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Dar kartą
Patarta žiauriai mirti 
Paaktatato smūgis 
SSSR ir UNRRA
•

Mūsų spauda savo 
užleidžia daug vietos
niams bendradarbiams, taip pat 
nemažai rašome apie jų būtį ir 
jų vargus. Darome tai ypač dėl 
to, kad tremtiniai yra viena iš 
vertingiausių mūsų tautos da
lių, kuri, deja, neturi ne tik 
žmoniškų gyvęnimo sąlygų, bet 
kuriai net draudžiama laisvai 
ginti savo sąžinės laisvę ir savo 
bendruomenės garbę. Vėliausi 
raportai iš Europos yra tokie 
gausūs ir tokie liūdni, kad mus 
verste verčia dar kartą už bro
lius tremtinius prabilti.

Kai šiandien kai kuriuose par
lamentuose ir įvairiose sočių
jų komisijose taip ilgai ir taip 
nejautriai svarstomas milijono 
europiečių DP likimas, tai pir
masis įspūdis toks, lyg tai bū
tų kalbama ne tik apie bena
mius ir beteisius, bet ir bever
čius daiktus. Taip bent prak
tiškai UNRRA su tremtiniais 
elgėsi, ypač baigdama savo vei- ' 
klą. ■

_Po įvairių įvairiausių sava va- 1 
liškų screeningų, po mėtymų iš 
lagerio į lagerį ar net už lage
rio, po spaudos suvaržymo, sis
temingo mažinimo maisto iki 
pusbadžio porcijos, po nuolati- i 
nio erzinimo ir gąsdinimo dėl 
grįžimo “namo", po niekinimo 1 
ir šmeižimo, galų gale kai ku
rie UNRRAos pareigūnai visą 
savo kerštą tremtiniams išliejo 
su jais atsisveikindami.

Jau nuo kovo pradžios ame- 
rikie&ų sono> buvo sustabdy
ta bet kokia parama ir globa 
DP studentams. Tas potvarkis 
palietė apie 1,000 lietuvių stu
dentų, sudarydamas jiems sun
kiai pakeliamas materialines 
sąlygas. Maždaug tuo pat laiku 
tremtinių stovyklos buvo už
verstos iš Kauno ir Vilniaus at
gabentu bolševikų propagandi
niu brudu. Negausius tremti
nių laikraščius dar kiečiau ėmė 
gniaužti cenzorių replės, taip 
kad jie negali rašyti ir net iš 
anglosaksų spaudos persispaus
dinti nieko, kas “galėtų ardyti 
sąjungininkų vienybę ar trem
tinius skatintų negrįžti į jų kil
mės namus”. Kad dabar Lietu
voje gyvenimas nepakenčiamas, 
tautos naikinimas varomas pa
greitintu tempu, tremtinių 
spauda ir apie tai negali rašyti, 
nes cenzoriai tai laiko antisovie- 
tine agitacija. Visos įstaigos 
pataria DP greičiau skubėti į a- 
napus geležinės uždangos, ne
atsižvelgiant, kad grįžtančiųjų 
laukia žiauri mirtis.

•

Blogiausia elgtis pradėta bir
želio pradžioje. Paskbtinis smū
gis tremtinius užgriuvęs, tai 
lagerių pergrupavimas. Užsi
mojus panaikinti mažesnius la
gerius, tremtiniai žiauriai ir be 
jokios atodairos buvo sugrūsti 
į didelius barakus, kai kur 
biaurias, gyvenimui neįmano
mas landynes. Ypatingai žiau
riai vyko Fuldoa lietuvių sto
vyklos perkėlimas į Kassel — 
Mattenberg. Daiktams susidėti 
buvo duotos tik dvi valandos, 
ir smarkiai lyjant, žmonės bu
vo sugrūsti į sunkvežimius, kur 
drebėdami nuo šalčio jie išlai
kyti apie keturias valandas.

Kąsnelio stovykloje daugeliui 
visai neatsirado vietos. Jie bu
vo suvaryti į laužus, kuriuose 
kadaise “gyveno” Hitlerio dar
bo vergai ir karo belaisviai. 
Kai kurie tie laužai be lubų, ki-
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Utica, N. Y. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William 
kalbėdamas New 
valstijos ADF susirinki
me, pageidavo, kad CIO 
prisidėtų prie Amerikos 
Darbo Federacijos kovai 
prieš Taft - Hartley įsta
tymą ir dalyvauti 1948 m. 
rinkimų kampanijoje.

I 
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Lietuvių Memorandu 
mas USFET ir IGOR
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AMERIKOS LIE

i
D.liaus ir Girėno laidotuvės Kaune (lie^cs 20, 1933 metais), 

amino noilsio vietą lydėjo anie 60,000 žmoni j. Vieni paskutinių!” 
žodžių Amerikoje buvo šie* “Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis 
ir pasirengti naujam žyg ui”.
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UNRRAi savo darbą bai-! 
giant ir tremtinių globą 
paimant IRO, lietuvių 
tremtinių bendruomenė 
kreipėsi į USFET ir IGOR,1 
nušviesdama kylančias,
naujas problemas. Lietu
vių tremtinių bendroume- 
nė savo kreipimųsi prašė, 
kad IRO pradėjus veiklą,1 
būtų praplėsta tremtinių 
savivaldos teisė. Lietuviai 
tremtiniai pageidauja, kad 
IRO glaudžiai bendradar
biautų su lietuvių tremti
nių vadovaujančiais or- i 
ganais ir kad į IRO admi-į 
nistraciją būtų priimta" 
daugiau žmonių iš pačių 
tremtinių tarpo. Lietuviai 
taip pat pasiūlė tremtinių; 
stovyklas grupuoti tauty-Į 
bėmis. .
lietuvių tremtinių iškeltusman rekomendavo Kon-,rybos 
pasiūlymus priėmė dėme- J

bių ribose juos įgyvendin- troliavimui Mississippi ba- 
ti. St. Deveilis. seinoj.
———————— Į Tuojau reikalinga pa- 
kėmis. Kodėl tremtiniams ne- . . . .
buvo duota nei kiek laiko tuos sunaudoti per 10 metų, 
laužus bent apsivalyti? Kam;
tas bereikalingas žiaurumas? atjęreįpė Kongreso dėmėsi 
Tremtiniai iš gyvenimo pripra- plynių padarytus nuo^ 
tę nedaug reikalauti, jie pri- stoliug Vien šių metų pot-' 
pratę būti kantrūs ir kuklūs, ių nuostoliai viršija! 
bet kur gi demokratinių laimė- $500,000,000. Be to, šimtai; 
tojų žmoniškumas? Ir tai daro- žmonių žuvo potvyniuose, 
si amerikiečių okupacinėje zo- i ______________
noje, kurią tvarko žmonės gal" 
daugiausiai apie demokratišku- Paminėta fono Vileišio ; 
mą šneką...

Truman Reikalauja Keturių Rili

Kontroliavimui

Didvyrius į 
Dariaus

Graiku Armija Pradėjo Smarku 
Puolimą Arti Albanijos Sienos
Athens, Graikija, liepos 

17 — Graikijos armija vi
su smarkumu pradėjo 
puolimą arti Albanijos 
.sienos. Ji paleido lėktuvus 
ir kanuoles į darbą. Smar
kiausios kautynės vyksta I 
į šiaurę nuo Yaninos kal-l 
nuošė. Užmušė 300 sukilė
lių. į tų konferencija

i Raudonieji, 1 1 j—,------

įstebėti raudonųjų briga
dos veržimąsi į Graikiją.

I

Paryžiaus Konferencija 
Sudarė Darbo Komitetus
Paryžius, Prancūzija, 

liepos 17 — šešiolikos tau- 
l sudarė 

Raudonieji, kaip sako, darbo komitetus, kurie tu- 
atsiuntė daugiau dalinių iš ri ištirti ir paruošti planą 
Albanijos į Graikiją. Kai- iki spalių 1 d. Europos ū- 
kurie sukilėlių daliniai kiui atstatyti.
bando susisiekti su kitais1 Konferencija paskyrė 
raudonųjų daliniais, kurie Prancūziją, Angliją, Ita- 
randasi Grammos kalnuo- liją, Norvegiją ir Olandi- 
se. ją būti vykdomosios tary-

Praneša, kad kaikurie bos nariais. Po to buvo su- 
paimtieji į nelaisvę suki- darytas generalinis šta- 

. lėliai nemoka graikų kai- bas.
bos, kaikurie jų nešioja 
sovietų Rusijos ženklus.

i Jungtinės

Rusijai nedalyvaujant, 
konferencija per kelias 

Tautos pa-'dienas aptarė visą eilę 
siuntė atstovus iš Jung.-svarbių reikalų. Vadinasi,

Kauno Operos Solistės i Valstybių, Australijos, ir, be trukdytojų darbas ėjo 
Antaninos Damb^a”*- Rusijos į Konitzą rajoną‘labai sklandžiai.

; JUNG. VALSTYBES SAUKIA 11 
perą pakvietė Kauno ope- TAUTŲ KONFERENCIJĄ 
ros solistę Antaniną Dam-. v c
brauskaitę, dabar esančią: 
tremtyje, dainuoti “Bohe- Washmgton, D. C. — 
moję”. H. Dambrauskai-. Valstybes saukia

_ o____ ___ _ VVashington, D. C., lie- spaudoje. 1918 metais kar- nasisekimas buvo di 11-tautų konferenciją čia,
USFET ir IGOR PO® 17 — Prezidentas Tru- tu su kitais Valstybės Ta- » P A b ^rugpjūčio 19 d. paruošimui

• nariais* pasirašė taikos sutarties Japonijai
. Sis susirinkimas bus preį 

sin ir pasižadėjo galimy- 000,000,D00 potvynių hon- bes paskelbimo aktą. hemoje” liminaris. Pilnai paruošti
Jonas Vileišis Lietuvos 

reikalais buvo nuvy kęs ir i 
'skM J$250,000m o“kitJs j-iAV- ^šimts metų yra'genijų Onieginą”. A Dam- 

išbuvęs Kauno miesto bur- brauskaitę pakviesta da- 
mistru. Palaidotas Vilnių- lyvauti tų operų pastaty- 

Prezidentas Trumanas je. . 'muose.

Rudenį Augsburgo ope
ra stato “Faustą” ir “Eu-

Marshallas Ragina Įsileisti

Zelandija, Philippinai, D. 
Britanija ,Rusi ja ir Jung. 
Valstybės.

taikos sutartį užims mėne
sius. Tolimųjų Rytų Ko
misijos nariai yra pakvies
ti dalyvauti susirinkime. 
Tą komisiją sudaro šios 
valstybės: Ausralija, Ka
nada, Kinija, Prancūzija, 
Indija, Olandija, Naujoji

Bulgarijos Valdžia Areštavo
1 Opozicijos Partijos Vadus

i

Sofia, Bulgarija — Rau
donųjų valdžia areštavo o- 
pozicinės ūkininkų parti
jos vadus. Kaltina juos są
mokslu prieš valdžią. Tai 
paprastas raudonųjų val
džios kaltinimas.

30,i •rce VOKIEČIŲ PABĖGO IŠ 
RUSIJOS ZONOS

zonos, kad išvengti pri
verstino darbo Sibirijoje.

Munich, Vokietija — 
Jung. Valstybių militarė 
valdžia praneša, kad vo
kiečiai gausiais būriais bė
ga iš Rusijos zonos į Ba
variją — Jung. Valstybių 
zoną.

Dr. Adolf Uhsler, vokie
čių administracijos dėl_______ ____
tremtinių komisijonie-,tų planą Jung.

1 1 1 ' v 1 V • • A •

Washington, D. C., liepos vieną nesusipratimų šalti- 
17 — J. V. valstybės se- nį su Rusija.
kretorius George C. Mar- Kongresas nori kaip ga- 
shall ir Karo sekretorius Įima greičiau užbaigti se- 
Robert P. Patterson, atvy- siją. Taigi Strattono bilius 
kę į Kongreso komiteto tremtinių reikalu ir kiti 
susirinkimą, ragino priim- panašūs biliai greičiausia 
ti Strattono bilių dėl trem- liks nepriimti. Ir taip liks 
tinių įsileidimo į šį kraštą, tas labai svarbus reikalas 

i Strattono T
2910 būtų priimtas, tai per mirštąs.
4 metus galėtų įvažiuoti 
400,000 išvietintų žmonių, I 

^ndVadarbiavo “be ?° ^O’000 kasmet !
Vilniaus Žinių” dar “Lie-i Sekretorius Marshallas: 

t”. “Varpe”, sakė, įsileidimas nemažo

Penkių Metų Mirties 
Sukaktis

Kad UNRRA išgelbėjo milijo- --------------
nūs žmonių nuo bado mirties ir; Lietuvių tremtiniu spau- 
buvo priglaudusi juos po šio- da paminėjo Jono Vileišio 
kiom tokiom pastogėm, to nie- penkerių metų mirties su
kas neužginčys. Bet nelaimė, kaktį. 
kad šitas žmoniškumo darbas 
buvo sumenkintas ir net ii- — ---------------- ~r-------
kreiptas kai kurių tos organi- pionierių. Jis 1904 m. buvo 
zacijos savanaudžių pareigūnų, pirmasis lietuvių dienraš- 
kurie gaudami dideles algas ir čio “Vilniaus Žinių” leidė- 
mėgdami karališkas 
sąlygas, nekartą dar gi užsiim-. •*——.......
davo spekuliacija (žinoma, tuvos Ūkininke 
tremtinių sąskaiton) ir pasi
duodavo visiškai Maskvos įta- jc 
kai. Toks UNRRAos direkto-' “ 
rius amerikiečių zonoje Mr.' I, 
Edvards apie tremtinius pra- 
bilo beveik Višinskio žodžiais... I

Kad į UNRRA buvo tarnau- 
tojai, sulindę nemaža toa tau-l 
tos žmonių, kuri žinoma savo 
pamėgimu spekuliuoti, tai dar; 
pusė bėdos, bet kad ji, bent a-| 
merikiečių zonoje, buvo vis' 
daugiau paverčiama Sovietų; Salt Lake City, Utah, me ginti neatimamas tei- 
politikos įrankiu, tai tikrai kei- liepos 17 — Suvažiavę^ses ir privilegijas, kurio- 
ra_ *1 ----- -------------------- -r-----------

žymus pareigūnas, kaip IGCR'rijų 
direktorius Mr. Shirk, kuris sa-:balsiai priėmė rezoliuciją, 
vo rašte pažymėjo, jog prieš^areikšdami, kad Jungusiai 
tremtinius spaudimą 
vietų Sąjunga ir, netiesioginiai,

iš- iš
Jonas Vileišis yra vienas . . 

lietuviškosios spaudos

• 1 irtogyvenimo ,ias.i <<•—

Pakvietė Hooverį Komisijon
VVashington, D. C., liepos 

17 — J. V. Atstovų Buto 
pirmininkas Martin suda
rė komisiją, kad ji paruoš- 

Valstybių 
perorga- 

apie 30,000 vokiečių slaptajnizavimui. Į tą komisiją 
perėjo sieną į Bavariją pakvietė ir Herbert Hoo- 
per pastaruosius du mė- ver, buvusį J. V. Preziden- 
nesius. Tremtiniai sakė, tą. Jis yra tos komisijos 
kad jie pabėgo iš Rusijos pirmininkas.

I

bilius atidėtas, o gal ir visai pa- rįaug asistentas, sako, kad!valdžios įstaigų

Pasveiko Mykolas 
Krupavičius

Kun. prof. M. Krupavi-
ii- “Lietuvos Žiniose” ir kito-'skaičiaus išvietintų žmo- čius, vienas iš veikliausių;

> * - _ * - - a • W W « a T a «« «« A. « m «« a a* *• Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

kairesnės krypties nių iš Europos prašalintų Lietuvos išlaisvinimo dar- 
------------------------------------------------------------buotojų, gegužės mėn. sir- 

ig. Valstybės Turi Ginti Tautų S
M • racija gerai pasisekė ir

birželio mėn. pirmomis stoties, Salėm, vėl turėsime progą klausytis gražių Me
dienomis pasveikęs prof. tuviškų liaudies dainų, muzikos kurinių, pranešimu ir 
kun. M. Krupavičius grį- žinių. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 
žo į namus ir vėl įsijungė kilocycles ir klausytis programos per visą valanda, 

i į Lietuvos gelbėjimo dar
bą.

šeštadienį, liepos 19 d., 1:15 vai. po pietų iš WESX

Užgyrė Marshallo Planą

™ Į ovį/vo Al ------- MuvuuiavYovo 11 įvncįijao, nuliu- ■■■■■T ▼ •• •

sta. šį faktą patvirtina toks Jung. Valstybių ir terito-;mis mūsų piliečiai naudo- Lietuvių Tremtinių 
*wnt<a norai<n>noa Irain Trim? -i.. i AnAM UaImcIOpera Lanko Lietuvių 

Kolonijas
gubernatoriai vien-jjasi”.

Gubernatoriai vienbal- 
užgyrė Prezidento 

daro So-j Valstybių užsienio politi-lTrumano doktriną ir Mar-
„ _ _ ka turi būti bešališka ir shallo planą Europos ū-________ ______, ___

UNRRA. Oficialiai ji jau likvi- atstovauti tą kraštą visa- kiui atstatyti. Gubernato- tinių opera su Rossini “Se- 
----------------- -------------- —,, _ davosi, bet, kaip atrodo dauge- me pasauly, kaipo tautą, riai taipgi pasisakė ir už Vilijos Kirpėjo' 
ti be durų, be grindų, be sani-llis jos pareigūnų tremtinius ir “kuri siekia taikos i------ ------------------------ •----- »— ----- . . -
tarinių įrengimų, knibždą bla-toliau kankins.

Detmolde, anglų zonoje, 
susitvėrusi lietuvių trem-

C.
___  ____  ____ ir yra 

vieninga savo apsisprendi-

DALYVAUKIME SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
MINĖJIME

Sekmadienį, liepos - July 27 d. įvyks lietuvių dar
bininkų radio piknikas Keistučio parke, East Dedham, 

;Mass. Paminėsime Amerikos pripažinimo nepriklauso- 
įmybės ir Dariaus - Girėno tragiško žuvimo sukaktis. 
Dainuos muzikas Jonas Tamulionis, dain. Ona Skirke- 
vičienė iš Nashua, ir kiti. Kalbės įžymūs svečiai kalbė
tojai. Bus skanių valgių ir gėrimų.

Kviečiame visus dalyvauti lietuvių radio piknike.
DARBININKAS RADIO

366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORivood 1449

Į

_ _ pastaty-
“militarę lavinimosi prog-'mu jau lankėsi ir ameri- 
ramą”. • kiečių zonoje.
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Į ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lietuviu Tremtiniu Kultūrinis 

Gyvenimas
Baltų Tremtinių Vyr. 

Komitetų Atstovų 
Pasitarimas

Graži Pavasario šven
te Nurtingene

Veikli lietuvių tremtinių 
Nurtingeno kolonija šį pa
vasarį suruošė gražią pa
vasario šventę. Į šventės 
atidarymo iškilmes atvy
ko aukštieji UNRRAos 
pareigūnai, JAV armijos 
atstovai ir daugybė sve
čių. Šventės dalyviai pas
klido po erdves patalpas ir 
su susidomėjimu žiūrėjo, 
ką lietuviai tremtiniai 
sunkiose tremties sąlygo
se yra pasiekę. Kitataučiai 
labai domėjosi lietuvių 
tautodaile.

Įvairių amatų kursų lan
kytojai gražiai pasirodė 
su savo dirbiniais. Buvo 
išstatytos gražiai pasiūtos 
suknelės, mezginiai, įvai
rus metaliniai išdirbiniai 
ir

I

Gegužės mėn. pabaigoje 
didžiausioje estų tremti
nių stovykloje Geisslinge- 
ne (amerikiečių zona) į- 
vvko baltų tremtinių Vy
riausiųjų Komitetų atsto-i 
vų pasitarimas. Pasitari-; 

įme apsvarstyti visi aktua
lesnieji reikalai, iškilę! 
tremtinių gyvenime pa
skutiniuoju metu. Emi- 
gracijos klausimu konsta-

i

I
klausimu”, Lietuvių tau
tos valstybinė sąmonė” ir 
kita.

