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Dėl vieno straipsnio 
10 bedievio {sakymą 
Maskvos katarinkos 
Lėliais arkivyskupas 
•

Straipsnis “Nauja religinė 
politika Sovietų Rusijoje” (žiūr. 
Darbininko rugp. 1 d. nr.) su
kėlė nusistebėjimo. Spaudos 
darbe yra nusistovėjęs papro
tys kartais dėti ir tokius raši
nius, kurių ne visoms mintims 
redakcija pritaria. Be to, mini
mojo straipsnio autorius paste-'son, Conn. — Rugpiūčio 5 ir p. J. Kazickas apie LR- 
bėjo, kad tariamos religinės!d. įvyko Kunigų Vienvbės KSA; prof. inž. Darnusis 
laisvės Sovietuose kiek dau- metinis seimas. Pradėtas apie lietuvių gyvenimą ir 
giau jaučia tik pravoslavų baž-( iškilmingomis š,y. mišio- veiklą ^tremtyje; kun. J. 
nyčia, kurios vadovybė lenkia-,mis, kurias atnašavo kun. Jutkevičius apie Lietuvos 
ma tarnauti bolševikinei propa-.Pr. M. Juras. Kunigų Vie- Vyčius: kun. I. Albavi- 
gandai. Remdamasis H. šapiro nybės ir LDS Centro pir- čius apie ALRK Federaci- 
informacija Look magazine, Dr. mininkas. Asistavo— kum ją; kun. Dr. J. B. Končius 

pabrėžė: Jonas Balkūnas ir kun. V. apie BAI F. ir kun. S F”- 
kad tokiose Karalevičius. davas apie lietuvių tikybi

nį gyvenimą tremtvje.
Seimas priėmė įvairiais 

* klausimais rezoliuciias. 
Kun. Pranas M. Juras, ku
ris uoliai vairuoja Kunigų 

~ Vienybės vairą, perrink- 
~ tas pirmininku. Kun. V. 

Karale”iči”s iš Bavonre, 
N. J. išrinktas sekretorių, 
ir kun. J. Boll iš Scranton, 
Pa., perrinktas iždininku.

Į Seimui specialius prane- Sveikiname Kunigų Vie
šimus ir paskaitas skaitė nybės 1947-48 m. valdybą!
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KUNIGŲ VIENYBES SEINCT
SĖKMINGAI P7AEJO

Kun. Pr. M. Juras Perrinktas 
Pii nininku

e

Marianapolis (Thomp- šie asmenys: kun. J.

J. Prunskis aiškiai
“Galimas dalykas, 
informacijose yra dalis raudo
nai dažytos, propagandos”. Be
tte^.'^_yra!.n“H!nry. Sap!’sudarė šioi kun. I. Mbavi- 

čius, vedėjas: kun. V. Pui- 
jdokas, pa<m’h ; kunigai — 
V. Karalevičius ir J Ber
natonis, raštininkai. Rezo
liucijų komisija: kun. Dr. 
J. Vaškas, MIC., kun. J.

Po pamaldų orasidėjo 
seimo sesijos. Prezidiumą

ro yra vienas iš tų retų Ameri
kos korespondentų, kuris turi 
Maskvos pasitikėjimą...

Kad tariamos raudonojo reži
mo nuolaidos religijai yra tik v. » 
klastingas politinis manevras, o Boll ir kun. S. Lukšys, 
ne komunistinės pasaulėžiūros 
pasikeitimas .patvirtina keli vė
liausi faktai. Pora jų labai 
svarbūs. Sov. Sąjungos Komu
nistų Partijos (b) Vykdomasis 
Komitetas išleido brošiūrą, pa
vadintą “Dešimt komunizmo į- 
sakymų”. Tie bedieviški įsaky
mai privalomi Sov. Rusijos ir 
jos pavergtų kraštų jaunimui, 
kaip privalomi pernai išleisti 
“Dešimt bedievio įsakymų” jtember 21 ir 22 dd., 
raudonajai armijai. Apie tai 
Darbininke jau buvo rašyta. 
Tikrovei suprasti svarbiau žiū
rėti, kokius slaptus ir pusiau 
slaptus įsakymus Maskvos bo
sai duoda savo jaunuomenei, o 
ne tai, 
niui skelbia per vieną kitą jiems 
palankų korespondentą.

SVEIKINAME! Jung. Valstybės Išlaisvino Visus 
Vokietijos Karo Belaisvius

T*
o’“® 1R,-f yt </<4It

O o

Berlynas, rugp. 11 — Anglijos gyvybiniai reika- 
Gen. Lucius D. Clay, pra- lai.
neša, kad Jung. Valstybės Anglijos parlamentas 
jau išlaisvino visus vokie- premiero Attlee reikalavi- 
čius karo belaisvius ir už- mą išpildė. Priėmė įstaty- 
baigė naikinti visas Vo- mą dauguma balsų.
kietijos karo ginklų di- Premieras Attlee per ra- 
džiasias dirbtuves Jung. dio atsišaukė į Britanijos 
Valstybių zonoje, Vokieti- žmones, kad jie vieningai 
joje. dirbtų, kaip dirbo karo

Jung. Valstybių militarė metu, kad ištraukti savo 
valdžia sako, kad nuo ge- kraštą iš dabartinės eko- 
gužės 10, 1945 m. iki bir- nominės krizės. Jis sakė, 
želio 30 d., 1947 m. Jung. kad tauta turi pati nugalė- 
Valstybės išlaisvino 8,- ti krizę, nežiūrint to, kad 
010,007 vokiečius karo be- gaunama pagalba ir iš ki- 
laisvius. tur.

Rusija, kaip praneša, te- ----------------
belaiko 900,000 vokiečių Mirštąs Kalėjime Rumuni*1« OkiSlnkų Partijos Vadas 

keletą šimtų tūkstančių.

Britai Patys Turi 
Nugalėti Krizę

! Bucharestas, Rumunija, 
rugp. 11 — Komunistinės 
valdžios policija pereitą 
savaitę areštavo Dr. Julių 
,Manių, Ūkininkų partijos 
vadą, taipgi uždarė parti
ją

Anglijos Praneša, kad Juliu Ma- 
kalbėdamas niu sunkiai serga kalėjime 

reikalavo, ir vargiai išliks gvvas iki 
Jis kaltinamas

Londonas, rugp. 11 
Kaip žinoma, 
premjeras, 
parlamentui, 
kad parlamentas priimtų teismo.

Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių, 
įžymų literatą, “Darbininko” šefą, visuomenininką, 
'ALRK Federacijos ir LDS Garbės narį, užsipelnusį 
Katalikų Bažnyčios paaukštinimo, 

j šeštadienį, rugpiūčio 9 d. š. m. kun. Dr. Kazimie- . - - .
Kaip jau skelbiama, LDS gausus dalyviais, nes tik ras Urbonavičius gavo oficialų pranešimą, kad jį Jo įstatymą pailginant darbo buk ruosesi nuversti da- 

organizacijos metinis sei- su ta sąlyga kleb. kun. J. Šventenybė Popiežius Pijus XII pakėlė Prelatu kartu įšaldyti darbus, bartmę komunistų domi-
.mas įvyks rugsėjo - Sep-Vaitekūnas ir priėmė sei-su kitais aštuoniais prelatais Bostono arkidiecezijoje, sumažinti gyvenimo stan-nuojamą Rumunijos vy- 
4.—i—. o-i oo § mma. Praeityje daugelis prašant J. E. arkivyskupui Richard J. Cushing, D. D. dardą, nes to reikalauja nausybę._____________
Šv. Kazimiero lietuvių pa- LDS narių galvojo, kad Prelatas Dr. K. Urbonavičius šįmet minėjo savo _ ,
rapijoje, Providence, R. I. nereikalinga siųsti daug 50 metų kunigystės jubiliejų. Taipgi šįmet suėjo mūsų RekordlllS K.C11O11?

. Vietinė LDS 11 kuopa, atstovų, bet vietoj to ge.- vadui 73 m. minfiaua; 55 metai nuo atspausdinimo —
vadovaujant kleb. kun. riau pasiųsti piniginę do- pirmojo literatinio kūrinio; 42 m. nuo atvykimo į Jung. 
Jonui Vaitekūnui, nuošir- vanėlę. Gerai ir dovanėlė, Valstybes, ir 37 metai kaip darbuojasi Bostono arki- 
džiam LDS ir “Darbinin- bet daug geriau turėti diecezijoje, ir 7 metai kaip Lietuvos Universitetas su-

, ruošia sau- daugiau atstovų, kurie at- teikė jam garbės daktaratą.
nias šeimines pramogas, stovautų visus apskričius 
Kleb. kun. J. Vaitekūnas ir visas kuopas, 
ruošia iškilmingas seimo gausumas parodo 

zacijos gyvybę.
Seimais oržisiclos _ _ _dieni Taizi visi bus laisvi vasari° 9 d. š. m., Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje, padarė 19,645-mylias ke- Jung. Valstybėse ir tyri- 

- - s vipna Hipną ®°- Bostone, J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing lionės per 73 valandas, 5 nėjo cukraus industriją 
atstovus ir įšiįjętį^nuo darbo nebus di- stipriai pabrėžė ,kad “jo ganytojavimo darbai, litera- minutes ir 11 sekundų.

tuo pačiu laiku nė kiek nesi- jiems įduoti naudingų įne- dėlė sunkenybė. Dauguma tin,iai ir visuomeniniai darbai yra nepaprasti (extra-' ------ ------------ '

RUOŠKIMĖS Į DARBININKIJOS 
SĄSKRIDĮ

i, ką jie melagingai užsie-jko” rėmėjui, 
Irolhio nsr viono Vito iiomo ninc «oimino

Per 73 Valandas Aplink Pasaulį

Visiems žinoma, kad ir mūsų atidarymo pamaldas.
Nedaug laiko beliko iki 

LDS apskričiai ir
komunistėliai Brooklyne ar
Chicagoje šoka pagal Maskvos seimo, 
katarinką. Pliaukšdami apie kuopos kviečiamos iš ank- 
tikėjimo laisvę Sovietijoj, jie sto išrinkti

Auksinio kunigystės jubiliejaus minėjimo proga,
Seimo Prelatas Dr. K. Urbonavičius gavo specialų Apaštališ- ...... ....

organi- ką palaiminimą, o dabar gavo aukštą titulą už dide- amžiaus 
į liūs Katalikų Bažnyčiai ir savo tautai nuopelnus. Inolds Bombshell lėktuvu raus 

Prelato Dr. Urbonavičiaus jubiliejinėse iškilmėse, aplėkė aplink pasaulį ir Beninsekma-

Chicago, UI., rugp. 11 — raus industrijos įžymų pa- 
William P. Odom, 27 m. reigūną, už tai, kad jis pa- 

> lakūnas, Rey- gyrė Jung. Valstybių cuk- 
išdirbimo metodus, 

lankėsi 1945 m.

nuo darbo šiame
<<l

krašte.
William P. Odom pakilo “Trud” sakė, kad ką Be- 

iš Chicagos ketvirtadienį, nin surado gerą Amerikos 
i Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, pakeldamas rugpiūčio 7 d., 12:53 vai. cukraus industrijoj, tai 
kun. Dr. Kazimierą Urbonavičių prelatu, pagerbė ne vidudienį. Jis lėkė vienas, “tikrai yra Sovietų išradi- 
tik jubiliatą, bet ir visą mūsų išeiviją — visą mūsų Toks lėkimas yra pavojin- mai”.
tautą. gas. Tik Wiley Post lėkė. Tas raudonųjų laikraštis

Šia proga LDS Centro Valdyba ir “Darbininko” vienas 1933 m. aplink pa- pasmerkė Beniną, kaipo 
štabas sveikina Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių ir šaulį ir jam užėmė 15,596 prieš - vaistinį ir nepatrio-

Šimų organizacijos gero- važiuoja atoStOgautų Pa-,0^",^
vel*. . 4.-4. u -4.- siskirkite tą savaitę atos-SIS seimas turėtų būti togoms P7ovidence. R. į 

lietuvių kolonija ir apylin
kė yra ideališkiausia vie
ta praleisti atostogas.

Nuoširdžiai kviečiame ir linki, kad Dievulis leistų jam dar ilgus metus vadovau- mylių kelionė 7 dienas, 18 tinį žmogų. Galimas daly-
__•     * ? - —   ? --- .A. - * A * w . w — 4 4 * — 4 ■ 4 4 • *44 e 4-4 4 4 4 4 - 4

drovėdami savo dienraščiuose 
spausdina sieksninius straips
nius apskritai prieš religiją, 
prieš Kat. Bažnyčią ir jos Va
dą, paskutiniais žodžiais dergia 
garbingų lietuvių dvasiškių pa
vardes. Tai darydami jie dargi 
džiūgauja, kad jų linija sutin
kanti su Vatikano dienraščio 
“nauja politika”. Apie L’Osser- 
vatore Romano kai kuriuos 
straipsnius mūsų nuomonė jau 
buvo šioje skiltyje pasakyta. 
Čia svarbu pridėti tai, ką brook- 
lyniškė Nelaisvė ir raudonoji 
Vilnis nutylėjo-: būtent, 
kingas šv. Tėvo pranešėjas 
tvirtino, kad bedieviškojo 
munizmo atžvilgiu Vatikano 
sistatyme jokių pasikeitimų 
įvyko.

Kokia “laisve” . Sovietijoje 
naudojasi kad ir pravoslavų 
bažnyčia, matyti iš G. Kleplevo 
redaguotos knygos “Už geleži
nės uždangos”. Tarp kitų įdo
mių dalykų aprašyta, kaip per
nai užsienio žurnalistai Vienoje 
kalbėjosi su atvykusiu ten iš 
Maskvos arkivyskupu Fotiju. 
Buvo taip. “Arkivyskupui iš 
kairės ir iš dešinės atsisėdo du 
raudonosios armijos karininkai, 
revolveriais apsiginklavę. Daly
vavo anglų ir vokiečių kalbos 
vertėjai. Žurnalistai klausinėjo 
pagrindinai.

— Kiek Rusijoje dabar yra kivyskupą, lyg kokią bejėgę lė- tai "nebūtų bėgę, jeigu vai-gaupa, apsirengusi arabiš- United Lithuanian Relief Fund 
vyskupijų (žinoma, pravosla-lę, už nosies vedžioja politinės džia turėtų pilną padėties kais drabužiais, puolė žy-į 
VU)? ____ policijos agentai... C. Imilitarę kontrolę.

atsa-
Pa- 
ko- 
nu- 
ne-

•9

— Du šimtai.
— Kiek kiekvienoje vyskupi

joje tikinčiųjų ?
— Maždaug, dvidešimt tūks

tančių (taigi visoje Sov. Rusi- raginame visus ir visas — ti mūsų išeivijai, ypač kovoje dėl Lietuvos neprikišu- vai. ir 45 min. arba 186 va- kas, kad Benin už tai bus 
joje pravoslaviškoji bažnyčia LDS apskričius ir kuopas somybės ir laisvės.
turėtų tik 4 milijonus tikinčių- išrinkti ir prisiųsti atsto- ------------------------------------------------------------------
jų)-
— Kokiu būdu vyriausybė pa

deda atgimti Rusijoje krikščio
niškam tikėjimui ? 
anglų žurnalistas.

Klausimas jautrus, visi žur- į'“™•£** ’ n y. čentžo ’biūras mušė " 4 žydus. septynius gūna Už J. V. Pagyrimą
nalistai atidžiai seka arkivys- Lietuvos neori- praneša, kad liepos mėnesį jų sužeidė,
kūpa, kuris nuleidha akis. Vie- įvairių civilių darbų|

kelis žodžius į savo bloknotą. 
Nuleistos arkivyskupo akys se
ka raudonarmiečio paišelį.
— Maršalas Stalinas, — paga

liau jis ištaria, — dažnai kvie
čiasi pas save patriarchą ir pa- 
sidadina su juo mintimis apie 
bažnyčios reikalus. Ar tai nero
do. j°8 generalissimus teikia 
bažnyčiai visą realią paramą.
— Ar dalyvauja Sovietų vy- sukilėliai įėjo į Asuncion, nuolių ieškojo darbų.

_ t______ L. — _  — I— * — — — 1 J *> •• *•

landas 49 minutes. pasiųstas kur nors į kon-
William P. Odom, užbai- centracijos stovyklą, 

gęs kelionę, sakė, kad “ge-! ----------------
rasis Viešpats mane sau- Užmušė 36, Sužeidė 213 
gojo. --------------- Tunisijos Riaušėse

Raudonieji Smerkia Parei- Į Paryžius — Generalio 
_ streiko metu, pereitą sa

vaitę. užmušta 36 žmonės 
Maskva, Rusija — Rau- ir 213 sužeista.

Spaudos biuras praneša, donųjų unijos organas Streikas buvo atšauktas, 
V Za '7.7: Tai rekordinis dirbančiu- kad minėtoJi £auJa Puolė “Trud” griežtai pasmerkė kad neįvyktų daugiau 

LDS Sekretorius. _kaičiu Amerikoje U įlavinę apiplėšimui, nes iš G. S. Benin’ą .Rusijos cuk- kraujo praliejimo.
i^Taėiau ir bedarbiai- E-------------------------------------------------------------------
.čius liepos mėnesį buvo di- P P . . J* .^e^ėnS’^ " A”— Press 

buvo 2%4,000. Bedarbių sako’ ka<į užPU°l™aS bu- 
Formosa, Argentina, - padidėjimas susidaręs dėl [° 

rugp. 11 — Akredituotų to, kad mokslo metams pa-lu; žydams
diplomatų grupė, kaip tik sibaigus tūkstančiai Jau‘^ą^r^guį^įmą du Mė

nesiai atgal.

,vus: kviečiame dvasiškius, 
profesionalus ir biznierius 
atvykti ir pagelbėti darbi-

klausia

REKORDINIS DIRBANČIŲJŲ 
SKAIČIUS AMERIKOJEia ninkijai sustiprinti LDS 

organizaciją ir jos organą' 
“Darbininką”, kad dar\ Washington, D. C., rugp.Įkon upės pakrantėje, ir uz-

plėsti Katalikišką Akciją.’ dirbo 60,079,000 žmonių.'

Diplomatai Bėga E 
Paragvajaus

Vokietijos Klausimu
riausybės nariai pamaldose? — paragvajiečių sostinę, pa- 
vėl klausia anglas. bėgo į užsienį.

Arkivyskupas vėl nuleidžia Argentinos valdžios vir- 
akis, o karininko paišelis vėl šininkai neleido laikrašti- 
greit braižo bloknoto lapus”. ninkama su pabėgėliais di-:

Taigi, net užsienio laikrašti- piomatais pasikalbėti, 
ninku akivaizdoje Maskvos ar-, f

Washingtonas ir Londo- 
konferencijoslnas, nuo kurių priklauso 

svarsto sprendimas, nustatys auk-
Arabai Nužudė 4 Žydus 

Palestinoje Visas aukas tiek pinigines 
tiek daiktais malonėkite siųsti į 

» n t BALF Centrą. Jų tremtiniai, Jeruzale, Palestina, rug-. .. Adresuokit.
Spėjama, kad diplomą- piūčio 11 — Ginkluota

of America, Ine.
,dų kavinę Tel Avive, Yar- Grand st., Brooklyn, N. Y.

Paryžius, rugp. 11 — E- 
konominės 
ekspertai, kurie 
Marshall’o planą Europos'štesnę plieno produkcijos 
ūkio atstatymui, pramato, minimumą Ruhr'o srityje, 
kad už poros savaičių į- kurį beabejo parems ir 
vyks pasitarimas vakari- Prancūzija.
nes Vokietijos atstatymo! Apskaičiuojama. kad 
klausimu. Pasitarime da- Jung. Valstybės kasmet 
lyvaus Anglijos, Jung. skirs arti $5.000.000.000 

i Valstybių ir Prancūzijos Europos ekonominio ūkio 
atstovai. atstatymui.
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p. Mykolas Norkūnas,

nejautė

tėvas, globėjas ir 
Garbės narys.

kad t
Kry ž k e 1 ė j e važiavo, 

varpelis. Bet p.

iic vuvid. skubėkite
aukoti tiek picines dova-

STEBUKLINGAI IŠLIKO
'GYVAS

•į» .<
_______________________ - f*

Ijąverpnee, ;Mass. — Trd- 
čiadienjo rytą, rugpiūčio 6 
d., p. Mykolas Norkūnas, 
Lietuvos Vyčių ofganiza- 

ir' Garbėsei jot "įkūrėjas 
narys, įžymus visuomehį-, 
nintauH prisųiųgaTęą m^ą-i 
nių,^įo geležinkeliu, Jie-i 
thuen, Mass., į namus. Tuo 
laiku važiavo traukinys. i 
Garvežio įgula matė iš to
lo, kad šalę bėgių eina vy-Į 
ras, pradėjo švilpti. Bet p.; 
Mykolas Norkūnas, būda
mas visiškai kurčias, švil
pimo negalėjo girdėti.

p. Mykolas Norkūnas ei
na sau, kaip ėjęs, o trauki- Lietuvos Vyčių Organiza- 
nys bėga artyn jo švilpda- ei jos 
mas. Štai prie Hampshire 
kelių kryžkelio, sulaikytas “— 
trafikas, 
traukinį, 
skamba

■e 2
IŠVIETINTOJO VARGAI

Liepos 25 d.— Laivu SS 
American Leader pasiųsta 
— 60,000 svarų kvietinių' 
miltų, tt* $3,850.00. I

Kaip iš laiškų gaunamų! 
iš Europos skaitome, da
bar jau tik BALE parama 
tremtiniams tėra vieninte
lė viltis*. 1 Dėt1 toI

Ii j*
nas> tiekv rūbps, avalynę 
bei knygas if mokslo reik- 
meneš — jų taip laukia 
mūsų artimieji!

