— Suiminėja. Ištisom šei-

bau: 
sunkvežimių. Važiavo ne-i ■ 

ir vaikščiojo nežino jokių ribų; ne gana nutrūkstančia eilė, vieni į tie 
tą, kiti į priešingą pusę.
— Gal jau prasidėjo ka-

iras — pagalvojau. Bet dUimom suiminž> ir gabena j 
Pacituosiu sekanti pa-'l gatvę dar buvo per anks- kalėjimą.

I

terasdami tik vienos se
sers vardą sąrašuose, ją 
be pasigailėjimo plėšia ša
lin. Nors ji maldauja ir 
šaukiasi dangaus tokiu 
skausmingu balsu, kad ir 
aplink stovintieji nesulai
ko ašarų, enkavedistai tik 

5" šaiposi ir jėga ją nuo se- 
tie sers atplėšia. Čia pat iš mi

nios sužinome, kad suim- 
, tieji nėra vežami į kalėji- 
mą, bet tiesiog į prekių 
stotį. Ten jau sutraukta 
daug gyvulinių vagonų, į

patirti, ar

liesti. Prašė parvažiuoti. 
Ėjo gandai, kad traukinius 
sustabdo ir iš keleivių iš-

sąrašus. Tai važiuoti bijo-

—.7 —I'---------------------------------- --------------------- x"~ ,-----------------------------------y u---------------------o—'y x y

skyrę Todto organizaci- motina, ir lopšyje dar kū
jai), tai dažnai tekdavo ’*’ * 
vykti į Uriageo kurortą, 
kur buvo ir prancūzų mili-

dikis. Žmogžudystė, — aš 
šiam veiksmui kito vardo 
nerandu, — buvo padary- 

cijos kadrų mokykla. La- ta mokyklos mokinių, ku
bai dažnai tekdavo susi-rių nei vienas, regis, nebu- 
tikti tramvajuje su milici- vo peržengęs dvidešimties 
ninkais. Jie buvo tik dvie- metų. Prileiskime, kad mi- 
jų luomų žmonės: aristo- licininkas buvo to vertas, 
kratai ir vargšai, kartais jo žmona ir motina taip 
ir tikros visuomenės pa-i pat, bet kuo gi kaltas kū- 
dugnės; vidurio nesimatė,'dikis lopšy? Ar jis nusi- 
arba bent jis buvo retas J manė ką nors apie politi- 
Keista buvo žiūrėti į me- nes aistras, ar jis ką išda- 
dadikėliais ir kitos rūšies ve? Taip kad tokius daly- 
devocialijomis apsikars-kus pateisinti, kad juos
čiusius baltarankius, apie laikyti žygiais ar patrijo- 
kuriuos žmonės pasakojo tizmu būtu labai jau ne
tikrai neįtikėtinų dalykų, žmoniška. Tą darbą atliko 
Ne gana to, jų matydavai jaunuoliai: kur gi tat su 
ir bažnyčioje ir kapelioną tokiu auklėjimu galima 
turėjo. nueiti?...

Reikia manyti, kad jie Kai kam gal gali atro- 
savo likimo nesitikėjo: mi- dyti, kad aš norėčiau gin- 
licijon ėjo, nes manė tuo ti vieną ar kitą pusę: ne, 
būdu darbo prievolės iš- man rūpi pati tiesa, pats 
vengti. Antrą išlaisvinimo žmoniškumas. Man kitą 
dieną čia jų sušaudė šeše- kartą gaila ir tikrai nedo- 
tą, ir vieno jų teisme buvo ro žmogaus, nes aš kadai- 
tokis pasiaiškinimas: se vaikystėje girdėdavau

— Norėdamas išvengti giesmininkų giedamą baž- 
darbo prievolės tarnybon, nyčioje giesmę: O Dieve 
radau daržininko vietą Tėve, Dieve maloningas, 
milicijos kadrų mokyklo- tegul nežūsta žmogus ne- 
je, kur ilgą laiką ėjau dar- teisingas... Aš nieko nie- 
žininko pareigas, tik po to kad taipgražaus nesu gir- 
man pasiūlė įsirašyti mili- dėjęs! 
cijon ,kur man davė laips
ni.

Tačiau vieną kartą kla- 
nan puolęs sausas nekelsi. 
Juos šaudė ir jie šaudė. 
Prie mokyklos jie turėjo 
ir daboklę. Vienas lenkas, 
kuris ten buvo pakliuvęs, 
man pasakojo, kad jis sa- rinktų tokius, 
vo gyvenime buvo matęs nijų, kuris būdamas bar- 
bolševikų NKVD kalėji- barų tautos vadas visą gy- 
mą, Gestapo kalėjimą, bet venimą kovojo su didele

-----j—
ti. Vėl atsiguliau ir, apis-!
Drates su ūžimu, dar užmi-' T i *-• ’ x -_yiaięa, uliniu, juų maclau moteriS
gau. Kai įprastinių laiku 
kėliau, burzgimas nebuvo - - 
susilpnėjęs. Pasižiūrėjau - - -- - -
pro langą - ir issprogdi- imtas baim-g įr j ikti. 
nau akis, kaip i galvą nįmo 
trenktas: kai kurie sunk- _ įo jaudinies

Romos imperija”. Vadina
si, reikia kitą kartą turėt 
drąsos pasakyt tiesą ir a- 
pie savo priešą, nes tiesa 
yra didesnė už mūsų ais
tras. '

Šaudant milicininkus li
jo kaip iš kibiro, bet minia 
plaukė gatvėse netilpda- 
ma. Keista, jie sako laikė
si gana šaltai. Mačiau po 
to, fotografijose sukniu-

- kaime 
pragare, 

kad į žemę Sakau, mieste gal vis bus 
ir žmonių ne taip. O sakyk, Mariūne, 

kada bus karas?
— Greit, 

papasakoju 
naujienas. Jos jį labai at
gaivina. Ar galėjau tuo
kart pagalvoti, kad su sim
patinguoju katalikų mo
kytojų vadu kalbuosi pas
kutinį kartą?

Kitą naktį į Institutą 
nakvoti nėjome, nes 
mūsų slapstymąsi jau 
dėjo kalbėti sulenkėję 
gai. tai pabijojome, 
neišduotu bolševikams. Tą 
naktį su draugais pralei
dau miesto apylinkėse, Pa
nerių miškuose. Miške 
nakvojančių buvo gana 
daug. Enkavedistų sunk
vežimius ūžiant girdėjome 
visą naktį. Grįžęs į namus, 
susipakavau geresnius 
.daiktus ir pasiunčiau juos 
(traukiniu į Kauną. Bijo- 
!jau, kad per būsimus karo 
(veiksmus nors viskas ne- 
Jžūtų. išvažiavau ir pats 
.tuo traukiniu. Pravažiuo
damas prekių stotį paste
bėjau.

baimę, gryną baimę. Nore- koja Ruginis, 
Taip pat sužinojome, kad jai būti viskuo, tik ne žmo- taip baisu kaip 

enkavedistai ne visur vie- gum, kurmiu, 
kolega, i nodai elgėsi. Vienur jie ė- galėtum įiisti

J lyg kad nežinai, kad sočia- mė tik tuos, kurie Įrašyti į kančių nebematyti.
; listinėje tėvynėje dar ir iš anksto sudarytus sąra- 
negimęs esi jau pasiutęs šus, ir visai nepaisė tų na- 

i liaudies priešas, jeigu tikjmiškių, kurie siūlėsi, mal- 
j tavo tėvas prie buržuazi- Į davo leisti su jiems bran- 
įnės santvarkos nesėdėjo j giais asmenimis kartu va- 

.. .i kalėjime už vagystę arba žiuoti. Kitur jie ėmė visus, 
nemirė badu iš tinginio — kuriuos įtrauktojo į sąra- 

; pamoko mane prietelius šą namuos užtiko, 
•Juozas.
| — Tu tik tada, tur būt, J nis, atėjusius tik su kokiu
; nustosi juokauti, kai tave I reikalu ar pasisvečiuoti.

, . , . (“draugai” nugabens į Ko- Vienur — jie jau čia pat,
usius prie s u pų jaunuo- ^ur Įįe^uvįs pavirs į le- stotyse, atskyrė vyrus nuo

dažnai 
net ir visai svetimus asme-

Prieš porą mėty 
skaičiau Romos istoriką 
Tacitą, ir jis aprašydamas 
germany karo vadą Armi
ni jų sako:“Mūsų rašytojai 
renkasi didvyrius iš pasa
kų senovės, kurie dažnai 
yra išgalvoti, tai ar nege
riau būtų, kad jie pasi- 

kaip Armi-

. ;dą, vos burną pravėrus, — žmonų ir vaikus nuo tėvų,
au^v. a y* U as n?su'atsikertu jam, bet nuo to j kitur atskyrė tik vyrus 

pra au šiame Kare, is a- ne- ^ępagį^aro links- nuo žmonų ir vaikus nuo biejų pusių buvo aršiai . r . ...
kovojama ir šaltai lyg už 
kažkokį labai jau brangų IŠVEŽIMO BANGA 
ir neabejotiną idealą mirš-; Įeina uždususi mokytoja 
tema. Kur gj tada tiesa? N. ir ats.remia j duris. Is^ vistfek jš.

.‘„T?? otto'S S‘V, Virste. Jeigu katro nors j-
įtraukto Į sąrašą nerasda
vo namuos, enkavedistai 
per daug jo ir neieškodavo, 
nes po šito išvežimo turėjo 

j eiti kitos išvežimų bangos, 
tai žmogus vis tiek vieną 
kartą turėjo pakliūti.

Bet apie tai mes jau tik 
(vokiečiams atėjus sužino
jome, kai visoje Lietuvoje 
buvo atrasti nauji išveži
mų sąrašai. Pagal tuos są
rašus turėjo būti išvežta Į 

mažiau, kaip 
mūsų tautos, 

yra.

tėvų, kitur atskyrė tik vy
rus nuo šeimų arba net lei
do visiems tuo tarpu kartu 
(pasilikti. Bet išvežus į Ru
siją vistiek visų šeimas iš-

pasigardžiuodami aprašė kę kaž kas jaudinančio.’ 
sušaudymo ir teismo apei- Atsikvėpusi ji pasako: 
gas, ir visi vienbalsiu iš
reiškė pasipiktinimą, kad enkavedistų apstotas, 
per maža buvo sušaudyta. 
Taigi, žmogus vieno van- jaudina, 
dens daugiau negeria ne
gu reikia, gi jei tai nuodai 
arba kraujas, tai jam vis 
atrodo, kad dar maža.