Turtingas buvo dailės 
skyrius. Tremtyje sukur
tus kūrinius išstatė A. 
Galdikas, V. Kasiulis, V. 
Petravičius, A. Valeška, 
G. Butauskaitė, J. Firi- 
nauskas, K. Žilinskas, P.
Osmolskis, T. Petraitis, jtuota lietuvių, latvių ir es- 
K. Varnelis ir L. Vaitkus, j tų vienodas nusistatymas.

Pavasario šventės metu; Laikinis įsikurdinimas Di- 
Nurtingeną aplankė ir lie-i džiojoje Britanijoje 
tuvių tremtinių opera, pa- laikomas emigravimu, 
statydama “Sevilijos Kir- tik darbo ^prievolės atliki-* 
pėjo” du spektaklius. r

Atskirą šventės dalį su-'vo dienas, stovyklas admi- 
darė gausios sportinės nistruoti perima patys 
varžybos. j tremtiniai. Nusistatyta,

Parodoje turėjo skyrių kad į administracines vie-] 
ukrainiečiai ir latvių skau- tas nesiveržtų vienos ku-' 
tai. • ------

Labai gaila, kad veikli bet būtų laikomasi solida- 
lietuvių tremtinių Nurtin-Įrumo- Pasitarimo metu 

t. t. Gražiai pasirodė geno kolonija birželio pra- nutarta įteikti atitinka 
skautai, kurie buvo įrengę džioje buvo išdraskyta. Ji miems organams memo 

_ "• iškelta į gyvenimui nepri- 'randumą, kad IRO veikla
Raudos skyriuje buvo taikytas Sc h w a b i s c h j daugiau atsižvelgtų į i 

I tremtinių pageidavimus. 
Latvių ir estų atstovai nu
tarė prisidėti prie Tarp-; 
tautinio Pabėgėlių ir DP 
Biuro, veikiančio Augs- į 

lietuviai i 
jo jsikūri-

praėjo' 
Nutarta vi- i 

siems baltams visur lai- 
ir solida- 4

ne- 
o

mu. UNRRAi baigiant sa-

rios tautybes tremtiniai,

Ištikimas tarnyboje — Alcheste Rossoni, 75 
metų amžiaus, pradėjo dirbti Vatikane 1879 m. 
ir iki šiol tebedirba. Nežiūrint, kad jis yra aklas 
viena akimi, bet nenori mesti darbo. Jis yra se
niausias Vatikano darbininkas.

I

savo kampelį. i
Spaudos skyriuje buvo taikytas 

išstatytos visos tremtyje Gmund kareivines, 
išleistos knygos ir šioje__________
lietuvių kolonijos lietuvių Lietuviai Pasveikino 
rašytojų rankraščiuose e- 
santieji kūriniai. Rank
raščių tarpe matėsi stam
būs prof. Dr. A. Maceinos 
veikalai “Kultūros filoso
fija”, “Žmogaus egzisten
cija”, “Kultūrinis lietuvių 
laimėjimas” ir tremtyje 
skaitytos paskaitos. Rašy
tojas P. Jurkus išstatė po-* 
ezijos rinkinį “Namų ug
nis”, “Septynios legen
dos”, Kun. Prof. St. Yla 
“Mąstymus”, prof. Dr. Z. 
Ivinskis “Lietuvos sienų

USFET

i

JAV armijos žuvusiųjų burge, kuriame 
pagerbimo dienos proga ■ daly vau ja nuo 
Lietuvių Tremtinių Ben- mo dienos, 
druomenės Vyr. Komite- r_
tas pasiuntė USFET svei-| sklandžiai, 
kinimo telegramą:

Sveikiname didvyrišką] kytis vieningai 
’ i riai.

(VAROS SKELBIMAI

US armiją, džiaugiamės 
jos laimėjimais, nešančiais 
laisvę ir taiką pasauliui, 
liūdime dėl kovose žuvu
sių karių, tikėdami, kad 
JAV pastangos suteiks 
laisvę visoms pavergtoms 
tautoms”.

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

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Lietuviams tremtiniams šelpti gautos BALF Centre 

nuo 1947 m. kovo 26 iki birželio 30, aukos, 
pagal valstijas:

A. Gnmuskas
Generalis Kontraktorras

694 Chalkstone Avė., 

PROVIDENCE, R. I. 

TeL Plantations 0753

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

Graži Hanau Lietuvių 
Dramos Teatre ” Atža

lyno" Veikla
1946 m. pavasarį įsistei

gęs Hanau stovykloje lie
tuvių tremtinių mėgėjų 
dramos teatras “Atžaly-Į 
nas” savo repertuare turi i 
K. Binkio “Atžalyną”, A J 
Gustaičio “Sekminių Vai
niką”, A. Škėmos “Vieną

1 Re*. Šou. 3729 Šou 4618

an Fumfture Co.
MOVERS— 
Insuretl and 

Bonded 
Local A Long 

Dieta nce 
Moving

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

metai kaip ponia Claytonienė 
gyvena pas Tėvus Pranciško
nus, Greene, Maine, tačiau joa 
asmenybė ir jos darbai pasilie
ka neišdildomai iškalti jos ben
dradarbių atmintyse. Pageidau
jama, kad ji kuomet, nors ap
lankytų mūsų koloniją, atnau
jintų senas pažintis.

Magdalenos šventė primena 
mums kitas parapijos veikėjas, 
kurios gerbia šį vardą, kaip tai 
Magdaleną Vaškevičienę, per 
daugelį metų darbavosi parapi
jos įvairiuose parengimuose; 
Magdaleną Višniauskienę, Mag- 
dalen, Palovienę, Magdaleną 
Lukošaičiūtę. Kaip išvardin
toms Magdalenoms, taip ir ki
toms, kurios nešioja šios šven
tosios vardą, linkime linksmiau
sių vardinių. Lai jų globėja iš
meldžia joms visoms gausiausių 
Dievo malonių.

Karių Garbės Sąrašas
Klebonas kun. dr. Mendelis 

praneša, kad mūsų parapijos 
karių Garbės Sąrašas jau už
baigtas. Bronzo lenta 7(4 pėdų 
aukščio ir sveria 1,000 svarų. 
Joje telpa 581 pavardė, kurių 
tarpe yra 19 žuvusių karo me
tu. Lenta bus pakabinta prie 
bažnyčios sienos lauke, Sara- 
toga St. pusėj. Dedikacija įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 28 d., 3 vai. 
po pietų. J. M. Vyskupas Lau
rynas Sheehan pasižadėjo daly
vauti iškilmėse ir jis pasakys 
pamokslą. Jau yra daromi pla
nai tam svarbiam parapijos gy
venime įvykiui. Garbės Sąrašas 
buvo nufotografuotas ir nuo
trauka bus pasiųsta visiems 
Baltimorės lietuviams. Kurie 
matė, visi gėrisi Sąrašo didin
gumu. Gal tai bus vienas iš me- 
ningiausių atminimų Baltimo
rės mieste. Lauksim atipintinos 
dienos.

Keturi Metai a. a. Kun. Juoza
pui Lietuvnikui

Antradienį, liepos 22 d. šv. 
Magdalenos dienoje, sueis ketu
ri metai kaip atsiskyrė iš šio 
pasaulio a. a. kun. Juozapas 
Lietuvnikas. Baltimorės lietu
viai niekuomet neprivalo už-, 
miršti šio garbingo patrijoti ir 
išeivijos šulo. Per pusę šimt
mečio jis buvo dvasios vadas 
Baltimorės lietuvių ir vadova
vo įvairiuose lietuvybės reika
luose. Nebuvo to sumanymo 
Baltimorėje. ar visoj Amerikoj 
palaikyti lietuvybę, kurį a. a. 
kun. Lietuvnikas žodžiu ir ska
tiku nebūtų parėmęs. Jam rū
pėjo Tėvai Marijonai, Sesutės 
Kazimierietės ir visos įstaigos, 
kurios dėjo pastangas, kad su
laikyti lietuvių sutirpimą ame- 
rikonizmo katile. Dėka jo pa
stangoms, mūsų kolonija džiau
giasi ir didžiuojasi parapijine 
lietuviška mokykla. Tik jo atei
ties permatymas sugebėjo įsi
gyti tą gražią šv. Alfonso baž
nyčią ir parapijos nuosavybę, 
kuria džiaugiasi ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai. Todėl 
kun. Juozapo Lietuvniko at
mintis yra brangi kiekvienam 
tėvynainiui, mylinčiam savo 
tautą ir savo kalbą.

Antradienį, sukaktuvių miri
mo dienoje, beveik visos mišios 
bus atnašaujamos už a. a. kun. 
Juozapo Lietuvniko vėlę. Visi 
lietuviai, kurie tik gali, priva
lėtų dėti pastangas išklausyti 
berft vienų šv. mišių tą dieną. 
Neužmirškim to didvyrio, kurs 
tiek daug pasidarbavo Lietu
vos ir Baltimorės lietuvių ge
rovei. Maldaukim Viešpaties 
ramybės ir amžino atilsio jo 
kunigiškai sielai.

Nuotrupos
Steponėi Šilanskienei antra 

operacija padaryta Maryland 
General ligoninėje pirmadienį, 
liepos 14 d. Linkime ligonei 
veikiai pasveikti .

Veronika Pugevičienė vis dar 
tebelaukia toj pačioj ligoninėj. 
Nežinia gal ir jai šią savaitę 
gydytojas darys operaciją.

Sekmadienį, liepos 13 d. pa
krikštytas Evelynos Česniūtės 
Grabowski sūnus. Kun. Jonas 
Mendelis suteikė krikšto Sakra
mentą. Sveikiname ponus Gra- 
bowskius su jų nauju kataliku.

Teko nugirsti, kad Antanas 
Kuršvietis ir Ona Valatkaitė 
rengiasi priimti moterystės Sa
kramentą, rugpiūčio 3 d.

P-lė Darata Matelytė, jei ne 
klystu, bus nuotaka rugpiūčio 
23 d.

Tą patį rytą p-lė Marijona 
Jankūnaitė permainys savo pa
šaukimą.

Alverta Jovaišaitė rengiasi 
permainyti savo pavardę rug
piūčio 10 d.

P-lė Ona Nagelytė renka au
kas sudėtynėms mišioms šv. O- 
nos dienai, liepos 26 d. Jau su
rinko trejom ar ketveriom mi- 
šiom. Onutei labai sekasi tokie 
darbai. Sveikiname.

MARYLAND
Baltimore, BALF nr. 64 

Family SLOOO.OO; Mykolas Paškauskas 
,$2.00; S. Širvinskas $1.00; John 
i A. Chase $10.00; Ign. Šalkaus
kas $5.00; BALF nr. 64 $1,500.-

(Tęsinys)
KENTUCKY

LouisviHe, Holy
School — $5.00.

MAINE
M. Semkūnienė — 00; Mrs. Mary Matelis $5.00.

. __ ____ ! MASSACHUSETTS
Boston — M. Flynn $1.00; 

BALF nr. 22 — $65.00; BALF 
nr. 17 — $1,000.00; Lith. Citi- 
zens Club — $500.00; Adelaide 
Waigin $6.00; Mrs. Kalavilna 
Trinka — $5.00; Carolina Bal- 
kauskienė — $2.00; Mrs. EI.

* Galvydas $5.00; M. Bakūnas — 
, , $2.00; Mrs. K. Griciūnas —

, . JL_ J -ii- • $10.00; A. M. Ciunyte $5.00.kio Rūmų veikloje, pn-
rvuxow _ i vairiom ūkio orea-! Atho1’ BALF 71 Sk- —Parodoje buvo išstatyta 6 ūkiniais klaidi- SMO OO; Mrs stella Jaslnskas
premijuoti. 5 perkami ir j J hendrad a r b i a v o $1000'
keletas įdomesnių nepre-, ® “ DaskutiniaiJ Chieopee, Wm. L. OBrien -
mijuotų projektų. Atskirą! ? J? P , S2.00; Wm. Smith $2.00.
parodos dalį sudarė Augs- Cambridge, Belecko filmose

Lietuvių Pil. Klube aukos — 
$100.00; M. Norbutas $5.00; 
Mrs. A. Barch $10.00; Mrs. A. 
Malinauskas $5.00; Nekalto 
Prasid. par. $255.50.

Belmont, Dr. Louis Plekavich 
$5.00.

Aubura, Mr. & Mrs. A. K.

Pasitari mas sk.

Lietuvių Tremtinių 
Inžinierių 

Suvažiavimas
Šią vasarą Wurzburge į- 

vyko lietuvių tremtinių in-j 
ižinierių metinis suvažia-l 
vimas. Suvažiavimo metu, 

j buvo atidaryta praėjusiųi 
j metų pabaigoje įvykusio! 
; gyvenamųjų namų 
kurso projektų paroda

Aubum,
$2.00.

Dover, J. A. Klimavicz $5.00. 
Greene, Maine lietuvių auka 

$155.00.
Biddeford, Mrs. A. Eukitis — 

į $2.00.
' Lewiston, R. Kandratienė — 
$10.00.

Rumford, A. Baywood $10.00.
I

kon-

burgo, Nurtingeno techni- «avo, "k‘n,"kams usklrt«
- „ «... . -.kos mokyklų ir Kempteno ^įtraatj Ckimnką .

vakarą , Fr. Schillerio aukštųjų statybos kursų „ i
"^.a"d2L .P.™' brėžiniai. Parkoje

dirbinių“‘dirbtuvė ^"5! ir arti’

kos mokyklų ir Kempteno savaitraštį “Ūkininką”.
Jis aktingai dalyvavo ir

cesė” ir St. Santvaro “Žve- 
jus

“Atžalynas” aplankė su 
gastrolėmis Wurzburgo, 
Fuldos, Wiesbadeno, Die- 
burgo, “Svveinfurto” ir ki
tas lietuvių tremtinių sto
vyklas.

Režisieriaus darbą “At
žalyno” teatre dirbo St, 
Pilka ir V. Valeikas. Daili
ninkas K. Jezerskis. Viso 
kolektyvui priklauso apie 
30 asmenų.

ir Augsburgo medžio me-iv0 scim0 nariu’ Priklausė 
ninių < 
darbų.

Lietuvių Inžinierių Trem-
mai bendradarbiavo su 
buvusiu Lietuvos prezi- 

' dentu Aleksandru Stul

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Markeienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Plrminmkė — G. GailiOniene,
8 Winfield St.. So. Boston Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaikiend.
440 E. 6th St., So. Boston. Ma33. 

Finansų Rast. — B. Cūniend.
BB Oould 8t . W. Roxbury. Mass.

TeL Parkway — 1864-W 
UdininM — Ona Staru u hute.

177 Weat 7th St.. So. Boston Maus. 
Tvarkdart — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston. Mass. 
Kaaoe GI. — Elzbieta Aukštikalnyte, 

110 H St.. So. Bos’on. Ma39.
Draugija savo susirinkimus laiko ka3 

antro antradieni menesio, 7:30 vai. 
VRkua, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St. 8o. Boston, Mass

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pap protokolų raAUuak^.

*V. JONO EV. BL. PASALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas — Juoza3 Švagždys, 
601 6th St., So. Boston. Mass.

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

, Prot Rašt. — Jona3 GUneckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St.. So. Bo3ton, Ma3S.

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

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

Draugija laiko susirinkimuš ka3 tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 fc. 7th St., So. Boston, Mass.

.O ginskiu, taipgi Sibiro kan- Venc,us $100°-
narni .Ii vra įsUnrinai savo , Brockton, ŠV. Roko Liet. par.

Jo žmona, operos solistė J275-30■ Mrs- skaTCS - 
$10.00; C. Žemaitienė $2.00; 

!Petras Miliauskas $l.Q0; Petras 
Danyla $5.00; K. Venclauskas 
$5.00; Mrs. Elizabeth Kelley — 
$10.00.

Bridgevater, F. Aitutis $1.00; 
Vera Kereiša $5.00; Belecko 
filmose surinkti $133.00 pri
skaityti prie Lietuvai Remti 
Draugijos, filmų rengėjų aukų. 

’ Grantville, St. Catherines 
Rectory — $5.00.

Haverhill, A. J. Šaukis — 
flinnn.

p. Gauba, p. $1.00; BALF nr. 59 $130.00;

narių. Ji yra išleidusi savo r. . 
organo “Inžinieriaus Ke- miu* 
lias” 7 numerius. Lietu
viai inžinieriai tremtiniai 
vadovauja įvairiausiems 
kursams ir gausiai daly
vauja kitame tremtinių 
švietimo darbe.

• Dagilytė, su mažais vai 
kais liko Lietuvoje ir dai 
nuoja Kauno operoje.

Sibire Mirė Agrono
mas jonas Valatka

McniiningefbFHeęerhorst 
(Ahport)

I
- j nvutivvvv zLcszztiaa aomvnuuD

Lietuvius tremtinius pa-i pasitraukus, komitetui papildy-]

Iš vietos Lietuvių Tremtinių 
komiteto kaikuriems asmenims

siekė žinia, kad Sibiro iš- ti 4 d. birželio įvyko susirinki- 
trėmime kankinio mirtimi mas, kuriame darinkta 3 komi-]
mirė plačiai žinomas lie- teto nariai ir 2 kandidatai. Ko-'$10.00; Joseph Shelauskas — 

Jonas mitetan išrinkta:
Jucys, abu teisininkai, ir p. O-U Belecko filmose surinkti $58. 
rzztzz. Pareigoms pasiskirstė priskaityti LRD aukoms).

Hy&nis, St. Francis — $1.00.
Hudson, Felix Davainis —

Šv. Magdalenos Diena
Kiekvienais metais šv, Mag

dalenos diena šv. Alfonso para
pijiečiams primena įžymią vei
kėją mūsų tarpe, būtent, Mag
daleną Kaluškienę - Claytonie- 
nę. Per ilgus metus ji vadovavo 
mūsų parapijos tretininkėms ir 
Altoriaus ir Rožančiaus Dr-jos 
moterims. Tos dvi draugijos 
ypač jos pasigenda. Jau keli

PAIEgKOHMAS
1) KUMPIKAS Bronius, gy

vena Čikagoje.
2) Aleksas GRYBAUSKAS, 

s. Andriejaus, gim. Tulžiškių 
km. 54 mt. amžiaus, gyveno 
prie New York, Brooklyn.

3) Stasys ADOMAITIS apie 
70 mt. amžiaus, kilęs iš Varsė
džių bažnt.

4) BERZINIS kilęs iš Ruda- 
liai km. Šilalės valse.

5) Juozas MARTINAITIS, 
kilęs iš Jonavos valse. Dijokiš- 
kių km.

6) Antosė JEREMIČIUTE, 
kilus iš Jonavos valse., Skarulių 
km.

Minėtų asmenų ieško jų gimi
nės pasilikę Europoje — Vokie
tijoje. Visas gautas žinias apie 
ieškomuosius prašau pranešti 
man šiuo adresu: 153 E. 7th 
St., So. Boston, Mass.

Stasys Jakutis.tuvis agronomas 
Valatka.

Bolševikai agr. Joną Va
latką suėmė ir išvežė į Si
birą 1941 metų birželio 14 
d., didžiojo lietuvių tautos 
naikinimo metu. Nuo to 
laiko ligi mirties apie jį 
jokių žinių nebuvo.

Agr. Jonas Valatka ne
priklausomoj Lietuvoj rei
škėsi kultūriniame gyve-

-
rentas.
sekančiai: pirmininku p. gim
nazijos mok. Kondratas; vice- 
pirm. Orenta3. Švietimo vadovu $10.00.
Munchene apygardos lietuvių j Hyde Park, Mrs. Mary Pažar- 
tremtinių pr. mok. inspektorius 
p. Krevėnas; Okio vad. p. H. į 
Butkus; Socialinių reik, vado-' 
vas p. Gaubas, ir sekretoriumi] 
p. Jucys. Iz. Valančius. Į

skis — $10.00.
Dorchester, John Sharka — 

$1.00.
Gardner, Mrs. Anna Shimkus 

$5.00; S. Deveikienė $5.00;

Frank Tauteris $5.00; J. Luko
ševičius $5.00; Belecko filmose 
surinkta $92.00.