Kiekviena a'dka brangi, 
kiekviena auka reikalinga 
ir įvertinama, kiekviena 

įauka suteikia viltį gyventi 
ir kovoti už gyvybę su vii-' 
tim sulaukti gražesnio fy-: 

j tojaus.
! Amerikos vyriausybė 
; mums talkininkauja, leis
dama skelbti:
All Gifts are deductible 
for Income Tax purposes

- J.. . . . , . i— donate to the Unitedpraleist! bepų. kūnais Sukinys Lithuanjan of
.uvn . 'America, Ine. 105 GrandAtvažiavęs Methuen gai- . »rooklvn n N ’ 

Mykolas Norkūnas visai srininkų ambulansas, pa- York ’Te, EV' 8
i ir nepastebėjo ėmė p. Norkūną ir nuvežė 

traukinio, kol jis nepriva- j ligoninę, kur jį apžiūrėjo, 
žiavo prie jo. Pravažiuo- nuėmė X-ray, ir pasirodė,;^ 
damas užkabino p. Norkū- kad tik biskį įdrėksta ran-R 

.........................o šiaip nesužeistas.!no rankovę, apsuko jį, bet ka, 
ant žemės nepartrenkė, p. Tai tikrai stebuklas. Die- 
Norkūnas, kiek paėjęs pa- vas nenorėjo, kad tas rū- 
sidėjo dėžutę su uogomis pestingas jaunimo globė- 
ir pats atsisėdo, ir gali jas, veiklus visuomeninin- 
būti pats negalėjo supras- kas išsiskirtų iš mūsų tar
ti kaip jis išliko gyvas, nes po, nor jis jau yra 77 metų 
jis buvo tik 15 colių nuo amžiaus.

Gelbėkime savo senosios 
tėvynės sūnus ir dukras iš 
bado, šalčio, alkio, skurdo 
ir pražūties. Atlikime 
krikščionies pareigą, pa-Į 
gelbėkime savo tautos ir 
kraujo broliui, ištieskime' 
pagalbos ranką savo gimi
nei. Mes esame jo vienin
telė ir paskutinė viltis. Jū
sų auka išgelbsti jį!

Tremtiniams gelbėti nau
dokime visas galimas prie-!

I

v —

I

New Yorko gatvės scena — Visai naujas au
tomobilis trenkė j šviesos stulpą New Yorko gat
vėje ir paliko šį vaizdą. Vairuotojas John Hay- 
mal, 31, ir keleivis, John Dolan, 40, buvo sunkiai 
sužeisti.

Raudonieji Organizuojasi Prieš 
Vakarų Valstybes

no, bet greičiau prądžį^gįno, 
duodamas progos užsidirbti kąs
nį -duonos ir nors tolinai'.užtik
rinti abejotiną rytojų. GftPbūt 
tik tas specifinis žodis “arbeit- 
samtas” reikšmingai sujudino 
kiekvieno ir taip, jau pepteAiųptųs 
dirksniira LietflMs ’ iŠ. tAjų me
tų okupacinės^ vokiečių'prakti
kos turėjo geriausios j. progos 
pergyventi A‘zrbeito*into'’5Sąvo- 

____ką ant • savo paties heHątai kru- 
ansiptoh yfao

nojo visi, neskaitant tarnauto
ją, daiUavį, darbininką, moky
toją, iftoksleivį.JstNdentą.daPgi 
šešiolikametmį jaunuolį ir pa£a- . 

j čiau savši profesijai,išsimoksli-’tliau • mažametį ■ vaikelį. - flbdtia 
jis visur ir visus globojo ir švi
tino “naujosios Europos” spin
duliais, nelyginai kai 1940 me
tais “Tėvelis” mongoliškąja 
saule nuspinduliavo arti Šimto 
tūkstančių tauriausių lietuvių 
Sibiro taigosna. Na, ir būtų kas 
nors pamėginęs nepaklausyti 
arbeitsamto? Toks tuo jaus su
rado “prieglaudą” Reicho dar
buose ir tik ant pirštų, suskaito
mas kiekis sugrįžo tėvynėn, nes 
ne vienas išrūko pelenais pro 
kacetininkų lagerių kaminus. 
Taigi, čia ne tiek apie patį dar
bą, kiek principiniai — lietuvis 
dirbs pats, bet norėtų, kad ir 
patys pasitvarkytų be vokiškojo 
“arbeitsamto” malonės.

Todėl, gal ir visai nenuostabu, 
kad po šio svečio apsilankymo, 
kurs mums, rasi, ir gero velyja, 
pasidarė neperdaug jauki nuo
taika, o dalinai iš naujo primena 
pradėtą užmiršti ją okupaciją 
mūsų tėvynėje. Vidmantas.

(22. 5. 47)
Po nesenai pergyventų nuola

tinių kilnojimų ir įvairiausių, si
jojimų, šiandieną mūsų' stovyk
la, kurią sudaro apie 500 D. P., 
pergyvena ir vėl naują nėrvų 
sukrėtimą. Mat, šiandieną pas 
mus teikėsi • apsilankyti vokiš- 
kasai arbeitsamtas^ Lietuvis 
niekuomet nevengė ir nevengs, 
.jokio kad ir pačip juodžiausio 
fizinio darbo, nes jąm tai nelei
džia. jo rami-irsėrii1— 
ne čigoniška praeitis bei prigim
tis. Kiekvienas išvietintasai taip 
ir laukė progos, kad įsijungus 
kur nors į darbą kiek galint ar-

v..

I

nimui bei specialybei. Išvietinta- 
sai niekuomet negali būti kalti
namas tuo, kad jų daugis baigę 
aukštuosius mokslus ir ištisais 
metais dirbo savo specialybėse 
— rasi, gal ne vienas beeidamas 
tas pareigas jau ir suseno. Tuo 
būdu gal nors ir nedidele dalimi 
prisidėjo prie bendros pasauli
nės kultūros bei civilizacijos 
klestėjimo.

Tačiau šiandieną, atsižvel
giant j pakrikusios Europos pa
dėtį ir turint galvoj nenormalę 
išvietintojo būklę, nė vienas D. 
P. ir nesvajoja dirbti tiesioginėj 
savo profesijoj — išsilavinime, 
bet pageidautų, ką nors arti
mesnio bei panašesnio savo spe
cialybei. Juk produktingo darbo 
vaisių bus galima sulaukti tik 
tuo atveju, kai jis bus atlie
kamas visapusiškai pajėgaus. 
Taigi, atsilankiusis pas mus 
šiandieną arbeitsamtas anaiptol 
nė vieną išvietintąjį nenugąsdi-

.a-

1

BALF SIUNTOS TREMTINIAMS)mones ir būdus. 

PER BIRŽELIO IR LIEPOS 
MENESIUS

—
Paryžius, rugp. 11 — So- paliko tragediją, o kai aš! . , , ,

vietų Rusija skubotai pas juos buvau, jie prieš i keletą dienų £avau ais-

LAIŠKAS IŠ ČILĖS

Per 1947 m. birželio irldensuoto pieno $10,000.00. 
liepos mėnesius BALF į-j Liepos 17 d. Laivu SS 
staiga lietuviams tremti- Pioneer Cove pasiųsta ge
niams Europoje gelbėti, rybių 20,811 svarų: Įvairių 
suskubo pasiųsti sekan- rūbų 14,242 svarai; 
čias gėrybių siuntas, ku- poros vyriškų batų; 
rioms dovanas dosnioji A- porų moteriškų batelių; 
merikos lietuvių kolonija 194 poros kaliošų; 
ir lietuvių draugai pado- nukų, skrybėlių, 
vanojo:

Birželio 2 d.: Laivu SS 
Harold Torsvik pasiųsta 
20 statinių Cod Liver Oil, 
vertės — $1,600.00.

Birželio 15 d. Laivu SS 
American Veteran pasiųs
ta 25,830 svarų šaldyto 
kondensuoto pieno — $6,- 
000.00.

Liepos 12 d. Laivu SS A- rų Penicilino, 260 svarų 
merican Shipper išsiųsta sacharino, 
45,000 svarų šaldyto kon-1 riešutų sviesto $7,074.00.

556
1,570

ranki- 
diržų, 

siūlų ir kitokių smulkme
nų 75 svarai. Mokykloms 
reikmenių, paišelių, sąsiu
vinių, plunksnų 40 svarų. 
Vaikučiams žaislų 109 
svarai. 7,464 skardinukės 
kūdikiams maisto — $31,- 
216.50.

i
Ogna pasiųsta — 100 sva-

bendrai, daug biednuomenės. 
Kunigų gyvenimas liūdnokas. 
Aš, pa v., esu geriausoam stovy. 
Uždirbu 1600 pezų, ( 1 doleris— 
48 pezam)... Kainos čia nėra 
menkos. Pav., svaras sviesto 30 
pezų, litras pieno 5 pezai, deš
ros svaras — 20-25 p., batai — 
250-350 pezų, paltas vasarinis 
1500, sutana 2000 (vidutiniš
ka). Knygos nepaprastai bran
gios. Eilinė knyga 200-300 pus
lapių apie 20-30 pezų.

“Žmonės daugumoj baltieji. 
Juodaodžių dar nemačiau. Indė
nų taip pat veik nesimato. 
Miesto vaizdas labai europejiš- 
kas. Taip pat ir žmonės charak
terio neblogo.

“Atrodo, kad Santiage šeimi
ninkauja užsieniečiai. Čia tikras 
tautų Babilonas. Labai gausu 
kalbančių angliškai. Bet nestin
ga kalbančių vokiškai, prancū
ziškai.

“Kad būtų lietuvių, čia būtų 
galima gyventi. Bet dabar vis 
širdis linksta ten, kur būtų lie
tuvių, žinoma, jei taip būtų 
lemta, kad nebūtų galima įvyk- 
dinti visų mūsų troškimo — 
vykti Lietuvon”.

‘stengiasi suvienyti savo save tematė nykų ateities iką 1S ^.y0 K1™11321)08 ir 
dominuojamas rytines vai- netikrumą, tačiau jie savo,"-’08 \aikų Lietuvoje, draugo, 
'stybes į vieną bloką, kad nuotaiką išlaikė nuosta- ku”‘ ^ntano Kąrdausko, kun® 
pakenkti Marshall’o pla- biu ir pasigėrėtinu būdu. Ci ®s Kardinolui finansuojant, 
!nui Europos ekonominiam Jie turėjo pirmaeilį chorą; atyyko i s* krašU Manydamas, 
! ūkiui atstatyti. neturėdami knygų nei po- ikad 810 Iaiskrasc10 /kaityto-
’ nif>rin mnk3 savo vaiku« jams gali būti kai kas įdomu,, , . . . . Šiomis dienomis Jugo- Pierio» moke savo vaidus, ;skąsdami savo kąsnį, pnsi- slavija ir Bulgarija pasi. buvo įsirengę maldos na-j 

menate tremtinius ir juos ra~ Jgutartį tuo čįu mus. Jie sumaniai palaikė' 
gelbstite, atitraukdami.i .. nudarė ekn- aukštą moralę ir rodė ais-
kąsnį nuo savo burnos. „omin su Ceko. kų troškimą imtis bet ko-
Dėkojam ir uz tai, kad sa- siovakisa kio j—
vo geru pavyzdžiu Jūs pa- J ' ]
traukėt ir amerikiečių ne Į Jugoslavijos Tito ir Bul- tas.” 
lietuvių širdis; jie vardan! gari jos Dimitrov, tai yra i 
žmoniškumo ir artimo!du stipriausi Kremliaus 
meilės atgniaužė dosnias leitenantai, y1"5 
saujas tolimam vargą ken- kvos pirmas žingsnis, kaip 
čiančiam tremtiniui. Prisi- galima greičiau, sudaryti 
minkit, nepamirškit ir to-Balkanų federaciją, 
liau Jūs prašome, nes pa- ne naujas dalykas.

...................... ■ 1924 m. komintemas 
I Jūs esate dabar vienin-; užsimojęs įvykdyti, 
Įteliai, kurie begalite gelbė- nepavyko, 
ti žudomą Lietuvą ir jos Raudonoji Rusija 
vaikus. Jei Lietuva bus at-'visas pastangas visiškai Darbas krinta ___
vaduota, jei daugiau jos pavergti Balkanus, Len- Į neretai vyrai ir moters 
vaikų bus išgelbėta nuo kiją, Pabaltijo valstybes,'alpsta darbe. Džiovininkų 
mirties, tai čia bus Jūsų jr taipgi siekia sukomu- 
didžiausias laimėjimas ir nistinti Vokietiją, 
nuopelnas tautai.

pas. Jonas Vilkaitis,
Vyriausiojo Lietuvių Tautinės 

Bendruomenės Komiteto 
Pirmininkas

pas. Dr. Domas Jasaitis,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

Pirmininkas
Vokietija. 6. 29.1947

Už Visokeriopą Pagalbą 
Reiškia Nuoširdžiausią 

Padėk? 'pakenkti Marshall’o

Broliai, dėkojam Jums ūkiui atstatyti, 
už tai, kad Jūs po daębo

Liepos 18 d. - Laivu SS|Sa”?a vis reikalingesnė.
1 I Ine? ocotn rinhnr

16.500 svarų

SU. F ARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
Kaip jau žinoma, spalių-Oct. 1 d.. Bostone, J. E. 

arkivyskupo Richard J. Cushing, D. D. vadovybėje, 
prasidės Šv. Vardo draugijų seimas ir baigsis spalių 

-5 d.
Šiame seime ruošiasi dalyvauti ir lietuvių parapijų 

Šv. Vardo draugijų atstovai.
Pažymėtina, kad šį seimą labai sumaniai rekla

muoja seimo publikacijos komisija. Štai nuo rugpiūčio 
3 dienos iš WNAC radio stoties, Boston, ir visų Naujo
sios Anglijos Yankee Network stočių kiekvieną sek
madienį nuo 2:15 iki 2:30 vai. po pietų kalba įžymūs 
katalikai dvasiškiai. Kalbų temos iš šv. Vardo litani
jos.

Sekmadienį, rugp. 17, Most Rev. John J. Wright, 
D. D., nesenai konsekruotas vyskupas - pagelbininkas 
iš Boston, tema —

“JĖZUS, PAVARGĖLIŲ TĖVAS“.
Sekmadienį, rugp. 24, Rev. Danicl J. Donovan, 

Executive Secretary, Archdiocesan Union of Holy 
Name Societies .tema —

“JĖZUS, TIKINČIŲJŲ BRANGENYBĖ".
Sekmadienį, rugp. 31, Mr. William E. Hale, Presi- 

dent of the Archdiocesan Union of Holy Name Socie
ties, tema —

“ŠV. VARDO DRAUGIJA IR TAUTOS GEROVĖ“.
Rugsėjo mėnesio kalbėtojai bus paskelbti vėliau. 
Pasiklausykite šių taip įdomių ir svarbių kalbų 

sekmadieniais.

Amerikiečiams Saiku 
Tremtinio Būklę 

Įsivaizduoti
Visi tie dalykai

I

kio racionalaus darbo,' 
koks tik jiems bus leis-j

Tai yra Mas-į DŽiffi $eiga fal 2,000!

kuris

j paduodu ištrauką iš jo laiško:
“Santiago mieste esame 3 

draugai romėnai: Kun. Titas 
Narbutas (panevėžietis), Kun. 
Jonas Žvirblis (telšietis) ir ma- 

’jno malonė. Nors ir tikėjomės 
čia rasti daugiau lietuvių, bet 
'neradome. Tiesa, Magallanes 
(visai arti prie Ugnies Žemės) 
yra kun. Pusčius, salezietis su 
broliuku — abu lietuviai. Bet 
nuo Santiago taip toli (apie 
1,250 amerikoniškų mylių), kad 

įsu juo nieko bendro turėti ne-Tai; Tačiau... tačiau turim
Jaujums atvirai pranešti, kadjBU JUU 

buvo tremtinių jėgos senka.g ..M tr -j • • • i L- v Čile kraštas yra gan ramus.Veidai visų vis labiau ba-Qori>.o^^ 
Įla, akys grimsta vis giliau! 

deda ir neviltimi apsitraukia.
t iš rankų, o

i Grasina Streiku Padangų 
įstaigai

I

skaičius, ypač vaikų tar
pe, vis didėja! Atsivežėme 
jų 150, o dabar turim per 
2,000!

I
Akron, Ohio, rugp. 11 —j 

įCIO - United Rubber Wor-! 
Įkers, kuri atstovauja 21,-! 
!000 darbininkų, grasina B.1 
■F. Goodrich kompanijai' 
streiku, rugpiūčio 19 d. 1 
jeigu kompanija nesutiks 
pradėti derybas, kad suly- 
ginti sutartis ir alpi.pake-

Bado Davinys

į Kaltos dėl to sąlygos, 
I kurios diena iš dienos sun

kėja. Maistas prieina prie 
*’ bado raciono. Jeigu dir-į 
s bančiajam reikia mažiau- 

- šia 3,000 kalorijų, tai daug

į Santjagas viduryje. Čia sausa, 
maža lyja. Dabar žiema, bet ne
šalta. Vasarą buvo daug karš
čio, bet jis žymiai lengvesnis 
negu Romoje... Mums tik su 
tuo sunkiau apsiprasti, kad čia 
stinga žalumo, nes per daug 
sausa. Bet, sakoma, Čilės pie
tuose labai lietuviška gamta. 
Sekančią vasarą gal 
nuvykti...

“Ekonomiškai Čilė 
puikiai. Mat, neturi 
valdžios, tai viskas sunkiai eina, 
nors galėtų puikiai gyventi. Tū
ri salietros, vario, anglies ka
syklas... Bet čia skurdas vieš
patauja. Žmomaa, Santiagas 
imiestas gražus. Smarkiai auga. 
Daug čia gyvena turtuolių. Bet

teks ten

stovi ne- 
sumanios

Maldos Apaftta- 
tarimas

Tėvų Jėzuitų leidinys, 1943 m. 
176 pusi. Mąstymų ir maldų 
rinkinys. Jos autorius kun. J. 
Kidykas, S. J. rašo, jog vienin
telis troškimas yra tas, kad ši 
knygelė atvestų kuo daugiau
siai lietuvių katalikų, ypač vy
rų, prie dieviškosios Jėzaus šir
dies. Raina — $1.00.

kerta
sveikatą ir ištvermę... Ak, vese- 
broliai, Jūs laisvėje gy
vendami, negalite ir su
prasti, kaip tolima yra 
tremtiniams laisvė nuo 
prievartos, baimės, bado! 
Negalite įsivaizduoti, kaip 
dėl to įtemptai visų akys 
yra nukreiptos į JV. Jie 
laukia tiek materialinės 
pagalbos, tiek kovos už 
Lietuvos ir lietuvių reika
lus ir paguodos ištverti.

limą jos septyniose dirbtu- siekia ir 1,000 kalorijų. 
'Patalpose vis labiau su- 
kemšami — vienam žmo-. • •__ | __ 1 Kemšami — vienam zmo-

Atlaidi ĮVCnlIM Lietuvius gui 4-2 kv. metrai, t, y. tik 
lovai pasistatyti; viename 
kambaryje po kelias šei-

i

Anglų parlamento atsto
vas Sir Arthur Salter apie mas. Emigracijai durys 
baltus, — lietuvius viešai uždarytos. Vos keli šimtai 
parlamente kalbėjo... | pasiekė J. V., o į Angliją

“Aš lankiau jų stovyk- iškeldinta keli tūkstančiai 
las, ir tiesiog negaliu nu-Į darbingųjų, paliekant lig-^ 
sakyti to įspūdžio, kurį šiol nedarbinguosius ir

iiDarbininko" Metinis 
KONCERTAS

SpaHų-October 19 d., 4 vai. pp., Fttrtek Gavin 
Schooi Auditorijoje, So. Boston, Mtas., yft raoSiatnns 
laikraščio “Darbininko” metinis koncertas, kurto di
desnę programos dalį sutiko išpildyti viena gettatefa 
Kauno Operos artisčių, A. D1CICT® • TREČIOKIENE. 
Taigi, prašome draugijų ir klfibų tą dieną nieko ne-

man padarė tų vyrų ir mo-Į šeimas, kurios ypač yra rengti, bet ruoštis į “DirMninko” koncertą.
terų kokybė. Praeityje jie globos reikalingos. A. PELD2IUS, “Darbininko” adm.



RARStStNKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
--------by--------

•AINT JOttRH’B LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO R
Cntered M Mcond-claM matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Maas. under the Act of March 3,1870.

Aooaptaaca for maiUng at apecial rate of poetage provided for in Section 
UOS, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.

SUB8CRIPTI0N RATES:
Oomoatic yearly ____________  $5.00
Domeatie once per week yearly $3.00
roreicn yearly------------------------ $5.50
Foreign once ]

Rašo J. A. STANIUS

Sibire Žuvęs Paskutinis 
Lietuves Uis. Reik. Minis- 

terSIMtys?

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama ........... ......
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10. ARBA-ARBA
Be abejo, jei Europa no
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DARBININKAS ^sulaikomai,
<66 West Broadway, South Boston. Mass. 1 vandeniui į

Maršallas Ar Molotovas?

kurios niekas nedali su
krėsti. Tad žmonijai ir rei
kia glaustis po Jos sparnu.
11, LIETUVOS ATEITIS

Europos likimas yra lie
tuvių tautos likimas. Mū
sų tautos balsas nieko ne
reiškia, kaip nereiškia ir Į 
kitų nekaltų aukų balsas.' 
Jei mes pradedame šaukti 
ir verkti ,tai mus, lyg ma-

plaukti pa- 
katastrofos 

nasrus, arba pradėti vi
siems žygiuoti nauja 
kryptimi.

Žmonija, b'ent daugu- žus vaikus, ima raminti 
moj, atmeta Dievą ir jo į- tuščiu paguodos žodžiu: 
statymus, ypač artimo “padėtis nepasikeitusi”, 
meilę, kitaip sakant, at- Mes nurimstame. Bet mū- 
meta tikrosios žmogaus sų ramumas yra vėžvs, ku- 
laimės pamatus. Dievas ris baigia mus graužti. | 

, leido praeitą karą atida- Jei mūsų žodžiai nieko
Len- nereiškia, tai reikia darbų, ta žinių, kad sunkiose Si- 

kiška puikybė ir hitleriš- šiltų, broliškų darbų tar- biro tremties sąlygose su 
kas gobšumas buvo to ka- pusavy, darbų, kurie mus visa šeima žuvo paskuti

nysis nepriklausomos Lie- 
užsi^hi reikalų

Žinomais daviniais, dar Bet štai birželio mėn. pir- 
yra virš milijono ' žmonių moję pusėje minėtos sto- 
išplėštų iš savo gimtų kra- vykios gauna skubų įsaky- 
štų, kurie nenori ir negali mą keltis į kareivines pro- 
grįžti namo, nes jų tėvv- vincijoj, kur gyvenimo są- 
nėse siautėja žiaurūs rėži- lygos, ypač mažiems vai- 
mai. Tų žmonių kasdieni- kams, seniams ir paliegė- 
nės duonos kąsniu rūpina- liams nežmoniškos. Be to, 
si įvairios šalpos, huma- turėtas pasisodintas dar- 
nistinės organizacijos, žoves reikia palikti. O ži- 
Kaip žinome, pati didžiau- nant dabartinio meto mai
šia ir pajėgiausia iš tų or- sto davinį, kada niekas ne- 
ganizacijų buvo tarptauti- siteikia parūpinti net ma
nė UNRRA organizacija, žiesiems ir ligoniams jokių 
Nors ji vadinosi tarptauti- vaisių nei daržovių, tas 
ne, bet tiksliau būtų ją va- dar skaudžiau atsilieps jų 
dinti anglo - saksine, nes sveikatingumui, 
beveik visos lėšos gauna
mos tik iš pastarųjų.

Žinoma, UNRRAos gerą
sias ir blogąsias puses tik
sliai ir bešališkai galės į- 
vertinti tik istorija, bet 
jos veikimą Dravartu ir

Tokį klausimą vargu kuris normalus žmogus ga
lėtų sau pastatyti, nes atrodytų, kad jis lyg dvejoja, 
ar pasirinkti laisvę ar nelaisvę, demokratiją ar despo
tizmą, gerbūvį ar skurdą. Rodos neįmanoma, kad be
reiktų dar galvoti, ar rinktis neigiamą arba teigiamą 
dalyką, o bet gi spaudoje randasi straipsnių, kurie įro- žmonių* akims 
dinėja, kad Maršallas siūlo labai gerą projektą Vokie- y -
tijai ir visai Europai atstatyti, o Molotovas daro vis- 
M M tik gali U kilnų darbų sutrukdyti Mąraallui rū-|-“ent^ta 
pi kurti bei statyti, Molotovas stengiasi trukdyti ir ar- t(| F nedorybių prisidėjo Plačiai yra kalbama, kad tavos 

klausimų iškelia žurnalas “Sign” (ženklas) ne ^5°^"^ai ^"^yKs UrWS’
dėlto, kad jis abejotų apie Maraallo vertingumų ir Mo- skP“X£
lotovo blogą valią, bet dėlto, kad Amerikos vynausy- ^OHaus laisvė — religija laimė nė kiek iu neoamo- bę pąskatytų energingiau veikti o Amerikos visuome- Diįvag duos 1 1 jų lūpų telSūver-

r;“ *tos nedorybės vai-žia kaip ir »ir- 
^^v^^^&^v^^ol Puikybė, gobšumas ir kaip “Vyties ir Erelio” 
reikmenų ir atidarė antrų frontų Afrikoj bei Italijoj ir bedievybe yra kaip atonru- nenugalimas ^dvyns vių tautos mūre. Pirmiau- 
trečią Prancūzijoj — vien tam, kad Rusija galėtų prieš kuri viską ar dau« 16 šia i
vokiečius atsilaaikyti. Dabar Amerika žada duoti vėl sklaido, drasko, l_.----n .—
biliionus doleriu Euronai atstatvt i .žudo. Prieš tas nedorybes kmę lietuviai? i tituluotas i--------- ,7------- .Ka iri da?o Rusiia* Žinoma Amerikos nagalba ii ^ikia statyti Dievo ir ar- Negalima mažinti lietu-Gelbėkim ne titulus, bet ^PJ^veno pusantrų me- 
priiiS nes^i' jos a^B^^ėkWy! «mo meilg. Tai jėga, kuri vių tautos kančių. Kančios lietuviųs. ---------- ---------' “ “

■ f Ą9M j f 8 V* A AZKCaS > S-V-1 VCLA OA V IK-1 $ VĮ V t II^LA VLA v «

vokiečius nugalėjusi. Gi po karo Rusija grobia visas laimipg4 šeimą. Euro- menybę. 
silpnesnes tautas, grūda joms į gerklę komunizmą, at- P°® padėtis nėra tokia, DESPERATIŠKAS „..U..*.. Į LAIŠKAS

bėti. Bet klausimas: ką' < 
vadai pasirinks? Ką žmo- '11 4 ’ 1

m 1. V J 1. • kuriame rašo? ' “Geriau! kur pasirodyti.
Tenka džiaugtis, kad kai kad šiandien būčiau žy-l Negalime didinti tautos M Gvnit.rf 

ZmT‘U das. Jie pilni pinigų, jiems išsigimėlių skaičių, kai,’*** 
’ ,a„.\s keliai visur atidaryti, jie tautos likimas pavojuj. Jei Mes šauliai ir mes gynėjai

viskuo aprūpinti ir kur tik būsime susiceme n t a v ę Brangios laisvės Lietuvos.
Visad budim, kaip budėję 
Už marias, vartus Aušros.
Mums nebaisūs sunkūs žygiai, 
Nebaugina jie. oi ne. 
Lietuvos narsių karžygių 
Griausmu aidi eisena. 
Plieno šalmai galvas dengia. 
Trykšta ugnis iš akių. 
Jeigu priešai smaugt nevengia. 
Tai ir mes nevengsim jų. 

Jaunos degančios krūtinės, 
Priešo kulkos nepajaus... 
Ir nei žygiai nei kautynės 
Mūsų dvasios nepalauš... 
Mums nebaisūs sunkūs žygiai 

Keista, kad krikščionis i Dėl brangiosios Lietuvos.

[buvusių sąjungininkų skylimą. Bet Maskva neturėtų linkybėse, kuriose jis ne- Aušros vartus atkovos.
Tos priemonės dar daugiau praplės esamą tarp.rūstauti, nes ji pati visus į prarają stumia. K.'drįstų mirti. Bemhart.l M. Zablockis

Aolinkiniais keliais gau-
v • • 1 J 1 • C* •

Raudonieji <
Lietuvos užsienių reikalui 
ministerį Urbšį suėmė, kai 
tik okupacinė sovietų ka
riuomenė pradėjo Lietuvo- 

Jie visi lygiai toki, je Šeimininkaut.
___ a-____  • m____ i* m *

okupantai da!>?r Paminėti.
Šiame atvejy norisi pri

siminti paskutinius pa
tvarkymus, vėl kilnojant 
DP iš vienų stovyklų į ki
tas. Pavyzdžiui, Stuttgar- 
to apylinkėse ir pačiame 
mieste, keliolika tūkstan-

_ _ _ _ _ __ reikia panaikinti tą'čill DP tufėjo žmoniškus
išblaško, savo nelaimės yra pasimo- kvailą nuomonę — gelbėti butus, kuriuose nors ir su- 

......................  1 asm e n y b e s.' sisPaude> žmonės šiaip

Gelbėkime nuo- Taip begyvendami su- 
— - kūrė įvairius kursus, mo-

, dirb-pažinimo Amerikai nekeikia! tarai vienų viena būtų“*. cementuoja į vie- išsemia iš tvirčiausi, as- Širdžiai, broliškai, o ne “^^"“kriaT
* : L ~ . ** — i---------- priversti. Negalime lėbau- Kykjas, gimnazijas,

ti, jei čia pat badauja bro- tuvėles, susirado sau dar- 
lis. Negalima leisti kan-1“0* pavasariais pasisodino 

drabužius, kai darzovhJ i_r atrodė, kad
ima jų laisvę ir nustumia jų gyvenimą į skurdžių, ba- k^d 
duolių ir ubagų lygį. Be to, visomis pastangomis tram
do Amerikos užsimojimus pagerinti žmonijos būklę, i _ . .
Tai koks gali būti palyginimas tarp Marshallo ir Molo-, ne^J^af2r^x; - 
tovo pastangų? Į

Taigi, anot “Sign” ir anot visų normalių žmonių, įjūrių ] _
reikia; > protai ima blaivėti,

1. Padėt Europai atsikelti, bet kartu reikalauti, Prare&ėti. ■ —.................. . —--------------- .
kad ir Europa prie savo atsistatymo prisidėtų. Dėdė dau?^ ls žurnalistų jje nueįs> ten jų laukia pui- darbais, pagrindę savo gy-
Samas turtingas, bet visų tautų naštos negali gi paneš- Pasvei*° J® savo ateitis. O aš? Tik visų venimą Dievo ir artimo
ti. Y11 edaPie Rusijos apleistas lietuvis!” t meile, nebus mums baisus

Aišku, tai jau palinkusio Europos likimas, neišnai- 
jaunuolio po vargo našta kins mūsų nė atominis ka- 

________skausmas. Vargas baigia ras. Mes visuomet atlaiky-
dėl Maskvos politikos. “Mes beveik klupčiojom prieš vykti pas Popiežių ir'pra-čiulpti paskutines jo jė-.sime garbingą vietą ir pa- 
žmogžudingus Kremliaus kriminalistus”. Gelbėkim syti, kad Jis imtųsi vado- gas. Jį reikia sustiprinti, siliksime Europos veide

Kai UNRRAos pareigū
nai gyventojų kilnojimą 
priskiria kariuomenės 
kompetencijai, tai lai lei
džia nepatikėti, kad ka
riuomenės atstovai nepa
siklausę ir nepasitarę su 
UNRRAos administracija 
tokius kilnojimus darytų. 
Arba, jeigu kariuomenė 
tik savo iniciatyva tokius 
kilnojimus darytų ,tai UN
RRAos pareigūnų turėtų 
būti šventa pareiga savo 
globotinius užstoti ir ap
ginti bent svarbiausias 
žmogaus teises. Nejaugi 
šalpos pareigūnų tikslas 
tik gauti dideles algas, tu
rėti karališkas gyvenimo 
sąlygas, kada jų globoti
niai skursta, alksta, ken
čia neužtarnautas kančias, 
be tėvynės, be savųjų, be 
savos pastogės, be jokios 

Juk
štai prieš mane ant stalo dims esti drabužius, kai aarzoviU if atroae, Kaa savos pastogės,

lietuvio laiškas bijo i® nuskurimo ramiau £aĮes laukti galuti- savo pusės kaltės. J....------------ l”° JV llkimo sprendimo. pp anks^iau buvo nei kiek
I __ VI_______ • X_____ -.X

kliedėjimų apie Rusijos apleistas lietuvis!
2. Turime reikalauti ,kad Europa stengtųsi paša- ’ ka* 5en . Pa£yveno

linti ekonomines ir politines kliūtis. ,tlk vien3 menesį.
3. Nors kartą nusikratykime savo kvailų prietarų! Kai kurie iš jų rengiasi

Europą kiek galime ir netrukdykime kitiems ją gelbė- vauti
ti, pa v., Ispanijai ir Argentinai. ' [ "

4. Turime atsižvelgti į faktą, kad Rusija griežtai Jie, patys būdami angliko-
priešinga mūsų pastangoms gelbėti Europą. Bet ją nų tikėjimo, nė nemano 
gelbėkime, nežiūrint Maskvos neprietelingumo. (kreiptis į Anglijos tauti-

5. Turime nutraukti visus “atlyginimus”, plau-1 nės Bažnyčios vadus, ku-
kiančius iš Vakarų Vokietijos į Rusiją ir jos bendra-1 rie ,savo tikėjimo laikosi 
keleivius, ekonominiai ir politiniai sujungti tris oku-į kartais dėl puikių algų, 
puotas Vokietijos zonas ir padėti joms vieningai susi- (Tik Romos Katalikų Baž- 
tvarkyti. įnyčia yra dieviška įstaiga,

6. Turime patraukti į tą bendrą šelpimo darbą Pie-į------------------------------------
tų Ameriką.

dvasiniam karui 
prieš komunizmo pavojų.

l

kad jo neviliotų žydiška bei naujų tautų tarpe, 
materializmo dvasia, kad (Pabaiga)
jis ir sunkiausioj gyveni-j -----------------
mo valandoje pasiliktų iš-' Mūsų mintys ir jausmai 
tikimas lietuvis. tyra tik pradžia minčių ir

Štai čia ir reikia lietu- jausmų, kurie kitame pa- 
viškų darbų, o ne žodžių, šauly laukia atbaigimo. 
Reikia artimo meilės ce
mento, kuris sutvirtintų 
beirsiančias plytas lietu-

Joubert.

Keista, Kad KriKSCloniS j uei Drangiosios sietuvos 
Į drįsta gyventi tokiose ap-j Nerami dvasia karžygių

neblogesni žmonės už 
šiandien “išrinktuosius”. 
O ir lėšos skirtos sušelpi- 
mui, bet ne praturtėjimui, 

j Septinti metai persekio
jimų, gujimų, skriaudų, 
septinti metai kančių... Ir 
šiandien dar kartinamas 
jų gyvenimas, kuris ir 
taip labai mažai panašus į 

' gyvenimą. Kultūringose 
šalyse net kalinys turi jam 
skirtą lovą, patalinę, sta
lą, kėdę ir kitas būtinas a- 

!pyvokos smulkmenas, o 
DP talpinamas į tuščią pa
stogę be jokių baldų bei 
kitų būtinų, bent valgy
mui, reikmenų.

DP tikisi .kad kita orga
nizacija (IRO), humaniš- 
ikiau jais rūpinsis. Pagy- 
jvensim, pamatysim ir, jei 
!bus reikalas, parašysim.

> Vici.

I 
I 
t

PARTIZANAI
APYSAKA

Paraše

lenas Kmltas

15.

Bulius ir Nulius
— Et, tuščia tavęs su tavo kurmiškomis 

paslaptimis. Gali sau eiti, bet štai ką užsiran- 
tyk ant savo nosies: tos pilietės yra ypatin
goj mano globoj, tai žiūrėk, kad į jų namus 
daugiau kojos nekeltum! Ne, tai —

Bet Čeverykas jau buvo už durų. Išėjęs 
lauk, jau garsiai dantimis sugriežė. Vėsus 
oras greitai jam galvą prablaivino. Surankio
jęs mintis, jis staiga pastebėjo, kad išeina iš 
čia ne be naudos. Pochotinas jį iškoneveikė, 
tai taip; bet ir savo kortas neatsargiai at
skleidė: jis aiškiai susidomėjęs ta gražia pa
nele. Tai aiškus minusas bet kokiam parei
gūnui, ypač komunistui, tuo atžvilgiu, kad 
ima ją savo globon ir tuomi ją apdraudžia 
nuo kitų komisarų. Draugai čekistai jam to 
nedovanos. Tai stambus prieš Pochotiną

pliusas. Progai pasitaikius, bus galima juo 
pasinaudoti. Lankytis pas Eugeniją nebega
lės, bet — nė nereikia. Dabar galvą duotų, 
kad ji Stuobrio žmona. Neparanku, kad to 
negali tuojau sunaudoti — tas rusas tai lyg 
įtūžęs bulius — bet kiek luktelėjus, ir Euge
niją bus lengva sučiupti, žodžiu, kad ir nu
kentėta, bet daug laimėta. Ir Čeverykas, vis
ką nuodugniai apsvarstęs, švilpaudamas 
žingsniavo namuosna.

Pochotinas dar valandėlę užtruko. Jautėsi 
kaip gaidys, kitam gaidžiui skiauturę nuka
pojęs. Nėra abejonės, kad tas gramozdas Al
doną įsimylėjęs. Ir jis, Pochotinas, vienu 
smūgiu padarė jį merginos akyse nelaimingą 
ir juokingą. Tai vadinasi diplomatija-^^^

Ponios iš tiesų dėkingai šypsojosi. Pocho- 
tinui atrodė, kad net meilingai.

— Labai, labai dėkui tovariščiui komisa
rui! — tarė Eugenija.

Kokia šypsena! Ir tovariščiu pavadino! 
Ta neaiški pilietė jau aiškiai į komunizmą 
krypsta. Ir Aldona maloniai šypsosi. Reiškia 
du laimėjimai: ir oponentas sunaikintas, ir 
mergina paveldėta. Mušk priešą ir mylėk 
gražiąją lytį — koks ritieriškas šūkis rusiš
kai dūšiai! Pochotinas iki ausų pasinėrė sal
džioj nuotaikoj.

— Nėra už ką dėkoti, malonios ponios! Ap
ginti nuo grubijonų gražiąją lytį, tai malo
niausia ritieriška vyrų pareiga. Maloni šyp
sena gal nieko jums nekainuoja, bet mums

vyrams tai gražiausias užmokesnis. Bet dar 
ne pilnas. Tai tik užstatas, kurs garantuoja 
pilną laimę netolimoj ateity. Labanakt po
nioms!

Ir antras komisaras ėjo namo švilpauda
mas. Abu patenkinti. Tai ne prieš gerą.

— Girdėjai, ką tas pakvipęs dabita pasa
kė? — tarė Eugenijai. — “Tai užstatas pilnai 
užmokeščiai netolimoj ateity”. Begėdis. Tar
si koks bulius, aną nubaidė, kad pats turėtų 
nekliudomą dirvą. Aną nulium išvadino. Pik
tai, bet teisingai. Ir iš tikrųjų, ką dabar verti 
tie Lietuvos pardavikai? Nusivylę vargšai. 
Tiek storojosi, ir štai — nuliai. Gerai tokiems 
judošėliams.

— Tiesa, tetute, — sutiko Aldona. — Pilnai 
teisinga jiems užmokestis. Laižo barbarams 
batus, o tie — batu jiems į dantis.

— Taip, tai taip, brangyte. Bet mūsų padė
tis dėl to negerėja. Priešingai, eina blogyn.

— Taip manote, tetyte?
—Nė manyti nereikia, savaime aišku. Ma

tei, kaip tas raudonpalaikis akimis tave vars
tė? “Pilna užmokestis netolimoj ateity”. Ar 
dar aiškiau galima pasisakyti? Turi bėgti, 
dukrele, ir tai ilgai nelaukiant.

— Tik man vienai bėgti? O kaip su jumis, 
brangioji tetyte?

— Su manim? Aš jau nebe jauna. Be to, 
pergalbėtoja jiems reikalinga. Manęs kol kas 
nekliudys. Bet tu — baugu ir pamintyti.