Kitas dalykas, tai negi 
taip jau dega, ne gi jau 
taip būtina rytojaus dieną 
šaudyt — galima gi kiek 
ir palaukti, nes laikas kiek 
apgesina aistras ir teis
mas gali susilaukti arba

— Kolegos Kazio namas

— atsakau ir 
paskutines

Įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodvnas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”.
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
.$4,00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konventą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lic- 
t u viską Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. !»roadway, So. Boston 27, Mass.

Siuomi siunčiame $..........  ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas................................................................................ ....
Adresas.................. _.... . ....................................................

Naujiena mus visus su- 
Nutylame, nes' 

nėra nei kas pasakyti, nei 
kas pradėti. Visi žinome,' 
kad to, kuris pakliūva į en
kavedistu rankas, nėra 
kaip išgelbėti. Pagaliau aš 
susigriebiau: '
— Juk jis nevienas ten 

gyvena. Galėjo jie ir keno 
kito ateiti.

Mano pastaba visiems 
___o__  ________ ___ grąžino vilti. Darbo nėra, 
dar sunkesnių parodymų!nes jau atostogos, o stu- 
arba atnešti kiek daugiau Į dentai tik laiko egzami- 
šviesos ir teisybės ir tei-j nūs. Išeiname su Juozu po 
singumo. Bet, matyt, ne Į miestą pasidairyti. Praei
tai šiandie žmonėms rūpi, damas koridorium pro bol- 
Aš tai sakau, kad tokios Įševikų “šventųjų” — Mar- 
auto dafe ruošiamos vi-jkso, Engelso, Lenino ir 
suose kraštuose, ir kad ši'Stalino — paveikslus, Juo- šalčio arba nuo enkavedis- 
teisybė pareikalaus de-'.zas jiems iškilmingai nusi- to kulkos. Jeigu gerbia- 
šimtų, o gal ir šimtų tūks-l’ ’ ’ ’ ’ x
tančių žmonių gyvybių. 
Tąsyk reikėtų daugiau dė
mesio kreipti į piktojo 
šaknis ir priežastis, nes- ----- —---- - —----,---- --------------
gali atsitikti taip, kad pik-Jtomi, o sutikti studentai Žmonių medžioklė ėjo 
to pėstiniukai ir įrankiai'pasižiūri į mudu su pasi- baisiu greičiu. Čia kokį na- 
tenukentės, gi tikri nusi-!piktinimu, tur būt, pagal- žįstamą ką tik sutikai gat- 
kaltėliai bus palikti nepa-! vodami. kad tautos trage-vėje, o už valandos jau ma- 

i kitais 
nežiū-įjaudina. tremtiniais į prekių stotį.

Vos išėję į gatvę, išgirs-Į Vežamieji sėdėjo sunkve
žimiuos lyg suakmenėję, 
lyg nesuprasdami, kas su 
jais daroma, pamatę pažįs
tamą, šypteldavo tragiška; 
šypsena ir pamodavo ran
ka. Dabar tik suprantu,!

Sibirą ne 
70% visos
Tie, kurie šiandien 
tremtiniais vakaruose, visi
būtų buvę tremtiniais Ru
sijos šiaurėje, apie Uralą 
arba už jo, tėvai atskirti 
nuo vaikų, vyrai nuo žmo
nų, laukdami tikros mir
ties iš nuovargio, bado ir 
v 1 V. 1 1 J.

Apie pietus grįžtame i 
Institutą. Čia kiek pra- 
džiungam, nes randam Ka
zį. Taip ir būta, kaip aš sa
kiau: enkavedistai ne jo, 
o kiemo sargo buvo atvykę 
išsivežti.

Po pietų mėginu nueiti į 
prekių stotį, bet NKVD 
sargybos nė iš tolo nepri
leidžia. Bet vis dėlto pama
čiau daugybę gyvulinių 
vagonų, daugėjo jų lan
gučiai ir durys buvo len
tom užkalti. Tie jau buvo 
prigrūsti žmonių. Dar ir 
dabar susipurtau pagalvo
jęs, ką tie vargšai, net ma
ži vaikai, turėjo iškęsti to
kiame įkaitusiame vagone, 
kai ir gryname ore negalė
jai bent kiek ilgiau saulėje 
ištverti. Kiti vagonai at-; 
darom durim, nes dar ne|į 
pilnai prigrūsti. Vieno vi
duje įžiūriu bežaidžian
čius vaikučius, prisimenu 
savo dukrelę ir susijaudi-' 
nęs pabėgu. i,-. . ,1 ° 'oejau, kad vagonų su
TIR KARAS IsGELBŪS... tremtiniais jau žymiai ma- 

Vakare minimas 1___
rių metų raudonosios ar- paaiškino, 
mijos į Lietuvą įžygiavi- žė į Naujosios Vilnios Sto
mas. Bolševikai tai vadina tį, kur koncentruoja trem- 
išvadavimu, bet lietuvių 
tauta nežinojo, kur dėtis 
nuo to jų išvadavimo. J In
stituto salę susirinko bū
rys studentų ir lektorių. Iš 
Maskvos atsiųstas mark
sizmo dėstytojas kalbėjo, moterų, vaikų arba senelių 
kokią laimę mums žava — lavonus. Keleiviai pasako- 
komunizmas, bet nė vj ’ 
žodžiu neužsiminė apie 
dienos įvykius. Po minėji
mo buvo organizuoti

lenkia ir sako: mieji bimbininkai tuo ne-
— Palikite mane laisvą, i tiki, tegu paprašo savo 

viešpačiai, būsiu geras ir tėvo Stalino leiski savo 
paklusnus jūsų bernas! 'tremtinius tautiečius Ru- 

Lcidžiamčs laiptais kva- sijoje bent aplankyti, 
medžioklė

liesti. Reikėtų gi teisti vi-!dija mudviejų nei kiek ne- tei jį vežama su 
sus pramatorius, 
rint ar jo vardas Adolfas!
ar Josifas, aišku, neaplen-’tame didelį ir graudų no
kiant ir karštų pakalikų. į terš riksmą. Taip šaukė 
Bet reikėtų tai daryti je-jžydė, įsikabinusi į savo se- 
rarkijos tvarka, prade- šerį, kurios atėjo išsivežti 
dant didžiausiu nusikaltę- bolševikai.
liu. J. Aistis, žiuot kartu, bet bolševikai

Ji siūlosi va-

e,

apie 
pra- 
sar- 
kad

viene-’žiau buvo. Kiti keleiviai 
kad juos perve-

tini u ešalonus iš visos Lie
tuvos. Pakeliui prasilenk
davome tai su traukiniais 
su visokius rūšių ginklais, 
tai su tremtiniais. Keliose 
vietose šalia bėgių mačiau

jo, kad tai vagonuose už
troškę arba dėl ligų mirę 
tremtiniai. Jų palaidoti 

šo- Tęsinys 8-tame pusi.
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LIETUVIO KUMEČIO VAIKO 
Kelias

PREZIDENTO KĖDĖN

KANKINIO MIRTIN...
N adykite Kun. Mykole Krupavičiaus aLimiiapie 

Aleksandra Stu?q:nskį, buvusį Lietuvos prezidentą.
Km Mykolo Krupavičiaus atsiminimai spausdinami 

“Amerikoje” nuo liepos 12 dienos.
Sekite ‘ Ameriką”, kuri visada turi labai įdomių žinių, 

turiningų straisnių, naudingų pasiskaitymų.
“AMERIKA”
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kai šventė savo vedybinio 25|Morkevičiūtė, Vasiliauskaitė, 
metų gyveni yno sukaktį, šia Į Mažukaitytė, Fortief, E. Mor- 
proga jų dukrelės ir žentai iš-:kevičius.
kėlė p.p. Bardauskam šaunų 
surprizo bankietą, kas davė pp. 
Bardauskam daug malonumo, 
p.p. Bardauskai turi užauginę 
dvi dukreles — p. N. Petraus
kienę ir p. S. Stanulevičienę, ; NO. ABINGTON, MASS. 
pastaroji yra tik kebų menesių' 
jaunavedė. Sveikiname p.p.! 
Bardauskus jų jubiliejaus pro-, 8° P- Jonas Saulenas, 
ga ir linkime geriausių laimių ir 
laimingai sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Šiomis dienomis praleido sa- 
jvaitę linksmų atostogų p. G. 
Lučinskas. Taipgi atostogauja 
p. J. Tebera, V. Kandrotas ir 
daugelis kitų mūsų LDS 8 kp. 
narių. Linksmų atostogų.

Daugelis klausia ar dar ren- 
jkami drabužiai Lietuvos trem
tiniams? Atsakymas. Taip! 
Renka ne tik drabužius, bet ir 
smulkius daiktus, kaip tai: 
muilą, siūlus, knygas, mediciną, 
rašomąją medžiagą ir panašiai, 
kaš mūsų kasdieniniame gyve
nime vartojama. Daiktus t. y. 
virš paminėtus galite atnešti į 
A. Daukanto krautuvę. Tremti
niams dar visko trūksta. Mūsų 
pareiga jais pasirūpinti, nes jie 
ne iš savo valios atsidūrė trem
tyje. Lietuvos jų turtu naudoja
si Azijos Stalino bandos.

Visi buvo patenkinti pikniko 
programa ir patarnavimu. Da
lyvavo apie 5000 žmonių.

Korespondentas.

Šiomis dienomis sunkiai- susir- 
kun. Si

mono tėvelis. Šv. Elzbietos ligo
ninėje, Brighton, Mass., jam 
padaryta operacija.

p. Laučkienė po sėkmingos o- 
peracijos sveiksta namuose, p. 
Paleckienė, nusišutinus koją 
karštu vandeniu, išgulėjo šešias 
savaites, p. Perekšlytė ir gi te
bevargsta su dusulio liga.

Visiems .ligoniams linkime 
greitai pasveikti.

Naujosios Anglijos

LIETUVIŲ DIENĄ
RUOŠIAMA

Rugpjūčio 3, 1947 
Lietuvos Pranciškonu *v. Antano 

Vienuolyno Miške
Mount St. Francis. Greene, Maine 

DIENOTVARKE:
11 vai. — Tėv. Pranciškaus Giedgaudo Primicijos 

vienuolyno koplyčioje.
12 vai. — Lietuvių dienos programa vienuolyno miške. 