Laurence, J. Endelos— $4.00.
Floras Wolunga $5.00; Mr. & 
Mrs. J. Maskevičiai $1.00.

Loveli, M. Blažonytė $1.00:
St. Aleknavičienė — 5.00.

Methuen, B. Paplauskas — 
$11.75.

(bu» daužiau)
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Aštuntasis Sekmadienis po Sekminių (Liepos 20 d.)
E V ANGELU A: Luko 16,1-9

Antikristo religija munizmą vadina mesianis- 
ku ir apokaliptišku.

Ir simbolinė kalba: žvė
ries panašumas į mešką,

Ką apie tai sako įžymūs žmonės. - ’J° skaisčiai raudona spai- 
e * zv v . į va, jo pikzodziavimas

Vedami į nelaisvę ir užmušami, 
žinės priespauda. -XX amžiaus 

vergai.

Sa- prieš Dievą, jo sužeista ir 
* ! pagydyta galva, jo pa- 

I stangos pavergti visas
tautas ir savo ženklu pa
žymėti visus žmones
(“kas žvėries paveikslo 

Šv. Jono Apreiškimas y-’labiau išryškėja. Teroro negarbins, bus vedami į 
ra simboliniais vaizdais jausmas pranašauja arti- nelaisvę ir užmušami”) a-

Anuo metu: Jėzus pasakė savo mokytiniams šitą prilygini- Į 111 i n istorijos regėji- mą ir siaubingą susirėmi- kivaizdžiai tinka bolševi-
;mą: Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo užvaizdą. Tas buvo;mas> 
! jam apskųstas, kad esąs išeikvojęs jo lobį. Todėl jis pasišaukė jį į pridėti 
j jr iam tarp- Ka tai tnrrižin anip tave? Duok anvskaita savo irž-xv__4—4
j vaizdavimo, nes jau nebegali toliau būti užvaizdu. Užvaizdas g/nėra nustatytas jo pras- nių nelaukė 
pats sau vienas sakė: Ką veiksiu, kad mano valdovas atima iš

i

Mūsų Vyskupijos organas “Pilot” suteikia reika
lingų vasarotojams patarimų bei perspėjimų, 1 
paliečia medžiaginį ir dvasinį žmogaus gerbūvį bei 
saugumą. Paprastai žmonės žiūri į vasaros laikotarpį, 
kaipo į poilsio ir linksmų pramogų laiką. Vasara, tai 
atostogų laikas. Pats jau oro karštumas bei trošku
mas sudaro natūralaus atoslūgio pojūtį ir ragina žmo-

i

Bažnyčia leidžia jį mą. Matosi baisi bedugnė, kinės diktatūros bruo- 
i prie Šv. Rašto į kurią krinta Europa. Dar žams. Vargiai tikslu būtų 

ir jam tarė: Ką tai girdžiu apie tave? Duok apyskaitą savo už-Gaujojo Testamento, bet niekad Europos krikščio- manyti, kad asmeninis 
į tokia sunki Antikristas žmonijoje jau 

mės aiškinimas. Teologas, ateitis. Jie turi būti nepa- yra ir kad pergyvename 
pačias tamsiausias krikš
čionybės sutemas. Kaip 
prieš Kristaus gimimą tu
rėjo būti parengta dirva 
Jo atėjimui ir Jo Evange
lijai, taip ir prieš Anti
kristo pasirodymą, reika
lingas jam kelio paruoši
mas, kas gali ilgai trukti. 
Mums betgi atrodo, kad 
demoniškoji bolševizmo 
sistema šitą paskirtį ir at
lieka. Ilgesnį ar trumpes
nį laiką ji truks ir ką savo 
vietoje paliks, vargiai kas 
iš gyvųjų galėtų pasakyti. 

I Apreiškimas sako, jog 
žvėries šalininkai šven- 

„ . - , ... tuosius nugalės, tačiau po
to žvėris, jo sostinė ir jo 
diktatūriškoji valdžia bus 
sunaikinta. Tai padarys 

• v t rv r Jau ne žmonių pajėgos, o j katalikybę nepaprastas Dievo rankos 
įsikišimas. Bus galutinė 
Dievo Žodžio, vadinamo 
dar Karalių Karalium ir 
viešpataujančių Viešpa
čiu, kova su žvėrimi, kuri 
baigsis Kristaus pergale, 
mirusiųjų teismu ir visų 
dalykų atnaujinimu. Tada 
jau laikų pabaiga.

' Antikristas ir jo valdžia
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kurie manęs užvaizdąvimą7 kasti neįstengiu, elgetauti gedžiuosi. Žinau, filosofas ar paprastas eili- prasto pasiaukojimo, 
1 ką darysiu, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kuomet bū- nįs žmogus gali pats per- nergijos ir tikėjimo žino

siu atstatytas nuo užvaizdavimo. Taigi, jis suvadino savo valdo- mąstyti ir tikėjimo Švieso- nės”.
vo skolininkus vieną po kito ir sakė pirmajam: Kiek tu esi sko- je išvadas pasidaryti. Dik-< ~ - -_  -
lingas mano valdovui? Tas atsakė: Šimtą statinių aliejaus. Jis;tatūrų Žmonijoje buvo vi- 

______________________________ .o__ x o____ jam tarė: Imk savo raštą, greitai sėskis ir rašyk: penkias dešim-'^įg laikais visados tai 
nes vykti į laukų erdvumą, miškų pavėsį ir į marių bei tis. Po to jis tarė kitam: O tu, kiek esi skolingas? Tas jam paša- §en Įaį Įen būdavo kovota 
ežerų maudykles. Nieks to nedraudžia, nieks iš to ne- kė: šimtą saikų kviečių. Jis jam tarė: Imk savo raštą ir rašyk: įp prįeš krikščionybę Ta

čiau, kardinolo Stritch žo
džiais tariant, žmonijos is
torijoje niekados nebuvo 

i taip suorganizuotos kovos 
i prieš krikščionybę, I 
dabar yra bolševizmo dik
tatūroje.

uiuvu paox v auiuo , vcla yj

Labai įžymūs autoritetai brolių Kristuje ir draugų 
bolševikiškojo komuniz- Antikristuje. Bedieviško- 
mo sistemoj įžvelgia anti- jo komunizmo nors ir lai- 
kristinius bruožus.
Vatikano dienraštis L’Os- mas reikš dabartinės civi- 
servatore Romano, kaip lizacijos galą.

i praneša The Register, 22. O žinomas mokslininkas, Į 
: “Kristaus konvertitas f 

kova prieš Antikristų vis Christopher Dawson ko---

sipiktina nė nepadyvyja, nes Žmogus, per visus me- Astuonias dešimtis. Valdovas pripažino neteisiojo užvaizdo gud-i 
tus nusidirbęs, natūraliai yra reikalingas atmainos, rūmą, nes šio pasaulio vaikai gudresni su sau lygiais už šviesos 
atvangos ir poilsio. Ir gauna jo neperdaugiausia: UŽ vaikus. Ir aš jums sakau: Darykite sau prietelių apgaulingų tur- 
visus metus sunkaus ir troškaus darbo gauna 2-3 sa- tų pagalba, kad jums mirus priimtų jus į amžinąsias padangtes, 
vaites atostogų. Tai ne tik nėra perdaug, bet verčiau LEKC,.IA; Sv. Povik> Apaštalo lai»o Romėnams (Bom. s, 12-17) 
permažai. Taigi apie penlgas bei perlengvas darbinin
kų atostogas netenka kalbėti. Tai tik trumpas laisves- Broliai: Mes neesame kūno skolininkai, kad gyventumėm 
nio atsikvėpimo momentas. kūniškai. Nes jei jūs gyvensite kūniškai, numinsite; o jei dvasia

Bet yra žmonių, kurie ištisą vasarą atostogauja, marinsite kūno darbus, būsite gyvi. Nes kurie tik yra Dievo Dva- 
Tai turčiai, — taip vadinami “pailsę biznieriai” ir ne- sios vedami, tie Dievo vaikai. Jūs juk gavote ne vergystės dvasią, 
turį pamokų vaikai bei jaunimas. Tos rūšies Dievo SU- kad jums vėl reiktų bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje 
tvėrimai turi perilgas atostogas ir per savo drąsą, ne- šaukiame: Abba. Tėve! Pati Dvasia duoda liudijimą mūsų dva- 
atsargumą ir nežinojimą, ką SU savo laisvu laiku dary- Šiai, kad mes esame Dievo vaikai. O jei mes esame vaikai, tai ir 
ti, išstato save ant visokių pavojų: tai perskubiai au- tėvoniai Dievo ir bendratėvoniai Kristaus.

i

tomobilius vairuoja, tai neapdairiai maudosi, tai vėl, T|yr a e r^iirvr AT TC 'T1 A TINT A C foinT* * 
prisigėrę svaigalų, netenka proto vairuotės ir įklempa 1 U iv 1 A5 — ZlMvMjALJo 1 AjKINAo *2. 1946, rašo:
j visokias nelaimes. Tuo būdu, atostogos jiems dažnai' NELAISVĖJ
virsta mirties bei susižalojimo laikotarpiu. Ir tie žmo
nės, kurie daugiausia perspėjimų reikalingi, kaip tik-! Didžiulėj aikštėj suvaryti tūkstančiai karo belaisvių. Aikštė 
tai ko mažiausiai jų klausosi. Todėl atostogų metas vi- aptverta spygliuotų vielų tvora ir saugoma ginkluotų kareivių, 
sados pažymėtas stambiais liūdnų atsitikimų skai- Peralkusios belaisvių akys laukia duonos. Kažkuris praeivis, sar
čiais: Šimtai žuvusių, tūkstančiai sužalotų. gybinių nepastebėtas, įmeta duonos kepalėlį. Pagavusi jį belais-

Yra ir dvasinių pavojų. Vasarotojai dažniausiai vių grupė dalinasi po keletą gramų, po ploniausią riekelę. Taip ta 
paima atostogas ne tik nuo darbo, bet ir nuo dvasinių duona sutirpsta jų rankose kaip brangiausia dovana. Joks auk- 
pareigų. Daug kas apleidžia Mišias sekmadieniais, pa- sas negalėtų būtų jiems brangesnis.
siteisindami tuo, kad atostogavimo vieta būna toli nuo Kiekvienas turtas yra kaip tas duonos kepalėlis: jis mėgsta 
hąžnyęins, Daug kas apleidžia kitus religinius prati- būti dalinamas, nes tuo būdu jis pasiekia daugelį Intmų. Nepa
inus, kuriuos namie sąžiningai atlikdavo. Gi iš kitos dalintas kepalėlis būtų vieno turtas, jis būtų vieno grobis, dėl ku- 
pusės, vasarojimo metu daug daugiau siūlosi įvairių rio susipeštų visas pulkas. Suraikytas gi kepalėlis tampa panašiu 
pagrindų, kurioms dvasiniai susilpnėjęs žmogus leng- i medžio syvus, kurie per šaknis kyla į liemenį, į šakas, šakeles, 
vai pasiduoda. Tuo būdu daugelis grįžta iš atostogų viršūnę ir lapus.
sutingę, apsileidę ir dvasiniai sužaloti.

Rūpestingi tautos vadai išgalvojo sveikų priemo
nių tiems vasaros pavojams pašalinti, ar bent žymiai 
sumažinti. Tad atostogų metu dažnai ruošiamos dvasi
nės pramogos: draugijų viešos pamaldos, rekolekcijos, 
visokie naudingi moksliniai bei socialiniai susivažia
vimai. Vaikams ir jaunimui steigiamos vasarinės mo
kyklos ir t.t. Bendrai patartina prašyti Dievulio ne tik 
gražaus atostogoms oro, bet ir kartoti maldos žodžius: 
“Nevesk mūs į pagundą”. K.

Nudžiugta šaka, kurios nemaitina sultys, sunyksta žmogus, 
kurio nepasiekia dalinanti artimo ranka. Jei toji ranka tik ren
ka, bet nebarsto, tampa kumščiu, kietai sugniaužtu ir grūmojan
čiu. Ir juo labiau kas stengiasi jį jėga atlenkti, juo daugiau jis 
gniaužiasi.

Turtas mėgsta judėti. Jis — kaip kraujas kūne: visą laiką

e-

! Garsusis JAV teologas 
ir filosofas prel. Fulton J. 
Sheen, daugelio knygų au
torius, Katalikų Universi
teto Wašingtone profeso
rius ar radio kalbėtojas 
šiemet sausio 26 d. savo 
paskaitoje per NBC pasa- 

, . ’ kė, kad ateities konfliktas 
aĮP bus tarp Dievažmogio ir 

’ žmogaus, kuris pats save
! dievu pasivadins; tarp

vas pripažino užvaizdą gudriu, tačiau jo gudrumą vadina netei
singu. Toks gudrumas tetinka tamsybių vaikams, kurie papraš

ytai būna apsukresni už sąžiningus, tikinčius žmones — šviesos 
vaikus. Pastariesiems rūpi, kad turtas tarnautų aukštesniam 
venimui, o ne apgavystei. Gudrumas apgauti nėra gudrumas, 
per apgavystę žmogus pasmerkia pats save Dievo akyse.

TIKRASIS GUDRUMAS
Neretai atsitinka, kad turtas, užuot žmogui tarnavęs, tampa

jo valdovu. Tada ne turtas lenkiasi žmogui, o žmogus turtui. Ta- reikš ne tik kovą prieš 
da jo širdis lieka pavergta. Jis nieko kito neieško, tik rūpinasi, Kristų ir krikščionybę, bet 
kaip tą turtą apsaugoti, išlaikyti ir jį padidinti. Jis gėrisi juo, jįs statys save į Dievo vie- 
kaip pačiu savim, ir nepakenčia tų. kurie kokiu nors būdu kėši- tą. Tain daro ir bolševiz- 
nasi į jo turtą. Taip tampa turtas “apgaulingu”: jis apgauna'mas. Jis turi savo stabus 
žmogų jį pavergdamas sau. O reikia gi. kad žmogus būtų turte/ir savą vadinamą moralę, 
valdovu! Reikia, kad turtas padėtų pasiekti “amžinąsias padang-jkuri yra visiškai priešinga 
tęs”, reikia, kad jis tarnautų jo gyvenimo pilnatvei. Čia ir glūdi j krikščioniškajai dorovei, 
tikrasis gudrumas: mokėt palenkt turtą savo ir kitų sielos gero-•Krikščionybė auklėja 
vei. į žmogų teisingą, meilų,

Tol, kol turtas guli sukrautas banko seifuose, niekam tiesio- gailestingą, kantrų, taikų, 
; ko-

gy
nės

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

Skirkite savo aukas BALF per savo skyrius ar į- 
staigas arba siųskite tiesiog:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

!

teka gyslomis. Sustoja tekėjęs kraujas, nustoja gyventi ir kūnas, ginai netarnauja. Lig tik išeina jis padėti badaujančioms tautoms, atlaidų, tolerantišką;
Turtas irgi skirtas keliauti. Pinigo formoj jis eina iš rankų į statyti ligoninių, prieglaudų, bažnyčių, — prasideda jo tarnyba, ’munizmas — žiaurų, mela- 
rankas, iš vienos kišenės kiton, iš vienos sąskaitos persikelia ki- Kol turtas tūno privatinėj kišenėj ar sąskaitoj, dar netarnauja, Įgį, gruobuonį, ištvirkusį, 
ton. Tuo būdu turtas tarnauja labai suraizgytam žmonių gyve- bet jis gali būti pasiruošęs padėti sūnui ar dukrai išeiti gyveni- j ciniką, kerštingą, sadistą, 
nimui. Jei tas judėjimas kur užkliūva ir turtas ima rinktis vienon man, pagelbėti seneliams baigti savo žemės dienas, paremti vie- ’’ — ‘ ’ » -. *•
kurion didelėn kišenėn, jis tampa tik tos vienos kišenės tarnu, ną ar kitą vargstantį.
Jis čia sustingsta, kaupiasi ir negrįžta į mažesnes kišenes. Kartu1 Taip turtai, tarnaudami aukštesniems siekimams, pastaty- 
su juo kaupiasi, gausėja, kol pagaliau sprogsta naikinančiom1 dina ir išlaiko didžiules vienuolių mokyklas, bendrabučius, darže- 
revoliucijom. Užtvenktas vanduo paprastai laužia užtvankas, kai liūs..., kurie gyvuoja tik aukotojų dėka. Tas aukojimas plaukia 
jo jėga tampa stipresnė už pastatytas užtvankas. j iš tikrosios turtų paskirties: tarnauti aukštesniam gyvenimui.

Turtas skirtas žmogui tarnauti. Žmogaus gi visas gudrumas Kitaip turtai yra “apgaulingi”: jie neveda aukštyn, o priešingai, 
yra naudotis tuo patarnavimu, bet naudotis taip, kad tas gudru-’it pririštas kojų akmuo, tempia žemyn. Jų apgaule betgi nugali
mas netaptų apgavyste. Evangelijos palyginimas mini, kad valdo- ma tikruoju šviesos vaiky gudrumu. C.

ištroškusį ką nors žudyti, 
ką nors kankinti.

Sovietų Sąjungoj valsty
bė yra lyg bažnyčia, o baž
nyčią norima paversti val
stybe. Viskas, net pats 
Dievas, bolševikų many
mu, turi tarnauti komu- 

Tęsinys 4-tame pusi.

PARTIZANAI
KnSMLk

Parašė

Jonas Kalifas

12.

Prasmegęs Politrukas

— Mane buvo areštavę ,bet aš vienas juos 
tris nuginklavau ir dar tris tovariščius ka
reivius patraukiau į savo pusę. Mes buvom 
beeiną pas partizanus už laisvę ir teisybę ko
voti ,kai jūs mus pasivijot ir norėjote likvi
duoti. Tačiau partizanai atėjo mums į pagal
bą, ir dabar jūs esate belaisviai. Mes nenori
me jūs likviduoti. Duodam ir jums progos už 
laisvę kovoti, bet verste jūs neverčiam. Kas 
nenori prieš enkavedistus kovoti, tegu pade
da ginklą ir eina savais keliais, mes jo nekliu
dysime. Bet turite atiduot ginklus. Su gink
lais mes jūs nepaleisime. Mes turim jėgos tai 
padaryti. Galime jus bet kuriuo momentu ap

supti ir kulkosvaidžius darban paleisti. Į ke
lias minutes jūs tik kauleliai beišliks. Bet jei 
sudėsite ginklus, mes partizanai nė pirštu jūs 
nepaliesim. Žinoma, aš neatsakau už tuos 
jūsų tovariščius, kurie nori stoti į partizanų 
eiles. Nežinia, ar jie jus gyvus iš čia paleis. 
Tai kaip, tovariščiai, su mumis, ar prieš mus?

Čekistai susižvelgė. Nežinia, ką kits iš ki
to akių išskaitė, bet ginklo nėviens nepadėjo. 
Žestokinas visas sudrebėjo ir jau nebe išken
tė nesušukęs:

— Tovariščiai!...
— Daugiau nė žodžio! — užgriovė Gegužis, 

pakėlęs revolverį. — Aš nesakiau, kad jums 
leista kalbėti. Tad tamsta susičiaupk! Kai aš 
šaunu, tai niekad ne pro šalį. Jei nori, padėk 
ginklą ir eik sau sveikas. Bet — nė žodžio!

Žestokinas susičiaupė .Bet ir pro sučiaup
tus dantis prasiveržė du žodžiai:

— Prasmegęs politrukas!
Tą pastabą dar sutvirtino riebiu rusišku 

keiksmu. Jis aiškiai nusižengė prieš Gegužio 
uždraudimą, bet Gegužis už tai jo nesušaudė. 
Tik linksmai nusijuokė. Tegu jam nors kiek 
dūšioj palengvės. Tokiu momentu uždrausti 
rusui nusikeikti būtų perdaug jau negailes
tinga.