— Na, o ką tas lietuvis pasakė? Jis įtaria, 
kad esate partizano žmona.

— Ne tik įtaria — jis žino. Aršiausia, kad 
tai tiesa.

— Tiesa?!
— Taip, vaikeli. Aš tau galiu pasisakyti. 

Žinau, kad neišduosi.
— Ką, jūs, tetyte!
— Žinau, žinau. Už tai tau ir atsiskleidžiau. 

Bet tur būt ir slapstytis nebe reikalinga. De
tektyvas jau susekė pėdas. Ir jei užsipuls tar
dyti, aš nemanau išsiginti. Jie vis vien apkal
tins. O prisipažindama bent kankynių išveng
siu — kol kas. Paskui, kai susiras kitą per- 
kalbėtoją, mane be pasigailėjimo likviduos.

— Sušaudys ?!
— Sušaudys, arba į Sibirą ištrems. Girdė

jau ten esąs toks gyvenimas, kad verčiau te
gu sušaudytų.

— Tai reiškia, ir jums reikia bėgti.
— Reikia, bet ne taip skubotai, kaip tau.
— Paskui gali būt pervėlu.
— Gali būt. Dabar toks gyvenimas, kad 

bet kuriuo momentu visko galima susilaukti.
— Tai bėkime abidvi kartu.
— Kai dėl manęs, nežinau, bet tau būtinai 

reikia bėgti.
— Bet kaip ir kur?
— Apie tai reikia pagalvoti, viską gerai su

planuoti. Neaglima gi tučtuojau, šiąnakt. 
Čia reikia suorganizuoti patikimą pagalbą. 
Be Andriuko neapseisime. O, kad jis ko grei
čiausiai ateitų!

Į tą pageidavimą Aldona tik atsidūsėjimu 
suaidėjo.



Antradienis, Rugpiūčio 12 1947-

Vokiečiai bėga iš Berlyno
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kitų upių. Amazonės ilgis 
3,900 mylių. Ji prasideda 
Lauricocha ramiajam eže
re, Peru šalyje. Per kalnus 

| kokią vergiją ten gali patekti nuvažiavę lie-; mą, ji priima iš deSfrięf'ir 
tuviai. — kūvis U užpakalio- ir čekis vėl ponui.'kMės nulžrniškus. intakus

Moterys be vyrų-. bėgdama į Bj

(Rašo Darbininko" korespon- ; baimė nepalyginamai di- 
dentas Vokietijoje-St. Devems r’desne už bombas, maisto 

‘ . .J: ... Jnedateklius, šaltį..•\|okieciai višais_ laikais^ — Nedatekliai tik var- 
veržte veržėsi į Berlyną. gas 0 sovietai mirtis, — 
Gyventi Berlyne vokietis sako atbėgusieji Berlyno 
laike didele garbe. Nenuo- pabėgėliai. Jie yra pirrtiie- 
stabu. jog per kelis desim- jį gaiįmo trečio pasaulinio 
tis paskutiniųjų metų Ber- karo benamiai, 
lynas nepaprastai išaugo. 
Prieš praėjusį karą Berly
nas turėjo apie puspenkto 
milijono gyventojų. Karo 
metu Berlynas buvo smar
kiai bombarduojamas iš

užpakalio- ir čekis vėl ponui.lkairės milžiniškus. intakus uapauauo _pagaliąų;
Jei kada žmogui buvo Į nesienos žavingumas, v bal-1 Prėsk° vandens keli&ujan- 
ista, beieškant idealo, iš- tumas pakraščių, kuriuos į t* p?.ra
soj eilėj; tragiškų kovų jūra skalauja ir bučiuoja, | pakrąąc^j^.^. tqs?y^e-
itirti aukščiauąip malo- girių harmonija, vaifcų t(?s tris« 
įmo momentą, tai tas ti- dainos, palmių liekni.stie-.Plrmyp vana^ilyno 
dausia buvo tada, kai at- bai, paslaptingumas įlan- J10 ~'ar } tebėra ~ prėskas. 
Ldėiu akims, atėjusiu iš ku. kuriu ramūs vandenvs *er juros - pOtVyUiąs, (tHj-

leista, beieškant idealo, iš
tisoj eilėj; tragiškų kovų 
patinti aukščiausio malo
numo -momentą^ tai tas ti
kriausia buvo tada, kai at- 

į radėjų akims, atėjusių iš 
žiaurios. Šiaurės sričių, at- 

| sivėrė ekvatorijalinės A- 
! menkus auksuoti pakraš
čiai, kaip išsvajotų dausų 

j vizija.
Neapsakomas žvaigždė

tų naktų malonumas, ne
pabaigiamas atogrąžų mė-

SOVIETAI VOKIETIJO
JE STIPRINA KARINES 

PAJĖGAS
Sovietai visur labai gar

siai kalba apie taiką, nusi- 
oro, gyventojams buvo pa- ginklavimą, bet daro visai 
tariama, kuriems tik įma- priešingai, 
noma, Berlyną i 
Nežiūrint to, Berlyno gy- pasidarytų 
ventojų skaičius mažėjo nesni, tada sovietai galėtų 
labai palengva. Jei vieni sėkmingiau ir drąsiau 
išvažiuodavo, tai kiti slap- vykdyti savo smurto ak- 
čia į Berlyną atvažiuoda- tus.
vo ir šiaip taip
vo.

Karas nacinės 
jos sostinę labai 
no. Pokario į., j— -—------------- r-----o— t — —t----------------------- ■ ------------------j—.

Berlyne labai sunkus. Nė- į gyvus žmones. Išalkę, iš- merikiečių pusę. 'vyriausybė vykdo, žino-i
ra butų, nėra kuro, stinga sekę, judesiai lėti ir be gy- Belaisviai patvirtino, ma, tik seimo priimtus nu-! 
maisto. Bet Berlynas vis vybės, o drabužiai iš vienų kad sovietų zonoje visi vo- tarimus, o į komunistų! 
tiek nepaprastai perpildy- skarmalų. Grįžusius belai- kiečiai nuolat registruoja-“nutarimus” i 
tas žmonėmis. Vokiečiai svius apstojo minios žmo-mi ir registruojami. Spe-kio dėmesio, 
nori nors Berlyno griuvę-nių. Šimtai vokiečių pra- cialistai išvežami, °------ : ~
siuose pagyventi. dėjo verkti. Juk Sovietų šiaip dingsta, dar kiti už-tus vadina juokdariais.

Tik paskutiniuoju metu Sąjungoje buvo trys mili- daromi į kalėjimus. Sovie-! 
vakarinių sąjungininkų jonai belaisvių. Dabar jų tų Sąjungos gilumoje be-i 
zonų berlyniečiai masiškai beesąs nepilnas milijonas, laisviai matė ir j--A----- ' 
pradėjo bėgti iš Berlyno į Ar ilgai ir likusieji išliks atvežtų iš Lietuvos. Jie į 
vakarus. Juos iš Berlyno gyvi? i buvo suvaryti į karo be-
■v • i • a j a i « • j 1— •- X “ 1

Jie nori, kad 
apleisti, kiti pirma nusiginkluotų,' 

i už juos silp-

Ir jie streikuoja — Šie du vaikučiai, Cincin- 
nati, Ohio, protestuoja prieš namo prižiūrėtoją 
už tai, kad jis jiems neleidžia vaikščioti ant žo-

Iir didina. Kariuomenė lai
koma miškuose, kad nie
kas nepastebėtų ir neįtar
tų. Vokiečiams į tuos pa
sienio miškus griežčiau
siai uždrausta įeiti. Kas 
pagaunamas, laikomas 
šnipu. O vokiečiai į tuos 
miškus eina ne šnipinėti,

įsikurda- Neseniai į vieną pietva
karių Vokietijos miestą

Vokieti- sugrįžo iš Sovietų Sąjun-
sunaiki- gos keli vokiečiai karo be- 

gyvenimas laisviai. Mažai jie panašūs bet norėdami pabėgti į a-

Perjųruspo' 
naįtięsįin;'kų, kurių ramūs vandenys 

įsikiša ir knibždąs ir’baį- 
sus gyvenimas 
atsispindi XVI amž.; euro
piečių pirmuose Naujojo 
Pasaulio užburtų . žemių 
aprašymuose. t ...

Suprantama, kokio stip- JaiViaų^atsu^ktųiąi 
raus įspūdžio yra padariu
si pirmiesiems atradė
jams, o vėliau ir visiems, 
kitiems upių karalienė, ar-į

, jaws0jįo^ mėnulio 
me^uV, į su„ponios 
aukščio yilūyš, ^ras;

tiictirųffes ; y4$Mėnis. ;Tuo 
mietu visi; ląiyąi' vi8i*-gąr- * • . • -• • e* - • •"- -z*- _
ties Amazonės įsiliejimo į 
okeaną vietą, iš tolo pama
tę ateinančius vandens 

I kalnus, visu .greitumu bė- 
ba kaip kartais brazilai ją'£>a i pakraštį, stengdamies 
vadina “Upė — Jūra” —1 patekti į bet kurį intaką 
Amazonė. Jos didingumas-*1" išsigelbėti nuo neišven- --------------- T . r- Jūriamns pražūties. Van- 
daugiau kaip tūkstantis' Tęsinys 8-tame pusi.

visatai

nežinojo, o visi išgyveno 
nerimą. Metė paprasčiau
sius darbus... Žemės ūkis 
sustojo. Imdavo kaltinti 
vieni kitus, mušėsi ir plo
vėsi. Prasidėjo gaisrai, j neaprašomas. Į ją subėga|Siamos
prasidėjo badas”... ^daugiau kaip tūkstantis' Toei

sugalvojo tokį triuką. Kai 
tik susirenka Bavarijos 
seimas posėdžiauti, taria- i 
mieji komunistų “atsto- • 
vai” tuo pačiu laiku susi-į 
renka savo partijos buvei
nėje ir “svarsto” tuos pa-i 
čius klausimus. Žinoma, i 
komunistai viską kitaip I 
“išsprendžia”. Bavarijos;

nekreipia jo-į
I 

kiti i Bavarai savo komunis-Į ni-fiia irorlino -inolrrl orini g

lietuvių' Šiurpiai Tiksli D«tojewlii«
Pranašystė

baido ne maisto nedatek- — Mus paleido, nes mes laisvių lagerius už vielų Didysis rašytojas T. Do- 
i;~; -- u..*,, Mes užtvarų. Jų likimas pana- stojevskis jau devyniolikir ne niekam nebetinkam. . 

šalčiai, amžini invalidai. Ne ka-šus į belaisvių, 
ras atėmė mūsų jėgas ir! 

konfe- gyvenimą ,bet vergija So- 
Rytams vietų Sąjungoje. Mus pa-‘

KAIMYNIŠKA
DVASIA YRA

PUIKUS DALYKAS!

liai, ne butų stoka 
būsimos žiemos 
bet sovietų baimė.

Paryžiaus trijų
rencijai iširus ir 
aiškiai atsirubežiavus nuo leido, nes niekas netikėjoj 
Vakarų, politinė padėtis kad mes gyvi pasieksim 
Europoje labai pasunkėjo, savo tėvynę, — lėtais žo- sįa partija yra Krikščio-
Vokiečiai ligi vieno įsitiki- džiais pasakojo belaisviai. nių Demokratų Unija. To- sapnavosi ilgoje, lyg kad|

i tame šimtmetyje išprana-j 
šavo tai, ką šiandien šim-j 

‘tai milijonų žmonių turi ir' 
dar turės pergyventi. Savo- 
romane “Nusikaltimas ir; 

Bavarijos seime didžiau-!bausmė” jis rašė:
“Jam (Raskolnikovui) |

BAVARIJOS KOMUNIS
TAI JUOKDARIŲ 

ROLĖJE

nę. kad lūžis tarp Rytų ir 
Vakarų jau įvyko ir tre
čias pasaulinis karas neiš
vengiamas. Berlyne j 
sklido gandas, jog ameri
kiečiai. anglai ir prancū
zai iš Berlyno gali pasi
traukti. To pakako, vokie
čiams pradėti masiškai 
nešdintis iš buvusios tre
čiojo reicho sostinės. Nors 
amerikiečių okupacinės 
kariuomenės Vokietlijoje 
šefas gen. Clay tuos gan
dus paneigė, bet vokiečiai 
tuo netiki. .
kad karo galimybei didė
jant. vakariniai sąjungi
ninkai vieną gražią dieną 
iš Berlyno pasitrauks. 
Šiuo metu ir tolimą pran
cūzų valdomą Vokietijos 
zoną jau pasiekė per 1000 
Berlyno pabėgėlių.

Berlyniečiams sovietų

Toliau jie papasakojo, iįau su žymiai mažesniu į visas pasaulis būtų pa- 
jog juos paleido tik todėl, atstovų skaičiumi eina so-smerktas kažkokiam bai- 
kad jie “įrodė”, jog gyve- cialistai ir dar toliau libe- siam, negirdėtam ir nema- 

pa- na sovietų okupuotoje Vo-jralai. Bavarijos seime ko- tytam pasauliniui karui, 
kietijos zonoje. Į kitas zo- munistų visai nėra, nors kylančiam iš Azijos gilu- 
nas belaisvių nepaleidžia, kelius atstovus jie ir buvo'mos į Europą. Visi turėjo 
Iš sovietų zonos į ameri- pravedę. i žūt, išskyrus kai kuriuos,
kiečių zoną jie turėjo pe- Rinkimų metu, kad apsi- labai negausius išrinktuo- 
reiti slaptai. Sieną jie lai- saugojus nuo mažų ir ne-Įsius, 
mingai perėjo pasinaudo- reikšmingų partijų, buvo 
darni mišku f
tamsa. Pavojus buvo dide-ri į seimą nepraveš ma-

> Pasirodė kažkokios nau- 
ir nakties ; sutarta, jog ta partija, ku- jos trichinos, mikrosko- 
i - ... . piškos būtybės, kurios:

Pritrukai kavos — ir esi naujoje kaimynystėje, tams
ta nedrįsti pasiskolinti jos. Kaip malonu, kada jūsų 
kaimynė iš namo kitų durų maloniai jums sako, “su 
malonumu prašau priimti”.

--- v " —  , x c iivpi u, — a&avu* piuuvo uu. vjr nuiivui 

lis. Belaisviai papasakojo, kiaušiai vienuolikos atsto- skverbiasi į žmonijos kū-l 
kad sovietai labai spar-jVų, seimo darbuose visai ną. Bet tos būtybes buvo

--------- i čiai ruošiasi karui. Perei-.negalės dalyvauti. Tuo dvasios, turinčios protą ir
Jiems atrodo. į darni į amerikiečių pusę, į metu tokiam sumanymui valią. Žmonės, prisiėmę 

mota Voj aAVi^„ i__x:__ ir komunis- jas, tuojau tapdavo apsė-jie matė, kad sovietų pu-!nesipriešino i 
sėje visuose miškuose la-jtai, nes jie tikėjosi daug staisiais ir pamišėliais, 
bai daug sovietų kariuo- laimėti. Bet, katalikiškoji bet niekuomet, niekuomet 
menės. Amerikiečių zonos Bavarija nepatikėjo ko--žmonės nelaikė savęs to-j 
pasienyje paslėpti ištisi imunistų tuštiems paža-įkiais protingais ir tvirtais 
pulkai tankų. Viet. vokie- dams ,ir Bavarijoje komu-.tiesoje, kaip šitie užkrės- 
čiai pasakę, kad sovietai nistai į seimą nepravedė'tieji. Niekuomet nelaikė 
kariuomenę amerikiečių nė vienuolikos atstovų, savo sprendimų, 
zonos pasienyje vis didina;Keli išrinktieji į seimą įei- vadų,

!ti negalėjo. Bavarijos sei- nimų ir tikėjimo tokiais' 
‘ ‘ patvariais.

Ištisi kaimai, ištisi mies- 
nerimti tai ir tautos sustojo ir ėjo 

iš proto. Visi buvo nera
mūs ir nesuprato vienas 
kito . Kiekvienas manė, 
kad tik jis esąs tiesa... Ne
žinojo, kaip ką teisti, ne
galėjo susitarti, ką laikyti 
gėriu ir piktu. Nežinojo, 
ką kaltinti ir ką teisinti. 
Kažkokio beprasmiško 
piktumo pagauti žmonės 
žudė vienas kitą. Rinkosi 
viens prieš kitą ištisomis 
armijomis...

Miestuose visą dieną bu
vo aliarmuojama: šaukė 
visus (į mitingus), bet kas 
ir kam šaukė, — niekas to

savo iš-j
savo dorinių įstiki- j

įsigyk Angliškai-Lietuviškg lodyncj !mas liko be komunistų.
English-Lithuanian Dictionary Skaudžiai pralaimėję ko-

Zodvnas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, m,įniktai nradėin ‘ “
ne:, jis yra geras kalbos mokytojas ir’tetiprus patarėjas. ™ kifs

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra ir Visokiausiais budais e- 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". kaltinti dabartinę ka- 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po talikų vadovaujamą Bava- 
$1.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. rijos vyriausybę. Dažnai 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. komunistinė spauda priki-

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į, ša Bavarijos ministeriui 
konvertą kuponą su $3.00. ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- ‘pirmininkui kad iis ben- 
tuvišką Žodyną. j \ , . . ’ J— ■ ■ - - ’dardarbiavęs su naciais,

nors jis nacių siautėjimo 
metu sėdėjo Flossenburgo 
stovykloje ir kiekvienu 
metu laukė mirties. Nežiū
rint viso triukšmo, komu
nistai į Bavarijos seimą 
neįsileidžiami ir jie ten 
darbo trukdyti negali.

Bavarijos komunistai

Užsakymus siųskite:

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

Šiuomi siunčiame S..........  ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną. "

Vardas................................................................................ ......
Adresas ..................-............................................................. —

lūs turite Party Line telefono ap- 
tarnavimo* ir kiekvienas ant 
tos linijos ko-operuoja, kad 
gavus geresnį aptarnavimą... 
kalba trumpai, niekad nenu
traukia kito kalbant, jei bent 
būtų tikras reikalas. Taip da
rant, galima sakyti, kad tai y- 
ra kaimyniška dvasia. Tokis 
elgesys tikrai pasitarnauja vi
siems turintiems party line.

TAI PRIKLAUSO NUO GERŲ KAIMYNŲ TURIN
ČIŲ party line, kad gavus gerą aptarnavimą. Jie kiek
vienas stengsis laikytis tvarkos, visi galės pr ūnaudo- 
ti telefono šaukimu. Dar iki šiol telefono ^rengimai 
sunku gauti, todėlei party line galima geriausiai vi
siems žmonėms pasinaudoti.

NIW INGLAND TtLIPHONI A TfLiGRAPH CO.
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Kun. P. M. Juras, dar kartą išrinktas Kunigų Vif> 
nybės pirmininku. Sveikiname!

KUNIGŲ VJENYBE^SEIMUI 
. Thompson, Conn;, USA

' Rugpifiūto mėn.^5 d. 1947 m.

_• (Gautu pavėluotai)

III MI8SIO PONTIFICIA 
S ATUStNATION ALISPRO L 
INGERMANI AET AUSTRIA
M • . i 9 - *■ . . . .

kąvos su pašteto buter
brodais (sandvičiais)... 
Taigi didelis Jums dėkui 
ne tik mano, bęt ir žmonos 
ir draugu, kurie visi Jūsų 
atsiųstomis gėrybėmis 
bendrai naudosimės... vos 
ne kaip vięnųoįynę... Man 
tai j - siuntinys,
gautas i* Amerikos. Ueū^ 
vių/ Su maistu mums iš 
C’/ . -Z - » « -
dažnai,

l * *

ač kad
tomus

tikro nelengvą, ypač 
dažnai, kaip pąs, žin 
žąįonęs vtą atsilanko koks 
nors pakeleivingas svečias 
SU rel^ąląią. Įsivaizduok,

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

Didysis Bany bes 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
’ išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.

• f

Ramybes šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M. 

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, 
togi. Puošnus 
suoti pakraščiai

įaudinga ir' pa
viršėliai, paauk- 
rinktinės/mal- 

i.