Rugpiūčio Z 1947 
šeštadienio vakare 7 vai., 

Šv. Baltramiejaus salėje, Lewi»ton, Me.

Ruošiama Iškilminga Vakariene
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Visus Naujosios Anglijos Lietuvius dalyvauti
Lietuvių Dienoje

GERA PROGA .
Praleisti laiką ir atostogas nuostabiai gražioje Maine valstybės 

gamtoje.
Tat, Ugi pasimatymo, malonūs sveteliai!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Per liepos mėnesį Vyčiai varo 
kurs 

baigsis laimėjimu didelio, naujo 
Plymouth automobilio 3 d. rug
pjūčio. Vyčių piknike. Šv. My
kolo parapijos darže. Bayonne. 
N. J. Kiekvienas lietuvis, kuris 
nors ir nebūdamas pats Vyčiu, 
supranta lietuviškos veiklos • 
svarbą yra kviečiamas pasiųsti; 
nors mažą auką organizacijos 
vice - pirmininko adresu: An- 
thony Young. 35 Hunnewell 
Avė.. Brighton. Msas. Tuomet 
ne tik suteiksime labai reikš
mingą Lietuvos Vyčiams para
mą. bet drauge dalyvausime

Lietuvos Vyčių organizacija pavyzdžiai parodo kuria linkme 
vra tuomi nepaprasta, kad ji eina ši organizacija, 
priklauso ne tiek jos nariams.1 Ką tęsti ir praplėsti šį gražų 
kurie yra susibūrę į virš 35 kuo- lietuvišką darbą reikalinga di- 
pas. bet visiems lietuviams ka- desnės visuomenės paramos., 
talikams Amerikoje. Visi susi- Ęeikia organizuoti naujas kuo- 
pratę lietuviai jaučia kokį lyg pas. duoti daugiau lietuviams 
ryšį su šia organizacija, kuri progos geriau pažinti savo tau- 
ypatingo dėmesio kreipia į jau- tą. savo kalbą, savo istoriją, 
nimą. Nevienas lietuvis yra su- Svetimtaučiai remia visokius 
teikęs vyčiams nemažą auką, skautus ir kitas vertingas orga- 
norėdamas jų lietuvišką veiklą nizacijos: mes paremkime savo, 
paremti. Kad Vyčių veikla yra
lietuviška galime spręsti iš ke- svarbų finansinį vajų, 
lėtą štai naujų pavyzdžių;

Chicagoje. Marąuette Park 
kolonijos Vyčiai kelios savaitės 
atgal įteikė vienai gabiai para
pijos mokyklos studentei sti
pendiją tęsti mokslą 
lietuviškoj įstaigoj, 
miero Akademijoj.

Brooklyn’o Vyčiai 
menuo kaip tęsia 
bos pamokas ir panašios pamo
kos yra manoma neužilgo pra
dėti keliose kitose kuopuose.

Lewiston. Maine. Vyčiai as
meniniai prisidėjo pravedime jų 
valstybės legislatūros 1 
mo priimti didelį skaičių iš Eu- 
dopos tremtinių apgyvendini
mui Maine.

Lietuvos Vyčiai yra pasiuntę 
šimtus laiškų ir telegramų A- 
merikos valdžios viršininkams 
ir kitiems įtakingiems asme- są savaitę praleido Bostono Ko- 
nims ir laikraščiams lietuvių legijoje. imdamas Katalikiško- 
tremtinių ir Lietuvos klausi- sios Akcijos vasarinį kursą va
rnais. dovavimui Sodaliečių. liepos 6 j

Lietuviška daina ypatingai y- d. išvažiavo porai savaičių ato- 
ra Vyčių mėgiama ir visur dai- stogų.
nuojama.
York - New Jersey 
abu turi gerai 
rus.

Nekalbėsime 
visą Ameriką 
čioja savo globėjo. Šv. Kazimie
ro. šventę, kaip jų pasilinksmi
nimai - parengimai duoda pro
gos daugiau su lietuvišku jau
nimu susipažinti, bet šie keli

studentei
toj grynai
Šv. Kazi-

jau antras 
lietuvių kal-

I
ktiinrr jų -

pasiūly- Piknike rugp.-Aug. 3 d. Nuošir-
džiai visiems ačiū.

L Vyčių Centro Valdyba.

LAtfREHCE, MASS.
Kun. Petras Sakelis, kuris vi

♦

A.D

4—

VISI KELIAI VEDA Į GREENE( MAINE:
Automobiliu: Nuo Bostono iki Portlando kelias Nr. 1.

Nuo Portlando iki Grene (per Lewistoną 6 mylės) — 
keliai — 100, 202, 3, 4.

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

Traukiniai: Iš New Yorko—Grand Centrai į Lewiston, Me. 9 PM. 
Iš Bostono—North Station į Lewiston, Me. 12 v. dieną. 

Atvykus į Levvistono stotį skambinkit: Greene 128—R24. 
Autobuso tikietų galima gauti “Darbininke” ir pas 

vietinius veikėjus.

KEARNY, N. J.

Chicagos ir New 
Apskričiai 

išlavintus cho-
(

daug kaip per 
Vyčiai apvaikš-

W. J. Chisholm
GRABORIl S

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dex*er 1952
Namu: PI. 6286

■

Kun. J. Bernatonis organi
zuoja jaunuolius ir entuziastin
gai ruošiasi prie parapijos pik
niko. liepos 20 d.. Palangoje.

Šiais metais mažai ruošiama 
piknikų, todėl tikimasi, kad vi
sa parapija jame dalyvaus ir 
užsikvies savo artimuosius iš 
kitur.

Mūsų klebonas.

Taipgi p-lė Julijona Andruš- 
kevičiūtė baigė dviejų savaičių 
kursą, “Advanced Hematology” 
Bostono miesto ligoninėje.

Aguonėlė. I

Taipgi p. Antanas F. Kneižys vasarnamį Wareham, Mass. 
pasveikino kleb. kun. Feliksą* (pajūryj). Jam daug gelbsti jo 
Norbutą ALRK Federacijos 10 * švogeris, p. Jonas Kavaliaus- 
skyriaus ir visų draugijų vardu kas. 
ir palinkėjo -Dievo palaimos. Į

Pažymėtina, kad Jubiliejinį
.tortą pagamino p. Jonas Kava-, 
liauskas, Jr.NORWOOD, MASS.

Birželio 29 d. pp. Jono ir Onos 
:x Kavaliauskų namuose, Willow 

St., įvyko šaunus bankietas pp. j

Dalyvavęs.

CAMBRIDGE, MASi
Birželio 20 d., Robertą moky

klos auditorijoje įvyko “Penny 
į Sale” parapijos naudai. Cam-

Pereitos savaitės pabaigoje bridžiečiai gražiai pasirodė. Li-
! Mūšy klebonas, kun. P. M. Antany ir Alen, Kneižius pa-iN. Y. muziko *rš šešiy žimti, doleriu pel- 
Juras, šią vasarą kvietė vaikus JM Sidabrinio Jubiliejaus
į lietuviškas pamokas. Iš prie-1

I

žasties nepaprastai mažo skai- ersiackas. 
čiaus norinčių mokintis, lietuvių;
kalbos pamokos neįvyko. Gaila! >

Dabar girdėjau, kad ataušus 
orui stengsis turėti lietuvių kal
bos vakarinius kursus.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co. į 

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944

397 MAIN ST., 
lVorcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

I
1

Liepos 5 d. mirė Veronika Bil- 
zienė, visiems gerai pažįstama 
veikėja parapijoje. Palaidota iš
kilmingai liepos 8 d. iš Dievo 
Motinos Sopulingos par. bažny
čios Šv. Kryžiaus kapuose No. 
Arlington, N. J.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Oną, sūnų Mykolą ir du 
anūkus.

Velionės šeima dėkoja Šv. O- 
nos ir Šv. Jurgio draugijoms, 
kurių ji buvo narė, už paskuti
nį patarnavimą. Taipgi dėkoja 
visiems už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse, ir laidotu
vių direktoriui B. Shawkoniui 
už patarnavimą.

Birželio 24 d. pp .Alena ir Ka
zys Marozai iš Kearny susilau
kė dukters, kuriai davė vardą 
Karolina.

Šiomis dienomis įvyko Apaš- 
■ talavimo Maldos draugijos su
sirinkimas. Vienas susirinkimas 
užsibaigė skaniais užkandžiais. 
Dalyvavo apie 20 narių ir su
dėjo 100 dolerių dėl kun. J. 
Bružiko, S. J., esančio tremtyje. 
Pasiuntėme per kun. Kidyką, 
S. J. Prisirašė 5 naujos narės. 
Birželio mėn. įvyko jaunų mo
tinų ir mergaičių susirinkimas 
ir praleido valandą maldoje prie 
Saldžiausios Jėzaus Širdies.

Brocktono lietuvių naujos 
bažnyčios statybai paklojome 
šimtines. Taipgi pravedėme rū
bų rinkliavą dėl lietuvių trem
tinių. p. Ieva Kuncienė pririnko 
kelius vežimus ir nuvežė į šv. 
Roko lietuvių par. svetainę, 
Brockton, Mass. Vietinė.

NEW HAVEN, CONN.
Išgamų darbai.

Šiomis dienomis vietiniai nu
krypėliai, kurie yra parsidavę 
Maskvos agentams, platino la
pelius, kuriuose šmeižė lietu
vius tremtinius už tai, 
pasišalino, gelbėdami 
vybes, nuo Hitlerio i 
budelių. Šmeižikai 
“Demokratinis Amerikos Lietu
vių Centras”. Tikrenybėje turė
jo pasirašyti — “Amerikos Lie
tuvių Išgamų Centras”.

Patriotingieji lietuviai griež
tai smerkia tuos, kurie platino 
išgamiškus lapelius. Jie net tik- 
iruoju vardu nenori skelbtis, va
dinasi “demokratais”. Lapelių 
platintojai nėra “demokratai”, 
bet parsidavėliai bolševikams— 
Rusijos budeliams, kurie smau
gia ir kankina mūsų brolius ir 
seses. Man teko sužinoti, kad 
tie lapeliai yra įduoti valdžios 
pareigūnams dėl ištyrimo. 
Šmeižikai bus susekti.

, kad jie 
savo gy- 

ir Stalino 
pasirašo:

kas p. P. Klonis pavaduoti mu- no. Žinoma, šį parengimą stip-
> ir svetimtaučiai, 
s mūsų parapiją. 