“Čort”
Įvyko, kaip buvo manyta. Gausus bolševi

kų dalinys, su dviem šarvuotais sunkveži
miais, ant kurių buvo užrioglyta po dvi leng
vas patrankas, iš tolo jau pradėjo supti prisi
šliejusius prie girios partizanus. Pajėgos to
li gražu nelygios. Čekistų visas batalijonas — 
apie 500 vyrų. Partizanų nepilnai šimtas, 
įskaitant būrelį belaisvių enkavedistų, kurie, 
pamatę tokią didelę saviškių persvarą, labai 
nudžiugo ir atrodė lyg būtų pasiryžę bet ką 
pradėti, kai tik patogi proga pasitaikys. Ko
misaras Žestokinas visas atgijo ir atkakliai 
pažvelgė į “prasmegusį politruką”, kurs rim
tomis akimis skaičiavo atvykusių priešų ri
kiuotę. Deja, jų daug ,labai daug. Teks ne tik 
visą savo narsą įtempti, bet ir kokių staig
menų sugalvoti. Bet ką čia sugalvosi su tokio
mis ribotomis pajėgosi? Sau jale ginkluotų 
belaisvių ,kurie bet kada gali persimest į prie
šų pusę, ir tiek pat partizanų, kuriems reiks 
ir su priešu kovoti ir savo “bendradarbius” 
akiliai daboti. Ir toks mažas, abejotinos ver
tės dalinys, pačiam centre pastatytas! Bus 
pilnos rankos darbo. Tokioj padėty joks drą
sus puolimas neįmanomas. Teks tik atkakliai 
gintis nuo išorinio, o gal ir nuo vidujinio prie
šo — belaisvių, kuriuos jis taip neapdairiai 
apginklavo.

Dėžiniam sparne Viktoras “Perkūniškis” 
taip pat smarkiai jaudinosi. Jam labai parū
po tie du šarvuoti sunkvežimiai, kurie pa
lengvėle ,atsargiai, slinko keliu tiesiog ant

Andriuko Sakalo sparno. Tai labai rimtas pa
vojus. Jeigu jie dar arčiau prisislinks, tai iš 
šono apšaudys visą partizanų rikiuotę. Ne tik 
Andriuko sparnui gręsia sunaikinimas, bet ir 
visam partizanų fronte gali kilti sąmyšis. 
Tiesa, toj apylinkėj daug krūmų. Priešas dar 
nežino, kur partizanai slepiasi, dėlto taip at
sargiai slenka. Bet vis artyn, artyn... Kad 
Andriukas dasiprotėtų!..

Andriukas dasiprotėjo. Vos tik pirmasis 
šarvuotas sunkvežimis pasiekė tankiai nu
žėlusį krūmais partizanų sparną, ten kažkas 
neaiškaus pradėjo vykti. Per krūmus nesima
tė, kas ten darosi, bet pasigirdo mišrus kau
tynių bruzdesys: sprogimas rankinių grana
tų, šūvių tarškėsena ir griausmingas lietu
viškas valio! Ir staiga pasigirdo duslus pa
trankų atbalsys. Aišku, kad sunkvežimio pa
trankos pradėjo šaudyt, bet į ką? Ir štai ant
rojo sunkvežimio ratai subyrėjo, jo įgulos ka
riuose kilo sąmyšis — viens, kits nuo vežimo 
nukrito... Partizanų eilėse pasigirdo griaus
mingas valiok Visi alei vieno suprato, kad 
mūsiškiai netikėtu smarkiu puolimu paėmė 
pirmą sunkvežimį ir jo patrankomis apšaudo 
antrąjį taip sėkmingai, kad likvidavo jo ga
limumą judėti ir matomai stengiasi sunaikin
ti jo pajėgumą kautis. Tas staigus partizanų 
laimėjimas įnešė tiek sąmyšio į bolševikų ei
les, kad pradėjusi pulti jų rikiuotė visu fron
tu sustojo. .(Bus daugiau)
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(Keletas žodžių iš savo atsiminimų prie jo kapo).
Exegi monumentum aere perennius 
(Pastačiau paminklą, patvaresnį už varį...)

Horacijus.

rovės ugdymu, žmonių 
_______ Darbininkijos

(Tęsinys)
JULIUS MACIEJAUS

KAS — ŠVĖKŠNOS 
KLEBONAS

D AREiNINKAS ■

Antikristo religija

A. t A.

Prelatas Julius Maciejauskas

1. Pirmoji pažintis; 2. Švėkšnoje.. X Gimna
zijos pašventinimas; 4. Kultūrinė šios mokyklos 
reikšmė Lietuvai; 5. Prel. J. Maciejauskas n— 
Švėkšnos klebonas; G. Jo parapinė ir visuomeni
nė veikla; 7. Prelato santykiai su žmonėmis; 8. 
lis atleidžiamas iš klebono pareigų; 9. PreL M. 
paskutinį kartų atvyksta j Amerika., ir čia 
miršta.

Pradžia 3-čiame pusi. jtelės. kambarys, kartais 
c. . .. -Inet ištremiamas i Sibirą 

mano Mamona,. Sovietine sužaudomas. Aįt keno igtai mirčiai 
valstybę tes nepasotina- krjto diktatcriaus ne. leta‘ mlrc,ai' 
masis stabas, yra paver-.;į,aIonės šeščlį visi bi. 
gusi ne tik eKonomim gy- 
venimą. bet ir dvasios kū
rybą: visi ten rašytojai,! 
lygiai kaip mokslininkai,! 
muzikai bei artistai, nuo
lat valomi, mokomi, bara
mi. raginami, baudžiami.
Bolševikinė literatūra be
kraujė ir vergiškai nuobo
di: ji nuolat ir nuolat visa 
gerkle tik Staliną turi gar
binti. Ir tas bet kokio žmo
niškumo netekęs žmogus 
vadinamas saule, žmoni
jos tėvu, mokytoju, išva
duotoju ir par..

Visa spauda turi 
gairių laikytis, 
nustato komunistų parti-

1
davęs savo krašto žmo- granito ir keli šimtai va- 
nėms, brangiai, numylėtai 
Lietuvai.

Baigęs seminariją suser- dojo ąžuolo (mirkyto van- 
ga džiova. Iš šio stipraus,'deny apie 200 metų), — 
aukšto vyro lieka tik ske- . dirbdinti Austrijoje; var
totas. Bet savo pasiryži-gonai — vieni iš pačių di- 
mu, tvirta valia ligą nuga- džiųjų Europoje.
Ii. Padėkoti Aukščiausia-. Tokią šventovę Žemaiti- 
jam už šią malonę, susi- jos užkampyje pastatyti 
taupęs lėšų, jis aplanko kun# Maciejauskui reikėjo 
Šventąją Žemę ir Egipto ne tik daug bet ir iš_ 

i minties, administracinių 
i ir meniškų sugebėjimų, 
daug kilnaus jausmo ir 
kantrybės. Stambios su- 

. mos buvo išleista įvai- 
į riems vidaus įrengimams. 
iPav., vien tik didysis alto-

»gonų cemento. Altoriai, 
sakykla, klausyklos iš juo-

liau. Tiesa, kunigas priva- 
llo būti geras ganytojas 
i savo parapijoje tikinčiųjų 
tarpe, bet to neužtenka be
sikeičiančiose gyvenimo 
sąlygose — jis turi eiti į 
visuomenę, rūpintis jos 
kultūrinimu, medžiaginio 
gerbūvio kėlimu, sociali
niu teisingumu. Žalingų 
ideologijų ardomieji sieki
mai turi būti atremiami 
kuriamomis priemonė
mis: atatinkamomis krik- 

; organizaci-

Smulkmenomis iš jo jau
nystės dienų gyvenimo 
nesidomėjau. Žinau tik, 
kad jis buvo gimęs Pane
vėžio apskrity, Pasvalio 
parapijoj. 1868 m. liepos 
1 d. Buvo pusėtinai aplen
kėjusių bajorų sūnus.

Kauno Kunigų Sernina- ^toniš"k7mi‘s““"”“'2.:7.“’ 
njoje pamilo griežtą drau- Jomis krikščioniSkoS do- 
smę, maldingumą ir dar- rovės ; 
bą. Tai pagrindiniai jo bū- švietimu ' 
do bruožai, kurie išliko kiausimas,

sauktu pastoracijai, 
platesne prasme. Jo jau-: 
nystės laikais, tur būt, 
dar seminarijoje tebesant, 
kaip griausmas nuskam- 
ibėjo po visą pasaulį di- 

i popiežiaus Leono

į tano koncentracijos liage-
: riuose. Amerikos žmogui, 
žinoma, neįmanoma net į- 
sivaizduoti 20 milijonų

•* c: mvjv v Aocį p/ciociiui^ 1

i kankinių masę, vien tik už džiojo popiežiaus Leono 
jų žmoniŠKumą paskirtą XIII aštrus šūkis, mestas į i 

Merdintieji katalikiškąjį klerą:

piramides...
Vyskupas Cirtautas 

vyksta į Berlyną pavojin
gai operacijai. Su savimi 
kapelionu pasirenka kun. 
J. Maciejauską. Vyskupas 
Berlyne miršta — Macie- 
jauskas kūną parveža į rius kaštavo (anais lai- 
Kauną. Minios žmonių pa- kais!) 15,000 aukso rublių 
sitinka stoty garb. vėlio- (apie 7,500 dol.).
nio karstą. Į katedrą lai-; ^.š suprantu, kodėl a. a.
dotuvems suvažiuoja keli Prelatas, gyvendamas A- 

_ -3 J1! . tarpe merįkoje, dažnai sieloda-
daugybe aukštų dignito- Vosi dg| tos bažnyčios liki- 
rių. Vis dėlto kito žymes- mo u_jo uasaulinio 
nio pamokslininko Kapi- metu Dievui,
tūla nesurado, tik kun.; vengė sunaikinimo, 
Maciejauską. Šio istorinio ’ •
įvykio kronininkas rašo, 
kad atsisveikinimo kalba 
buvusi labai įspūdinga, 
savo forma ir turiniu tik
rai klasikinė.

Paskirtas klebonu į Švėk
šną, kun. Maciejauskas

šimtai kunigų,

karo 
ji iš- 
gali- 
juo-ma sakyti, per nago 

dymą. Vokiečiai, liudinin
ko pasakojimu, bėgdami iš 
Lietuvos, jau ruošėsi pa
dėti po ją miną susprog
dinimui (strateginiu at
žvilgiu dėl savo didumo ir 
aukštumo ji galėjo būti 

priešui), bet,rado didelę (apie 10,000 naudinga priešui), bet, 
bet seną pamatę beatriedančių ru- 

„cz- Sų tankus ,viską greit me-
sielų) parapiją, I 
apgriuvusią, didiko Kež-

, • x *” O Ldll--Ui.; j • X Vlv 14*V

gailos prie! 40? metų’ pa_ tė ir kaip žaibas su visais

modernioji pastoracija tu
rėjo šitą faktą užmiršti?

Jeigu Lietuva šiandien 
sugeba heroiškai grumtis 
su komunizmu, tai dėlto, 
kad ji turėjo pasiaukoju
sių liaudžiai ir jos intere- 

- .sams kunigų. Pirmoje vie- 
Is"'itoje tokiu ganytoju ir va-iš bado, iš šalčio, į žmones eikite iš zakristiiJr Eikite 'r . 'nenanašūs nuo žaizdų ir * r J zakristijų Aukite 5^ preL ju|ias Macie- 

jo ir vengia kaip raupsuo- kankinimų, būtybes amži- kite j socialinį veikimą...” ,aUskas-
. - nA t-i L/- draiinroiiTi hnt___ • i_ v__________•_ ____ •L c c -z

De O Prancūzijos bažnytinei 
‘ ’ jerarkijai, pataikaujan

čiai rojalistas, belaukian
čiai grįžimo “gerųjų lai
kų”, Pop. Leonas įspėjan
čiu tonu rašė: “Gana tūp-i 
čioti prieš didžiūnų ir ga-' 
lingu jų sostus. Dalyvauki-i

99

i

tojo: ne tik draugauti, bet 
net susitikti toks pavo
jinga. nes enkavedistai vaduoti, be teisės pasiskų- 

’oematant ir tave pačiups stį ar kreiptis į teismą, be 
Įtardami, kad turi kokį 
nors ryši su tariamu liau
dies priešu.

nai be šypsnio veide, 1 
mažausios galimybės išsi-

statytą bažnytėlę.
Jubiliejinais 1900 me

tais jis pradėjo statyti 
naują — bet tokią, kuri 
būtų garbė ir pasididžia-i 
vimas visai katalikiškai 
Lietuvai. Plytoms gamin
ti, granitui tašyti jis įren
gė savo dirbtuves. Archi
tektas - inžinierius, iš
kviestas iš Švedijos, pada
rė, planus ir nuolatinėj jo 
priežiūroje darbas ėjo 
sparčiai — 1905 m. didin
gas Gotikas buvo pakon- 
sekruotas.

Šį kūrinį - šedevrą pada
ryti reikėjo 3 milijonų, iš 
60 įvairių formų, plytų, 
daug tūkstančių kubikų

v •

minavimo įrankiais iš 
šventoriaus dingo...

(Bus daugiau)

JAU PERSPAUSDINTAS 
ŠV. RAŠTAS

I

I
Kun. Pr. M. Juro lėšomis 

“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 

1 way, So. Boston 27, Mass.

Savo gimimu — bajoras, 
lenkiškos orientacijos; vė
liau tampa lietuviu, patri- 
jotu, visa siela, visa širdi- 
imi, visomis jėgomis atsi-teisės gauti laikraštį ar 

knygą. be teisės vie
šai melstis, net švenčių 
dienas sužinoti — merdi _  ~_____ ___ _____
jie trejetą, kiek daugiau te Respublikos parlamen-i 
ar mažiau metų anglių ka- to rinkimuose, 
syklose, akmenų skaldyk
lose, miškus kertant, pože
miniuose ginklų fabrikuo
se, kur iščiulpiamas pas
kutinis kraujo lašas. Ne
keičiamais skudurais tik

O kaip bolševizmo siste
moje visados ir visur fa- i 
brikuojamas melas ir kaip 
prievarta jis visiems, bru
kamas, kaip tuo visuoti
niu melu ir falšyvu pasau
lio vaizdavimu nuodija
mos jaunos sielos, kaip to- 

i ji melo propaganda sklei-

i

tlK tU 
kurias

eikite suĮ 
darbininkiškojo luomo ■

masėmis... Argi nematote! 
kas darosi pasaulyje, kadi 

i vadovavimą minioms ima į 
į savo rankas Markso ate
istinės komunistinės dok-

T1" pusiau prisidengę, drėbė- trinos išpažinėjai?..I . . . Į-r LA Y, ULVMV

^ziama visame pasaulyje, damį nuo sniego ir lietaussumuLusiu. į,*l ui-;uzMii:d visdaru jv, dami nuo smeg0 ir netaus, Bet šito didžiojo krikš-
jos viršūnės su savo saule, j kaip Sovietų gyventojus ir nuofals durtuvais gink- čionybės Vado balsas pa- 
Laisvos spaudos, laisvų.net visa pasauli yra ap- luotų budelių varinėjami į siIikį baIsu šaukiančiu ty- 
orgamzacijų, laisvų mo-raizgę boisevikų politines darbus nuo tamsos iki r.,™,. _ f/t.1 - -
kyklų. laisvų meno įstaigų policijos šnipai ir banditai 
ten visai nėra — viskas 1 žudikai, anie visa tai reik- 
geležinėse p< 
ei jos cenzūros replėse. To
dėl ten viešpatauja 1 
ramybė. Kas pabando iš
reikšti kiek savarankiš
kesnę nuomonę, tas tuojau 
pašalinamas iš partijos,! 
tam atimamos maisto kor-;jo Vandenyno

V.

i; 
i: 
i! 
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darbus nuo tamsos iki 
tamsos.

ruošė — šio istorinio fak- 
o nakčiai sugrū- to rezultate Europa, kata- 

era — viskas.žudikai, apie visa tai reik- dami j lentinius barakus, likybės tvirtovė, šiandien 
miltinose poli-j tų atskirai išsamiau pa- dafnai j purvinas duobes yra atsidūrusi katastro- 
•os replese. To-.kalbėti. Taip pat atskira žemėje. Išniekintos mote- fiškoj padėty. Per savo 
-—o Kapų siurpi tema butų tikrojo ^ liguisti vaikai, despe-' autoritetų

0 žemes pragaro — 20 nuli- ratiškai nusiminę vyrai... rną ir ne: 
jonų politinių bei idėjinių Taip dvidešimtame amžiu- 
kaiinių vergijos pavaizda
vimas Sibiro, Lediniuoto- '

-------- ir Kazaks- rų įr net vaikų, kurie ne- 
žvėries žymės 

$ ant rankų ir kaktų! O tos
> dramos aki

vaizdoje vadinamasis mū
sų krikščioniškasis pasau
lis tyli arba labai mažai 
jaudinasi, vadinamosios 
krikščioniškosios kultū
ros kraštai budeliams gin- 

'•įįklais, maistu, rūbais ir pi- 
^jnigais padeda, politikai — 
$'net katalikai— labai man- 

i dagiai ir nuolankiai su bu-į 
f!; dėlių diplomatais sveiki
ni naši ir dar jais pasitiki 
įtarsi garbingais bei sau 
y į lygiais partneriais. Šv. Tė- 
£ |vo Pijaus XI toli numa- 
ritantis įspėjimas, kad su 
p! per veršy vi u komunizmu
•į!nė vienoje srityje negali- 

| ma bendradarbiauti, lyg

■_Z«^

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

bar
kių

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da
tų omą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
Jumr abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOL’th Boston 0379

n lūSHINGTON
COOF•ERATIVE BANK
430 IROADWAT • SOUTH IOIION

1 neapsižiūrėji
mą ir neapdairumą Baž-

i • nyčia, krikščionybės reiš-
je kankinami 20 milijonų kėja, jau daug kur tapo Vi
nicku nekaltų vyrų, mote- siškai pavergta; ji neteko 

savo moralinės įtakos ir 
reikšmės socialiniame ma
sių gyvenime, nes išslydo 
iš jos rankų pirmavimo ir 
vadovavimo iniciatyva.' 
Ją paėmė komunistai, pa-, 
sivadinę liaudies globėjais' 
ir geradariais.

Prel. J. Maciejauskas,j 
tapęs kunigu, nujautė, ko-‘ 
kių rimtų pavojų esama 
Bažnyčiai ir Lietuvai iš į-' 
vairių prieškrikščioniškų 
srovių veikimo. Į pastora- 
sijos dalykus jis žvelgė gi-

prisiėmė
r* vv 4- v»o v» L

f! baisiausios
į’
$
f.
n!

I

• v

kad būtų buvęs taikomas 
ne krikščionims, o ko
kiems kiniečiams ar ak
menims...

(Iš knygelės: Komunizmas — 
Antikristo religija).

K. Čibiras.

l

... NEŽIŪRINT KUR TU ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOSI! 
FORDO DOLERIAI PAŽĮSTA FORDĄ GERIAUSIAI!

-------- ■-!■■■■
FORDO I4LAVINTI MECHA
NIKAI viluomet yra pasirengė 
jūsų Fordį aptarnauti savo ge
riausiu patyrimu.

DIRBTUVES U2GIRTI 
METODAI padaro 
Fordą ‘‘kaip naują . 
žiucti ir vėl.

I
GREITAS APTARNAVIMAS- LENGVI IsSiMOžfllMAl

SPECIALŪS 
FORDO ĮRANKIAI 

yra padaryti, patai
syti jūs Fordą, grei 
čiau ir kad daugiau 
sutaupius pinigu.

TIKROSFORDO DALYS . 
geriau tiks jūsų Fordui, 
ilgiau tveria ir sutaupo 
pinigų.

“ geresnės

laisv%25c5%25b3.net
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Tannu-Tuva, Kur Rusija 
Gaminasi Atominę Bombą

— Sovietų šnipai iš Amerikon nusiuntė urani
jom pavyzdžius ir dali atominės bombos pa
slapčių. Paslaptingas slėnis tarp kalnų. — Jį 
tegali pasiekti priešo stratoplanaL — Milžiniš
ki urvai kalnuose ir paslėptos elektrinės jėgai
nės. — 37 mokslininkų ekspedicijos.