Didžiai Brangūs ir Mylimi Broliai!
Jūs susirenkate^ savo Vienybės Seimą kaip tik 

tuo;* metu, kai j JŠdpnis’ dMūto ^^bkimėa;^ belaukdami, 
to, kas turi ateiti vifeam pasaųflftfi” (Lūk.^21,26). Dar* 
rodos nesenai, po" pirmojo įišąuliriio karo, išvydom 
aklus, berankius, bekojus karo invalidus ir sakėm: — 
kolr gyvens šitos katastrofos liudininkai, tol -naujo ka-. 
ro nebus! Nusivylėm, tik ką išgyvenę naują karą, ne
apsakomai baisesnį už pirmąjį. Dar tebepūna Europos 
griuvėsiuose nekaltų kūdikių ir motinų lavonai, o ho
rizontuose ir vėl kyla nauji juodi debesys, skelbdami 
žmonijos ateitį atominės energijos liepsnose. j

Nuo pat pirmųjų karo šūvių mes lietuviai išgyve
name dar vieną Šiurpią nelaimę — pastovų mūsų tau
tos naikinimą. Kraujo ir ašarų jūrose kyla) dangų ne
suskaitomų lietuvių kankinių balsas: — Viešpatie, 
gelbėk mus, žūname! Jūs, mano broliai, gyvendami 
laisvoje žemėje, galite drąsiai kelti balsą prieš neteisy
bę. Jūs darote daug ir sėkmingai, kad mažos tautos 
šauksmas būtų išgirstas didžiųjų ausims. Jūsų pasi
traukimas iš tėvynės šiandieną virsta jai didele palai
ma. Senoji bočių žemė visuomet jums buvo ilgesio tė
vynė. Prieš dešimtį metų pats buvau liudininkas nepa
mirštamų jūsų priesaikos žodžių, kuriuos jūs įrašėte į 
paminklinės mūsų tautos prisikėlimo Šventovės kny
gas ir kuriuos šįmet Nepriklausomybės šventėje iškil
mingai atnaujinot. Didi garbė Jums už tai!

Mes pasitraukėm iš savo tėvynės ugnyje ir krau- 
juje ir nūnai tebeklaidžiojam svetimose žemėse kaip 
beteisiai ir bebalsiai. Šis moralinis pažeminimas daug 
kam iš mūsų sunkiai pakeliamas. Tik jūs vieni tai su
prantate daugiau, negu kas kitas. Jūsų lietuviška ku
nigiška širdis ir broliška pagalbos ranka šiandieną mus 
ypatingai guodžia ir jaudina. Gilios padėkos jausmai 
iš mūsų niekada neišdils!

Nors ir nesu šiuo metu jūsų tarpe, tačiau jaučiuo
si laimingas, galėdamas bent raštu pasveikinti Jus sa
vo ir visų tremtinių kunigų vardu iš Vokietijos ir Aus
trijos.

Jūs esate Amerikos lietuvių sielą!
Jūs kurstote Dievo ir Tėvynės meilės ugnį! Jūs di

džiausia dalimi nešate ant savo pečių tautinės kultūros 
ir dvasinių vertybių naštą!

Jūsų Vienybė yra jūsų kunigiškos garbės ir galy
bės laidas.

Jūsų Vienybė yra mūsų Vienybė!
Jūsų kovos yra mūsų kovos!
Jūsų laimėjimai yra mūsų laimėjimai!
Te Galybių Viešpats stiprina ir laimina Jūsų dar

bus!

Lir Paveikslą . Kaina-$2.75.

Maldų Ri nlcinėlis, 
eluloidiniai viršeliai. Kai- 
$1.50.

Lekcijos ir Evangelijos, 
skaitomos visų metų Viešpaties 

Štai Žmogus, j dienomis, šventadieniais ir šio- 
Gavėnios knygutė. Trumpi V.' kiadieniais. III laida. Savo Jėšo- 

;• w 1_ • _ • *1 _ ? J _ 1_____ T_____________ T X r_

vai vertė'O. Žaštautaitė. Per-į (antiejus, 1946 m.
spausdino Kun. Jonas Vaitekū-I Knyga įdomi pasauliečiams, 

i nas. 1946 m., 186 pusi. Kieti vir-j bet ypatingai reikalinga dvasi- 
! sėliai. jninkams. nes ankstyvesnė jos

Labai tinka Gavėnios laikui, 'laida tiek kalbos, tiek išvaizdos 
ypač apmąstant Kristaus kan- atžvilgiu buvo per daug pasenu- 
čios kryžiaus kelius. Kaina —'si. Knyga stipriai įrišta. Kai- 

)$1.50. W ■ na $3.00.

|į priešus, nes mes užima-' Jėzus Kristus, . Ištisų Metų Šventųjų 
me jų butus (mat mūsų ir pasaulio Išgelbėtojas. Parašė) 
apylinkės miesteliuose DP vysk. Pranciškus Būčys, MIC.
gyvena ne kareivinėse, bet)1930 m* 514 puslapių.
iŠ vokiečių sekvestruotuo-! įžymusis mokslininkas šiame

nors

Kan. F. Kapočius,
Popiežiaus Misija, 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
• Vokietijoje ir Austrijoje.

"Kaip Mes Atidarėme Iš USA
n

čšvari kalba, gražūs paveikslai, į 
brangūs viršeliai, patogios se-) 
nesnio amžiaus žmonėms skai- balti celuloidini;
tyti raidės šiai maldaknygei už-:na — 1 
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Štai Žmogus,
Gavėnios .knygutė.
Jėsatu Kančios mąstymai. Lais- *mis išleido kun. Juozapas J. Va*

f

kad buvo toks netaip se-
1

t i

ųyiju DP-per 
negavome 

pęr UN
RRA > pat negauname
(žiemį liįą kabus gavo
me rąįgintų kopūstų).

VOKIEČIAI ŽIURI 
KAIP f PRIEŠUS

Iš vokiečių ką nors gau
ti, kad ir tų pačių daržo
vių, taip pat sunku, nes 
vokiečiai. į. mūs žiūri kaįp

mą CARE siuntinį ir ap-'delio siuntinio, turinčio du 
gailėjau, kad namuose nė- kart po 5 racijonus. Buvo 
ra nei žmonos, nei Dr. Ma- ten visko: mėsos, kumpio 
ceinos, nei Dr. Zenono I- su kiaušiniais, sviesto, 
vinskio, nes jie visi yra iš-sausainių, cukraus, šoko- 
vykę į Ateitininkų Fede-)lado, pudingo, i 
racijos iškylą — konferen-‘ kramtomosios gumos,
ei ją. Jei pakvietime nebū- degtukų, cigarečių i 
tų buvę pažymėta, kad rei-šio to. Visa tai vienas iš 
kia jį (siuntinį) atsiimti mūsų ėmė iš popierinių 
šiandien, būčiau palaukęs,! (4) dėžučių, dėjo ant sta- 
kol jie grįš iš kelionės, nes lo, o mes kiti su juokais 
būtume galėję pasidžiaug- skaitėme (bloga angliška 
ti visi drauge. Dabar jie kalba) dėžučių užrašus, 
sugrįžę mane bars, nes Jū- skaičiavome kiek kokios 
sų siųstas CARE paketas rūšies yra gėrybių ir kas 
jau mano atidarytas ir ap-kokias jų norėtume gauti, 
žiūrėtas. Jei jau ne gauti,'Kadangi mes visi keturi 
tai bent būti prie CARE Į drauge gyvename ir ben- 
paketd atidarymo ir ap-ldrai valgome, tai gavusis 
žiūrėjimo yra nemažas paketą paskyrė bendram' 
malonumas. Aš Jums tai maisto pagerinimui,- sau i 
rašau, nes jūs ten turtin-'tepasiliimdamas tik eiga-! 
goj Amerikoj neįsivaiz- retes, kurios čia (Vokieti-] 
duojate, kokį džiaugsmą)joje) yra brangesnės 
arba tiesiog sensaciją su- pinigus. Toliau, 
kelia mūsų tarpe, draugų] 
ir pažįstamų atsiųstas 
CARE paketas. Tam pa
vaizduoti noriu papasako
ti kaip mūsų 4 asmenų šei
myna, sudėta iš trijų karo 
apardytų šeimos 
pergyveno pirmojo 
paketo gavimą.

narių, 
CARE

Gyvenimai
Savo lėšomis išleido kun. P. M.

Juras, 19-15 m., arti 1000 pusk
Tai trumpi, kilnūs pasiskai- 

se butuose). O norint gaų- į Veikale giliai, bet paprastai ap- tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
ti kokį ridikėlį, morką ar rašo Kristaus gyvenimą. Kas į didvyrių — vyrų ir moterų — 
obuolį, reikia ne tik UŽmo-)nor* geriau, pažinti savo tikę ji-* pavyzdžiai šviečia mums šim- 
keu, ueu uuvanų u uoli ae-j 
lėtą cigarečių. O iš kur jas Į— turi ši{* vertingą, di-

4-:i. : ;delę, kietais
staigose tegauna po vieną • Kmna — $3.00.

Lietuvių Kalbos
Gramatika,

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

1938 m.,

kėti bet dovanų duoti ke- į m4 — 0 iuums ji pažinti reikia! tais vardų. Argi neįdomu susi- 
’’ pažinti su šventaisiais mūsų 

viršeliais knygą, bendravardžiais ir kitais globė
jais? ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Švč. P. Marijos Apsi- 
- iškimai Liurde

KAPUOSE AR 
ĮŠTREMIME

Paskutiniu nepriklauso
mosios Lietuvos laikotar
piu didelės įtakos krašto 
kultūriniame gyvenime tu
rėjo keletas aukšto išsila
vinimo vyrų, Kauno uni
versiteto profesorių, besi
spiečiančių apie 
katalikų dienraštį 
Amžius”: 
čius, Dr. Pr. 
tis, Dr. J. Grinius, kun. 
Yla, Dr. Z. Ivinskis, Dr. A.' n. ;kimes ,kad Dr. Grimus at-Macema, Dr. Ign. Skrups- . . . . . Drįvatu ia;gva
kelis. Katalikų kultūrinia- ' '®’. ““ J° J™™* 
me sąjūdyje tai buvo va- geibiame spaudoje, bet 
dovauianžm asmenybės U darome turėdami prieš 

TaTėjtae!^“ tremtinių
iškankintasai Dr. P. Die-igero ę,‘ 
lininkaitis jau miręs. Dr. — Šiandien •   pii _ '4 •• •' • • v    _ a. _ * • * •

tremtas į Rusijos gilumą, 
už tat gyvais pasilikusieji 
mums ypatingai brangūs. 
Jie visi dabar gyvena sun
kų tremtinių gyvenimą 
Vokietijoje.

SENSACIJA 
"Vienas lietuvis kunigas 

neseniai nusiuntė maisto 
siuntinį Dr. J. Griniui, 
kurs dėl silpnos sveikatos 
ilgokai turėjo gulėti vieno- 

Vokietijos ligoninėje. oienninKai ,Nuo aUjo toksai Jabai

apie garsųjį)
y.j “XX1

j. Anlbrazevi-

CIGARETES BRANGES
NES UŽ PINIGUS

Diena, kurią labdarybės 
įstaiga paskyrė CARE pa-j 
ketui atsiimti, sutapo su 
būtinu reikalu mano žmo
nai nuvažiuoti į gretimą 
miestelį. Mano žmona pra
šė mūsų “šeimynos” narį, 
gavusį pakvietimą, neiti 
atsiimti paketo, kol ji ne
bus sugrįžusi, arba, jei 
mes likusieji paketą ir pa
imtume, ji prašė to paketo 
neatrišti. Žinoma, mes ne
iškentėme, kol ji parva
žiuos ir paketą parsigabe
nome į namus anksčiau. 
Nors buvo pagunda atpa- 
kuoti ir pažiūrėti, kas ten 
tame CARE pakete yra, 
tačiau vis dėlto susilaikė
me. Jei būtume atplėšę 
anksčiau, mes jau gerai ži
nojome, kad mūsų šeimi-

už j 
paragavę; 

saldumynų, nutarėme pa
sidaryti skanią vakarienę. 
Kaip pagrindinis patieka
las buvo pasirinktas kum
pis su kiaušiniais (kiek
vienam po vieną porciju- 
kę), toliau — kava iš eks
trakto ir pasaldinta, sau
sainiai. Tai buvo puiki va
karienė !

muilo kai tik dirbantieji į-i

ir dar P°kelį į savaitę. (Iš mūsų1,
- jų tegauna mano žmona ir! 

Dr. Zenonas, kaip dirban-j 
tieji gimnazijoj, o aš su 
Dr. Antanu, nors ir nema
žai dirbame i 
gėlių kultūriniams reika
lams — spaudai, paskai
toms ir tt. — jokio priedo 
negauname). Nežiūrint 
nedateklių, mes buvome’, Angliškai • Lietuviškas 
nutarę nieko maisto ne-! Žodynas

, pralyti iš pažįstamų Ame- ( (E . Jthuanian dictio. 
nkoj, nes manome, kadi___ , n__~ A
UNRRAi nustojus veikti, 

į mums gali būti dar blo- 
igiau. Manoma, kad tada 
Įgali tekti gyventi iš vokiš- 
)kų maisto kortelių, kurios 
■ šiuo metu tiesiog katas
trofiškos. Pagal jas vokie-i 
čiai tegauna tik 4 kg. (apie

mūsų pabė- rianaP°lio Kolegija,
208 pusi.

Knyga naudinga išmokti ge
rai lietuviškai rašyti ir kalbėti. 

• Kaine — $1.00.

rei______
Parašė’ vysk. Petras Būčys, M. 
I. (5. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai

i gavau kvieti- 
Ign. Skrupskelis mirė iš-mą atsiimti Jūsų siųnčia-

j nary). Parašė A. Herlitas. 400 
pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi- i nepaprastai įdomiai ir aiškiai, 
minėms ir pažįstamiems 
tiniams į Europą. Kaina

Anglų Kalbos 
Mokytojas

Norintiems angliškai 
išmokti, patariama' trečią laidą. Kaina $3.50.

Kristaus Sekimas
• Tomas Kempietis. Iš 

pas gydjloją, pas prancūzų kalbos vertė O. La
banauskaitė. Išleido kun. Pr. M. 
Juras, 1945 m. 424 pusL

Jau keli šimtai metų, kai pa-, 
našiausia į N. Testamentą kny
ga laikomas tylaus vienuolio 

) parašytas KRISTAUS SEKI
MAS. Gal būt nėra jam lygaus 
vadovo savo minčių svarumu, 
savo kilnumu, žmogaus sielos 
pažinimu. Viso pasaulio žino
mesnėse kalbose jis skaitomas, 
apmąstomas ir platinamas. Šia 
knyga domisi kartais net neti
kintieji. Ji bet kam bus geriau
sia dovana, o ligoniams ir gyve
nimo prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis. 
Kaina — $2.00.

Katalikiškoji Lietuva 
Į Parašė kun. Dr. K. Gečys, 
1946 m. 575 pusi.

Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva es
eistines Rusijos okupacijos lai
kais, šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (194U • 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje.
ga 
na

10 svarų) miltų duonai į gramatiką 
mėnesį. Nevietiniai vokie-: įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS Į 
čiai (pav., iš Sudetų), ku- i MOKYTOJAS. Joje yra nau- ■

trem-, Kiekvienas šią knygą perskai- 
$3.00.' tęs bus giliai sujaudintas. Gra

žiai išleista, su daugybe pa- 
i veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati- 

pagal }jO< kad jie jau baigia išpirkti

rie rudenį negalėjo įsigyti dingi pasikalbėjimai: keliaujant, Parašė
bulvių visiems metams, traukiniu, į . ................. t
dabar nebegauna nė bul- siuvėją, krautuvėje ir panašiai, 
vių ir, galbūt, nebegaus i- Knyga turi 174 puslapius, stip-Į 
ki rugpiūčio mėta., kada'riu viršeliu. Knygos kaina tik 
pradės atsirasti naujo der-;$2.oo.
liaus. Man padėtis tada ,
būtų dar prastesnė, nes po { Pranasystės Apie Pa
karo nelaimių ir užpernai ■ šaulio Pabaigą” 
operacijos tebesu ligonis.! Knygoje yra surinkta pranašų 
T^igi anai juodai galimy-Įir Paties Kristaus žodžiai apie 
bei atėjus buvome pasili-i pasaulio artėjantį galą ir kaip 
kę sau viltį kreiptis į pa
žįstamus Amerikoj pagal
bos. Dabar sako, kad mes

?n.,
GERIA KADUGIŲ 

KAVĄ
Jūsų CARE siuntinys, 

iuž kurį labai dėkoju, taip 
•pat labai puikus, bet jis 
kitoks. Vietoj sausainių 
yra labai gerų miltų, vie
toj kumpio ir sviesto dėžu- 

’čių yra du svarai gražių I.. l___  ___ , __
J augalinių riebalų. Ir kiti i visiškai be globos nepasi- 
dalykai labai puikūs. Pa-; liksime, nes pradėsianti 
vyzdžiui, kaip gali nesi-; veikti IRO, kuri mus vis į 
džiaugti pupelių kava, ka-:dėlto dar globosianti.” 
da mes gauname kažin ko- 

*kį erzacą iš kadugių, kuris 
vandenį rudai - juodai ne
blogai nudažo, bet visai 
neturi kvapo. Mano žmona 
labiausiai apsidžiaugė cu
krum. Pagalvokit, 2 sva
rai iš karto! Ji vargšė 
kiekvieną važiuojantį į A- 
meriką prašydavo, kad jai 
atsiųstų ne paketą (kaip 

niūkė tikrai supyks ir kai ta gali grinorius prašyti), 
kam mūsų bus nejauku ją bet tik sachariną, kad ge- 
prašyti skalbti marškinių, riant kavą būtų kuo liežu- 
adyti kojinių ir kitų ne vy- vį apgauti. Deja, nė vienas 
riškų darbų atlikti. Kai ligi šiol jai to sacharino 
mano žmona grįžo, jos pir-|(cukrelio) dėželės neat- 
mas klausimas buvo, arjsiuntė. Ir štai Jūsų pakete 
mgs* jąu/ CARE %«»jgketąlyra net visas kilogramas 
pargabenome. Toliau jau* ’ ’ - - - * * -*-*
sekė pats paketo atidary
mas. Pasirodė, kad tai bū
ta labai gerai įpakuoto di-

cukraus! Todėl nesistebė
kite, kad Jūsų paketą ga
vęs vakarienei nutariau iš
gerti saldžios, baltintos

jis baigsis. Knyga labai gražiai 
išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Sitaation

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

Kristaus Kryžius
i Stacijos, graudūs verksmai, 
maldos gegužio, birželio ir spa
lių mčr<. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.

KUKLUS KULTŪRI
NINKAI

Kaip matome iš to laiš
ko, tų mūsų mielųjų rašy-| 
tojų, kultūrininkų, pade-1 
tis nėra lengva. Tie aukš
to išsimokslinimo ir gilaus 
išsiauklėjimo vyrai, kurie 
ir ištrėmime pasilieka mū
sų visuomenės vadais, yra 
tiek kuklūs, kad geriau 
patys kęs alkį ir vargą, 
bet pagalbos, išmaldos ne-- Dr. J. Grinius su žmona, 
prašys. O jie yra mūsų Dr. Antanas Maceina ir 
tautos švyturiai ir jų jė- Dr. Zenonas Ivinskis ir ki- 
gos bei įtaka tamsioje ne-[ti jų draugai yra žinomi 
laisvės naktyje mums la- rašytojai, savo darbu ir 
bai reikšminga. Spėjame, 
kad kas nors iš gerašir
džių amerikiečių panorės 
jiems paketėlį pasiųsti.

Kadangi jų adresas kei-

čiasi, tai pagalbą būtų ga
lima siųsti per kun. J. 
Prunski (Chicagoje).

pasišventimu jau iki šiol 
įstengę pastatyti sau neiš
dildomą paminklą Lietu
vos istorijoje.

D*'. J. Prtmskis.

Knyga naudin- 
ir labai gražiai atrodo. Kai- 
— $4.00.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadtvay, 

So. Boston S7s Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE *

i

SHENANDOAH, PA. -|,osvaukos/udasrįJ121100-Tas viskas sudaro $3040.o0.
i
i
♦ $2515.00 — Kazimierietėms ir 

Pranciškietėms
Shenandoah lietuviai turi la

bai veiklių Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugijos sky
rių. Skyriui vadovauja Marijona 
Metkauckienė. šiais metais sky
rius sukėlė $2,100. šv. Juozapo 
ir Marijos 
koplyčios 
$2.000.00. 
nuolvnui,
siuntė $100.00. Šv. Jurgio para-

Vilios. Newtow*n, Pa. 
statybai pasiuntė;

Šv. Pranciškaus Vie-I 
Pittsburgh. Pa. pa-!

$6528.50
LABDAROS REIKALAMS

Shenandoah lietuviai nuo 1947
m., sausio 1-os d. iki rugpiučio 
1-os d. 1947 m. visuomeniniams 
bendriems tautos ir gailestingu
mo reikalams sukėlė $6528.50.