Gaila, kad mūsų lietuvių tarpe 
randasi dar tokių, kuriems tik 
rūpi paremti gudiškas rusų 

■ kremlis. Cambridžiaus lietuviai 
j katalikai dabar pradeda vienin
giau veikti tėvynės ir savo pa- 

pasakęs teipgi ir liepos 4 MarianaP°!yj-. rapijos naudai.

geruti, jų ^įuaunniu juuiiiejaus x •
proga. Rengėjais buvo p. Jur-!zik* P- V- Š€reiką’ kuria «vy-; rokai parėmė 
gis Versiackas. p. Ieva Tvas- ko su šeima pas sūnų’ *5™** aPie 
ViAnž nn TnnQ« ir Ona Kava. Denver, Colorado. Gaila, kad m

Birželio 30 d. pp. Bernardas 
ir Alice Antanavičiai iš Harri- 
son susilaukė dukters. A.E.S.

Lankėsi pas savo seserį, par
vykęs atostogoms, subdeakonas 
Juozas Pash.

P-lės Marijona ir Ona Son- 
gailaitės grįžo iš ilgos “tour” 
kelionės pilnos įspūdžių. Negali 
atsigėrėt žavingais vaizdais ir 

; įspūdingomis vietomis Jungti- 
į nės Amerikos Valstybėse, 
i Liepos 6 d., varg. p.

kienė, pp. Jonas ir Ona Kava
liauskai. pp. Vadas ir Marijona 
Sereikai ir jų šeimos. Jiems gel
bėjo p. A. Šidlauskas, jo duktė-: 
ris ir žentas, p. Mary Lee ir k.

p. Jurgis Versiackas. paaiški
nęs vakaro tikslą ir i 
sveikinimo kalbą pakvietė kleb.: Sekmadienį, liepos 13 d., 8 vai. 
kun. F. Norbutą pradėti vaka- rytą, Šv. Jurgio lietuvių par. 
rienę malda. Po to p. Versiac-1 bažnyčioje šv. Vardo draugijos 
kas pranešė, kad toastmasteriu. nariai bendrai priims L . 
bus p. Pranas Razvadauskas iš muniją.
So. Boston.

Kai jau visi pasistiprino šei
mininkių skaniai pagamintais 
valgiais, p. Pranas Razvadaus-

LDS Naujosios Anglijos aps- 
.krities išvažiavime pereitą sek
madienį. Romuvos parke daly- 

i vavo nemažai Norwoodiečių,1

Sveikiname Tremtinį Juozą 
Kazicką

Mūsų kolonijoj dabartiniu me
tu darbuojasi tremtinys Juozas 
Kazickas Lietuvių R. K. Susi- 
vienymo Amerikoje reikalu. Jis 
yra gabus organizatorius. Tėve
liai supranta geros organizaci
jos naudingumą ir prie jos pri
rašo savo sūnus ir dukreles.

Malonu pranešti, kad mes šį 
rudenį susilauksime stambaus 
veikėjo, nes Juozas Kazickas 
gavo stipendiją į Yale Universi
tetą. Nuoširdžiai sveikinam 
Juozą ir linkime geriausių sėk
mių.

Sv. Onos draugija rengia pik
niką sekmadienį, liepos 13 d., 1 
vai. po pietų, Dėdino sode (už
pakalyje Franklin Parko) Fair-
view St. Pikniko programa bus 
įvairi. Kviečiame visus ir iš vi
sur atsilankyti ir smagiai laiką 
pas mus praleisti. Rengėjos: A- 
gota Dedinienė ir Agota Povi- 
laitienė užtikrina visiems sve
čiams gerą laiką.

p. A. Smilgienė, gyv. Arling- 
g tone, šiomis dienomis išvyko į 

šv°Ko aplankyti savo gimi-
nes. Linkime p. A. Smilgienei 

į laimingos kelionės ir linksmaus 
Liepos 7 d. pas pp. Kurus, laiko Detroite.

gyv. Willow St., lankėsi daug 
svečių ir viešnių iš So. Bostono, 
Mattapan. Taipgi tebevieši kun.: _ 
Žukauskas iš Pittston, Pa., jo! V 
mamytė ir sesers dukrelė.

Jonas Kulišauskas, veteranas, 
Norbutas, p. Albinas Neviera,; gyv. Folan Avė., praleido porą 
p. Aleksandras Ivaška, adv. Jo- dienų atostogų Nantasket pa
nas Grigalus, p. Jonas J. Roma- jūryj. 
nas. adv. Juozas Gailius, adv. 
Benjaminas Sykes, p. Feliksas 
A. Zaleskas, adv. Kazys Kali
nauskas, p. B. Cunienė, pp. 
Vincas ir Teklė Mitchell (p. 

I Kneižio sesuo ir švogeris, p. F.
Zaletskienė, p. Ieva Tvaskienė,
ALRK Federacijos 
ir visų katalikiškų 
sveikino, p. Ona 
kienė. kuri įteikė 
nuo visų.

Po to Jubiliatai, 
ir Alena Kneižiai ir jų šeima — 
sūnūs Antanas, Pranas ir Vin
cas, ir dukteris Angelą ir Mary
tė nuoširdžiai visiems ir visoms Mrs. J. Jarlis, ir sūnų Joną, vi- 
padėkojo už surengimą vaka- si gyv. Walpole. 
rienės, sveikinimus, linkėjimus 
ir dovanas.

I

Algis |
Šimkus, išvykoj Amherst pasi- kas’ pasveikinęs Jubiliatus pp.

------------ Kneižius, iššaukė dalyvius kal-

AVFP □ DZ ALSIA PRIMIJUM $2500

Pradžia 2:<Kl P. M. Doubi* Uisidaro 1:43 P.M
Rytoj.aus Lenktynės

naudoti vienos savaitės vasari-;Sveikinimo kalbas pasakė: 
nių kursų Gregorijoniškoje mu-1 šie.šios. kleb kun FeHksasi 
žigoje- Norbutas. d. Albinas Neviera.

THE EETSY ROSS STAKES
>10 000 Pridėta 

Furlongs ir P'Jsė 
ą- M ■ B = Ues a ; lenktynes

Ij i •; 'i i.-''. parkinimui
----- ------ - -™„--------------- ---------------

1

Pereitą savaitę p. Šidlauskai
tė, gyv. Sumner St, praleido a- 
tostogas New Yorke pas savo 
gimines.

Mirė Bondonis
Liepos 5 dieną mirė Jonas 

_ ___v____Bondonis, gyv. 3 Hemlock St., 
dr-jų vardu! E. Walpole. Palaidotas iškil- 
Kavaliaus-; mingai liepos 8 d. iš Šv. Jurgio 
ir dovanas lietuvių par. bažnyčios Šv. 

Į Pranciškaus kapuose, South 
Walpole.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną Marijoną (Piet- 
raczek) Bondonienę, dukterį

10 skyriaus

pp. Antanas

Liepos 4 d. pas p.p. Pakalniš- 
jkius lankėsi svečių iš tolimos 
įChicagos ir Connecticut valsti
jų. p. Pakalniškienė šiuo tarpu 
kiek negaluoja. Linkime greitai 
pasveikti.

Sekmadienį, liepos 6 d. Brock
tone įvyko LDS apskrities pik
nikas. Iš Cambridžiaus nuvyko 
pilnas autobusas žmonių ir taip
gi daugybė savais automobi
liais. Cambridžiaus lietuviai vi
sur vieningiau pradeda pasiro
dyti, ir yra vilčių, kad mūsų ko
lonija neužilgo bus viena pavyz
dingiausių, tik žinoma dar daug 
reikia darbo, kol iš savo tarpo 
išskirsime nesusipratėlius, gu
diško plauko pataikūnus.

Šiomis dienomis kiek buvo su
sirgęs mūsų parapijos vikaras 
kun. F. Beksha. Kun. Beksha 
dėl ligos turėjo nutraukti reko
lekcijas ir grįžti į namus. Dabar 
jau pasveiko ir darbuojasi. 
Sveikiname.

p. Petras Medveskas statosi Liepos 2 d. p.p. J. E. Bardaus-

IATERBURY, CONN.
Birželio 22 d., 8 vai. rytą Šv. 

Juoazpo par. bažnyčioje įvyko 
LDS 5 kuopos šv. mišios. Tą 
pačią po pietų įvyko LDS 5 kp. 
ir Šv. Vardo draugijos piknikas. 
Diena buvo graži, bet pasekmės 
mažos, nes žmonės išvažinėjo į 
pajūrius.

Birželio 29 d. įvyko AL Tary
bos piknikas. Pasekmės taip 
pat buvo mažos. BALF sky
riaus piknikas turėjo įvykti 
rugpjūčio 3 d., bet nukeltas į 
rugsėjo 21 dieną.

Liepos 4 d. Waterburiečiai 
gausiai dalyvavo Marianapolio 
piknike ir jie turėjo savo stalą. 
Atsivežė daug suaukotų daik
tų. Sunkiai darbavosi šie asme
nys: pp. Stankevičienė, Kari- 
nauskienė, šmotienė, Girdzijau
skienė, Matoliūnienė, Bekerie- 
nė, Jonas Girdzijauskas, stu
dentas Jonas Girdzijauskas ir 
Petras Jokubauskas. Kiti dirbo 
prie kitų stalų, kaip tai: pp. D.

Sugrįžo Įžymūs Pramonininkai
Praleidę metus laiko atosto

gaudami Kalifornijoje, Florido
je ir Kuboje mūsų geri parapi
jiečiai ir lietuviškų darbų rėmė
jai, pp. Petras ir Ona Ūsai, grį
žo į šią koloniją. Sveikiname 
p.p. Ūsus, kurie atostogaudami 
Kuboje šventė savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį, ir 
linkime geriausių sėkmių.

Svarbus Susirinkimas
Liepos 13 d., tuojau po su

mos, parapijos svetainėje įvyks 
svarbus Moterų Sąjungos 33 
kuopos prieŠ8eiminis susirinki
mas. Kviečiame visas nares da
lyvauti. M.
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mas turėtų uždegti kitus lietu
vius, ne tik Bostone bet ir po 

! visą Ameriką, ir mes nepajusi- 
Ime, kad mes savo paskirtąją 
kvotą netik išpildysime, bet ją 
patrigubinsime. Rap.

ZINUTĖS
Lankėsi kun. Lunskis. Pra

džioje šios savaitės lankėsi So. 
Bostone kun. Paulius Lunskis, 
klebonas iš Pittsburgh, Pa. Jis 
atlankė savo gimines ponus

Skudrius, Mikulskius, ir kitus. 
Taip pat atlankė abi parapijos 
mokyklas. Jam išrodė puošnes
nė ir įspūdingesnė antroji mo
kykla, kurią dabar vyrai 
montuoja.