SSSR ATOMINIS 
ŠPIONAŽAS

Nėra abejonės, kad So
vietų mokslininkai, pade
dami iš Vokietijos atga
bentų specialistų, labai į- 
temptai dirba prie atomi
nės bombos atradimo.

Dalį tų didžiųjų paslap
čių jau jiems pasisekė su
sektu šnipų pagalba iš už
sienio.

Štai, pavyzdžiui, bolše
vikų šnipas Kanadoje Dr. 
Allan Nunn May per SSSR 
karo attache Kanadoje 
pulk. N. Zabotiną, pasiun
tė kartą tokį pranešimų į 
Maskvą dar 1945 m.:

Naujoje Meksikoje bu-

Soviet 
Duell,

knygoje: “The
Spies” (Išleido 
Sloan and Pearce, New 
York, 92 pusi., kaina — 
$1.00).

Taigi rusai jau turi visą 
eilę paslapčių ir užsienio 
literatūros, vedančių priel 
atominės bombos.
TANNU - TUVA IDEALI 

VIETA ATOMBOMBŲ 
GAMYBAI 

Atominės bombos gamy
ba reikalauja daugelio la
boratorijų, fabrikų (A- 
merikoj tam reikalui juk 
buvo išleista, berods, apie 
porą bilijonų dolerių).

Suprantama, kad rusai Į 
labai slepia, kur pas juos! 

vo pravestas atominės visa tai sukoncentruota.

II

Ten, kur liepos 27 d. rengiamas įdomus piknikas. Lietuvaičių poilsio ir la
vinimosi stovykla, Putnam, Conn.

K AIP TEN ATSIRADO 
LAIVAI?

Kunigai Ir Klierikai Tremtiniai 
Laukia Mūsų Pagalbos

gia slaptus savo fabrikus,’ 
užsienio korespondentai 

■pradėjo įtarti, kai buvo 
j panaikinta TaniJu - Tu va kurie ,.( ao kad 
srities savivalda. Ir is kitų 
penkių SSSR respublikų 
buvo iškelti gyventojai, 
net jos panaikintos, bet 
apie tai buvo skelbiama 
spaudoje ir anų sričių gy
ventojai kare su vokie
čiais parodė didelį nedrau-

Yra ir daugiau ženklų, 
Tannu- 

fuvoje rusai organizuoja 
ką tai svarbaus: žinoma, 
kad toje srityje, ežerais ir 
upėmis atidarytas susisie
kimas laivais. Klausimas, 
iš kur laivai atsirado tame 
klajoklių krašte. Arba jie 
buvo dalimis atvežti trau- 

s, ir tas reikštų, kad 
. .. . n. ten jau nutiestas slaptas

sritis savo dalį kare ath- geižkelis, apie kurį pasau-

gingumą Stalino valdžiai. kįnįais 
(Tuo tarpu gi Tannu - Tuva

v •

Per lietuvių tautos paskutinių septynių metų di
džiąsias nelaimes, kartu su daugeliu įvairių profesijų 
mūsų tautiečių, buvo nužudyta, ištremta arba per- 

• anksti mirė apie 200 kunigų. Su 80,000 nuo raudonojo 
į siaubo pasitraukusių į Vakarus lietuvių yra 240 kuni- 
!gų ir arti šįmto klierikų. Bavarijoj, Eichstatt’o Kuni
gų Seminarijoj šiuo metu studijuoja 42 lietuvių klieri
kai; anie tiek pat jų studijuoja Romoj ir keliolika įvai
riose kitose Vakarų Europos šalių mokslo įstaigose.

Šiems laisvesniame pasauly esantiems Kristaus 
apaštalams jau dabar tenka sunkūs ir atsakingi užda
viniai, o jei Apvaizda leis, grįžus į tėvynę reiks dvigu
bai dirbti ir aukotis labai suretėjusių savo bendradar
bių eilėse.

Kaip kitų tremtinių būtis visais atžvilgiais yra la
bai sunki ir liūdna, taip ji nelengvesnė kunigams ir 
klierikams. Kiti kai kurie dar gali šiek tiek užsidirbti, 
bet klierikai ir pastoracijos pareigas einą kunigai ne
turi nei laiko, nei galimybių rūpintis savo materialine 
būkle. Štai ką rašo kun. Dr. Pr. Manelis, Lietuvių Klie- 

Seminari joje:

i
I

United Press pateikia 
savotiškai įdomų žymaus
t i? rikų Rektorius Eichstatto Kunigų
Bicknell pranešimą, kuris “•• BrU.NRRA^ jau kokie 9 mėnesiai nieko negauna- < Reikia todėl pasitenkinti tik vokiečių maisto nor-

kriaušy bes ^maisto* normai “omi*. kurios yra nepakankamos sunkiai dirbantiems 
* mnlzclini darna \/nirinmai Izhnrilzai Kuriami caun

bombos bandymas. Ant Jų spaudai uždrausta bet ko su kaupu. Nežiūrint to, lis nežino; arba jie galėjo 
yyHo kilnojimai^ ir pa- ^ūti atplukdyti Jenisie

jaus upe, kas sakytų, jog 
ši upė, dėl svarbių numa-

Japonijos mestoji bomba ką tuo klausimu rašyti, 
buvo padaryta iš Urani
jaus 235. Žinoma, kad 
magnetiniame išskyrimo 
fabrike Clintone kas die
ną pagaminama po 400 
gramų (apie svarą) urani- 
jaus. Produkcija “49” yra 
dvigubai didesnė...”

slaptingi pasiruošimai.
w _______ _ Tannu - Tuva gera ato-

ta tiek daug darbų ir žmo- minės bombos gamybai ne 
nių, ęunku išlaikyti, ir A- tik, kad ji nuošali, 
menkos spaudoje pasiro- dėlto, I—2 12----
dė žinių, kad sovietai ato- gana nuosaikus, žemė der
minės bombos gamybą y- Knga javais, o ganyklose 
ra sukoncentravę Tannu- 
Tuva srityje. Tai labai 
sunkiai prieinamas kraš
tas, kuriame gyvena apie 
70,000 klajoklių gyvento
jų, išsisklaidžiusių po pla
čią sritį.

Tannu - Tuva yra slėny
je, tarp labai aukštų dvie
jų kalnų eilių. Kalnai taip 
aukšti, kad juos tegalėtų 
perskristi tik stratoplanai 
(didžiųjų aukštumų lėk-

Tačiau taip svarbios pa
slaptys, su kuriomis suriš-

vimaš kraštą prilyginęs
prie badaujančių kraštų ir!”^ a 0,0 ...
britai žūsią, jeigu nebūsią} 
imtasi skubių priemonių, j

Dr. Bicknell rašo medi- pagelbėti savo vaikams, patys nieko neturėdami?! 
ciniškoje spaudoje, kad Mūsų klierikai jau turi pasitenkinti...tik beveik visai 
kiekvienas anglas Angli-'sudėvėtais rūbais, o apie sutanas nėra ką nė kalbėti: 
joje kenčiąs nuo nuolati-Įtik vienas kitas teturi seną nudėvėtą sutaną. Tad, kaip 
nio nepakankamo maitini- ■ matote, mūsų klierikai Eichštatt’e gyvena tikrai var

tomų planų, išvalyta, pa-mosi- Vienintelis

nėję maistą pasistiprina priedais, gaunamais iš savo 
.tėvų arba giminių. Mūsiškiai klierikai gi iš niekur ne
įgauna jokių maisto priedų. Juk jųjų tėvai ir artimieji 
j yra pasilikę Lietuvoje. O jei jie ir čia būtų, negi galėtų

, bet ir jaryta tinkama plaukioji-, sprendimas — pasigamin- 
kad klimatas čia ...................

UR ANT JUS SLAPTA 
LĖKTUVU J MASKVĄ
Tasai pats šnipas, Mas

kvai spaudžiant, pasirūpi
no pavogti pavyzdžius U- 
ranijaus, iš kurio gamina
ma atominė bomba ir nu
siųsti į Maskvą. Mikrosko
piniai (maži) uranijaus 
233 ir 235 kiekiai, buvo 
pasiųsti per šnipų rankas • .. - _ ,
j Rusiją. Uranijaus 235;tLuv?!>-. ®u kaimymmais 
miligramas buvo įdėtas į krasta>s Tannu- Tuvą jun- 
maį stiklinį vangelį. u' ®ia ** "daugelis perei- 
ranijaus 233 tebuvo gautai »an>U. tarpukalnių, bet ir 
tik apie dešimtadalį mlli-|J°s talP stac>oj sunkiai 
?ramo buvo sudėta i Dla- J Paeinamos, kad jose, ge- tinos ikdelį ir suvytas į i™ lavinta kareivių kuo- 
popierių. Drauge raštu bu‘| P3 Salėtų sulaikyti vISą
vo surašytos atominės armiM- . .-ooi„« — Abejoju ar net atomi-bombos gaminimo paslap- _ , /i-a. , •VnriL tik Dr M«v ™ *>°mba galėtų praskintys, kurias tik Dr. May ga
lėjo susekti. Visus tuos 
dalykus, kaip didelę bran
genybę, vienas SSSR karo

esąs'gingai.
Čia noriu pastebėti, kad mums būtų malonu ir 

jti pačioje Anglijoje dau- naudinga gauti maisto priedų riebalų formoje. Saky- 
ijrimi maisto ir užsienin va- sime CARE pakiete easnti mėsa, cukrus, riebalai, šo

koladas, kava būtų galima visai gerai panaudoti. Bet, 
manau, rasite būdus, kaip mums pagelbėti. Kaip jums 

i patogiau ir geriau, taip darykite. Prašau siųsti mano 1 - i I A .C<-» M 1 O \ L* * *-» 4-Z « r \ Dmi

mui.
Skelbiamuose raportuo-J"^uįoį“

se matyti žinių apie Tuvo- - - - 
. karvių ir jaučių — Je statomas elektros jėgai- rįau būtų 
taip, kad kraštas gali gy-įnes> varomas vandeniu •
venti izoliuotas, kas svar-, an&Hmis. Kiti raportai į maįst0 
« . . • Li r. 4- r.4-n r,

------- ---------------o----------  ----------------------1 £— 1 i • »• m n.vMvavra^,| tuo paciuo zjvrs nxxvx xzvcxo x oou. xxxu- 

slaptį ir kas svarbu------------------------------------------- Paliktll baltas apykaklesisų padėtis labai sunki; visi išbalę, kiti tarsi gyvi lavo-

GEROS VIETOS
FORTIFIKACIJOMS

Žemės paviršius — įvai
rus: lygumos, nepraeina
mi lyg džiunglių miškai ir 
uoluoti tyrai: labai geros 
vietos įrengimui apsigy
nimų - fortifikacijų. Dau- } 
gelis tarp kalnų esančių \ 
slėnių taip gilūs, kad nuo 
lėktuvų 
paslėpti 
Kalnuose 
urvai, kiti — ištisų mylių "iriasf turinčios 
ilgio. Gi už tyrų srities — 
pakankamai vandens. Di
deliuose, giliuose ežeruose 
gausu žuvies. Upės gali 
būti panaudotos laivų 
plaukiojimui ir beveik vi
sur gali būti įrengtos elek
tros jėgainės,

x !giau maisto ir užsienio va- Skelbiamuose raportuo- lįut sunaudoti maistui 
se matyti žinių apie Tuvo- pirkti Jjs nurodo Rad ge.

jei 44,000 tar
nautojų, kurie rūpinasi;vardu: Dr. Pr. Manelis (13a) Eichstatt (Bay) Pries-

1 , ... . normavimu, in-iterseminar, Germany, U. S. Zone.”
bu saugant atominę pa-;S«’elbia apte ten statomas spekcijomis ir kontrolėj Iš tos pačios Seminarijos klierikas rašo: “Čia mū- 

« • t 1 n iivrtrn n Iro o ir na GiYniriaiiTniC! ' _ 1 * v

žemės turtus. . dirbti į lauką. Jei ;naiš Maistui kaskart prastėjant, jėgos senka, o dirbti(Mokslininkų ekspedicijų istį ............................. r ...?.•> ■>........................
1 užrašuose sakoma, kad po B 40,000,000 liksią 5 
;tą kraštą jie vazineję au- mj| toj nes kitj
tcmobihais, pritaikintais arba ^mi arba iš.
vietos keliams.

TYRINĖTOJŲ 
EKSPEDICIJOS

Mažiau paslapties laiko
ma dėl žemės ūkio toje sri
tyje: ten esą apie 15 mili
jonų akrų javams augti 

žemės. Esąs į- 
steigtas tinklas valdžios ir 
kolektyvinių farmų, ir jos 

į nemažai

gausu kuprių, arklių, a-

žvalgybos gali tinkamos ‘ 
ištisus miestus.

yra didžiuliai

ti praėjimą kariuomenei, 
— sako vienas stebėtojas, 
nes reikėtų sunaikinti visą 

i - - - . - .?2;\- nomra tarpukalnių sargybą, betatstovybes narys Kanado-. .**. .ten yra sritis tokio didu
mo, kaip New Yorko ir 
Maine valstybės draugėje.

ČIA SSSR KAŽKĄ 
. RUOŠIA

je slapta pristatė lėktuvu 
į Maskvą. Vėliau, rusų 
šnipui Guzenko atskleidus 
tas paslaptis, buvo susek
tas šnipų tinklas ir ta įdo
mi medžiaga paskelbta* Kad bolševikai čia ren-v •

Senelių Prieglaudos Šventinimas
Ir Naujos Anglijos Lietuvių 

IŠVAŽIAVIMAS 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme 

Thotcher Street Brockton, Mase.

ūkio mašinų.
Pereitais metais į Tuvos 

sritį buvo pasiųsta nema
žiau J 
grupės ir 
susekimui apie metalų ir 
kitus naudingus sluoks- 

: srityje.

tenka nejuokais. Jau keli iš mūsų, sveikatai nusilpus, 
atsidūrė ligoninėse, turėjo nutraukti studijas.”

Panašiai yra ir kitur. Nemaža šitų žmonių serga 
džiova, trūksta jiems apvalkalo. Mes galime ir turi
me savo kraujo ir tikėjimo broliams padėti.

Keno gera širdis atsilieps į šį paraginimą, Kunigų 
Vienybė mielai siūlo savo tarpininkavimą.

Tremtiniams trūksta maisto, rūbų, knygų. Prašo-

mirsią badu.
!

Jis nurodo, jog 1600 kalo
rijų pakanka 162 cm aukš
čio vyrui, jeigu jis per visą | 
dieną gulėtų šiltoje lovoje,i me siųsti nors dešimtinę CARE siuntinuko užsakymui 
o 183 cm. aukščio vyrui, . ar kitokių aukų:
gulinčiam lovoje, reikia! Rev. John Boll, 1703 Jackson St., Scranton, Pa., arba 
jau 2000 kalorijų, norint 
palaikyti sveikatą.

Nenormuotos daržovės, jautrų atgarsį jūsų, broliai ir sesės, širdyse. Už kilnius 
bulvės ir žuvys, 1 
namie, sudarančios per

Rev. F. M. Juras, 94 Bradford St.. Latvrence, Mass. 
Pasitikime, kad šis žodis nelaimingųjų vardu ras

namie,
dieną dar 450 kalorijų 

kaip' 32 tyrinėtojų Pned»' J,s P^tebi jeigu 
5 eksoedicijos P'ras neva>80 , restorane,

V ” O C V i’ 7 -

valgant darbus Dievas šimteriopai atlygina.
Kun. P. M. Juras,

K. Vienybės pirmininkas.

tai jo maisto kalorijos e-j 
sančios toli nuo 3,000, ku- 

ypač tarp m?us~tojį sritjd^ Visoms Trios reikalingos 
kalnų, kur natūralines sie- ĮOms ekspedicijoms vado- - -----------
nos jas visai apsaugotų vavo gabiausi SSSR moks-.
nuo oro žvalgybos ar lėk- lininkai ir inžinieriai, kas! Kiekviena normali zmo-

- - - - na, kuri valgo pietus na-
ypatingą* dė- mie- gaunanti 400 kalori- 

jų, mažiau negu reikalin-

tuvų atakų.
GAUSU ŽEMĖS TURTŲ į sritį kreipia
Kas nuostabiausia, kad 

tuose kalnynuose — gausu 
mineralų: daug kur ang
lių sluoksniai išeina i 
paviršių. Randama: gele-

Labor Day-
Rugsėjo - Sept. 1 d., 1947

DIENOS PROGRAMA:
10:30 vai. Iškilmingos Šv. Mišios atvirame ore. 
12:00 vai. Svečių priėmimas — pietus.
4:00 vai. Senelių Prieglaudos šventinimas.

Palaiminimas Avenčiausiu Sakramentu 
ir kalba: J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselės ir Rėmėjų Kuopos 
kviečia visus lietuvius dalyvauti ir aplankyti Motiniš
ką Namą ir Seneliams naujai įtaisytą Prieglaudą. Savo 
atsilankymui paremsite Seselių vykdomus darbus ir 
prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.

Įsigyk Angliškai-Lietuvišką žodyną
Engfish-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas,

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 užsisakytu

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

norma- nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas, 
liam ir dirbančiam žmo-

i

sako, kad vyriausybė j tą

Imesj.
; Žinoma, atominės bom-,^a- _
bos gamyba yra labiau- . Dr- ?“kn®» pareiškė, 

/šiai Rusijos saugoma pa-'*®.. mmimalus kalorijų 
neJ f slaptis, bet jeigu Rusijoje skaičius esąs apskaiciuo- 

k.. . , /yra “Atominis miestas”,draugijos:ir
žies, vario .aukso, sidabro, tai jo reikėt ieškoti Tu- JĄValstybių Tyrimo Ta- 
avinn nlafinnc imdimns 1 lrvhn«\jVoje: čia yra uranijaus 

'sluoksniai, čia yra kiti 
reikmenys naujo pramo
nės centro kūrimui. Tai y- 
ra labiausiai 
Kinijos pusę, 

; lengviausiai 
kraštas visoje Sovietų Są

jungoje. 1
rašo “The Russian Re- 
view, “]

PATOGI VIETA ATSI
SPIRTI ATAKOMS

Stipri įgula, 
vas atsargas, galėtų neri-j-------------
botą laiką spirtis prieš Aš nenorėčiau 
daug kartų didesnę puolė-, 

| jų jėgą. Tuva galėtų gin-■ 
!ti’s*nęt„- prieš stratosferi- 
įnius lėktuvus, turinčius a- 
tominius ginklus. Tas ir 
lenkia manyti, kad Rusi-

švino, platinos, irridijaus, 
radijaus, mar.ganio, as
besto, grafito, deimantų ir 
kitų vertingų akmenų, 

'kristalų ir kitų mineralų 
ir metalų.

Rinkimų proga paskelb
tos žinios rodo, kad Tuva 
buvo padalinta į 17 balsa
vimo sričių ir 4 miestus 
(Kyzyl, Chadon, Turan ir 
Šagonar). Kitų rinkiminių 
sričių centrai vadinami 
miesteliais. Tas atkreipia 
dėmesį, nes iki šiol toje 
klajoklių šalyje nebuvo 
žinoma tiek daug mieste
lių. Iš to matyti, kad čia 

i atsirado naujos sėslių vie
tos ir k£d naujaiA atvyku
sių žmonių skaičius pra- 
šoksta vietinius klajok
lius.

I •

Šiuomi siunčiame $. 
, i kai - Lietuvišką Žodyną,rybos.
Jo išvados padarytos tuo! 

pagrindu, kad praktiškai' 
_ daugiau britų valgo na- 

nuošalus G Pį^'l
Azijoje) ir 
apginamas

karnai lėšų valgyti resto
ranuose.

- ■ į

cvvkiu . atominLs miestaq vra(Plačiau apie tai atommis miestas yra!, Tuvoje, nors, suprantama,
hm Russian Re- . . . Rusįios kabo oe.\
Magazine Digest”). Jležinė uždanga, 

smulkmenų apie 
ku susekti.

turinti sa-, Dr. J. Prauskis.

daugiau 
tai sun-

nustoti 
tos laimės tikėti busimąjį 

■gyvenimą. Aš pasakyčiau 
net; kad visi,’kurie .ąesitiki 
busimojo gyvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirę.