BALF — $3040.50
Bendram Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondui sukėlė $3040.50. 
Pasiuntė $3025.00. Ižde liko 
$15.50. Vasario 16 d., minint 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s
šventę Šv. Jurgio bažnyčioje su pi jos mokyklos lošimas davė 
ypatingomis tai progai pritai- pelno $415.00 Seselių Kazimie- 
kytomis pamaldomis ir pamoks- riečių naudai.
lu, rinkliava bažnyčioje davė A.L.T._ $624.50
$300.50. \ asario 17 d., vado- Shenandoah Amerikos Lietu-
vaujant kunigams, geros para- yįų Tarybos skyriui vadovauja 
pijos moterys surengė kortavi- Antanas Staniškis. Vasario mė- 
mo pramogą — card party. Ta nesj Tarybos skyrius. Lietuvos 
proga rinko aukas karo nuken- Nepriklausomybės sukaktu- 
tėjusiems lietuviams sušelpti, vėms paminėti, surengė prakal- 
Šiuo būdu sukelta $1534.50. baS Ta proga vietinis laikraš- 
Rengėjomis pramogos ir rinkė- Įįg plačiai ir labai palankiai apie 
jomis aukų buvo sekančios: Ju- Lietuvą rašė. Laikraščio edito- 
liana Uritis. Ona Blewis, Mar- rialas ir prakalbose pravestos 

rezoliucijos tilpo “Congressio- 
nal Record”e. Per minėtas pra- 

V kalbas ir kitais būdais ALT rei
kalams sukelta $624.50.

garita Chapley. Mare Link, Re
gina Tregis. Mare Kubilius. Ma-' 
re Antanavičius. Nora Eckley 
ir dukterys. Ona Dambrauckie- 
nė, Alena Matunis, Ona Dau
girda.

Didesnias aukas davė sekan
tieji: Kun. J. A. Karalius $125., 
Lietuvių Moterų Schuylkill 
County Klubas $100., Moterų 
Sąjungos 59 kuopa $50.. Ame-

$350.00 — Amerikos Vyskupų 
Pašalpos Fondui

Įsakymu J. E. Kardinolo, 
vo padaryta rinkliava karo 
kentėjusiems sušelpti. Toji 
kliava davė $350.00.

bu-
nu-
rin-

DARBININKAS

ęy ■
F
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NENUTRAUKIAMA EILE ŠV. 

MIŠIŲ UŽ LIETUVĄ/

St. Robert’s Hali, Pomfret Centre, Conn.

Dariaus ir Girėno Metinių Sukaktuvių Minėjimo Atgarsiai — Ši nuotrauka 
padaryta liepos 27 d. prie Dariaus - Girėro Paminklo, minint jų 14 metų žuvimo 
sukaktį ir 25 metų jubiliejų nuo Jungtinių Amerikos Valstybių pripažinimo Lie
tuvos Nepriklausomybės “de jure”. Kalba U. S. Kariuomenės atstovas pulkinin
kas Col. James W. Lockett 20 tūkstantiniai miniai. Kiti iš kairės į dešinę: Posto 
Komandieris Juozas M. Judickas; A. H. Kasper, Past Commander ir šių apeigų 
Chairman; J. A. Mickeliūnas, Past Commander ir Publicity Chairman. Sėdi Fred 
E. Busbey, Kongresmonas, kuris paminėjime taipgi pasakė reikšmingą kalbą ir jo 
pastangomis atvykę lakūnai iš Riverside, California, būtent, Col. Daniel Hillman 
ir Lt. Thomas Blazina. Jr., su vadinamais Army P 80A jet planes stebino tūkstan- 
tinias minias. J- A. Mickeliūnas

(Vasario 16 d., 1947 — vasario 16 d., 1948) 
“O laikas jau keltis, šalie Lietuvos;
Cana bus globėjų, ant tavo galvos, 
Kurie tavo turtais daliuos!” Maironis.

Nesnūskime! Vis melskimės kasdien aukodami nekruviną 
auką Lietuvai išgelbėti!

MALDOS APAŠTALAVIMAS
ST. ROBERT’S HALL POMFRET CENTRE, CONN. 
Rugpiučio 16 — šv. Kazimiero par., Nashua, N. H. 
Rugpiučio 17 — Kun. A. Luima, S. J., Toulouse, Prancūzija. 
Rugpiučio 18 — Šv. Pranciškaus par., Minersville, Pa. 
Rugpiučio 19 — Šv. Trejybės par., Hartford, Conn.
Rugpiučio 20
Rugpiučio 21 — šv. Kazimiero par., Sioux City, Iowa. 
Rugpiučio 22 — St. Robert’s Hali, Pomfret Centre, Conn. 
Rugpiučio 23 — Šv. Juozapo par., Phila., Pa. 
Rugpiučio 24 — Šv. Juozapo par., Phila., Pa. 
Rugpiučio 25 — Šv. Juozapo par., Phila., Pa.
Rugpiučio 26 — St. Robert’s Hali, Pomfret Centre, Conn. 
Rugpjūčio 27 — Don Bosko Kolegija, Punta Arenas, Chile. 
Rugpjūčio 28 — Šv. Trejybės par., Newarš, N. J. 
Rugpiučio 29 — šv. Petro ir Povilo par., Elizabeth, N. J. 
Rugpiučio 30 — šv. Pranciškaus par., Indiana Harbor, Ind. 
Rugpiučio 31 — Šv. Kryžiaus par., Chicago, III. 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo
Rugsėjo 10 
Rugsėjo 11 
Rugsėjo 12 — Šv. Antano par., Reading, Pa.
Rugsėjo 13 — Šv. Kazimiero par., Providence, R. I. 
Rugsėjo 14 — Šv. Kazimiero par., Pittsburgh, Pa. 
Rugsėjo 15 — Šv. Juozapo par., Chicago, III.

rican Legion Post 370 - $25. J Shenandoah lietuviai pasižy-
Šv. Jurgio parapijos Sodalietės m®j° dosnumu, jie stovi pirmo- p Gripui

Vietinis.

1 — šv. Juozapo par., Lowell, Mass.
2 — Šv. Petro par., So. Boston, Mass.
3 — Šv. Pranciškaus par., Lawrence, Mass.
4 — šv. Jurgio par., Brooklyn, N. Y.
5 — Šv. Alphonso par., Baltimore, Md.
6 — Šv. Juozapo par., Waterbury, Conn.
7 — Šv. Juozapo par., Scranton, Pa.
8 — Apreiškimo par., Frackville, Pa.
9 — Aušros Vartų par., Chester, Pa.

Šv. Kazimiero par., St. Clair, Pa.
Šv. Juozapo par., Duryea, Pa.bai dėkojame vyrams, kurie 36 S. Hermitage Avenue, Chi-1 

'šeimininkėms valgių išdavimo cago, III. Nr. N-3708.
metu labai daug padėjo. Ačiū Šia proga reiškiame giliausią 
labai ir visoms mergaitėms — padėką visiems tikietų platinto-! 
patarnutojoms prie stalų. Dėko- jams ir pirkėjams. Šis įžanginis 
jame stalų vedėjoms ir jų pa- punktas į didelį Akademijos 
gelbininkėms: Boston — p. Vo- Statybos darbą yra mūsų bran- 
sylienei. Worcester — p. Zaka- gios visuomenės mums užtikri- 
rienei. VVaterbury — p. Kari- nimas prielankumo ir paramos, 
■nauskienei. Šis žygis padrąsina mus vyk-

Labai ačiū St. Griganavičiui, dinti užsibrėžtus planus. Dievui 
p. E. Kolendienei. ponams Ka- laiminant ir mūsų brangiems 

už gražų darbą geradariams padedant eisime 
prie Hartfordo laimėjimų stalo, prie prie tikslo. Mūsų nuoširdų 
P. Fortier. ]
Vassiliauskaitei prie Camp Im- mos gailestingąjį Viešpatį gau- 
maculata laimėjimų stalo. Taip šiai jums atlyginti ir laiminti 
pat labai dėkui bingo vedėjoms visame. Dievo palaima tebūna

įspūdinga Lietuvių Diena, 
Greene, Maine

Vakarienė dolerių dėl karalienės balsų.
Prieš Lietuvių dieną, rugp. Gražus pasidarbavimas. Jauni- 

2 d., Šv. Baltramiejaus d-jos sa- mas smagiai linksminosi prie 
Įėję įvyko šauni svečiams pa- geros orkestros. 
gerbti vakarienė, kurią suruošė ---------------

1 Kun. J. čekavičius išvyko a-

$25., Eagle Packing Co. $25.. eiIėse’
Dr. Mary Romeika — $25.. kun.
Jonas S. Lukšys — $25.

Po $10.00 davė sekantieji: — Liepos 27 diena bus su dėkin- 
Kun. Bernardas Šimkus, Harry gurnu Dievui ir mūsų Kongrega- 
Waters, Katrė 
Columbia Brevery, Shenandoah žiai praėjo iškilmės suteikda-, 
Amvets. St. George Ladies Au- mos 
xiliary, Mrs. Oravitz.

Po $5.00
Usis, Davė Watson. George U- bams. Tai įvyko dėka mūsų pa-! gregacijos darbams paremti ir 
ritis, Sol Levit, Joe Levit, Sis- siauko jusiu prietelių, Rėmėjų, j visiems šventės dalyviams, 
terš of St. Casimir, Mrs. Kisie- Gildos narių, kurie su nepapras-' Savo maldose visus nuošir
dus. tu uolumu stengėsi mums pa- džiai ir su dėkingumu prisime-

Gegužės mėnesį Šv. Kazimie- gelbėti. Įname. Visų mus parėmusių, au-1!
ro Akademijos Rėmėjų Draugi- Labai nuoširdžiai dėkojame 
ja turėjo taip vadinamą “bake Tėvui J. Jančiui. Marijonų Pro- 
sale“. Sukėlė $100.00. vincijolui, už Šv. Mišių atlaiky-

Gegužės 21 ir 25 dd. parapijos imą, Tėvui Bernardinui Grauš- kolekcijų metu — Šv. 
salėje turėta lietuviški judami liui. O.F.M., už pamokslą, kun. 
paveikslai. Pelno ir aukų susi-iDr. K. Rėklaičiui, MIC., už kry- 
darė $119.50. Ta proga didesnės1 žiaus pašventinimą, kun. P. Ju- 
aukas davė: Jonas Staniškis — rui, Kunigų Vienybės Pirminin- 
$10.00. Antanas Staniškis —kui, prof. Adolfui Damašiui, At- 
$5.50. Po $5.00 davė: Pranė eitininkų Vadui ir Dr. Padals- 
Ropienė. Ieva Kuncienė, Valeri- kiui už pasakytas kalbas. Taip 
ja Kačergienė. Juliona Krick/pat dėkojame kun. P. Bulovui. 
Antanas Vaščila, Jonas Da- MIC., iškilmių vedėjui, 
nauckas. Ieva Reubienė, Ona Labai dėkingos esame ir p. O.

Nuoširdžiai Dėkojame

Rugpiučio 3 d., gana tolima
me nuo didžiųjų lietuvių kolo
nijų Maine valstybės kampely, 
Greene, Me., kur prieš kelis me
tus įsisteigė Lietuvos Pranciš
konų šv. Antano vienuolynas 
(su dviem vienuoliais ir vienu 
klieriku) įvyko įspūdinga ir il
gai atmintina Lietuvių Diena. Į N. P. Panelės Šv. Moterų d-ja.
ją suplaukė iš Amerikos įvai- Salė vakarienei buvo karališkai tostogoms į Chicagą. Marijona 
rių dalių (ir Kanados) apie 500 paruošta. Programą vedė kun. Paulionytė irgi praleido savo a- 

p. Lapinhkienei. p. aciu jungiame malda prasyda- lietuvių Vien iš Bostono buvo Juvenalis Liauba. Kalbėjo d-jos tostogas Chicagoje pas savo

imKUS, Ziarry guiliu UlCVUl ir musų rkOIlgiega.- pau įauai ucaui vcucjvmo vioamv. *

Yankevičienė. cijos prieteliams minima. Gra-įp. Kondratienei ir p. Giraitie- su jumis.

davė

nei. Ir kas gi pajėgs visus iš- Šiek tiek vėliau paskelbsime 
! Labai ačiū visiems kas laimės dovanas už išplati- 

šios šventės proga įteikusiems nimą daugiausia knygelių. 
Kongregacijos dar-! didesnę ar mažesnę auką Kon-

---- > Kongregacijos---seserims Į vardinti! 
daug moralinio džiaugsmo ir ~ 

Antanas paramos F---------- - J— 1 ” ’ Šv. Kazimiero Seserys
Motina M. Juozapa.

WORCESTER, MASS

ka ar darbu, intencijom atlai- 
kėm noveną ir buvo paaukotos 
rugpiučio 7 dieną — seselių re- 

Mišios. 
Gerasis Dievas teatlygina gau
siai visiems.

Su giliu dėkingumu ir malda. 
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys.

pasauliu
ir
Roko par. 

susirgus. 
Worcester, 
iškilmingai

CHICAGO, ILL
Laimėjo Dovanas
Kazimiero Akademijos

apie šimtas. Nedaug mažiau pirm., kun. J. Vaitekūnas, kun. sesutę, 
buvo ir iš Brocktono. .Toji die
na prasidėjo iškilmingomis šv. 
mišiomis - primicijomis vienuo
lyno puikiame kieme, kurias 
laikė pirmas šioje šaly įšventin
tas Lietuvos Pranciškonas kun. 
Pranciškus Giedgaudas, O.F.M., 
kurs bolševikams užplūdus Lie
tuvą, rizikuodamas savo gyvy
bę slaptai perėjo sieną ir lai
mingai pasiekė savo gimtinę — 
Ameriką. Primicijantui asista
vo, pats provincijolas kun. Jus
tinas Vaškys ir kun. P. Baniū- 
nas. Puikų pamokslą pasakė 
buvęs Lewistonietis, kun. Jonas 
Vaitiekūnas iš Providence, R. 
I. Laike mišių jaudinančiai gie
dojo Pranciškonų vienuolių cho-

| ras. Po mišių primicijantas su- 
( teikė visiems savo palaiminimą.

Po pamaldų visi traukė į arti- 
tiems, mą vienuolyno miškelį, kur ran-

J. Vaškys. Dainavo vietinė Ma-. .
ry Pranckus, kuri yra studija-’ Klebonas- kun. Paulionis daž- 
vus dainavimą Italijoje ir eilė- nai jaunas šokėjas, kurios ir 
raštį padeklamavo p.p. Kalvelių vasaros kaitrose praktikuoja 
gabus sūnelis. Prie programos tautinius šokius, pavaišina le- 
prisidėjo ir bostoniečiai pagro- dais ir apdovanojo įvairiomis 
darni akordionu ir kanklėmis, dovanomis.
būtent, Arnoldas Plevokas, Gil
bertas Gailius, R. Ivaška ir O.
Ivaškienė.

Elzbieta 
dirbusi

PADĖKA
Rugpiučio 1 d., š. m. persisky

rė su šiuo
Mazaukaitė. gyv.
Brockton. Mass., Šv.
klebonijoj. Sunkiai 
gyveno pas seserį 
Mass. Palaidota 
rugpjūčio 4 d.. iš Šv. Kazimiero 
lietuvių par. bažnyčios šv. Jono 
kapuose. Amžinai nutilusi ir 
negalėdama atsidėkoti f ‘ 
kurie suteikė jai paskutinį pa- dasi dvi bakūžės — log cabins.

Padarytas klebonijos virtuvės 
remontas. Tikrai modemiškai 

Nors išsykio salėje žmonės ir atrijo.
netilpo, bet visi tapo lewisto-. Bažnyčios suolų atsiklaupimų 
nietišku svetingumu pavaišinti. vjetose, įtaisyta minkšti apden- 

ttz— svečius nustebino tai
Tėvų Pranciškonų ir Metinis parapijos bazaras ir 

išais metais įvyks tuoj po Visų

Visus 
didelis 
lewistoniečių svetingumas - ma
lonumas. Visiems buvo puikios §ventų 
nakvynės parūpintos ir visi bu-i 
vo pavaišinti. Tuo tai iš kitur 
atvykę tikrai negali atsistebėti.

Rap. Laimingasis Numeris
C. BROOKLYN, N. Y.

Šv.
Statybos Fondo įžanginis punk- tarnavimą ir palydėjo ją į amži- Čia prisiartinus visus sujaudino 

Petrauckienė davė $4.00 ir Ma- Ivaškienei už vadovavimą mer-'tas — dovanų laimėjimas — nybės vietą, mes dėkojame dva-aukštai iškeltos Lietuvos tri- ~ • ’ • • • • * —**

L. Vyčių finansinis vajus už
sibaigė gražiu, sėkmingu pikni
ku Šv. Mykolo Parapijos darže,Parapijos Piknikas

Pereitą sekmadienį įvyko me- Bayonne, N. J., sekmadienį, 3 d. 
tinis parapijos piknikas, kuris rugpiūčio.Ne tik šimtai jaunimo 
visais atvejais pavyko. Diena suvažiavo praleisti gražią vasa- 
tikrai buvo puiki. Visų nuotaika ros dieną ant tyro oro, bet atsi- 
puiki. Lietuvių vaišingumas ži- lankė nemažai ir senesniųjų ir 

Elžbietai. Prie šoninių altorių nėlių ir išleistų knygų ir atviru- nomas — tad ir čia, vieni kitus būrys dvasiškijos su tikslu pa- 
dovanas šv. mišias atnašavo kun. M. Ta- kų parodėlė, kurią rūpestingai vaišinosi. Tikrai gerai, kad nors remti jaunimo pastangas. Ma- 

mulevičius, kun. B. Mažukna ir tvarko ir brangina ką tik iš Ro- vieną dieną metuose žmonės tu- lonu buvo kai visas daržas pub- 
mos atvykęs tėvas Bernardinas ri progą su pažįstamais pasima- likos, nuolatiniam vyčių rėmė- 

Toliau tyti - pasikalbėti, o jaunimas jui, klebonui kun. M. Kemėžiui 
sueina į naujas pažintis — lietu- vadovaujant, užtraukė lietuviš- 
viai su lietuvaitėmis, iš ko susi- ką dainą. Ir dainavo kol kelioli- 
daro užuomazga naujų lietuviš- ka pačių mėgiamiausių dainų 
kų šeimų. išdainuota. Tarpe svečių buvo

Sporto programai vadovavo daug Vyčių Apskrities choro 
J. Brundza ir kun. J. Cekavi- narių ir paties choro vadovė, 
čius, kuris neseniai atvyko iš p-lė šlekaitytė. šis choras jau 
Vokietijos. Tautinių šokių šokė- ruošiasi dalyvauti programoje 

Vyčių Seimo bankiete ateinantį 
mėnesį, Philadelphijoje. Trūko 
piknike tik lietuvių tremtinių; 
apgailestauta, kad jų taip mažai 
dalyvavo tokiame šauniame lie
tuviškame parengime.

Gal svarbiausias punktas šio 
pikniko buvo laimėjimas L. Vy
čių Centro leidžiamo automobi
lio. Laimingasis numeris buvo 
11218, kurs priklauso A. J. A- 
eksiui iš Waterbury, Conn.

rė Naudžiūnienė $3.00. Kiti da- gaičių šokiams bei žaidimams ir.baigėsi liepos mėn. 31 dieną. Tą siškiams, kurie dalyvavo pasku- spalvės ir Amerikos vėliavų plė
vė mažesnes aukas. įjos sūnui p. Ivaškai už grojimą pačią dieną šv. Kryžiaus para-, tmiame patarnavime. vesavimas. Pirmame namely į-

Liepos 13 d., kunigams vado-šokių metu.
vaujant. buvo surengta pikni
kas. Pelno davė $925.00. Ši su- sū šeimininkėms, kurios pavyz-!laimikio traukimas.
ma nutarta pasiųsti per BALF.dingai dirbo tiek iš Bostono at- 
Našlaičių Fondui.

BALF skyriaus duoklės ir ki-'tiek iš Waterbury. Taip pat la-

jpijos salėje įvyko didelis “Bin- Šv. Mišias atnašavo kun. V. ruošta Italijos tremtinių dir-
Iš visos širdies dėkojame mū-go”, kuriam pasibaigus buvo Parulis, MIC.. a. a. savo tetai binėlių — juostų ir šiaip dirbi-a. a.

dirbo tiek iž Bostono et-j Dideles ir brangias 
įvykusios, tiek iš Worcester. laimė jo šie:

1. “1947 Pontiac"
Raymond Marsh. 3832 West
64th Place, Chicago , III.
V-3553.

2. Refrigerator — Mrs.
Walsky, 4601 S. Marshfield 
venue, Chicago, III. Nr. 
19825.

3. Home Freezcr_ Alex Min- Petraičiui už dalyvavimą ir su-Įslys, kurs savo gabumais moks-
Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam kus, 8747 Houston Avenue. Chi- teikimą paskutinį palaiminimą le yra įsigijęs net du daktarato

kapuose. į laipsnius. Jo kalba apie tremti-
By- Dėkojame visiems šv. mišių nių kentėjimus ir apie jų Lietu- 

Cfoį. aukotojams ir visiems, kurie vos meilę visus sujaudino. Bos- 
paguodė mus nuliūdimo valan-!tono Lietuvių Tautinių Šokių

5. Sewing Machine_ Geo. D. doje ir dalyvavusiems laidotu-J Grupė nors mažame sąstate,
Adams vėse. pašoko keturis lietuvių Tauti-

BALF METINIS SEIMAS
BALF Direktorių Tarybos nutarimu. Bendrojo A- 

merikos Lietuvių Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
ker, New Yorke.