BALF 17-to Skyriaus Nariai Nutarė apsidėti 
$10.80 Mokesčiu

Monsignor Fulton Sheen 
Auka vo $10.00

atre-
I

I
j

DAKTARAI
Didelis Piknikas 
šį Sekmadienį

e♦---------------
8OU 4478

Dr. Joseph F. Antinėlis
OPTOMETRISTAS

8o.'Braton/Man.
► . . •- 'F* - . *>.
• .Ofiso. Valandos ĮHkyrua
- Trečiadieniai* ir Penktadieniais.

VakaraisrNuo 7-iki 9-tai
/ Uitadienlah nuo 2 iki 8-tai.

i <

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Ateinantį sekmadienį, liepos 
j 13 d., įvyksta L. Vyčių 17-tos 
kuopos metinis piknikas, Kęstu
čio Darže Oakland Grove, E. 

1 Dedham, Mass. Bušai išvažiuos i' * *|2 ir 2:30 vai. po piet/nuo “Dar- 
1 bininko’ ’ namo, West i Broadvvay 
*ir E Street, South Boston. Bušo 
- tikietai tik 50c. Al iStevens or- 
■ kestras * gros. Bus valgių, • gėri
mų. Vyčiai rengia - šį didėlį-pa- 

r: rengimą ” Šv. -. Petro t. parapijos 
naudai. Visi kviečiami ateiti ir 

I pasilinksminti šį sekmadienį 
Kęstučio darže. Komisija.

Liepos 9 d. Lietuvių salėje į- pasirūpinimą, kad ją ir didžio- 
vyko BALF 17-to skyriaus ga- sios Radio stotys reklamuotų, 
na skaitlingas narių susirinki-J p. Jonuškis pažymėdamas, 
mas, kuriam pirmininkavo Pr. kad nežiūrint Tag Day pasek- aukavo $10.00. Jį gatvėje pati- 
Razvadauskas, raštininkavo A. mįų mes toli dar atsilikę su sa- ko aukų rinkėja Bronė Budrei- 
Januškevičienė. Išduota rapor-Vo kvota BALFui, todėl pasiūlė, kaitė, visai nepažindama. Gar- 
tai iš įvykusios Tag Day, birže- kad šio skyriaus nariai apsidė- susis dvasiškis pasiteiravęs, 
lio 28 d. Bostone. Pasirodė, kad tų šiems metams po S10.00 mo- kur tos aukos bus sunaudoja- 
Tag Day proga surinkta —kesčių ir tuom kartu kviesti ki- mos. į dėžutę įmetė $10.00. Tuo- 
$3,546.75. Rinkėjų buvo 153. tus lietuvius taip pat padaryti met rinkėja paprašė jo vardo ir 
Priimta rezoliucija, reiškianti — apsidėti dienos uždarbio mo- nustebo, kad tai šį visų žinoma 
padėką valdybai ir rinkėjams, kesčių ir prie savo įnešimo —šviesi asmenybė jai teko sutikti 
Taip pat nutarta išreikšti viešą rezoliucijos prisegė dešimkę.’Bostono gatvėje. Rap;
padėką , laikraščiams “Darbinin- Pasvarsčius jį-pasekė su dešim- 
kui” ir “Keleiviui” ir lietuvis- tinėmis šie darbuotojai: J. Tui-i 
kų radio valandų vedėjams A.-nila, A. Mizara, J. Kas-Kasmau-’.
F.-'Kneižiui ir S. Minkui už'Tag skas, p.-nia Kasmauskienė, A.1 Birželio 29 d. apsivedė p. Juo-1 
Day. reikalų - reklamavimą ir?Nevieraitė, Veronika Šimkienė, zas Pavidis su p. Ruth La Mar- 

p-nia O’Halloran, p-nia Kropie- čia. Jungtuvės įvyko St. Colum- 
nė, Pet. Svilienė, J. Vileišis ir kille’s par. bažnyčioje, Brigh- 
nesenai iš tremties atvykęs inž. ton, Mass.
J. Vasys $5.00, o kitus pasiža-, p. Pavidžiai yra “Darbininko” 
dėjo vėliau. Šis savanoris maž-! skaitytojai. Sveikiname jauna- 
daug dienos uždarbio apsidėji- vedžius!

Į

Garsusis šioj šaly mokslinin-j 
kas, Monsignoras Fulton Sheenj 
per lietuvių Tag Day Bostone

rengimą. Visos dienos progra
ma bus paskirta pagerbti įžymų 
lietuvį sportininką, kuris žuvo 
Prancūzijoj.

Programa bus įvairi. Galima 
užtikrinti, kad maloniai pra
leisite dieną. Bus įvairūs spor
to kontestai, bėgimai ir žaidi
mai, kuriuose dalyvaus įžymūs 

! lietuviai sportininkai iš Naujo
sios Anglijos. Taipgi dalyvaus 
profesionalai lietuviai sporti
ninkai.

sūnus Martyno Šidlausko. Atsi
šaukite į “Darbininko” rddSfcci-

(VAROS SKELBIMAI
Pickwick Ale

Haffenreffer & Company, Ine. 
išdirbėjai pagarsėjusio PICK- 
WICK ALE, skelbia visiems, 
kad jų pagarsėjęs 
gaunamas blekinėse 
ir 12 uncijų. Pokelių 
dabar pardavinėja šį
bonkose ,bet ir blekinėse. Publi
kai blekinės patinka, nes jos 
lengvai atidaromos ir alus e- 
sągs gardesnis. SkL

alus bus 
po kvortą 
krautuvės 
alų netik

Apsivedė

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.C.SeyMour
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.

TeL TROwbridge S330

J.Rep$hfc,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

{VAIRŪS skelbimai
Ę I I

■R

B

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. P*rkway 1233-W

Sporto komitetas kviečia lie
tuvius sportininkus, kurie da
bar eina į mokyklas, prisirašy
ti ir dalyvauti tuose kontestuo- 
se. Rašykite Stanley Balberis, 
77 Webster Street, Montello, 
Mass. dėl informacijų.

Laimėtojai bėgimo■, ir*, žaidimo
kontestuose .gaus. , medalius,- ir p&Hijos’265^pėdų^orlaivis,i kuris 
tas, kuris laimės v daugiausia 
punktų, gaus gražią ’ “Al •> Bįo- 
zis” taurę. ' '•’ ■ ''

Komitetą, kuris : rengia šią 
dieną, sudaro šie nariai: Stan
ley Balberis, Brockton, pirmi
ninkas; kun. Jonas Jutkevičius, 
South Worcester, garbės pirmi
ninkas; William Montvilas, So. 
Worcester; Stasys Kontautas 
ir Juozas Matačinskas, So. Bos
ton; Al Marcin, Cambridge; He
lena Šidlauskas, raštininkė ir 
Bronius Kudirka iš Nodwood.

Juozas Matačinskas.

Milžiniškas Orlaivis
Šiomis dienomis 'f Bostono pa- 

tdang&e; pasirodė 5 Fordo' ; kom- 
lų.oriaivis.iKuris 

reklamuoja Fohdo autotįtobi- 
liųs.|Jisjapjžist(jjot: South pVey- 
moūth, Mafes. irjiš čia-kasĮdieną t 
iri vakarą lekioja po Naująją 
Angliją.

Ant vieno šono šio orlaivio y- 
ra skelbimas 170 pėdų ilgio. Ki
tame šone tik viena raidė F yra 
35 pėdų aukštumo ir 100 pėdų 
ilgio. Tik toje vienoje raidėje 
yra 1000 lempučių.

Nakties metu, skelbimą gali
ma perskaityti nuo trijų mylių 
tolumo. Dienos metu galima 
matyti skelbimą veik nuo pen
kių mylių tolumo. Apart skel
bimų orlaivis duoda žinias.

Šis orlaivis pirmiau buvo nuo
savybe karo laivyno. Jis kaina
vo 400,000 dolerių ir baigęs sa
vo karo tarnybą buvo parduo
tas Ford kompanijai. Skl.

piet-

karo
1946

ga-

Karys Mitkus Yra Redak
torium Japonijoj

J. V. Karo Departamentas 
praneša, kad karys Alg. P. Mit
kus iš So. Boston, Mass., dabar 
randasi Fourth Replacement 
Depot, Tokio, Japonija, 
vakarinėje dalyje.

Karys Mitkus įstojo į 
tarnybą rugpjūčio 20 d., 
m. ir pagrindinį lavinimąsį
vo Fort Bragg, North Carolina. 
Į užjūrį išvyko vasario mėn. šių 
metų, ir tuo metu jis buvo pa
skirtas atlikti rytinio raštinin
ko pareigas. Birželio mėn. jis 

i buvo perkeltas į I & E sekciją, 
kur jis užėmė posto laikraščio 
“Depot Digest” redaktoriaus a- 
sistento pareigas. Prieš įstoji
mą karo tarnybon, jis užbaigė 
South Boston High School ir 
vėliau lankė 
College.

Jis yra p. 
gyv. Thomas
sūnus. Sveikiname karį Mitkų 
ir linkime geriausių sėkmių!

LIETUVIAI ŠOKO 35, 
MINIAI

Garsusis Boston Symphony terbury. Conn. Atsilankymo 
j orkestras nuo liepos 1 d. duoda proga atnaujino organą -“Dar- 
; koncertus taip vadinamame bininką”, užsakė du egz. Šven- 
Hatch Memorial ShelI, Espla- to Rašto lietuviams tremti- 
nade, prie Charles upės. Liepos niams, už Aušros Vartų paveik- 
,2 d., United Nations Associa- slą ir kalendorių aukojo $2.50. 
ition iniciatyva, tuoj po koncer- Lankėsi p-nia A. Salkauskie-

Atostogauja — Paulina Tulei- 
kaitė, žinomų veikėjų pp. Tulei- 
kių jauniausioji duktė. Rašo, 
kad labai linksmai ir maloniai 
leidžia vasaros atostogas.