Goethe.

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Vardas .
Adresas

į LIETUVIO KUMEČIO VAIKO 
| Kelias

*

PREZIDENTO KĖDĖN

KANKINIO MIRTIN...
Skaitykite Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimus apie 

i Aleksandrą Stulginskį, buvusį Lietuvos prezidentą.
Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimai spausdinami

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

turiningų straisnių, naudingų pasiskaitymų.

“AMERIKA”
; 222 So. h'inth Street, Brooklyn 11, N. Y.



Fenkud'enis. Liepos IS. 1947 darbininkas R

V isi Keliai Veda Į Seselių Pikniką, Putnam, Conn.
Sekmadienį, Liepos-July 27 d., Nekalto Prasidėjimo Vienuolynan

ADRESAS: R.F.D. 2, Putnam, Conn. Įžangos nebus. Svečiai bus pavaišinti skaniais lietuviškais pietumis. Bus šventinamas 
lietuviškas kryžius, gražus vaidinimas “Pavergta Lietuva”. Seseles visus kviečia dalyvauti.

<

KAS
: GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE
* -r----- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ti-

BALF’o 66 Skyriaus Valdyba, Lowell, Mass.

NORVOOD, MASS
I

Mirimai
Antradienį, liepos 15 d.
Alena (Straznickaitė) Baltado- 
nienė. gyv. 37 Sturtevant Avė. 
Ji sirgo ilgą laiką. Mirė Nor- 
woodo ligoninėje.

Palaidota iškilmingai liepos 
17 d. iš šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios Highland kapuose.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną Baltadonį. 
tris dukteris ir du sūnus.

mirė

Pereitą šeštadienį, liepos 12 
d1, mirė Vladas Virginski (Vi-

p. V. Sereika yra Šv. Jurgio kuopą pp. A. Lyons ir B. Ado- 
Da- maitienė.

P. į I
d.

’kyti savo kitą sūnų, kuris buvo Į Į Moterų Sąjungos seimą, ku-j 
vedęės (jo žmoną nesenai mi- ris įvyks rugpiūčio mėn., Hart-, 
rė). ’ford. Conn., vyks atstovauti j

į I
lietuvių par. vargonininku, 
bar jį pavaduoja muzikas 
Klonis iš Brooklyn, N. Y.

—i
i Liepos 10 d., parapijos svetai- ir giedamos egzekvijos šv. Jur- 

BALF 22 skyriaus gio lietuvių par. bažnyčioje už 
susirinkimas. Pirmininkas A. a. a. kun. Stepono P. Kneižio 
F. Kneižys. pasveikinęs naują vėlę. Šias šv. mišias užprašė 

pa- PP- Mickūnai, šeštadienį, liepos 
bažnyčios kvietė jį BALF skyriaus Gar- 19 d. įvyks giedotos šv. mišios 

bės pirmininku. Kun. Norbutas už a. a. kun. Kneižio vėlę, ku- 
kvietimą priėmė ir pasižadėjo rias užprašė Altoriaus Berniu- 
pagelbėti skyriui tęsti labdary- kai.
bės darbą. -------------

Drabužių ir avalinės rinkimo Pirmadienį, liepos 21 d. vaka- 
komisija išdavė raportą. Surin- re, parapijos svetainėje įvyks 

.j.._ ko virš 3.000 svarų drabužių. Lietuvos Vyčių kuopos susirin
kai ir sūnus Edmundas laimin- P- Jurgis Versiackas pasižadėjo kimas.

Colorado. gauti sunkvežimus nuvežimui į LRKSA 81 kuopos susirinki- 
padarė Centro sandelį, o p. Petras Ra- mas įvyko antradienį, liepos 15. 

kauskas pagelbės sukrauti. -------------
p. Petras Blažys pasiūlė, kad p. A. F. Kneižys, ketvirtadie- 

kiekvienas lietuvis - lietuvaitė, nį, liepos 17 d., išvyko į New 
kurie ašgali .aukotų mažiausia Yorką dalyvauti susirinkime. į 
$10.00 lietuvių tremtinių šelpi- kurį kun. Dr. Končius, BALF 
mui per BALF'ą. Jis pats tuo- pirmininkas, pakvietė po du at-į 
jau paklojo $15.00, o dar 810.00 stovus iš visų lietuvių centrali- 
pasižadėjo duoti vėliau. Kiti na- nių organizacijų, 
riai aukojo po $10. $5.00 ir ma- --------
žiau.

Nutarta BALF vajų atnaujin- d., Balch aikštėje žaidė baseball 
ti rugsėjo ar spalių mėnesyj.

*

Penktadienio rytą, liepos 18 
bus atnašaujamos šv. mišios

šinskas). 43 m. amžiaus, gyv.'nėje įvyko
44 Austin St. Mirė staigiai nuo 
širdies atakos. Palaidotas iškil
mingai liepos 14 d. iš Šv. Jurgio kleboną, kun. F. Norbutą, 
lietuvių parapijos 
Highland kapuose.

Paliko dideliame
žmoną Marijoną, vieną 
Vladą, tėvus, tris seseris 
brolius.

nuliūdime 
sūnų 
ir du

pp. Vadas ir Marijona Šerei-

gai pasiekė Denver.
Jie per tris dienas
2.123 mylių kelionę automobi
liu. pp. Sereikos nuvyko aplan-

A j- A
Ona Nadzeikienė

Mrs. Julia
Solo giedojo p. Ona

Onos ir Apaštalavimo 
i bažnyčią ir išnešant.

Kazys F. Kazlauskas, lai-

me
ną.
Šv.

Nadzeikienė paliko didelia- 
Kazį Nadzeiką ir sūnų Jo-

Liepos 4 d. mirė Ona Nadzeikienė. 56 m. amžiaus, 
gyv. 7 South St.. Nashua. N. H. Palaidota iškilmingai 
liepos 7 d. iš Šv. Kazimiero lietuvių par. bažnyčios Šv. 
Kryžiaus kapuose. Šv. mišias atnašavo kun. Juozas 
Bucevičius. MS.. asistavo kun. J. Piszczalka. MS., ir J. 
Jaworski. MS. Gedulo mišias giedojo kvartetas: varg. 
Jonas Tamulionis. p. Ona Skirkevičienė, 
Boucher ir Leonas Tamulionis.
Skirkevičienė.

Garbės sargybą sudarė Šv. 
Maldos draugijų narės. įnešant

Garbės karstnešiais buvo: Rožė Klimas. Marijona 
Velishka. Marijona Matioška ir Uršulė Augunas. Šv. 
Onos draugijos narės. Pp. Julia česnulevičienė. Teklė 
Mitchell. Anelė Zautrienė ir Ona Utkienė, Apaštalavimo 
Maldos draugijos narės.

Karstnešiais buvo: Aleksandras Mizoras. Juozas 
Augunas. Juozas Staniulis. Vincas Navickas. Adolfas 
Čaplikas ir Aleksandras Latvis.

Laidotuvėse patarnavo 
dotuvių direktorius.

A. a. Ona (Martušytė) 
nuliūdime savo vyrą p.
Šiame mieste pragyveno 36 metus. Priklausė prie 
Onos draugijos. Apaštalavimo Maldos, Lietuvių R.

K. Susivienymo Amerikoje ir LDS 65 kuopos. Buvo uoli 
parapijos narė.

p. Kazys Nadzeika yra įžymus veikėjas parapijoje 
ir organizacijose, ypač LDS organizacijoje.

LDS Centro Valdyba ir LDS 65 kuopos. Nashua. 
N. H., valdyba ir visi nariai reiškia gilią užuojautą p. 
Kaziui Nadzeikai ir jo sūnui Jonui mirus jų mylimai 
žmonai ir motinėlei.

A. a. Onos Nadzeikienės vėlei lai Dievas suteikia 
amžiną ramybę!

Geriausi Amerikos 
Grynakraujai 

Prasideda 2:00 P.M<
Double Baigiasi 1:40 P. M.

'V,

SCBATOS ĮDOMYBĖS

THE HANNAH DUSTIN HANDICAP
Sudėta $15,000

Kumelaitėm ir Kumelėm. Treigės ir Senesnės 
Mylia ir Sešioliktadalis

EI — B. A M. ir Bušai iki galo
Daug Karams Vietos Dykai

Į Sekmadienį, liepos 20 d.. 8 
vai. rytą Moterų Sodalicijos Ko
munijos diena.

________
Neseniai pas pp. Lyons. gyv. 

Prospect St.. lankėsi pp. Medlin 
(Medlinskai) ir pp. Glovick 
(Glavickai) iš Grand Rapids. 
Mich. Jie taipgi aplankė gimi
nes So. Bostone.

iI
|

Sėdi (iš kairės į dešinę) — S. Kundrotas, ižd.; Vladas Paulauskas, pirm., ir kleb. kun. Pr. 
V. Strakauskas, Garbės pirm. Stovi (iš kairės į dešinę) — P. Saulėnas, fin. rašt.; J. Kasparavi
čius, vice-pirm.: V. Ramanauskas, prot. rast., ir K. Bandzevičius, direktorių tarybos narys.

Lowell’io lietuvių kolonija nedidelė. Yra apie tūkstantis lietuvių. Bet kai užsimoja atlikti kokį 
nors darbą dėl Lietuvos ar lietuvių tremtinių, tai pralenkia ir didžiąsias lietuvių kolonijas.

. . į Birželio 21 d. š. m., BALF 66 skyriaus vadovybėje, turėjo aukų rinkimą — Tag Day. Surinko
Sv. Roko par. a toriaus miu- 735 qo, kuriuos skiria lietuviams tremtiniams šelpti. Tai stambi suma. Reikia pasakyti, kad 

ai su v. urgio par. a tonaus q tai Lowell'is pralenkė kitas kolonijas.
berniukais. Brocktonieciai lai
mėjo.

I
Į
t

Pereitą sekmadieni, liejas 13

Šiomis dienomis iš Plymouth. 
Pa. buvo atvykę p. Petras Pet
rauskas ir sūnus Petras pas gi
minaitį p. Petrą Rakauską, gyv. 
St. George Avė. p. Petrauskas 
yra p. Petro Rakausko motinė-' 
lės brolis.

VISI Į LIETUVIŲ DIENĄ!

Tag dienoje dirbo ne tik senesnieji, bet ir jaunimas. Štai mūsų darbininkai - darbininkės — 
aukų rinkėjai:’ A. Kučins^ienė, J. Varenauskas, J. Balkus, O. Saulinienė, E. Paulauskienė, A. Ra- 
meneckienė, M. Rudis, E. Kamilaitė, E. Vilkišiūtė, R. Stanilonis, O. Baumilienė, A. Dravinskaitė, 

’ J. Kavaliauskaitė, E. Mikšienė, M. Blazonis, M. Malay, R. Vilkišiūtė, K. Žukauskaitė, P. Stepa
nauskas, J. Varanauskas, P. Narankevičienė, A. Tutkienė, J. Balkis, M. Ramanauskienė, E. Ta
mašauskaitė. A. Vilkišius, Jr., A. Voveris, B. Čepaitis, P. Zapniskaitė, O. Lebednikaitė, P. Voveris, 
V. Masilionytė, S. Kriaučiūnas, O. Kasparavičiūtė, J. Čepaitis, A. Saliukienė, Petras Saulinas, P. 
Vilkišius, M. Didikaitė, P. Slivauskaitė, E. Baumilaitė ir A. Raudelinaitė.

Aukų rinkimui vadovavo kleb. kun. Pr. V. Strakauskas ir visa EALF skyriaus valdyba. 
Visiems ir visoms pasidarbavusiems priklauso nuoširdi padėka.

RUGPICČIO 3 D. 
Mount St. Francis, 

Greene, Maine

LAVRENCE, MASS CHICAGO, ILL
Parapijos Piknikas

Parapijos išvažiavimas įvyks
ta sekmadienį, liepos 20 d., pa
rapijos vasarnamyje, Palango
je, Methuen. Kunigai ir rengi
mo komisija kviečia visus para
pijiečius ir prietelius dalyvauti

sios Anglijos Lietuvių Dieną, ir maloniai praleisti dieną atvi-j 
kuri įvyks rugpiūčio 3 d.

Maine gamta jus paims už 
rankos ir vedžios po gražiuo-

Jūs. malonūs šio straipsnelio sius miškus, po plačiąsias gėlė- 
skaitytojai ir gerieji mūsų prie-’mis kvepiančias lankas, pagal 
teliai, tuojau apsispręskite ir melsvus ežerus. Čia jūs pergy- 
nutarkite važiuoti į Maine šią vensite ir pajusite tikrąją jau- 
vasarą, o džiaugsmas ir malo- nystę. nors jau būtumvte ir per- 
numas bus užtikrinti. Jūs savo žengę josios slenkstį. Čia tikroji 
gyvenime taip sveikame krašte poezija, čia taurioji meilė, čia 
dar nesate buvę. Sakoma, jei sveikas pasilinksminimas, čia 
kas Maine atostogauja, tas de- atsigaivina kiekvieno širdis.

| šimt metų ilgiau gyvena. Čia iš 
tikrųjų pajusite daug smagu- smą ir malonumą.
mo, patirsite daug linksmumo, gaus, kuris nesvajotų praleisti 
užmiršite visus vargus ir nema- valandėlę toli nuo aprūkusio 
lonumus, kurie taip baisiai miesto, po atviru dangumi, 
trumpina žmogaus gyvenimą, j tarp žaliuojančių laukų, prie 

Daugelis, atvažiavę, dairosi, gražaus ežero. Gamta tartum, 
nežinodami 1 
jūs, lietuviai, turite < 
geriausius prietelius, Tėvus meiliai priglausti, 
Pranciškonus, kurie ištiestomis bangos užliuliuoti 
rankomis jūsų laukia ir visu jonių miegu, 
nuoširdumu jus priima. Jūs čia1 
kaip pas savuosius atvažiuoja
te, rodos, kad būtų artimiausios 
giminės. Jų vienuoliškas papra
stumas ir šv. Pranciškaus pa
liktas linksmumas taip sužavi jie aukojo netalpinsime. Talpi- 
kiekvieną. kad nebesinori ir name tik ALRK Federacijos, 
skirtis. Nenoromis išsprunka1 ALT, BALF ir LDS organiza- 
žodis: mums čia gera būti! Kas cįjų aukotojų sąrašus. Toks y- 
to nežino, tegu pamėgina šią'ra LDS Centro Valdybos pa- 
vasarą. atvažiuojant į Naujo-J tvarkymas.

Vasara visados atneša džiaug- j mas 
Nėra žmo-

rame ore prie ežero.
Šeimininkės, vadovybėje p. 

L. švenčionienės.pavaišins visus 
skaniais pietais ir užkandžiais. 
Vyriausias išvažiavimo šefas, 
Petras Jeskelevičius su visa ei
le pagelbininkų ir pagelbinin- 
kių, užtikrina, kad visi linksmai 
praleisite popietį. Galėsite pa
simaudyti ir pailsėti Palangoje, 
ir pasidžiaugti su parapijie- 

jčiais ir draugais. Pelnas skiria- 
parapijos Statybos Fondui.

PROVIDENCE, R. I
Metinis Piknikas

Šv. Onos draugijos metinis 
kur apsistoti, bet viliote vilioja, išskėstomis ran- piknikas įvyks sekmadienį, lie

čia savo komis norėtų tave apkabinti ir;P°s 20 d., Klaipėdos parke,
lietuviš- 
šokius. 

programa. Visi 
skaniais valgiais

jonių miegu.

o švelnutės 
saldžiu sva- 

Barnabas.

Redakcijos Atsakymas
Waterburv, Conn., Korespon

dentui. Aukotojų vardų ir ką

I 
I

Gėlės Iš Oro Kris Ant Dariaus- 
Girėno Paminklo. — U. S. Ar
mijos Lakūnai Atliks Įspūdin
gą Oro Programą, Minint Mū

šy Didvyrių Žuvimo Sukaktį.— 
U. S. Svečiai iš Dviejų 

Stovyklų.
v

Padėka Iš Tremties, 
Vokietijos

Dariaus - Girėno tragiško žu
vimo 14 metų sukakties minėji
mas įvyks liepos 27 d.

Minėjimą ruošia Dariaus - 
Girėno Posto 271, American 
Legion; taipgi dalyvaus. ir Don 
Varnas Post, 986.

už tokį gerą darbą atly-

Gros geras orkestras 
kus ir amerikietiškus 
Bus ir dainų 
bus pavaišinti 
ir gėrimais.

Šio pikniko 
parapijai. Taigi rengėjos tikisi 

(gausios publikos, vietinių ir iš j 
kitų kolonijų. Specialus bus’as; 
veš žmones 2 vai. po pietų nuo j 
Union Trust bankos, Olneyville.i 
ir 2:30 vai. nuo lietuvių para
pijos bažnyčios. Jokios įžangos 
į parką nebus. Rap.

jjelnas skiriamas

Širdingiausią padėką siunčia
me iš Europos mūsų aukštai 
gerbiamai poniai Veronikai 
Shimkienei, gyv. Newton 58, 
Mass., už jos didelį pasiaukoji
mą. p. Shimkienė mums lietu-

jviams yra daug siuntinių su rū
bais atsiuntusi iš Amerikos, už 
kuriuos mes jai esame labai dė- 

1 kingi.
I Taip pat tiems žmonėms, ku
rie prie siuntinių prisidėjo, 
daug, daug kartų dėkui. Dievas 
Jums 
gins.

Rengimo komitetas jau turi 
žinių, kad U. S. Army Air Corps 
vadovybė į minėjimą atsiunčia 
iš Riverside, Califomia, stovy
klos du lakūnus, Colonel P. Hill- 
man ir Lt. Tom Blazina. Pasta
rasis yra lietuvis ir mūsų posto 
narys. Jie dalyvaus oro prog
ramoje su P-80-A Jet Propelled 
lėktuvu.

I
Prie Dariaus - Girėno pamin

klo, Marąuette Park, iš Wash- 
ington atvykęs Congressman 
Fred E. Busbey pasakys kalbą. 
Dr. F. P. LeVan, Dariaus - Gi
rėno Posto narys, savo lėktu
vui skraidydamas virš Marąuet
te Parko, barstys gėles ant Da- 

iriaus - Girėno paminklo. Įsitė- 
! mykite .viskas įvyks liepos 27 
d. prie Dariaus - Girėno pamin
klo. Paminėjimas prasidės dide
liu legionierių paradu.

J. A. Mickeliūnas,
Publicity Chairman.

U. Bajorienė, 
ir kiti lietuviai

U. S. Zone.
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VIETINĖS ŽINIOS
1

ŽINUTES

Atostogauja. Kun. Bronius J.
Rusteika šiuo laikotarpiu vieši lSo. Bostone, pas tėvelius. Tėvas 
So. Bostone ir apylinkėje. Sek- Vosylius 
madienį laikys sumą. Po šio peliono 

į Lietuvių 
j Conn.
! Patariame South Bostonie- 
i
čiams, kas nori lankyti Lietuvių 
Kolegiją ar įstoti į lietuvių vie
nuolyną, pasitarti su profeso
rium kun. Jonu Vosylių, MIC. 

į Tėvas Vysylius, sekmadienį, 
laikys šv. mišias 11:30 A.M.

DAKTARAI
e♦---------------------------------------------------- <

ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Brondvray 

So. Boston, Mass.

. Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai
•ettadleniais nuo 2 iki 8-tai.

Dr.ILPasakarak
DR. AMELIA E. BODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mana. 

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.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.

Ekskursija Į Lietuvių Dieną Maine Vasltybėje
sekmadienio rengsią grįžti į sa
vo mylimą Kansas.

Kun. Jonas Vosylius, MIC 
leidžia savo trumas atostogas

8 *
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: Bostono Lietuvių Tag Day 
Aukotojų Sąrašas

grįžęs iš laivyno ka- 
pareigų, mokytojauja 
Kolegijoje, Thompson,

Į Tėvas Pranas Jakimavičius, 
S. J., lankosi pas tėvelius ir pa
žįstamus. Jis rengiasi į misio
nierius pagonų tarpe.