Mrs. kun- A.. Miciūnas, MIC.
Nuoširdžiai dėkojame TT. Ma- Grauslys, D.D., Ph. D.

Xr. rijonų Provincijolui kun. J. Jan- spalvuotais kaspinais isdeko- 
čiui, MIC., kun. J. Švagždžiui, ruotame miškelyje vyko dienos 

j kun. J. Skrodeniui, MIC., kurie pramogos. Laike programos 
A- dalyvavo pamaldose laidotuvių kalbėjo provincijolas kun. Just, 
y. dienoje. .Vaškys, kun. Jonas Balkūnas iš

Dėkojame klebonui kun. A. Maspeth, N. Y. ir kun. B. Grau-
i

seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas cago, III. Nr. K-12221.
BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto-į 4. Gas Range — Wanda 
VU Seiman. res, 314 East 120th Place,

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu- sago, 111. Nr. N-3016.
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutvje kambarius, prašomi iš anksto'weiss, 3935 West
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, St., Chicago, III. Nr. W-72171. I Dėkojame graboriui J. Dirsai/nius šokius, o Milda Martinkai- 
N. Y. ' ............ . “

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas 

Nora Gugienė, 
BALF Sekretorė.

6. Washing Machine — Geo. ^ur’s maloniai 
P. Zimmer, Sr., 6135 S. Sacra- tvarkė, 
mento Avenue, Chicago, III. Nr.
V-5817.

7. Mangle — H. Teber, 4636

laidotuves su-(tė taipgi Bostonietė, padekla- 
Įmavo. Gaila svečiams buvo ap
leisti tokią jaukią vietelę ir to
kius malonius, nepaprastai sve-

Širdingiausiai ačiū visiems.
Nuliūdę

Paruliu ir Mazauskų šeimos, tingus tėvus Pranciškonus.

jų grupė, vadovaujama B. 
Brundzienės, pašoko keletą lie
tuviškų šokių. Karališkos šei
mos sąstatą laimėjo šie asme
nys: Katarina Vaitkevičienė — 
karalienė, antrą vietą užėmė — 
Bronė Brundziehė; karalius — 
Juozas Karpus, antras — Alek. 
Spaičys. Karalaitė Geraldina 
Klaščiūtė, karalaitis — Mark 
Sigismund. Pastebėtina, kad p. 
Vaitkevičienė surinko virš 250
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Trečiadienį po šv. Teresės no- 
venos pamaldų bus sunešamos 
bažnytinėn salėn dovanos pa
rengimui, kurs įvyksta šešta
dienį.

JURKŠAITIS, Panciškus, iš nytė, Stefanija, iš Jurbarko m., 
Gelgaudiškio vai., Šakių ap., Raceinių ap., gyv. Corpville, III. 

i KRIAUCEUS, Vladas, iš 
Seinų ap.

1
ten, gyv. Bronx, New York, 
156th St

MAČANSKAITE ’- Barzovs- 
kiene (Broski), Antanina ir vy
ras Ignacas.

Ieškomieji ar apie juos žinan- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(bus daugiau)
PAIEŠKO

gyv. Brooklyn, N- Y-
JUSKENAS,- Justinas, iš Za- KapfiamiMČlo . 

rasų apskr. Vandergrift.
KAIRIENE - Žostautaitė,

duktė Adomo. - KUBILIUNAITE - Bombonie-
KAJACKAS, Adomas. (Ališauskienė), Magdalena,
KALNIETIS, iš Kamajų vai.,-iš Vabalninko vai., Biržų ap:, 

Rokiškio ap. «yv. New Yorke. k . > ‘.-
’KAMARAUSKAS, Alfonsas,' KUDIRKA, Jonas, sūnus;Mb- 

sūn. Jono, kil. iš Alytaus gyv. tie jaus, iš Vilkaviškio, ap/laik- 
Philadelphijoje. vėliau New rodininkas, gyv. Scrafiton.^Pa., 
Yorke.. Wayne Avenue. į.

KAMARAUSKAS. Andrius ir KUISYS, Vincas ir sesuo4 Kui- 
:ė,. Veronika, v iš Natohfeąčio 
.. Taur^ėš^ąp. j

Sekmadienį po -'-pietų asmeniš
kai pasveikino Prelatą Tėvas 
Provincijolas kun. Jonas Jan
čius, MIC., Tęvas daktaras K. 
Rėklaitis, MIC., kun. J. Švagž- 

7dys, Generole Motina Ligouri 
su keliomis Seselėmis, panelė J.

Sveikina Prelatą Dr. K.
■j X' ”** ■ .<

jS.VAv?
Per visas šv. mišias, sekma-; 

dtenį,.<kun. Virmauąkis pranešė, 
MFŠ. TSvii pakas . kun. dr. •,akavonyts’ P““15 M

v..jtė. Kiti sveikino telefonais ir te-

Right Reverend. Šv. Tėvas šiuo-, 
mi įvertino kunigo daktaro nuo-- 
pilnus ir pageibė . vargstančią 
lietuvių tautą. Už tai mes;vis> ; 
lietimai kunigai ir žmonės la
bai džiaugiamės, tęsė kun. Vir- 
mauskis. Dėkingi esame Popie
žiui už paaukštinimą ir mūsų 
Arkivyskupui už prašymą pa
aukštinti mūsų tautos darbuo
toją ir vadą. Jis dabar tampa 
tarptautine figūra. Sveikiname 
jį, meldžiamės ir linkime ilgai 
gyventi ir rašyti bent iki kol 
Lietuva taps laisva. Telaimina 
Dievas Lietuvą, jos vadus, gy
nėjus ir prietelius.

Sveikinimų plaukia begalės. 
Jau šeštadienį per Darbininkų 
radio mūsų naujas Prelatas bu
vo kaikurių sveikinamas.

DAKTARAI

t?-"- Laišku sveikino 
Rektorius kun. J. Vaškas, MIC. 
.Tėvas Juškaitis iškėlė pas save 

į Prelatui vakarienę, sekmadienį, 
'kurioje dalyvavo Provincijolas 
Tėvas Jančius, Tėvas daktaras 
Rėklaitis ir kun. Virmauskis.

Ketvirtadienį, yra pasninkas, 
vigilija prie Marijos šventę.

7:30 v. v., bus klausomos iš
pažintys.

ŠOU 2712 Rai BIG S013

Dr.J.C.Seyaeor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
584 E. ĮBroadiray, 
So. Boston, Kass.

Valandos“ 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Penktadienį nėra pasninko, iš 
priežasties Švenčiausios Mari
jos Panos į dangų Ėmimo šven
tės. Tą dieną reikia išklausyti 
šv. mišių, pailsėti ir pasimelsti.

Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
laikomos šv. mišios sekančio
mis valandomis: 5, 6, 7, 8 ir 9; 
aslėje — 6 ir 7:30 v.

Prieš 9 v. bus šventinamos gė
lės. Mišiose bus sakomas pa
mokslas.

6 v. r., šv. mišios bus laiko
mos Sesers Salvatoros vėlei.

7:30 v. r., salėje šv. mišios 
bus laikomos Onos Skatikienės 
vėlei.

7:30 v. v., bus laikoma Šv. 
Valanda,

A. a. Lt. Al. Bložis, 
įžymus lietuvis sportininkas, sausio 31 d., 1945 m. žu
vo Vosges kalnuose, Prancūzijoje, būdamas karo tar
nyboje. Jis buvo tik 26 metų amžiaus. AL Bložis pasi
žymėjo sporto rungtynėse nuo pat jaunų dienų, lanky
damas aukštesnę mokyklą ir Georgetown Universite
tą. Jis yra laimėjęs 130 medalių, 14 taurių ir 12 laikro
džių.

Šį įžymų sportininką ir karininką atminti Lietu
vos Vyčių‘apskritis ruošia šaunų pikniką su gr ažia ir 
patriotine programa sekmadienį, rugpiučio 17 d., Ro
muvos parke, Brockton, Mass.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

GRIŠKONIENE - Pračkailai- 
tė, Ona, iš Veiverių vai., Mari
jampolės ap., gyv. Bostone, ar 
Chicagoje, ar kitur.

• 1 ’ šeštadienį, 7:30 v. v., parapi
jos salėje, įvyksta visuomeni
nis parengimas Seselių Jėzaus 
Nukryžiuoto Rėmėjo vadovy
bėje. Vakaro pelnas skiriamas 
įrengti Senelių Prieglaudą greta 
Motiniškojo namo.

JYAMS SKELBIMAI
Rugp. 10 d., Ona Jovaišaitė iš

tekėjo už Edvardo Padduck, 
gyv. 7 Pacific St.____ t

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Richardas Antanas, Antano ir 
Onos (Katiliūtės) Durnų, 
Hinckley St.

Lankėsi
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Lankėsi p-lė D. A. Nelle Ma- 
silunas su savo broliu Edvardu. 
P-lė Masilunaitė dirba “Lietu-

vių Žinių” administracijoje, 
Pittsburgh, Pa., o josios broliu
kas eina į High School.

Pirmadienį lankėsi kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pirminin
kas iš Lawrence, Mass.

Tą dieną lankėsi didelis labda
rys Matas Norbutas. Atsilan
kymo proga “Darbininko” dar
bininkus senu papročiu apdova
nojo didelėmis kriaušėmis ir 
lietuviams tremtiniams užsakė 
[už $12.00 knygų ir metams laik
raštį “Darbininką”.

Lankėsi Mrs. A. Symonik iš 
So. Norwalk, Conn. Jai drauga
vo josios sesutė Malvina Šid
lauskaitė - Kazlauskienė, kuri 
prieš keliolika metų dirbo ‘Dar
bininke’. Mrs. A. Symonik atsi
lankymo proga užsiprenumera
vo metams ‘Darbininką’.

GULBINIENE - Jarošūnaitė, 
Julija, gim. Rygoje, gyv. Cleve
land, Ohio.

HERMANĄVIČIUS. Jonas, iš 
Viduklės vai., Raseinių ap.. 
gyv. Chicagoje.

INSODA - Račkutč, Vincenta, 
gyv. Chicagoje.

IVANAUSKAS,
Pranas, iš Šiaulių 
Bostone.

IVANAUSKAS
Jonas, gyv. Columbus, Ohio 196
1

Antanas ir 
apskr., gyv.

(Evanovski),

E. 13th Avė., baigė Ukmergės Filomena, dukterys

Padėka

Geriausias Pasirinkimas
I

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas 

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

Rugpiučio 3 d. mes minėjome 
savo 34 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Šia proga pakvietė
me savo gimines ar artimuosius, 
kad bendrai galėtume pasi
džiaugti sukaktimi.

Mus labai sujaudino, kai pa
matėme, kad 
svečiai atėjo 
dovanomis, 
nesitikėjome
pelnę. Jeigu jau taip įvyko, tai 
ką padarysi. Todėl mes reiškia
me savo dėkingumą ir tariame 
visiems lietuvišką ačiū už daly
vavimą. sveikinimus, 
mus ir dovanas.

Dėkojame šeimininkėms ir 
patarnautojoms, būtent, pp. Ci
nai Petrušytei, Marytei 
zaitei, Juliai Burdulytei, 
nikai Ivanauskienei ir 
Averkienei, mūsų sūnui
sui, dukterims ir žentams, kurie 
taip daug pagelbėjo 
vaišes.

Dar kartą tariame 
padėkos žodį visiems,
kiu nors būdu prisidėjo prie šio 
mums taip brangaus minėjimo.

Jonas ir Apalionija Overkai,
Dorchester, Mass.

I

mūsų kviestieji 
su puikiausiomis 

kurių mes niekad 
ir neesame užsi-

*

Užsisakykite Tenflto Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kabu prieinamos.

linkę ji*

Matu-
Vero- 
Stasei 
Alfon-

rengiant

nuoširdų 
kurie ko-

p. Janas Zimnickas iš Detroit, 
MichM praneša, kad lietuvis 
tremtinys, Jonas Rentelis, ku- 
? f - V .

ris dabar randasi Lenkijoje, t; ; Tla lldūdr iHZlCIaSl luvUKljOJv, •,
•ai., tauiagvo j, .? .f t » . - - • , .

kukausKas. JuojA.‘U®lure«8 sa™:sesers adresą- •" ~ ’ /jąjį pametęs. Jo sesers vardas-
pavardė — Katrė Geležienė 
(Rentelytė), gyv. Bostone. Ji 
pati ar kas kitas praneškite ad
resą “Darbininko” Redakcijai.

^Grant St. turvalakių vai., Vilkaviškio ap.;
-| KARANIAUSKIENE - Stra- gyv. New Yorke.

viinskaitė, Ona, iš Marijampo- KUNDROTAS, Petras, sūnus 
lės apskr., gyv. Pi.ttsburghe. Alytaus ap., Seirijų v.,

... .................. SYV- Detroit, Mich.KATILIUS, Vincas, kil. is Ma- r^TT-kTot-a o . - •. . i KUNSKAS, Jonas, Jurgis irnampoles ap., jo žmona Marija, _T. .. ’. _ T r . ,T. i Vincas, is Panevėžio ap. gyv.*i ir sūnūs Jonas ir Vincas, gyve-
i . Brooklyne, Chicagoje ar Ben-nę Morgantown, West Virgi-' T11I . i ton, 111.
niR I' ... j KUNSKAS, Jonas ir Petras,KATINAS, Matas, gyv. Cika-1.. _is Panevėžio ap.

~ -J KVIETINSKAS, Juozas, išKATKUS, Domininkas, iš „ , , .._. „ [Kalvarijos vai., Marijampolės a.Gintaliskes parap., Kretingos a.' T . . c T11 6 . LABENSKAS, Juozas, sun.
KAVALIAUSKAITĖS. Anta-' Andriauss.

nina (Antanavičienė), ir Vero-!
nika, ištekėjusi.

KAZELCKAS, vyras Domicė
lės Kavaliauskaitė.

KAZLAUSKIENE - Logmi-
naitė, Teklė, gyv. Morris, III. I

KETURVIDIS, Stanislovas, iši 
Telyšių - Mažeikių ap.

KIULKEVIČIUS (ar Kuilke-j 
vičius), iš Vilkaviškio ap.

KLIMAVIČIUS, iš Daugėliš-[
kių k., Šakių vai.

KLOVAS, Domininkas ir Pra
nas. iš Y'lakių vai., Mažeikių ap.

KLUONIUS, Jonas ir Pranas,
iš Gelgaudiškio vai., Šakių ap.

KLUŠIS. Julius, iš Biržų aps.
KNYSTAUTAS, Jonas, ir

Knystautas. Liudvika ir Rozali
ja (Spaičis), vaikai Kazimiero, 
iš Kretingos ap.

KOCIENE, Marijona, iš Ma- vai., Utenos ap.
žeikių apskr. Į LOGMINAS, Aleksandras,

KOKANAUSKAS. Viktoras, gyv. Morris, III,
sūn. Petro, iš Užvenčio vai. LOPETA, ar Lapota, C., gyv. 
Šiaulių ap., prašo atsiliepti pa- rodos Scranton, Pa.
žįsta muosius. ' LOŽIS, Antanas, iš Platelių

KONTAUTAITES, Agnė ir vai., Kretingos ap.
Barboros LUPEIKYTE, Emilija,

Kontautienės - Brazaitės. New Yorke ar Chicagoje.
KRAINAS, Pranas, ir Krai- LUTKUS, James ir duktė He-

ĮVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA BLOUSE AR 

DRESIŲ OPERATORIAI 
darbas pastovus ir geras, 
kios

LAPINSKAS, iš Vamakių 
km., Duokiškio parap., Rokiš
kio apskr.

LAPOTA, ar Lopeta, C., gyv. 
rodos Scranton, Pa.

LASTAUSKAS, iš Šeduvos v., 
Panevėžio apskr.

LAURINAITIENE - Simuty- 
tė, Rozalija, ir vyras Klemen
sas Laukaitis, kilę iš Sėdos vai., 
Mažeikių ap.

į LAURUŠONIS. Andriejus, 
gyv. Chicagoje.

LAZAUSKAS. Jonas, -iš Sei
nų ap., gyv. rodos Vandergrift.

LIAUBAITE, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių ap., ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

LINGAITIS, Jonas ir jo ište
kėjusi sesuo.

LTVCINAS, Kazys, iš Aluntos

pui- 
aplinkumos. Atsišaukite: 

CHERYL, INC.,
B

560 Harrison Avė., 
Boston, Mass.

(12-15-19)

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

TeL Plantations 075S

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

gyv.

Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

- Mačiony- 
brolis Pra-

Juozas ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona StaniuliūtS, 

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

11 Springer Št„ So. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

■ Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

*V. JONO EV. BL. PA9ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

S«. Boston FumfareCo.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

gimnaziją.
JAKUČIONIS. Petras, iš A- 

luntos vai., gyv. Chicagoje.
JAKUNSKIS, Antanas ir jo 

žmona Tribuliauskytė, kilę Bir
žų apskr.

JANKAUSKAITĖ. Teklė, iš
tekėjusi, dirbo Raseinių pašte, 
gyv. Brooklyn, N. Y.

JANKAUSKIENĖ
tė, Marijona, ir jos
nas Mačionis.

JANKEVIČIUS,
Kazimieras, iš Gaurės vai., Tau
ragės ap.

J AS1ME VIČIUS, Antanas, ir Tvarkdarė— Ona Krasauskas, 
jo sesuo, rodos Račkauskienė, 
iš Rokiškio apskr., gyv. Illinois.

JASINEVICIŪTĖ - Račkaus
kienė (?), iš Rokiškio ap., ir sū
nus Edvardas, gyv. Illinois v.

JASINSKIS. Vytautas, grįžo
Amerikon apie 1937-39 m.

JONAITIENE - Cukuraitė.Į
Teresė.

JONAITIS, Stasys, įš Šiaulių! 
apskr.

JONAITYTE, Teresė, iš Žei
melio vai., Šiaulių a p.

JUCHNEVIČIENĖ - Ambra- 
zevičiūtė, Cirilė, ir sūnus Adol
fas Juchnevičius.

JUODAITIS,
tautų vai., Šakių ap.

JUODEIKIS, broliai Stasio, iš 
Šiaulių apskr.

JURGELA, Jonas ir jo sesuo 
Mary, iš Kalvarijos m., Mari
jampolės ap.

JURGUTIS, Juozas, iš Šilalės
vai., Talragės ap.

JURGUTIS, Petras ir Stasys, 
sūnūs Petro, iš Šilalės vai., Tau
ragės ap.

JURKŠAITIS. Jonas, iš Luk
šių, Naumiesčio vai., Šakių ap. 
dirbo anglių kasyklose, gyv. 
Wilkes-Barre.

»

i

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

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

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

Fin. Rast. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

MarSalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Maso.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėneaio 
2 vai. po pietų. Parapijos a&lėj, 
492 E. 7th SL. So. Bfaton,

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

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

220 E SL, Tel. SOV 3141, So. Boston, Mass., | Lt O*., XC1. U±^l, krv.

Pranas, iš Sin-
M,

fy Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
I SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Batakonis, Savininkas.

251 We$t Bradiny,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

!
!
!
!

!
!

S. Barasevičius ir Sūru
MOTERIS FAGELBININK1 

Lietuvių Graboriue-Balsamuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth lošto* 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
S38 Dorchester Avė. 
Tel COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

faeph V.Casper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balaamuotejas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Benneaims Dykai 
Tel. ŠOU Boeton 1437 

ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBrMdvray 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

PatarnavlnuuB dieną ir naktį. 
Koplyčia Barmenlmo Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boeton 0615

ŠOU Boeton 2509
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PRIEŠKOMUNISTR4IS JUDĖJI
MAS PIETŲ AMERIKOJE

nius šalis, iš k u i- buvo at
vykę pilni gražių vilčių. 

[Kiekvienas ju ant kairio 
[be nluni’sii’. dantų ir Iri- 
j tokiu pa^vcšalu pasikabi
no dar didžią brangenybe, 
galinga ta-išmaną, amazo
nių meilės dovaną ir ženk
lą — žalią akmenį iš šven-i 
tojo ežero.

Šitos tmmpos meilės 
vaisius reikalauja sau vie
tos žemėje. Mergaitės rū
pestingai anklėiamos, kad

I 
i

'rus iš vienos kaimyninės 
ir pavergtos tautelės ‘gua-1

nra-

acaris , su kuria Jos tuiėjo tęStll giminės tradicijas ir
tarsi kokią sutarti.

Tokia malone išaukštin
tos giminės kariai turėjo 
leidimą nustatytu laiku į- 
žengti i amazonių teritori- 
ją. kurios ateidavo jų pa
sitikti su visais ginklais, 
kad svečiam parodytų tuo 

savo

Šitam Jkmazonių upyne, 
kuris turi didžiausią pa
sauly natūralinių kelių, t. 
y. plaukiojamų upių tink
lą (virš SO.OOO km. indėno 
kelias yra upė ir jo žirgas 
— eldija). Per tat vienos 

atvykdavo Į

garbę, bet vargšai berniu
kai negailestingai nužudo
mi jiems užgimus, arba 
metiniu švenčių metu Įtei
kiami tėvams, su kuriais 
ant visados esti ištremia
mi.