Joseph E. Bayne,
Joseph E. Bayne, kuris užau-‘to. toje pat estradoje įvyko nė iš Baltimore. Md., lydima po- 

go automobilių biznyje Detroi- trumpas įvairių tautų šokių fes- nios Masionienės. Atsilankymo 
Šiomis dionnmis hnvn na«kir-tivalis. Jame dalyvavo ir vyku- proga, p-nia Šalkauskienė at- 

prenu-

Paieško

Burdett Business

Stasės Mitkienės, 
Park, So. Boston,

Išvyko Atostogų 
Kelionėn

te, šiomis dienomis buvo paskir- tivalis. Jame dalyvavo ir vyku- proga, p-nia 
tas general sales vedėju Lin- pašoko lietuvių tautinį šo- naujino “Darbininko” 

jkį Jonkelį Bostono Lietuvių meratą metams.
Tautinių Šokių grupė. Be lietu- 

ir po vieną savo 
šokį pašoko airiai, armėnai, šve
dai, lenkai ir rusai. Kuomet len
kų grupėje nebuvo nei vieno 
vyro, o The
Russian Folk Dance Group su- Lt «A1 Blozis” Dieną pagerbti

coln - Mercury Skyriaus. 
P-nas Bayne pirmiauP-nas Bayne pirmiau buvo 

Iseptynius metus general sales 
vedėju su Plymouth. Jis pradė
jo dirbti automobilių rinkoje 
1924 metais kaipo salesmanas.

T. W. Skinner, Lincoln - Mer
cury generalis vedėjas, praneš-' ....... ~ -
damas apie šį paskyrimą pa- dare tlk dvi merSaites’ tai lie- žuvusi lietuvį sportininką, 
reiškė: “P. Bayne ateina dirbti tuv,ų grupėje dalyvavo dešimts Komiteto pirmininkas Stan- 
Lincoln - Mercury Skyriui su bern,ukll ir dešimts mergaičių. iey Balberis. Brocktono ir Bos- 
nepaprastu prityrimu detalių, Abelnai_ pnpazjstama, kad hetu- tono sporto raštininkas, dirba; 
urmu pardavime automobilių”. 'viai ir svedai geriausia pasiro- energingai ir tvarko dienos pa-|

N. A. Vyčiai Rengia 
“Al Blozis” Dieną

Rugpjūčio (Aug.) 17, 1947.
Greater Boston jų. A. Apskrities Vyčiai rengia

An-Jasiaus Šidlausko, sūnaus 
tano, g. Lietuvoje, Trakų apsk., 
Žiežmarių valščiuje, Škudenių 
kaime. Ieško Petras Šidlauskas,

te*. Šou. 3729 Šou 4818

Lithuanian FumitureCo.

A. Gudauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
TeL Phuitatfons 0753

MOVERS — 
Imu red and 

Bonded 
Local A Long 

Diatanc* 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

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

Liepos 7 d. Marijona Valat
kienė automobiliu su savo ma- 
myte Rože Pivoriūniene išvyko, 
atostogų kelionėn į Kanadą, į 
kur aplankys garsiąją St. Anne 
de Beaupre šventovę, prie Que- 
bec, ir per Montreal grįš šios 
savaitės pabaigoje. Ton kelio
nėn išsivežė ir savo seserėnus 
Algimantą ir Rymantą Ivaškus.

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Geriausias Pasirinkimas

Patarnavimas greitas ir mandagus.

dc •“Jis vadovaus visuose veiki-. .... , ... , I Sulig policijos apskaičiavimomuose Lincoln - Mercury par-!,. , . , , _ ... ,. . , ... . . šio koncerto klausėsi ir šokiųdavime, skelbime ir aptarnavi- ... . . .. . , . ... ziureio 3o,000 žmonių minia,me visoje salyje ir jo prityri-. , . ... Dalyvavusių grupių vardai bumas ir gabumai mums žymiai ' 1 x„ ivo ir programose atspausdinti.

Vienas iš svarbiausių užduo-į 
čių p. Bayne ir jo padėjėju bus, 

i įsteigti tinkamą tinklą pardavė
jų Lincoln ir Mercury automo
bilių, kurių produkcija žymiai; 
s padidės .kada bus baigtos trys 
i naujos dirbtuvės Metuchen, N. kambaryj rado nusišovusį
J., St. Louis, Mo., ir Los Ange- cą A. Jenkins, plačiai žinomą Tvarkdarė 
les. Califomijoje. real estate pardavėją. Jis su sa-

Gimęs Detroite sausio 15, vo šeima gyveno 18 Trembiett 
1902 .sūnus Petro Bayne. jis St.. Dorchester. Aišku, 
baigė Northwestern High sveiko proto būdamas to nebū- 
School ir lankė Detroit Junior.tų pasidaręs, 

i Kolegiją. Jis pradėjo dirbti kai-j Liko žmona su keturiais vai- 
i po reporteris prie dienraščio.; kais. Vyresnysis sūnus yra bu-

Draugijų Valdybų Adresai

| T. SULLIVAN, INC.
Petras JakubSnas, savininkas

l 323 W. Rreadway( So.Rosten.MaM.
j TeL ŠOU 9772

1

Se. B«st*n Fumiture C*.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymai skubu*.

*V. JONO EV. BL. PASALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 9VC.

-------------- - - Eva Mark3ienS,
625 E. 8th St.. So. Boston, Ma33. 

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

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

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

29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkivay — 1864-W

RaP- Pirmininkė —

Nelaimingai Užbaigė 
Savo Gyvenimą

Pirmadienio rytą. liepos 7 d.
Viii- Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston, Mass.177 West 7th Si
- - ----------—j — Ona Krasauskas,
11 Sprinsrer St.. So. Boston, Mass. 

Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston. Mass.

I
Kasos GI. __________________

-----i 110 H St., So. Boston. Mass. 
k į Draugija savo susirinkimus laiko kas

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaiki*,
787 E. Broadway, So. Boston, Mara 

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

380’Ą West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūmk
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Grabortus-Balramuatoja* 
Turi Notaro Tatrai

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tai. SOUth Braton 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 253?I

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141,

Pristatome Alų ir Tonikų!tas darbininku Recorder’s Teis- 
jme ir liuoslaikiu mokinosi tei- 
įsių.

Bet 1924 metais jis stojo kai
po automobilių pardavėjas pas 
John H. Thompson .kurie par
davinėjo Chrysler automobilius. 
Jau 1936 metais jis tapo prezi
dentu Chryslter— Detroit kom
panijos, kurie urmu pardavinė
jo Chrysler ir Plymouth auto
mobilius. Jis buvo paskirtas 
pardavimo vedėju Chrysler 
Skyriaus 1938 metais.

Metus vėliau jis buvo paskir-' 
tas padėjėju general sales vedė-į 
jui Plymouth automobilių ir 
1940 metais jis tapo general 
sales vedėju.

Malonaus budo ir turįs gerą 
patyrimą automobilių rinkoje, 
manoma, kad jis daug prisidės 
prie populiarizavimo Lincoln ir 
Mercury automobilių. Sk.

>

1

I

V

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington* Mass.

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

liko daug giminių.
Velionis buvo apie 50 metų 

amžiaus..

Jo-
Kansas !

Lankėsi

Trečiadienį lankėsi kun. 
nas Rusteika is Odin,
su savo dėde J. Gendvilu iš Chi
cago, III. .

Tą dieną lankėsi p. Šimkienė, 
Mass. valstijos policijos virši
ninko žmona. J' nepaprastai 
daug dirba tremtinių naudai 

'Nėra tos savaites, kad ji lietu- 
jviams tremtiniams nepasiųstų 
maisto arba drabužių.

Lankėsi Mrs. J. Baltrus iš Au- 
bum, Me. Atsilankymo proga 
atnaujino metams “Darbinin- 
ką”.

Šią savaitę lankėsi LDS 5 kp. 
narys Antanas Tukys iš Wa-

v

So. Boston, Mass. ;
. - <  ____ ____ '

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

5!

i! 
i!
H

CASPER
FUNERAL HOMK

187 Dorchester Street 
South Braton, Mira 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balramuotola* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavime* Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

T*l. ŠOU Braton 1437 
ŠOU Braton 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOBIS

564 East Broadvvay 
8OUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Braton 084*

BOU Braton 2909



s

oCiteratura
Stasys Linus

Drebulės lapuose, tarsi blakstienoje 
virpa ir blykčioja pakibę rasos. 
Praeina dienos, praeina vasaros, 
kaip našlės vienišos, kaip vargšės basos.

Būtumei drugiu užgimęs papievėje — 
užtektų saulės, žiedais apsikaišiusios.
Būtumei kregždė, viešnijon atlėkusi — 
krykštautum, džiaugtumeis vasaros vaišėse.

! i
j
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DAINŲ ŠALIES PRISIMINIMAI. — Laimingais nepriklausomybės laikais Lietuvos jaunimas suruoš

davo tūkstančių dainininkų jungtines dainų šventes, kurios žavėdavo lietuvio ir užsieniečio svečio širdį.

Lyg miško toliuose akys pavargusios 
ieško nematomo varpinės bokšto. 
Lenkiasi keliai, lyg prieblandoj motinos — 
prie drebulės glaustis krūtinė trokšta.

vyzdingai įvykdę draugo 
Stalino įsakytą mūsų tau
tos sunaikinimo pradžią ir 
nusiuntę į mirtį apie 40,- 
000 visokio amžiaus ir luo
mo, visokių religinių ir po
litinių pažiūrų žmonių, dar 
nebuvo nuėję ilsėtis. Jie 
dar vis vežė pagal sąrašus, 
tik jau ne sunkvežimiais, o 
automobiliais ir daugiau 
naktimis, o ne dienomis.

Kauno garlaivių nrie- 
plaukoje turėjau susitikti 
su sesers vyru Petru, kuris 
buvo mokytojas viename 
miestely ir dabar su visa 
šeima taip pat slapstėsi 
nuo išvežimų pas mano tė
vus. Garlaivis jau rengiasi 
išplaukti, o Petro nėra. Ta
da ant kranto pastebiu jo 
pažįstamą ir klausiu:
— Ar nematei Petro šian

dien?
Jis pasižiūri į mane kiek 

sumišęs ir, rodydamas 
ranka į rytus, sako:
— Petras ten!
— Išvežtas!
— Taip, rodos, bent į są

rašus tai tikrai įtrauktas, 
— tuo tarpu garlaivis atsi
tolina nuo kranto ir aš nie
ko smulkiai nesužinau. Vi
są kelionę jaučiu baisų ne
rimą. Baugu dėl sesers Šu
rnos likimo, o smelkiasi 
mintis, kad ir mano šeimą 
galėjo kartu išvežti. Petro 
neatvykimas į Kauną įta
rimą baisiai pagyvina.