BALF 17-tas Skyrius
Dėkoja

Tel. TROwbridge 8330

J.RepsWs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

ĮVAIRŪS SKOBIMAI
e ■0

Šeštadienį, Rugpiūčio 2 d., 1:15 P.M
iš South Bostono ruošiama

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mara. 
Tel. Parkw«y 1233-W

Gegužienė, Antanas Ivas, Peter 
Jokubėnas, Agota Kalinauskas, 
Dr. Anthony L. Kapochy, Ket
virtis & Son, pp. Jake Manikas,1 
Francis Piekavičius, A. Waley- 

>ko, T. Zaretskaitė.
| Po $1. — Antanas J. Alekna, 
{S. Butkus, Dr. M. Casper, Peterį 

yyor_Chapas, DiMaggio B ros., Adaml 
kers of America Lietuvių sky-į Grinevičius, Joseph Kalinaus- 

j rius 149 — $100. i kas,
| Po $25 — L------ ------ -------

i
Į

Čia paduodama stambesnių 
ir

I

I
kavo ir gana

smulkesnių aukotojų vardai, 
kurie tapo paimti. Daugelis au- 

stambiai. kurie 
savų vardų nepridavė. 

j Amalgamated Clothing

Mamertas Karbauskas,
Boston Beer Com-'James Keulenas, D. Marcelo- 

1 — ■ •- ■ - — o_ - v IR.IIIHJIII ibfvair m a pany, Jonas Kasmauskas. Sta- nienė. Paul Mikalauskas, Peter| Naujosios AngnjM LIETUVIU DIENĄ Mauni įys5Mockus. James strigūnas, Mikalauskas, Peter Motejunas.
SL Francis. GREENE. MAINE. Polish - American Citizens Club Joseph Petchel, Spectra Sound

of S. Boston, Walworth Loka- System, Alexander Waliackas, 
; Marijona Žilinskienė.

Viso surinkta $3,546.75.

Ekskursija Autobusais
i

I
Iš Maine | South Bostoną ekskursija išvyksta las 2394.

Sekmadienio Vakare rugp. 3, 8 P.M.
Bilieto kaina ten ir atgal — $6J6. Ekskursijos 
bilietus galima gauti DARBININKO 

tracijoj. South Bostono ir pas plati
Kurio iš So. Bostono ir
■m^mSTudlp^BL■Ltriakti prie DARBININ- karais- Peter & Dick

šiaisBostone, birželio 28 d., 
metais įvyko vieša rinkliava — 
“TAG DAY”, BALF skyriaus 
vadovybėje.

Valdyba ir specialės komisi
jos dėjo pastangas, kad ši rink
liava pavyktų. Tikėtasi daug 
darbininkų, deja, čia teko apsi- 
vilti. Bostonui buvo permažai. 
Tačiau, dirbantieji parodė didelį 
nuoširdumą — artimo meilę 
broliams tremtiniams, nes die
na pasitaikė labai karšta, gi 

i gatvėse, o ypač mieste reikėjo 
daug kantrybės ir pasiaukoji
mo, kelias valandas išstovėti.

Taigi šia proga skyriaus val
dybos ir brolių tremtinių vardu 
reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems, kurie prisidėjo, kad ši 
rinkliava būtų sėkminga.

Atskirai, norisi tarti žodį dar
bo komisijoms, radio vedėjams 
pp. Minkams ir p. Ant. Knei- 
žiui, kurie netik per savo veda
mas radio reklamavo dykai šią 
rinkliavą, bet ir savo įtaką pa
naudojo tarp amerikiečių radio.

Dėkojame kun. klebonui P. 
Virmauskui, lietuviškiems ir a- 
merikoniškiems laikraščiams, 
laidotuvių direktoriui D. Zalet- 
skui, kuris visus rinkėjus, išei
nant į darbą, nufilmavo, vi
siems automobilistams, kurie 
išvežiojo ir parvežė darbinin
kus. Amerikos Lietuvių Piliečių 
draugijai už leidimą salės nau
dotis susirinkimams; Sandaros 
kuopai už leidimą salės susi-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

! 323 W. Broadwayf So. Boston* Mass.
Tel. ŠOU 9772

30B0M

Užsisakykite Toiiiko ta Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

GraftOn Ava., Islingten. Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Registruokitės Ekskur
sijai į Maine

Kurie iš lietuvių mano vykti 
į Maine, į Tėvų Pranciškonų 
vienuolyną miške, Greene, 
Maine, ruošiamą Lietuvių Die
ną, rugpiūčio - Aug. 3, tai pra- 

jšomi tuoj užsiregistruoti “Dar
bininke”. Busais iškeliausime iš 
Bostono rugp. 2 d., 12:30 vai.
vidudienį. Grįšime sekmadienio 
vakare. Jei atsiras pakanka
mas skaičius keliautojų, tai ga
lėsime gauti tai kelionei privatų 
busą, kurs visą laiką bus su ek
skursantais. Todėl Bostoniečiai 
ir apylinkės lietuviai tuoj užsi
registruokite. Kom.ii Po $10 - William Andriunasj

Antanas Asmanskas, Boris Be- į
verage Company, Stanley:

Admillis- Chase. Columbus Tavern, Dai
nos Draugija, Jonas Gegznas, 

UM -* —--------- - rr- --------1--- ’ ^g",^‘
m Diana ua-s Mazutaitis, Dr. J. L. Pasa-Izas> gyv- M St.,

___________’ - ---------- " ’ * , Peter & Dick Tavem,; lėktuvu skrydo į savo giminių BALF 22'skyriaus susirinkime, 
*RMKton,"IMobs. PP" Pe^raus^a*’ Andriejus Pine-;vestuves Philadelphijon. Ture- -

I. ii U*. Klemensas Sebetsky (to-ljo laimingą keiionę ir maloniai

Lėktuvu Į Vestuves Lankėsi

latintojus.
>OS miešti} SU A. Godaitė, pp. J. Kropai, Ig

Liepos 4 d. švenčių metu
Aleksiūnas ir jo sūnus Juo- 

So. Bostone,

j p. Veronika Šimkienė iš New- 
P* ton lankėsi “Darbininke” lietu

vių tremtinių reikalu, p. Šim
kienė ir jos sesutė dalyvavo

Kelione autobusais j Maine raožiama ir iž ““ ,T"! 
BROCrrONO, CAMBRIDGE. NORWOODO.'Xra,, l' ;. L'un 
LAWRENCE. LYNNO ir kitų Bostono apylinkes Cafe strand Cafe p & K Va. 
miestą. Keliones palengvinimui būtą labai ge- siliauskai, Kazys Vileišis, 
rot jei šiuose miestuose susiorganizuotą kelio 
nes renginio komitetai.

Iš So. Bostono ekskursi]aiįai vadovaus Alek
sandras Ivaška. Vietas prašome užsisakyti tuo
jau. Telefonuokite: Šou 5961 arba Šou 2 80,
rinkti po rinkliavos; visiems 
aukotojams, o daugiausia, tai 
rinkėjams, kurie pasišventė 
karštyje ir surinko gražią sumą 
pinigų šelpimo darbui.

Mes savo, komisijų, valdybos 
ir tremtinių vardu,
širdingiausią padėką. Ačiū!

Pranas Bazvadauskas, pirm. 
Anelė Januškevičienė, sekr.

reiškiame

praleido laiką pas gimines.

Gavo Tag Day Atvaizdus 
Su Gubernatoriaus 

ParašuI Dr. Pauline Luzackas $9; 
' Narragansett Brevvery Compa-

vadovaus Alek- ny — $8.
Po $5 — pp. J. Akunevičiai, 

Julia Ambrasaitė, Peter An- 
arusiunas. W. Anesta, L------

Mary Kleponis, Ona Alisavičiū- Apsiega. P. Baltrusiunas. F. J. n*us kostiumus, pas Massachu- 
te, Adolfas Dabrickas, D. Rum- cociii^, AIexander Bernotas *ictts gubernatorių, ir is jo ga- 
skas, Stephen Contons, Jr., An- Blinstrub’s. 1 
drew Yuga, Antanas Norvaiša, Gailienė, T" ‘ 
Jonas Januškis, Marijona Kris- Grimai. I 
taponas, Helen Žukas, Anne jonas Jankauskas, Jennie Kar- 
Gedaitis, Ona Valienė, Julius ionįSi p. Kiburis. Antanas Klin- 
Sakevičius, Antanas Laurutis. ga pr Joseph Mikalonis, Alex- 
Adelė Varžinskaitė, F. Martin- ander Mizara, V. Mockapetris, 
kus, J. P. Tuinila. Birutė Svi-'g. Neviera, Eva Norkienė, D.

Lietuvaitės, kurios dalyvavo
i BALF 17-to skyriaus delegaci-

Povilas'j0-^ vilkėdamos lietuvių tauti-

liepos 10 d., Norvood, Mass., ir 
pasakė kalbelę.

į Lankėsi K. Vosylienė,* kun. 
j Jono Vosyliaus, MIC. mamytė.
Atsilankymo proga p. Vosylie- 

■nės “Darbininkui” paremti au
kojo $1.00.

Lankėsi iš Miami Beach, Fl. 
pp. Ig. Kodžiai, ilgamečiai LDS 
nariai ir nuoširdūs “Darbinin- 

*' ko” rėmėjai.

Padėka

! 
I

Lietuvių Tag DiyDetfMe
Čia paduodama aukų rinkėjų 

Bostono gatvėse sąrašas ir kiek 
kuris maždaug surinko.

Amelia Tataronytė $136.02; 
Veronica A. Shimkus — $91.69.
M. Gailienė — $75.95; Antanas 
Matioška $75.28, ($40 šios su
mos surinkta iš Kingston Clo
thing Co. darbininkų); StefaniajHilda Baltis, Charles Protaps 
Averkienė — $60.16; Ona Ve-į1^“”^ “
nienė — $58.00; Steve Valkevi-j 
čius — $55.09.

Nuo $40 iki $50
Karolina Auskelis, M. Michel-i 

8onienė, Anna Valkavičienė, ■ 
Uršulė Saduskienė, Julia Bar
tusevičiūtė.

M. V. Bratenienė,,vo pirmutinę auką Bostono lie-. Lietuvių Dienos (Liepos 4), 
le, F. Grendelytė, pp.Įtuv^ “Tag dienai, šiomis die- Marianapolyje Bostono sky- 
Dr. Paul J. Jakmauh,'nomis 8avo iš gubernatoriaus o-' riaus rengėjų vardu širdingai 

fiso po kopiją visų nuotraukų dėkojame visiems gerb. Dvasiš- 
padarytų tąja proga. Ant vie- j<iamSi toje šventėje dalyvavu- 
no iš tų atvaizdų padėtas šioks; giems, darbu ir aukomis prisi- 
gubernatoriaus parašas: “To; dėjusiems biznieriams, T. Ma- 
Miss Lilian Romanskas’, kitas rjjonų rėmėjams, p. O. Ivaškie- 
“To Miss Veronica Ivanaus-' neį įr joS jaunimo grupei už 
kas’. With best wishes, Robert gražiai atliktus tautinius lietu- 
T. Bradford, Governor of Mas-.yjgįyg šokius, daug dirbusioms 
sachusetts June 26, 1937”.

Tie atvaizdai parodą, kaip gu-{ 
bematorius suteikia savo auką! 
BALF’ui buvo, dėti Bostono į 
dienraščiuose: Daily Record, I
Boston Herald, Boston Ameri
can ir “Darbininke”. Gal kas 
pasirūpins, kad jie būtų pasiųs
ti ir kitiems lietuvių laikraš
čiams Amerikoje ir Europoje 

Rap.

I

lienė, p. High, J. Januškevičius, oiseikai, Anna Palby, Joseph 
F. Baliukonis, E. Marcinkus,' Piekavičius, Peter Povilaitis, ' 
Antanas šapalis, Helen Uždari-;ignas Radzevičius, P. Steckis, { 
nis, Jonas Baltušis, Gertrude gv Pranciškaus Tretininkų { 
Yurėnas - Zwieck, Monika Bar- Brolija, Petronėlė Svilienė, A.

Antanas sapalis, Helen Lzdavi-;ignas Radzevičius, P. Steckis, 
nis, Jonas Baltušis, Gertrude gv Pranciškaus Tretininkų

tusevičiūtė, 
Stakutis, 
Grabijoliūtė, Betty 
Blanche Patarškas, 
nytė, Ruth Matulis. Joseph Viš- 
niauskas. Agota Grinkaitis. i 

i 
Į 
I

, Gilbert Gailius, R. . Valatkienė, A. Valentienė, Mi-
K. Adomkevičius, A.;chael Venis, Kleb. P. Virmaus- 

Janulis, i kįs Juozas Voega, Tamošius
M. Kilmo- Yakavonis. John Zaikis, pp. W.

Zugevičiai.
Po $3 — Paul Bushman. Sta

sys Petrulis.
A. Čaplikienė — $2.50.
Po $2 — pp. J. Andrews, Ona išeinantiems.

Nellie Pechulis, “Darbininkas",
S. Boston Cafe. S. Boston Liet.
Pil. Klubas.

Mažiau $10

i

i

{šeimininkėms ir visiems daly
viams.

Bet kuriuo būdu prisidėju- 
siems prie taip sėkmingo Lie
tuvių Dienos pravedimo daug 
kartų ačiū.

Kotryna Vosylienė, pirm.

Nuo >30 iki $40
Jonas Virbickas ($34.26 iš 

Boston Instrument Co. darbi
ninkų); Marta Latvinskienė, V. 
Zukevičius, Irena Yurėnas, Ona 
Ivaškienė, Josephine Savickie
nė, V. Balčiūnas, William Že
maitis, John Audick, Jr., Eva 
Firevičienė, Jonas Vasiliauskas 
(iš tremtinių - rinkėjų daugiau
sia surinko: $31.78); Magdale
na Bakunaitė, Loraine Zupsnis, 
V. Yankus, M. Karčiauskienė, 
Rita Vaikunas, J. Tumavičienė.

Nuo $20 iki $30
Mary Palilonis, Augustas 

Sanda, Eva Norkunienė, E. 
High • Vincunaitė, S. Smigels- 
kienė, Delia Dvareskas, J. Ple- 
kavičius, Antanas Stigas, Delo- 
res Namaksy, C. Šapalienė, J. 
Owerka, Morta Benzevičienė, 
Petronėlė Svilienė, Sophie O’- 
Halloran, Ruth Contons, Anna 
Yankus, K. Stakutienė, Lillian 
Romskiūtė, M. Ausikaitė, Anna 
Petružis, Bronė Budreikaitė, 
Aldona Burdulis, Gladys Alek
na, Vanda Griganavičiūtė, Sta
sys Griganavičius, Angelą Va- 
kauzienė, Third St., Cafe, 
Strand Cafe.

Nuo $10 iki $20
Veronika Ivanauskaitė, p-nia 

B. Lissell, Ona Tilenis, Albina 
Neviera, Barbora Tamošiūnas.

p. Švagždys, A. Audickienč, > 
Ona Marcinkus. A. Neveraitė. < 
Raymond Ivaška, Elizabeth Ja-; j 
nulienė, Francizkas Steckis, Al- J 
dona Končius, Albinas Smaizis, g 
Albertas Musteikis, Claudia 
Chake, Jonas Petrauskas, Mary 
Prakapas, Katrina Geležinienė. 
Evelyn Lukas, Helen Baracevi- 
čius, Paul Bushman, Eva Ka
šėta, K. Namaksy, Mary Tamu- 
laitienė, Peter Sank, V. J. Sin
kevičius, C. B. Gudaitis, Jay' 
Scully, Antanas Kazlauskas, p. 
Grybas, Frank M. Zardeskas.; 
Joseph Sareika. Pranas Lingis, • 
Marcella Trainavičiūtė. Ona 
Liutkevičienė, Eugene Roche. ■ 
Joseph Casper. Jr., Mary Yag- 
man, Roland Martinkus, Ann 
Kleponis, Leo Stasiulis, p-nia 
Higgins, Stasys Jakutis, J. 
Markelionis, Louis Sharko, Ri
ta Latvinskas, George Ulevi
čius, Elvira S. Averka, Ameba 
Vallis, 
kas, Alfonsas Svilas. Amelia 
Alekna. J. Balkus, Anthony 
Benzavičius, Mildred Wilcinski. ‘ 
Petronėlė Virbickienė, 
Balčius, V. Laikauskas, Jennie 
Karlonas, N. Gendrolis, Polish- 
American Cit. Club, Walter’s 
Market, Waliackas’ Market, Pe
ter & Dick Tavem. Columbus 
Tavem, Silver Cafe, Boris 
verage Company.

Anita Drainienė, J. Lu-

S. L. A. 3-jų KUOPŲ

PIKNIKAS i

šį sekmadienį, Liepos-July 20,1947
Keistučio Darže, Dedham, Mass.

Šį Pikniką ruošia trys SLA kuopos — 43 So. 
Boston, Mass., 53 Chelsea ir 369 Jaunuolių kuopa. 
Bušai išeis iš Chelsea ir iš So. Bostono 2 vai. p. p. 
nuo Lietuvių salės. Visi lietuviai yra kviečiami at
važiuoti.

J RENGIMO KOMISIJA.

Anna

Remsite tuos p’-ofealjonafiis ir 
nlerlus, kurie mvo skelbimai* remia 
"Darbininką”-

Visi skelbkite “Darbininke’.

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380V-j West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

Pristatome Alų ir Toniką
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. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.'•9

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
i

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 Vest Broadway,
■

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

giai patarnauja.

South Boston, Has.

!
!
!
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S. Btrase vidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKR 

Lietuvių Grabarlua-Balsamuatojaa 
Turi Notaro Teisu

254 W. Broadvay
80. BOSTON. MASS.

Tai. SOUth Boston 2980

SOnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Ava.
TeL COLumbi* 2537

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia bermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2009
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Bernardas Brazdžionis

Mūsų tūkstančiai
Mūsų tūkstančiai — bevardžių ir benamių, 
O žvaigždė viršum visų galvų viena 
Kaip* dangaus ranka mus vedanti į žemę. 
Kur pro naktį kyla ryt dienos liepsna.

Mūsų tūkstančiai vienoj likimo knygoj.
Tartum gęstančių beprasmiškai žvaigždžių — 
Ernam kelią skaudų, kruviną ir dygų 
širdyje su laimės ilgesiu skaudžiu.

Mūsų tūkstančiai be laisvės ir be gando. 
Be savų tėvų sodybų, be namų.
Nešam sunkią realybę, ne legendą
Ii- ne pasaką viduramžių senų...

Ir ne aukso upių ieškom pasiklydę. 
Kur griuvėsiai svetimi ir kur kapų. 
Tartum rankos pakaruoklių, kryžiai žydi 
Ir marina sielą mirštančiu kvapu.

Mūsų tūkstančiai ir mes mirties nebijom.
Veda mus šviesi tikėjimo liepsna
Į tenai, kur puošis žemė tulpėm ir lelijom — 
Mūsų didžio išsipildymo diena.

Naktis ant okeano
Esi tu tartum sraigė didelėj dėžėj. 
Ir akys čia daugiau nieko nemato 
Be to. kaip supasi balti bangų ežiai 
Ir be dangaus švininio rato.