į Visų upių karalienė, A- 
mazoniv unė, suteikė savo 

į vardą vienai Brazilijos es-! 
tadai (provincijai), kuri 
taip pat vadinama Amazo
nių estada. ši estada yra 
viena pačių didžiau siu jo. 
būtent, ji turi 1.500,000 
km-, tačiau tik 150,000 gy
ventojų. Visas šitas milži
niškas plotas yra padeng
tas pačia grandijoziškiau- 
sia pasauly giria. Retos 
gyvenamos vietos yra iš
mėtytos prie upių krantų.
Manaos, estados sostinė,! 
pati viena sutalpina treč-

i
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Paskutinėmis dienomis Kuboje. Pajėgiausia parti- 
pasaulio dėmesys ypatin- ja išsivystė Brazilijoj s. 
gai buvo nukreiptas į Pie- Paskutinieji įvykiai rod i, 
tų Ameriką, kuri nutarė kad dabar atėjo galas kc- 
padaryti tai, apie ką kitur munistų geriems laikams 
tik galbama. Kaip jau ži- Brazilijoje ir, atrodo, taip 
noma, Brazilijos vyriausy- pat Čilėje, kur vyriausy
bė uždraudė veikti komu- bės nariai — komuristai 
nistų partijai. Kitų Pietų šiomis dienomis išėjo į d > 
Amerikos valstybių diplo- misiją, 
matai įsitikinę, kad šis 
sprendimas yra tik 
džia labai plačios prieško- bes fašistinėmis, 
munistinės ofenzyvos vi- pažiūros naudai 
šame Pietų-Amerikos kon- keli faktai, pav. tai, 
tinente.

Daugumai

Nežinantieji dažnai s’-a:- 
pra- to Pietų Amerikos vaJst - 

Šitokie? 
kalba ir • 

kad 
pr. m. gruodžio mėn. dau- 

sunaikintos guma Pietų ir Vidurio A- 
Europos gyventojų Pietų merikos valstybių atsisa- 
Amerika atrodė esanti at- kė vykdyti JT sprendimą 
eities svajonių kraštas, dėl diplomatinių atstovų 
Bet ir ten blaškosi politi- atšaukimo iš Franko Ispa- 
nės kovos,nės kovos, kurios seniau nijos. Vis tik tikrenybėje 
apsiribojo tik Dastango- didesnę daugumą Pietų A- .

valstvbės ore- merikos respublikų ve’do 
demokratai,

tų karių
nes tuoj ginkluotos ir karingos, lyg 
nužudy- pasiruošusios atremti už-1 
aukštos, puolikus. Bet pastebėju-

mis užimti 
zidento ar kuri kitą aukš- liberaliniai 
tą postą. Taip pat. kaip ir kaip pav. Perų, Uru^vavi 
visur kitur pasaulyje, ir ir Venecuela. Skiriasi 
ten daug sunkumu sudaro Argentinos prezidento Pe- 
svarbesnieji valstybės rono politika, 
venimo klausimai .sociali
nės problemos ir kontinen- bejotinai yra

Primiciantas — čia matome primiciantą, kun. t° apsauga. Lotynu Ame- domiausiu ir pajėgiausiu 
Jose Mojica, buvusį Meksikos kino žvaigždę, teikiant rikos 21 respublikoje buvo asmenų visoje Pietų Amc- 
palaiminimą po savo pirmųjų šv. Mišių Lima, Peru, pastebimas žymus nukrv- rikoje. Nėra abejonės, kad 
Pasižymėjęs tenoras ir aktorius, šeši metai atgal piuias i kairę, kuris reiškė- jo sukurtos politikos dėka 
metė kino karjerą ir įstojo į Pranciškonų Ordeną. įsi ar tai socialinės dikta- Argentina tapo kontinen- 
  tūros, ar tai priaugančio to įtakingiausia valstybė, 
nieko negelbėjo. Todėl vis dėlto atsiranda norin-! komunizmo įtakos būdu, pralenkdama net teritori- 
darbininkai nori medį nu- čių dirbti tose prakeiktose Komunizmas ten įgavo vis niai didesnę Braziliją, 
kirsti iš karto. Prieš me-įvietose. Daugiausia jų at- radikalesnę formą, pavirs- 
džių kirtimą visas plotas vyksta iš Brazilijos šiau- damas iš vidutinio profsą- gentinoje stengiasi išlai- 
nuvalomas nuo krūmų ir rėš.
puvenų. Vėliau kertami
medžiai. Juos nukirtus darbininkas, _________ _ . _
nugenėjamos šakos taip, stiprią sveikatą ir būda-j fanatišką kovą dėl idėjos, 
kad būtų galima žemėj iš- mas labai taupus, surenka i Brazilijoje šįmet per rin- 
kasti duobeles, į kurias porą tūkstančių milreisų! kimus komunistai gavo 
suteika visa guma. Nuva- (apie 100 dol.), jis jau es- 10% balsų. Čilėje jie padė- 

i liūs nuo medžio paraziti- ti iščiulptas. Nori tad pa- jo valstybės prezidentui
' *' ’ ’ , Ponas atsi-įnatekti prie valdžios ir,

Bet neduo-;kai pateko, gavo tris vie

Skiriasi

Generolas Peronas rea- 
vie^as iš ’-

i

. « i i • ik- j pati vivua oucaiuiiia w-iu sios ženklą jos atbėgdavo ,. . . A .• • i , . . i & , dalj visų gyventojų. Apieoi ginkluotos ir karingos, lvg - . ° i . rneaprėpiamą ats t u m ą 
tarp gyvenamų vietų šitoj, 
o taip pat ir kitose šiau
rės Brazilijos estadose, 
europietis sunkiai gali su
sidaryti sau vaizdą. Kai 
kuriomis žemyno vieto
mis galima keliauti dauge
lį savaičių, net ištisus mė
nesius ligi pasieksi kitą 
miestelį.

PASIBAISĖTINA 
ORGIJA

| ****** ***** *■* “•■*** ■ ■ - * v* **'*"* ***J*r *’*"’**•

Amazonių slėnis labai nius augalus, aplink visą mesti darbą. _ A. •        J V? _ • _ ‘ w . . . • • w « . * ... •

šim- 
OreUana su- tai paleistų strėlių, kol el- 

belaisvio, dijos prisiartindavo į gei- 
esąs mo- džiamąjį uostą. Ligi tol iš

jos turiu- sirikiavusios kovos tvarka

Perono vyriausybė Ar-

jungų komunizmo, kuriam kyti savistovią didelės val-
Jei per stebuklą koks vadovavo inteligentiški ir stybės politiką ir, atrodo, 
irbininkas, turėdamas garbės trokštą asmenvs, j kad tai jai gerai sekasi.

Ji pagerino savo santy
kius su JAV, kurie ilgus 
metus buvo įtempti. Kelis 
dešimtmečius JAV veltui 
stengėsi našalinti nepasi
tikėjimą ir baimę, kuri ke
liose Pietų Amerikos vals
tybėse buvo jaučiama 

Nepa- beles. Tai ir visas darbas, šytą kokiai firmai tam ari Reikia atkreipti dėmėsi į prieš daug pajėgesne Šiau-
• — •______A « — « . . • « . . * . • 1 • • 1 1 a A ____ _______ ______ • __ • A___________•!________ __________________ 1____________

Pradžia 4-tame pusi.

dens kalnai lekia su pra
garišku trenksmu, girdi
mu už 10 km. Vietos indė
nai, imituodami gamtos 
balsus, šitą prajovą 
minė “Pororoca”.

NEPAPRASTOS
MOTERYS

Ispanas Orellana. Ama
zonės atradėjas, pirmasis iškilmingu momentu 
papasakoio braziliškų a- jčgą ir pranašumą, 
mazonių istoriją.

Orellana plaukdamas li
pe ne kaitą turėjęs pasi
dirbdinti nauią laivą ir tu
rėjęs pakankamai laiko 
stebėti ir surinkti žinių. 
Nauju laivu plaukdamas
upe žemy^. patekęs i vie- dienos vyrai 
ną vietą, kur buvęs negai- vestuvių šventes linksmo- 
lestingai indėnų cersekio- mis eldijų flotilijomis, ku- 
jamas. Čia viekas kėliau- rių prisiartinimas būdavo 
tojų pasakoja matęs de-pranešamas išdidžiom 
šimti ar dvyliką amazonių nuotakom muzikos instru- 
kovojant šalia indėnu m i- mentų garsais. Užgirdu- 
nios. Nė vienas 
negalįs pabėgti, 
būtų šitų tironių 
tas. Jos buvusios
baltos, ilgais plaukais, su- sios eldijų spiečių upės pa
rištais ant galvos. Ju vie- sisukime, linksmai mosuo- 
nintelis apdaras — juosta davo rankom, o iš užgrū- 
ir gink’as — lankas ir dintų krūtinių prasiverš-: 
strėlės. Plaukdamas toliau davo giesmės garsai. Į pa- 
ir kariaudamas su pakraš- dangę nuzvimbdavo 
čio indėnais,
žinojo iš vieno 
kad tas kraštas 
terų valdomas, 
čios savo valdžioje pen- amazonės padėdavo gink-į 
kias saulės šventyklas, lūs ant žemės, taikos žen-s 
dengtas aukso lapais, jų klan. plojo katutėmis ir turtingas gumos medžiais. ■ medžio liemenį iškertama skaito su juo. T 
namai esą is akmens ir jų pasileisdavo prie eldijų ir šitam kraštui guma duoda skylės pagal iškastas duo- da pinigų, o tik čekį, išra-.tas vyriausybėje, 
miestai — aptverti muro vienu šoktelėjimu įšoku-' milžinišką turtą. N— * * — • • • ............................................. 1 «
sienomis. Ties 7” ‘ ' ..............
įsibejimu i Amazonę, Ore- kario rankų ir niekam ne- pinigą prekiaujant ’guma nybę, kad taip išteka dau- mieste, 
liana tvirtina kovęsis r-—•----- , • • • • ' - ...................
kari igom moterim, i 
vadinamom “icamiaba”, t. stovyklą.
y. moteris be vyro. Kol vyrai išlipdavo į joja šito augalinio turto medyje ir ji žūsta.

Prie Njamandu viršūnių krantą ir pririšdavo eldi-; prekyba. auksas srove: 
indėnai sakė esant šventą jas, jos greitos ir malonios į plaukia iš rankų į rankas, 
ež^rą “Yaciuarua”, arba 
Mėnulio veidrodis, kur 
kasmet amazonės rinkda
vosi melstis nakties žvaig
ždei. k”rį?i tas ežeras bu
vęs pašvęstas. Svarbiau
sias šitos moterų valsty
bės centras buvęs 
aukštų kairu. Tam jų la- mios. 
blausiai išsiskyrė savo 
aukštumu ir ten siaučian
čiu vėių piktumu “Itaca- 
miaba”.

Šitos narsios moterys 
sudarė vieną galingą gimi- Taip susijungus, prasidė- 
nę. ir valde daugelį indėnų davo “purace” 
tautelių. Didžiausias 
skirtumo pažymys buvo 
tas, kad jų tarne w’ uvo 
pakenčiami vyrai. Tačiau,! 
ksd neleistu išnykti savo 
giminei, malonėdavo pri
imti kaip svečius, didelių 
metiniu švenčių laiku, vy-

muro vienu šoktelėjimu įšoku-1 milžinišką turtą.
Njamandu sios ištraukdavo tinklą iš prastas lengvumas įsigyti šitas būdas turi tą pirme- kitam Amazonių paupioįtai. kad Pietų Amerika vi- rėš Amerikos respubliką. 
„ „„u,. y - - ---- _ \ 1” ' ' ’ i . Nebetekęs jėgų suomet buvo tampriai su- šiaurės Amerika su savo

suspėjus jų paliesti, leisda- morališkai apsvaigino jo- |giau gumos, negu medžiui darbininkas išvyksta. Bet rišta ne tik su šiaurės kon-galinga pramone sudaro 
indėnų vos bėgti su tinklais į savo j sios pardavėjus. Manaos stovint. Bet vis dėl to ir jis nepasiekia savo tikslo, jtinentu, bet ir su Europa, Amerikos kontinento gy- 

Jir Para miestuose, kur bu- taip dar jos daug pasilieka Girios tankmėj pasislėpu-ssu kuria ji turi istorinius nybos jagrindą. Bet ir luo
šio pono tarno šūvis iš už- ir ūkinius rvšius. Pietų A- tvnų Amerika turi milži-

- - -- - pakalio jį pribaigia. Už-merika su Vidurinės Ame-niška žaliavų ištekliu ir
mušėjas su čekiu grįžta į'rikos respublikomis ir svarbiausia dar labai ma- 

s uo įų, pono namus p. Gaudys. Meksika visą laiką domė- žai išnaudotų naftos šalti- 
---------------- Įjosi ne tik Ispanija, su ku- niu.

Iria jas riša bendras krau- Spauda prez. Trumpo ir 
Įjas, bet ir Sovietu s-ga. Alemano vizituose ižiūrė- 
įKomunistai salėjo čia ras- jo prieš komunistinio 
iti palankia dirva savo idė- fronto sustiprinimą.

met u!j°ms ®hleisti, nes Lotynų Brazilijoje uždarius ko- 
i Amerikoje ir dabar dar munistų nartiią, o Ar^en- 
vietomis vyrauia politinė tinoje dalinai suvaržius 

valstybes* Ne^ neaPykanta, ūkiniai sun- jos veikimą, lietuviai Mas- 
lictnvin hii-|kumai ir rasių nesutari- kvos pastumdėliai tose ša- 

- - ---- mai. Iki 1945 m. tai buvo lvse jaučiasi labai prislė"-
■’itik mandagus koketavi- tai. Galimas dabins, jie 

rveniuelą.' ,<.iŪdnesnil»
Kiek jie suvartoja per mė- j Austrija žada kvykti P dk^ Jmis Komupiz. U’ -----------------

suvedant speciali bntų komisija! o .r - J mas smelkiasi i Braziliją Kas nėra buvęs Sovietų
ir Čilę, perkeliant ten savo kalėjimuose, tas nedali sa- 

ipono krautuvėj turi paša- Kanados komisijos. kuriiv?ikim° cent” „ k“gs k^.’. kad *» ;a5?‘a S2V- 
vadinami kiškas kainas ir labai re- verbuosianti nevedusius^11 buvo M®1“’*®* Rusija. Dr. J. Margalin.

i - - - rj tai kada darbininkas gau-vyrus miško darbams į<
Kanadą.

Valgis labai blogas, daž- Tremtiniai iš Austrijos j 
sveikatai žalingas. VISUS krast“Į vaz,u°Ja n°-

Darbininkai sukietėjusią 
iškabindavo kario tinklą j Niekas netaupo,' smulkūs surenka iš ..
gerai matomoj vietoj šalia. pinigai šitų žmonių nieki-”usinesa 1 3a.vo ty*obel®s ir 
savo gyvenamosios palapi- narni. Pasekmių, žinoma, ten suspaudžia tam tikro 
nės. Vyrai, pasipuošę gal-i netenka ilgai laukti. Dau-.Pa£alba J 50 
vas vainikais, i“ " ’ o____ ____
nosi prie jų. Vieną, po ki- labai lengvai praranda vi-į 
tos pereidavo palapines, sus,

Lietuviai Iš Austrijos 
Vežami Į Pietų 

Amerika

□įpuvov gai- netenKa ligai įauKti. vau- . \ .
iš lėto arti-igelis gumos prekiautojų1 gabalai

i lengvai praranaa vi-i . * » , . , . , . i
taip lengvai uždirb- !”us- kur kiek™na k>', r - logramą jam sumokama

po 2 milreisus. Iš pavir- tremtiniai iš Austrijos pa
šiaus žiūrint tai atrodo greitintai vežami į Pietų 

i itin patogu darbininkams, Amerikos 
i bet įsigilinus matosi, kad seniai vienas

kotoių gyvenimas1 vra pa- darbininkai yra priversti relis išvažiavo į Braziliją, 
sibaisėHnas. Pažiūrėkime vis“3. val8omus Produktus kitas lietuvių būrelis. iš‘

sunešami į šeimininko na-
c .. . 1

tarp prie kurių tiesios ir ra- tus. pinigus. Daug prie to 
k aip nepergalimos _ prisideda nepap rastai 

deives, amazonės laukė Ii- brangus tuose abejuose 
kimo jai paskirto vyro. Jo miestuose pragyvenimas, 
sužiedotinė buvo ta, prie -x —----------- :-”
kurios gyvenimo durų jis 
atpažindavo savo tinklą.

Paskutiniu o j u

• v

kaip jie surenka gumą. Di-1
ba nuomininkai turi bū- nesjj ^ai ™ «. j

kuriuos s4s^ait4» išskaitoma. Tai- verbuoti DP moteris dar- 
o+ciHoįro gi valgomieji produktai bams į Angliją. Laukiama atsiaavę

dėlių plotų savininkai ar-— laukinis
jų šokis, kurio metu geriama 

“cauim” — karių gėrimas, rius darbininkų, 
o taip pat “parica”, milte- prižiūri ponui 
liai. iššaukiu žavingus tarnai indėnai. Šitie pasta-: 
sapnus. i......................... ‘

Pasibaigus šventėms iš-Jie neturi sąžinės ir visa-! 
įsiskiria jaunavedžiai, i 
nuliūdę kariai grįžta Į toli-

ponui

9J A I1V V »-4 A A KJCJrCJ A A AKzKj A A » A*3vA • «

ir dos yra pasiryžę papildyti na J ran 33 Pin1^- 
• sunkiausius nusikaltimus.

į Kiekvieno darbų vedėjo nai

I
J
y

l

L.
LDS SEIMAS

Rugsėjo 21 d. ir 22 dienomis š. m., Šv. Kazi- 
m'ero lietuvių parapijoje, Providence, R. I., įvyks 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) seimas. Di
dis organizacijos ir jos leidžiamo laikraščio “Dar
bininko” rėmėjas, kun. Jonas Vaitekūnas su savo 
darbuotojais — LDS 11 kp. nariais deda visas pa
stangas, kad šis LDS seimas būtų įspūdingas ir 
vaisingas. •

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

LDS apskričiai ir kuopos raginamos atsiųsti 
kiek galima daugiau atstovų ir svečių.

KUN. P. M. JURAS, 
LDS Centro Pirmininkas.

theTime...
< grytelėj yra nepaklusnių Darbininkai dėl to labai \iai» gyvenimas

........................................liesi ir skurdžiai atrodo. Austrijoje yra sunkus.$ darbininkų kankinimo in-
✓ strumentai. Darbininko Drėgnam ir karštam ore 

i neturi skraido debesys moskitų, 
didžiausių žmogaus prie- 

Medžiai, gumos produk- šų ekvatorijalinėj zonoj.
Jie neleidžia jam ramiai 
pasilsėti, neduoda miegoti, 
jie apkrečia jį geltonuoju Vaitonis, iki 
drugiu. Ir taip šitų darbi- tremties metą praleidęs 
ninku arba kaip juos ten Švedijoje, išvyksta į Ar- 
vadina — seringeirų gy- gentiną. P. Vaitonį į Ar- 
vybei gręsia daugybė pa- gentiną 
vojų. Jei jie nėra indėnai Lietuvos

11 •___ __  a • • • • « « •

/ gyvybė savininkui 
^jokios reikšmės.
; f' _
$ toriai, nepaprastai jaut-' 
^irūs. Jie visados nudžiūsta 
£ po to kai esti spirališkai 

prakalami daugely vietų, 
nors ta operacija ir atlie
kama nepaprastai atsar
giai. Iš pradžių buvo ma

inoma, kad medžio mirtis 
į i pareina nuo plieninės ma-j 
/ šinėlės. Už tat buvo pata- 
< riama vartoti padarytas iš 
c minkštos geležies, pasida-

xxxxxxxxxxxxxxx%%vx*%**%%***%**m»*«m«xs< bruotais kraštais. Bet tai

Lietuvos Šachmatų 
Meisteris Išvyksta 

I Araentinų
Žinomas Lietuvos šach

matų meisteris Paulius 
šiol visą

October I to 5,1947 
THE PLACE.. Boston, Mass.

Ali MemberstheMen...

FOURTH 
NATIONAL 
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HOLY 
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SOCIETY

pakvietė kitas 
šachmatininkas 

arba bent metisai, jau in- Luckis, Argentinoje įsi- 
munizuoti prieš visus mia- kūręs dar gerokai prieš 
zmus ir moskitus, per karą.
trumpą laiką miršta nuo, Vaitonis yra pasaulinio 
geltonojo drugio. Tačiau masto šachmatininkas.
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