Tėvų namai stovi aukš
tai ant pat Nemuno kran
to. Garlaiviui ateinant, vi
si namiškiai, ypač jeigu 
žino ką iš savųjų parva
žiuojant, mėgsta ateit prie 
kranto pasižiūrėti. Dabar 
ir aš žiūriu įsitempęs, kas 
tenai stovės. Matau tik 
mamą ir tėvą. Ir daugiau 
nieko? Ne, dar ir kitos se
sers sūnų. Mano ir Petro 
žmonų nėra...

Išlipu kitame krante, at
sisėdu šalia lagaminų ir 
laukiu pusiau apmiręs, kol 
atplauks *valtis mane nu
kelti... į tuščius namus. Į- 
sivaizdinau, kaip mano 
žmoną atskyrė nuo dukre
lės, kaip ji dabar šunta be 
oro, o dukrelė — gal mir
dama šveplena, prašyda
ma vandens, ir nesulaikau 
ašarų.

Matau, kaip vienmarški
nis senas tėvas leidžiasi 
nuo kalno su irklais ant 
pečių, sesers sūnaus lydi
mas. Kai po kiek laiko val
tis priartėja mano krantą, 
aš lyg būčiau negerai sap
navęs. Norėtųsi briste 
bristi iki valties ir sušuk
ti:

— Petrai, tu išgelbėjai 
mano gyvybę!

Nes valtyje tikrai sėdi 
Petras. Ir taip tu man su
sitaikink: jo šeima išvyko 
į Vilkiją pas gydytoją, tai 
negalėjo atvažiuoti, o ma
no mergaitė truputį sukar
ščiavo, tai žmona su ja sė
dėjo kambaryje.

Tai buvo mano paskuti
nis pabudimas prieš išsi
laisvinimą iš bolševikinio 
siaubo. Aš jo gyvas dau
giau niekad nepatirsiu.

Bet mano vargšė narsi 
tauta? Jau trvs metai bai
gias, kai ja vėl užkaituos 
vagonuos iš Tėvynės į ry- 
tus, į raudonąją mirtį ga
bena.

Ar dar liko neatsakyta, 
kodėl tremtiniai namo ne- 

1 grįžta?
Viktoras Mariūnas.

- jie abu taip mylėjo gy-Įjūs, tur būt, žinote. Taip,' T įetuva 14-21 Birželio 1941 Metais vulius, jog dabar su gai- mano ...... *-*CvUvd LMrreilU L^L įvirtais
lesčiu leido keliauti juos į 
žemę. Kiemo bokšte varpi
ninkas patraukė kometos 
uodegą parištą varpą, ir 
tuomet iš sandėlio atnešė 
ir paguldė į vežimą Nau
jąjį Metą. Jis tebebuvo vi
siškai mažas ir suvysty
tas, net jo rankos, kurias 
paliko laisvas, atrodė to
kios gležnos, kad jos nega
lėjo suimti vadelių. Tačiau; 
dėl šito niekas neturėjo 
baimės: žirgai tiek kartų 
buvo atlikę tokią kelionę

(____ namuose visiškai,
j;paprasta, visiškai, tačiau 

ten buvo gera man. Bet į 
mano kraštą atėjo žmo
nės. biauresni už velnią, 
svetimi atėjo ten, raudoni 
nuo kitų kraujo, jie nešė 
kartuves, kulką ir peilį. 
Jie neleidžia melstis, mv- 
lėti, paliesti savo žemę, jie 
neleidžia gyventi. Ir kiek
vienas, kas norėjo išlikti 
gyvas, bėgo iš namų ir slė
pėsi svetur. Ir aš prisi
glaudžiau svetimame kra- 

. . :■> šte, vėjas ten buvo minkš-
jog galėjo nuvežti neišlai- tas ir saulė šilta, 
stvtą vyno taurę.

Štai varpas sudaužė dvy
lika kartų, vartus atidarė 
ir žirgai pakėlė kojas. Visi 
pamojavo atsisveikinda
mi.

— Būk geras žmonėms, 
— pasakė Motina Marija, 
Naujajam Metui ir visi 
pasitraukė atgal į kiemą. 
Vartininkas norėjo užvož
ti vartus, tačiau jis vos ne-i 
užspaudė kažko tarp auk-! 

vo tain, kad jo siela gale- sinių pinučių, ir nusigan-

Petras Jodelis
Maino Saulėlydžiuose

Ak. Maino krantais ištįsta šešėliai... 
Ir vakaro žaros dažo medžius.
O rausvos tos spalvos blėsta čia vėliai — 
Iš upės apglobia rūkas krantus.

Čia krūme lakštutė čiulba giesmelę — 
Sidabro aidas, lyg bėga krantais... 
O. mano benamio liūdną dalelę, 
Surišo tas skausmas širdies jausmais. 

Ak. Maino krantuos užgeso ten žaros. 
Ir nakties ramybė slenka tyliai... 
Vis čiulba ji krūme — liūdna man daros. 
Kur Ventos skardžiai, gimtieji laukai?

Žvaigždynų plotais vis rieda mėnulis, 
O Maino vanduo čiurlena tyliai...
Tik mano. ak. širdį skausmas užgulęs, 
Ten. toli tėvynė — josios vargai...

Nelė Mazalaitė - Krūminienė

Visuose dangaus kraš
tuose buvo baigiami didie- jo džiūgauti. Jis regėjo dęs sušuko: 
ji metų užbaigos darbai, ir naujus turtus dangaus ka- 
angelų sparnai blizgėjo ralystėje. j—------
prakaitu iš skubėjimo ir dės, nukaltas r 
nuovargio. Kaip rasotos deimanto, ir ilgiausi 
baltos gėlės lingavo jie šen;kai, pilni gintarinių 
ir ten. Pagaliau tas. kuris džių, buvo išaugę per šiuos 
ko’ibro plunksna rašė į metus. O šiam vakarui pa- 
milžinišką knvga. atsidu-i' 
so ir tarė:

— Jau viskas. Ach, mes 
pritruksime sidabro lakš
tų popieriui, ir debesys 
kas kartą darosi pilkesni. eiti neprilaikomam

dantis jam išspyrė, sutry
pė ir apalpusį įmetė į va
goną. Berniuką, nesavu 
balsu klykiantį, į kitą va
goną įtrenkė. Panele Šven
čiausioji, keno širdis gali 
tuos baisumus išlaikyti!

! O abudu Rimkučius tai 
tikras dėdė, tas bolševikas, 
išdavė. Rusai juos auto
mobiliu į Kauną vežė. Ka- 
įčerginės miške mašina pa
gedo, tai juodu strykt — 
.viens pro vieną pusę, kits 
■pro kitą — kareiviams 
i taukšt į pasmakres, tie ke- 
Iberiokšt — juodu už pu
šies, už pušies, už kalniu- 

i ko — ir pabėgo!
i Šalia manęs sėdi stam
bus vyras eigulio unifor
ma. Jis skausmingai dū
sauja, dažnai susiraukia ir 
numykia. Tai šiom dienom 
jokia naujiena, daug susi- 
graužusių žmonių matyti, 
tai nieko jo ir neklausiu. 
Bet netrukus jis pats ima 
pasakotis:
— Būk tu man toki žvė

rys, Dieve apsaugok! Nu
važiuoju šiandien į Kazlų 
Rūdą, tarp miškų, karštis, 
kaip puode. O vagonai ir 
ten su vargšeliais užkal- 
tom durim ir langais. Vie- 
jnas taip nuošaliau stovi, 
nė sargybinio arčiau nėra, 

teris iššoko iš traukinio, l^uku pro šalį, girdžiu
- ’ilyg peles Knuv6v piv urou6vro. 

siklaupė prieš jį ir, iškėlusi _ J 
rankas, verkdama prašė: 

Į — Dėl savo motinos — 
pasigailėk! (

I Bet jis pastūmė moterį 
šautuvo buože ir užsikei
kė: 

i — Eik tu, kvaila boba!
• Juo tie šunes greičiau pa

dvės, juo jiems geriau. Tu 
i nė nenorėk žinoti, kas jų 
laukia.

I Tuojau pat mūsų ir trem- 
i’ ėmė va-

—* kalba žiu°ti i priešingas puses...

Pradžia 5-tame pusl.
niekas nesiskubina, nes 
žmonės bijo bolševikų. Tik 
naktį kas nors slapčia juos 
nugabens į kapus ir užkas. 
Kai lenkėmės su vienu 
tremtinių traukiniu, pas
tebėjome pro lango plyše
lį iškištą juodą bažnytinę
vėliavą ir išgirdome trem
tinius giedant: “Dievas 
mūsų prieglauda ir stin-i 
rybe”. Tai buvo toks šiur
pus vaizdas, kad kelios;

, bet aš motreys dėl jo mūsų vago- 
^alvojau tiktai apie palik- ne apalpo.
tą tėviškę. Svetur buvo ra-. Kaišedorių stotyje rado-* 
rru, ir aš buvau sotus, ta- me bestovintį ilgą ir labai, 
čiau aš alkau per sapną, stipriai mongolų saugomą* 
aš troškau: namo. Ir visą tremtinių traukinį. Mūsų 
laiką buvo šitaip mano šir- traukinys privažiavo ir su- 
dyje, kol atsidūriau čia —įstojo prie jo visai šalimais, 
štai kodėl aš negalėjau pa- Tada išgirdome vagonuos 

moteris, vaikus ir net vy
rus verkiant, dejuojant ir 
maldaujant:

sakyti, kaip aš numiriau.
— Jis mirė iš ilgesio, -

sako Motina Marija, — jis;*“***';?.“!“**'': . , _
mirė, iš tėviškės ilgesio.l ~/‘espaUe trokštam — 
Nuveskite jį į Dievo poilsį.12^°"* truput} oro--”

Ir vėlė buvo nuvesta pas P1/8®>» . gadaiykit!
Viešpaties sostą, ir Jisai B™1131- lietuvei, gelbeki-

| Mes pradėjome prašyti
- Dabar tavo širdis iš. mongolų, kad jie tų varg- 

gys ir pajus ramybės sal- Pagailėtų ir pradary-

/ — Čia kažkas stovi! — Pats paglostė jos galvą ir 
naujas žvaigž- jjs pašvietė, pakėlęs žibin- pasakė: 
3 iš geriausio įr nustebęs pasakė: _

miš-’................................
me-

laimintųjų rankose buvo; 
naujos palmės, chorai ir 
orkestrai grojo dar negir
dėtas giesmes. Asla švit- 
ravo, ir buvo sunku per ją 

l spar- 
nes visą mėlynę suvartojuinų, taip ji buvo išblizginta 
rašalui. Aš netrukus ture- ir išpuošta nuolaužomis tų 
siu užsidėti akinius, taip žvaigždžių, kurios suskilo 
pa”argsta mano akys nuo bekalant. 
šito rašymo: niekuomet,; 
per jokius šimtmečius mes 
nesame turėję tiek naujų 
gyventojų.