GYVOJI DVASIA
ROMOJE

Romoj studijuojąs kun. 
Vytautas Balčiūnas, buvęs 
Kauno Kunigų Seminari
jos Dvasios Tėvas, yra pa
rašęs vertingą studiją 
“Gyvoji Dvasia”. Turinyje 
yra trys skyriai: 
sios dvasios esmė, 
sios dvasios kilmė 
mas ir Gyvosios 
kunigas. Autorius 
dojo visą literatūrą, 
šio sąjūdžio ir šių idėjų 
klausimu buvo sukurta 
Lietuvoje, o be to, panau
doja apsčiai svetimos lite
ratūros, kuri svarstomą 
klausimą išrvškina ir pri- 
tail o krikščioniškojo gy
venimo sugyvinimui. Dar
bas skaitomas su dideliu 
įdomumu, nes parašytas 

;ne tik brandžiai, bet tikru 
gyvosios dvasios stiliumi.
STUDIJĖLĖ DARBININ
KŲ KLAUSIMO SPREN

DIMUI
Vokiečių okupacijos me

tu Kauno Teologijos Fa- 
kulkete studijavęs, o nū
nai bebaigiąs teologijos 
studijas Jėzuitų Teologi
nėj Mokykloj Pullach, Ba
varijoj, kun. P. Daugintis, 
S. J. parašė stambesnį se
minarinį darbą vokiečių 
kalba: “Mistinio Kristaus 
kūno mokslo įnašas į dar-' 
bininkų klausimo sprendi
mą”. Reikia labai 
tis, kad atsiranda 
kurie darbininkų 
kritai socialiniais 
mais daugiau domisi. Jau
nam autoriui, kuris iš pra
džios mokyklos mokytojų 
pasuko į kunigo pašauki
mą ir Žada musų viii x
gyvenimui savo rimtu pa- gių, studentų ir mokslei- nas, P. Jurkus ir kt., * ,, A » LX~l i 4-_ * • X* * • • A • A • •

Gyvo-
Gyvo- 

ir pliti- 
dvasios 
panau-i 

kuri

I

Klaipėdos uosto švyturys

Europos Vakarus ir Ry
tus. Pareinys ryškiai pri
klauso vakarietiškam bei 
krikščioniškam kultūros 
supratimui, išsiskirda
mas žymiai, pavyzdžiui, 
nuo Palbio ir Paoderio net 
toje pat vokiečių žemėje.” 
Ir iš tiesų, Pareiny išaugo 
pirmieji didesnieji mies
tai, jo atkrantėse iškilo 
pilys ir vienuolynai, susi
kūrė mokslo židiniai ir 
prekybos centrai. Vidur
amžiais čia ypač suklestė
jo žemės ūkis, o naujai
siais amžiais paplito pra- 
;monė ir prekyba.
i Istorines bei geofrafines 
Pareinės vietoves aiškino 
prof. Ivinskis ir prof. Ben- 
dorius. Sunku čia būtų 
perduoti visus tuos pada-

i 
1 i

i

ginti, sveika ir jau iš tolo 
savo gotikos bokštais mo
ja keleiviui. Po Ulmo ka
tedros, turinčios 161 m. 
aukščio, tai aukščiausia 
Vokietijos bažnyčia. Be a- 
bejo, ir viena seniausių, 
nes ateinančiais metais 
bus 700 m. jubiliejus, kaip 
ji buvo pradėta statyti. 
Užbaigų 1842 - 1880 m. 
laikotarpy. Miestą bom
barduojant, katedra buvo 
uoliai nuo pavojaus sau
goma. Tačiau vis dėlto 14 
bombų buvo įkritę vidun. 
Dabar vyksta remonto 
darbai. 788 m. Karolis Di
dysis čia pirmą kart bu
vo įsteigęs vyskupiją.

Vėl grįžtant, bet jau Rei
nu aukštyn, kiek aukščiau 
Bonnos miesto, kuris ži- 

vimusbei lįįndas, kurio-100"1.88 .kataliki* k° m* 8 
mis išmarginta Pareinė. aak8t0m,smokyMom«. 
Bent kai kurios žymesnės ne8 ten ir lietuvių daug y- 

vnrd.u aniBira studijavę, Minėtinosvietovės savo vardais apie/* auuuiJdVX’
tai kalba, šit, vos tik iš ?ietos____... -• ; ’__ „„ ter miestelio. Vad. Sieben-

i
i

Bernardas Brazdžionis Katalikų Jaunimas Ir Ištrėmime

Ir tavo laivas — skruzdėlė menka.
Ir niekas nepraplės nakties apsiausto — 
Nei šiaurės vėjo milžino ranka.
Nei aukštas stiebas tavo plausto.

*

Gal dingsi tu kaip plaušas lietuje.
Gal dingsi tu kaip ketera suskilus.
Ir nepakils tava malda pro ją.
Tik atsidus gelmių verpetai gilūs.

džiaug- 
kunigų, 
ir aps- 
klausi-:

Ateitininkų Federacijos Suvažiavi
mas prie Reino

Tik čia. kur tu beprasmiškai kritai.
Pravirks žvaigždė pro miglą prasikalus.
Kai kils kažkur daina, kažkur žaliuos krantai. 
Ir saulė švies aukštai kain idealas.

Religinė Tremtinių Spauda
“NAUJASIS GYVENI
MAS” VĖL PRADEDA

EITI
Šių metų pradžioje 

lietuviškos spaudos 
tvarkymo. religinės 
tūros dvisavaitinis 
jasis Gyvenimas” 
nustojęs eiti. Visą 
laiką buvo daromi
jį atgaivinti. Pastaruoju

amerikiečių į prancūzų zo
ną įplaukus, prie mieste
lio Št. Garshausen bėry-!
manti garsioji Lorelei uo-' - . , ... ,
la, apie kuriį kiekvienas ”“.de^Lkrast’
mokinys žino iš Heinės ei-i”l?k.°Jus! 8>»bu*.ToJ X!ei 
lėrašėio, kad ant tos 4(X lt?J!u?k??^l_ I°J
pėdų aukščio uolos sėdėjų- 

įsi nuostabiai graži mer-

gebirge, t. y. Septyniuos 
įkainuos, yra ir Drachen- 
berg, kur , pasakiškasis

Šių metų gegužės mėn. buvo progos dalyvauti li- 
20, 21 ir 22 dienomis įvy- teratūros bei meno paren- 
ko Vokietijoj tremties są- gime, kur dalyvavo prog- 
lygose gyvenančių lietu- ramoj jaunieji tremties 

ateities vių ateitininkų sendrau- rašytojai, kaip K. Bradū- 
pri- 

siruošimu įnešti naujos vių suvažiavimas vienoj taikintu poezijos žodžiu 
minties, linkime šitoje sri- iš gražiųjų Vokietijos da- pasitikdami bei pasveikin- 
tyje būti jau ne vieno lie- lių — Pareinėj. Pats šuva- darni suvažiavusius, 
tuvio kunigo — sociologo žiavimas buvo daugiau ek-į r 
darbų tęsėju.

ROMOS LIETUVIŲ KU
NIGŲ MOKSLINIAI 

UŽSIMOJIMAI
Kiek mus yra pasieku-į

Gegužės mėn. 20 d. ank- 
skursinio pobūdžio, nes sti rytą iš Hanau visi spe- 
tiek paskaitos, tiek vy- cialiu traukiniu išvyko į 
riausios valdybos rinki- Wiesbaden, kur laivu 
mai tiek kiti bėgamieji rei- “Frauenlob” prasidėjo į- 
kalai įvyko ant laivo, ku- domioji kelionė Reinu, 
riuo keliauta Reinu nuo Laivo talpa 1900 žmonių,

vietoj dabar yra vad. Ni
belungų muziejus, kur pa
vaizduoti meniškais pa
veikslais Siegfriedo žyg
darbiai. Ten augą vynuo
gės vad. Drachenblut (sli
bino kraujas). Kitoj Reino 
pusėj yra vad. Roland- 
seck, kur gyvenęs garsusis 
Karolio Didžiojo karys 
Rolandas, apdainuotas 
prancūzų “Chanson de Ro- 

jland”. Ir ten pat Bad Go- 
desberg, kur anglų prem
jeras Chamberlain su Hit
leriu buvo susitarę neka
riauti, bet iš tiesų tai buvo 
tik gražaus Reino dar gra
žesnis sapnas.

I

vais vargšą žvejį paskan
dino. Senesnė legenda bu
vo kitokia: tada dar Lore
lei nebuvo pasakos gra
žuolė, o ragana, pragaiš
tingai žvejus skandinusi. 
Tai bus dar pagonių laikų 
padavimas. Jį nuskaidrino 
krikščioniškas motyvas: 
kitoj Reino pusėj oloj gy
venęs vienuolis St. Goar, 
pasižymėjęs apsimarini
mu ir malda, ir tapęs irk- 
lininkų apaštalu, atseit, 
gynėju nuo Lorelei kėslų.

Prie Koblenze, kur gar
susis Mosel įteka į Reiną, 
vad. Deutsches Eck nu
griautas išdidusis pamin
klas Wilhelmui I, kuris su 
Bismarku buvo suvienijęs 
Vokietiją (po 1871 m.) ir 
davė progos Vokietijai įsi- 

kad užsikūrė 
Pasaulinis ka

ras. Prancūzai, žinoma, 
niekada negalėjo ramia a- 
kim žiūrėti į tokį pamink- 

Topšysilą’ kurs buvo simboliu Jų 
liu šio pralaimėjimo. _ ............ , __ ...................

Pirmąją kelionės dieną kaįp dėvim Amerik. lie- 
apsistojom miestely Hon- ĮUVįų dovanomis.

Alfa.
(Bus daugiau)

Lietuvaitė Iš Europos 
Dėlioja

i
Mieli Amerikos lietuvių 

vaikai!
Nuoširdžiai dėkoju jums 

ir jūsų mamytėms už pa
aukotus Vokietijos trem
tinių lietuvių vaikams į- 
vairius drabužėlius. Aš 

i dabar esu 13 metų, mano 
sesutė 9, ir jau dveji me-

sios žinios. Romoje studi- wiesbaden ikj KoIn t y ted dar v‘etos būta pakanI galėti tiek, 
o be to iš Amerikos vys- 1į®t_uvlai kunlfai IS- apie 160 km. Suvažiavusių karnai, nors susitikti iriPjrmasIS
kupų gauta pinigų specia- metų rudenyje, vigo labo buVQ . 7QQ senas pažintis atnaujinti
liai šv. Rašto leidimui, tai 1 arY1 Būta atvykusių iš įvairių progos būta geresnės neidoktaratus. Įdomūs jų 

moksliniai užsimojimai ir 
pasirenkamos problemos.1 
Ne apie visus turime in
formacijų, bet štai kele- 
tos darbų temos: Pasau
liečių kunigystės santykis 
su eucharistine auka (kun.1 
P. Ragažinskas), Religinis 
nerimas Dostojevskio kū- i 
ryboje (kun. V. Cukuras)/ 
Dor5,’bių sUrysis .Šv’ Au'vauti, atsiuntė savo nuo-lietuviai ateitininkai 

dviem gustino^ doktrinoj (kun.^į^ sveikinimus tremtyj, kuriems pagal 
i n. r linkėjimu. . Pijų X, rūpi viskas atnau-J.Daulnis. \................... Ijinti Kristuj, yra tartum

r ...................... Suvažiavimo iškylos cen- įįe saugūs Reino krantai,
Gyvens čia ir sveicanjoj tras buvo Hanau a. M. sto- kurie niekad neduos une 

Erich Maria Remarąue, “Va- vykta, viena ^didžiausių išklysti išsavo vagos. Tai 
T ~ - ~~ ~~~ pirmas toks

nūs. šiuo metu gyvena Jungti-;noj tiesiog vadinama lie- grandiozinis toks didin- 
Da Fonescos veikalą “Ma- nėse Valstybėse. Jo paskutinis tuvių tremtinių “sostine”. * ir kartu svarbus bei 

----------ria spricht zur Welt”išver- romanas “Triumfo arka”, kurio, Ten> mat, įvyksta kone vi- reikšmingas lietuvių suva-l 
Spaudai šiuo tė doc. Staugaitis ir dali- temą sudaro vokiečių emigran- si svarbieji lietuvių trem- žiavimas Nevienas salėjo* 

~ n t„ suvažiavimai. Jau gražią kelionę prisi-
į pirmadienį, gegužės mėn.,mįnti kaip mielą kelionę 
į 19 d., iš vakaro Hanau sto- , mums brangiuoju Nemu- 
; vyklon sugūžėjo daug nu toli pasilikusioj tėvy- 

“ " ’............- -
KRIKŠČIONIŠKU 
LEGENDŲ ŠALY

Kad suvažiavimui buvo 
pasirinktas Reinas, apie 
tai Hanau stovyklos mok
sleivių ateitininkų laikraš
tėlis “Spinduliai” (nr. 7) 
rašė: “Kaip Reinas, ateiti
ninkai yra ne tiktai gili, 
srauni, niekada nesusto
janti ir iš aukštumos te
kanti srovė, bet ir vaka
rietiška bei krikščioniška. 
Juk Reinas, it aštrus piū- 
vis, nuo senų laikų dalo

dėl 
per- 
kul- 

“Nau- 
buvo 

tačiau 
žygiai

šiuo metu pradėta spaus
dinti III paties vertėjo 
kiek naujai pataisytas N. 
T. leidimas.

FATIMOS PASIRODY
MŲ LITERATŪRA LIE

TUVIŲ KALBA
Šiuo metu vra net trvs

okupuotos Vokietijos zo- kitur. Reinas — senasis, 
nų, tačiau daugiausia iš Europos kultūros ] 
amerikiečių zonos. Tarp turėjo tapti simboliu šio 
aukštų ir garbingų svečių atetininkų suvažiavimo, 
buvo Šv. Sosto Delegatas Norėta lyg pareikšti prisi- 
Kan. Kapočius ir ameri- rišimą prie r’*
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šio krikščio- n.ęf- Jau ,ans'4 ,zon°J- J°s
.kiečių armijos kapelionas niškosios kultūros židinio Į?bą tlk ką praplaukę prie

laiku. Kunięų Sajunąai.ir daĮvkaj paruoštl lietuv-ų 
T inlnernti iro i norioriiic . .į . _ . . •kalba apie Marijos pasiro

dymus Fatimoje. Pirmiau
siai, remdamasis i" 
autoriais, Gonzagu da Fo- V. širka). 
nesca ir C. Barthu, para
šė stambų (276 p.) veikalą 
“Dievo Motinos pasirody
mai Fatimoje 
mūsų laukia” 
vyskupas J.

Delegatūrai padarius žy
gius Frankfurte, reikalas 
išsisprendė. Redaktorius 
kun. Vyt. Bagdanavičius 
birželio 2 d. vėl gavo leidi
mą ir greit pradeda per
trauktą darbą.
NAUJOS LIETUVIŠKOS 

MALDAKNYGĖS
Pastaruoju laiku vėl 

pradėta jausti trūkumas 
lietuviškų maldaknygių rįa spricht zur Welt”išver- 
tremtyje. ! 
metu ruošiamos Kan. F. 
Bartkaus mišiolinio pobū
džio (kaip kan. Sabaliaus
ko ‘‘Šlovinkim Viešpatį”) Įėjo išleisti 
maldaknygė, kun. St. Ylos 
praplėsta, pertvarkyta ir 
žymiųjų krikščionių mal
domis papildyta žinomoji 
maldaknygė: taip pat kun. 
Dr. J. Vaišnoros ■ 
daknygė skautams.
SPAUSDINAMAS

NAUJASIS 
TESTAMENTAS

Amerikoj, kun. Juro rū
pesčiu. išleistas J. E. Ar
kivyskupo Skvirecko vers
to Naujo Testamento II 
leidimas. Kadangi jį gauti 
Europoje nebuvo galima,

mal-
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kun. J&nkus. Vokietijoj e- šiais įvairių audrų blaško- Remagen: k«r amerikiečių 
są Lietuvos ganytojai - mais laikais. Kai žmoni ją' ar™į>a Pin”ą ka? Perze^ 
vyskupai, negalėję šuva- nusiaubia netikėjimo ir ki- &r Reiną. Honnefe įvyko, 
žiavime asmeniškai daly-tos pragaištingos bangos, P!1*"1?8 lsKUmin£as

ir ko ji iš'
J. E. Arki- karų fronte nieko naujo” auto-' stovyklų amerikiečių ZO bu/tu'r būt 
Skvireckas.

mis spausdino “Naujaja- tų * P° 1933 metų) gyvenimas 
me gyvenime”. Tačiau ty- Paryžiuje, sumušė visus Ame- 
lomis dirbęs, pirmasis ga- rik°s tiražų rekordus. Remar- 

ąue'as iki 1929 metų, prieš išei
nant pirmam jo romanui, gyve
no viename Vokietijos provinci
jos mieste ir išbandė paeiliui 
mokytojo .antkapių pardavėjo, 
auto lenktyninko, biuro tarnau-į sendraugių iŠ 17 stovyklų

i į skaitytojus 
‘‘Marijos Žodį”, sudarytą 
iš įvairių autorių kan. Dr. 
P. Aleksa. Autoriaus no
ras Marijos tartąjį žodį 

(“suimti į trumpas gegu
žės mėnesio skaitymų ei-toj° ir sporto korespondento jr atstovų iš įvairių
lutes, jas atspausdinti ir profesijas. Jo knygos “Vakarų vietovių. Tad ir nakvynės 
paskleisti tarp skaudaus fronte , kuri išėjusi turėjo di-'vietos, žinoma, iki pasku
bkime ištiktųjų brolių” y- džiulį pasisekimą, leidėjai neno- įinės buvo okupuotos. Kū
ra gražiai pasisekęs. Gra- rėjo leisti, sakydami, kad karo rje suspėjo anksčiau tą 
žia kalba nupasakota Fa- romanais niekas nesidomįs...'dieną atvykti, tiems dar 
timos įvykiai, vaikučių 
gyvenimas, net re’iginis 
Portugalijos atgimimas. 
Tiesa, tokio pobūdžio ge
gužės mėnesio skaitymai 
neįprasti.

vyklon t
naujų svetelių. Buvo lau
kiama 270 moksleivių iš 
19 liet, gimnazijų, 180 stu
dentų iš 14 stovyklų, 200

šiuo metu rašytojas pareiškia, 
jog vokiečius reikia įtikinti, kad 
jų daugumas kalti dėl suruoštų 
tautų skerdynių ir okupacijos 
žiaurumų. Jis pasisakė nuo šiol'duosiąs jam galimumą palaiky- 
gyvensiąs pakaitom šveicari-įti kontaktą su Europa.

joj ir Amerikoj. Gyvenimas 
Šveicarijoj, kur jis savo metu 
buvo emigravęs iš Vokietijos,

Gaila, 
kad jūs neįdedant savo ad
reso aukodami, nes aš jau 
senai norėjau jums padė
koti, bet nežinojau kam. 
Vieną kartą pateko į ma
no rankas “Darbininkas” 
ir aš nutariau jums per jį 
padėkoti. Labai norėčiau 
aš su jumis susirašinėti 

i laiškais. Daug turėčiau 
i apie Lietuvą 

ir lietuvių tremtiniu vai
kų gyvenimą. Rašyti gali

dis, kur po gausiu sveiki
nimų garbės svečių ir į- 
vairių atstovų, įvvko pro
fesoriaus Dr. A. Maceinos 
paskaita ‘‘Ateitininkų są-'p^akoti 
jūdžio prasmė”. Prelegen-1 
tas čia iškėlė ateitininko,

HetaiiškJ arba 'angliš- 
kai. Jei būsite malonūs ra
šyti, tai mano adresas 
toks:

Aldona Čekaitė 
Heidelberg Bergstr. 51 

Germany, U. S. Zone.

ngumą stiDrėti prieš nihi-j 
listinio mūsų meto pagun-! 

jdas tiesos, gėrio ir grožio! 
i srity j, o yoač prieš religi-į 
įnio atšalimo pagundą, ku-j 
iri taip novyja žmoniją ir! 
nematyti pragiedrulių. Y-J 
pač savo paskaitoj Dr. Ma-Į 
ceina iškėlė ateitininko: 
kovingumo reikalą, nes: 
vieno pasyvumo ir užsida
rymo negana: reikia apaš
talauti visoj aplinkoj ir 
visose aplinkybėse gyvu 
darbu ir pavyzdžiu. Tik 
tuo būdu bus galima į-j 
veikti žmonijai gresiantį 
areligiškumo ir supagonė- 
jimo pavojų.

Gegužės 21 d. kelionė 
buvo tęsiama į Kolną ap-J 
lankyti garsiosios Dievo 
Motinos katedros, kuri iš 
visų aplinkinių šio miesto 
pastatų dar išlikus, paly-
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