Jis pasižiūrėjo į saulę, 
kuri atidžiai suko savo 
laikrodi prie dvylikos, ir 
jo vmdo skaistumas atsi
gavo:
— Štai jau artinasi pu

siaunaktis. — juokiasi jis. 
— ir aš įtraukiau į sąra
šus paskutinę vėlę: šią 
naktį jau niekas daugiau 
neateis, nes kas gi panorės 
palikti žemę, neįsitikinęs,! 
jog naujais metais bus pa
sidarę ten gražiau.

Ir užvožęs knygą užrišo 
ją, nukirnęs vaivorykštės 
juostos ga1^. paskui pasi
šaukė vienuolika kitų an< 
gėlų, ir visi užkėlė ją į len-* 
tyną.

— Gerai , 
ta sis Petras, tuo metu pra
eidamos pro šalį. — Gerai, 
kad viskas sutvarkyta, o 
dabar eik persivilkti —, 
ant mėnulio rago paka
bintas naujas drabužis,! 
nes šitas nuo rašalo dėmių 
pasidarė mėlynas kaip u-; 
Pė.

rasa k ė šven-

Žiūrėkite, atėjo vėlė! gys ir pajus ramybės sal- ■■
— Vėlė! - sudejavo vie-durną, mano vargšas vai- « vagonų duris. Mes

■ . Gyvenk džiaugsme?™1 vel*e,m; Bet mongolai; 
kuris nesibaigia ir neįkyri. mu.ms . t* kumščiais pa-;

Vėlė nuleido galvą ir ty- grumojo Tada viena mo- 
lėio: o paskui pažvelgė į - -------7 - ------ ?’
gerąjį Tėvą, ir jos veidas 
buvo liūdnas. °
— Aš noriu namo, — su

šnibždėjo ji, — noriu na
mo. j

Nustebę ir pasipiktinę 
. klausėsi angelai ir išrink-

— Ar tave užmušė kovo- tųjų minios, tačiau Dievas
je? — klausia ją, ir ji at- taria nuolaidžiai: 
sako: į — Tu nori grįžti į žemę, į
— Ne. vargą ir nežinomybę, grįž-
— Ar užgriovė miesteli iš dangaus?

bombos, ar pritrenkė ply- — Aš noriu namo, Vieš- 
tos? patie, — šnibžda ji, ir jos

i — Ne.
— Gal būt, tu numirei iš

bado?
-Ne. j_
Ji atsako: ne, kai jos tei- žmogus randa ;

raujasi, ar nebuvo ji susi- Kad turėsi nešti ant savo VQ<rrmoi ( 
.plaukoje kiek gyviau, 
j Plaukti 
’miau, nes 
, tremtinių 
žmonės niūrūs

tenka kantrybės. žemę tu sutiksi mirtį ir vėl
— Kodėl gi tu numirei, stovėsi prie mano vartų f- 

kaip atėjai čia? — sako pavargęs ir nelaimingas? 
pagaliau šventasis Petras — Bet aš būsiu išvydęs 
beveik rūsčiai, tačiau at- savo tėviškę! Kai mano 
rodo, kad vėlė nemoka pa- kūnas gulės gimtinės že- — Stašaitis, sako, baisiai]

’ : paniū- mėje, mano darbai ir ilge- verkė, plaukus rovėsi, kai į Vilnioje. Netoli stoties su- 
sys paliks tenai — aš dė- berniuką nuo jo norėjo at-|tikau vieną Instituto sar-

nas angelas, apsivilkęs y- ke. 
patingai baltą drabužį. — ’ 
Aš dar neturiu naujos 
knygos ir labai pavargau 
nuo rašymo. Kaip tu čia 
atsiradai nelaiku?
— Kaip čia atsiradai? — 

pakartojo kitas balsas, ir 
daugelis apsupo ateivę vė
lę, tačiau ji stovėjo paniu
rusi ir tyli.

Ir šventasis Užvaizdą 
nuėjo toliau, viską apžiū
rėdamas rūpestinga aki
mi, ir jo barzda švytėjo 
nuo šypsenos — visur bu-

Bet labiausiai patiko 
šventaįam Petrui, kad ir 
tos vėlės, kurios atkeliavo 
pačią paskutiniąją minu
tę, jau buvo aprūpintos. 
Karių žaizdos vos žymėjo 
švelniais, tarsi spinduliai, 
randais, trūkstamos ran
kos ir kojos buvo padirb
tos naujos, o kitu nosys ir 
ausų galai atrodė dailesni, 
negu pirmiau buvę. Jų žy- lauja^, ai j>
giniai batai buvo nuvalyti tikusi piktų žmonių, ar ne- pečių daugiau, negu pake- v^gonai.

» • •«• — • • • • * «• i III 1Ki)ir lengvi, milines perregi- pagavo jos speigas ir pu- 11? 
mai švarios, ir jie buvo už- ga, ar neprigėrė jūroje, ar — Aš noriu 
miršę kraujo spalvą ir so- neištiko sunki liga. Paniū- maldauja vėlė, 
pūlių jausmą. Seniai ir rusi ir tyliai atsakinėja ji: taria dar kartą: 
moterys ilsėjosi do ašarų ne, ir palaimintieji nebe-' — O jeigu vos palietęs 
ir nerimo, o vaikai jau 
gaudė balandžius, tokie 
linksmi, tarsi jie niekuo
met nerėkė iš bado ir bai
mės. Čia jie visi buvo susi
rikę su savaisiais, kartais 
po daugelio nesimatymo jausti net baimės: j 
metų, ir turėjo ką pasikal- rusi ir tyliai atsako ji: 
bėti, ir jiems buvo taip ge
ra, jog jie pamiršo laiką ir 
nebenorėjo išeiti, nors bū
tų buvusios atdaros durys.

— Štai, jau jūs namie, — 
pagalvojo šventasis Pet
ras, pasveikino juos ir nu
ėjo toliau. Dabar jis priė
jo kiemą ir pamatė, jog ir 
čia yra viskas paruošta, tai tenai, — sako vėlė, ir jo tėviškę. 
Šventasis Antanas ir rite- ūmai pasidaro dar liūd- 
ris Jurgis apžiūrinėjo ve- nesnė. — Ach, 
žinią su keturiais žirgais siaura, i

akys yra pilnos nertltiek 5™“
. Ap tii žinai *_

vėl Dievas, - kad tarėsi' ^yno stotis apmirusi ir

sienas nagais 
Įsiklausiau — 

man net į kojas silpnumas 
! nuėjo! Maži vaikučiai sie- 
įnas rankutėm krapšto ir 
verkdami, silpnais balse
liais šveplena: vandens... 
duokit vandens... Tuo sy
kiu mane ir enkavedistas 
pamatė, kad suriks žvėris, 
sutraškins šautuvą! Nė 
nepasimačiau, kai jau rū- 
jkau mišku, bet kol į grabą 
dės — girdėsiu ir girdėsiu 
tų mažiukų verksmą.

Namuos,' dėkui Dievui, 
radau dar visus. Iš artimu-

Didipii & kaimynų taip pat dariperkęsti visą blogą, ką tik gatvės pustuštės.
SmzOTio žemėje? čia jau baisumus

- " - mt savo 11OVeS1’ nes Jau Pripildė *
Garlaivių prie-p

vežimai čia jau šiandien nieko nebuvo išvežę, tai jie

namo, — 
ir Dievas

garlaiviu ra- 
nesutinkam 

ešalonų. Bet 
ir nusimi-į 

Pašnabždom kalbasi,! 
kad tą ir aną, taip ir taip' 

'<7 išvežė.
I KENO ŠIRDIS GALI 

IŠLAIKYTI?

dar mažai buvo girdėję, o 
!aš nenorėjau jų gąsdinti, 
tai ir pačių žiaurybių ne
pasakojau. Mano žinios a- 
pie greitą karą juos dar ir 
nuramino.

17 birželio vėl grįžau į 
Vilnių dar kai kurių daik
tų parsivežti. Tremtinių 
traukiniai iš stočių jau bu
vo pranykę. Daug jų jau 
buvo tėvynę palikę, o kiti 
dar tebestovėjo Naujoje

j r . AAALAXxCJį AA UV AAVA CA> V

— Aš ėjau namo. kosiu patekęs pas Tave, skirti, taip jis tą vaiką my-
— Kur yra tavo namai? Tėve. Aš noriu namo. įėjo. Kojas kareiviams bu-

— taria vėl šventasis Rak- Ir tuomet gerasis Tėvas čiavo, o tie kreivaakiai 
tininkas, — papasakok pasišaukė angelą, patį,--------------------------------
mums, kur yra tavo na- greičiausią ir stipriausiais palaimintųjų dangiškam 
mai, kame tu gyveni? sparnais. įšvitėjimui. Ir tarytum
— Jūs turėjote iš čia ma- — Pasivyk Naujų Metų kažkas atnešė Žemės kve- 

tyti upę Nemuną, jūs pa- vežimą, — pasakė Jis, — pėjimą į Dangų, taip dvel- 
,stebėjote Birutės kalną — tegu nuveža šitą žmogų į.kė tolimas būtas gyveni-

įmas palaimintuose soduo- 
Ir vėlė prisiglaudė prie se, ir išrinktųjų širdys pa- 

upė yra Jo kojų ir šypsojosi, ir jos'sidarė nuolaidžios ir arti- 
ir kalnas žemas,' džiaugsmas prilygino jąlmos paprastam žmogui.

gą. Iš jo sužinojau liūdną 
naujieną: ta dieną buvo iš
vežtas dr. Ruginis ir Insti
tuto tarnautojas Pievaitis 
su šeima. Jis tik prieš sa
vaitę buvo susilaukęs kū
dikio. Ka jo motina jam 
davė, pati nė vandens ne
gaudama!

Penktadienį vėl važia
vau pas savo šeimą. Masi
niai vežimai jau buvo lio
vęsi, bet enkavedistai, pa-
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Gyvulys mokosi iš natv- 
rimo, žmogus ne, kada-gi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.


