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Tikietas j Sibirą
Bolševikiška cenzūra
Gyvi liudininkai
•

Jau kiek sykių buvo rašyta, 
kad dabar užsienio lietuviams 
rizikinga laiškus Lietuvon ra
šyti, tačiau Amerikos lietuviui 
sunkiai suvirškinama, ką blogo 
padarytų ten parašytas laiške
lis. Štai vienas tautietis gavo 
trumpą atsakymą: “Ačiū už 
laišką, jis mums patarnaus kaip 
bilietas į Rytus”. Kitaip sakant, 
kaip bilietas į Sibirą...

Lietuvos žmonių dabar kan
čios jau ir taip yra neįsivaiz
duojamai didelės, todėl nusikal
timas savo smalsumu nelaimin
gus žmones stumti dar į dides
nę nelaimę. Reikia nepamiršti, 
kad amerikiečius bolševikai lai
ko savo priešu, o susirašinėji
mą su Amerikoje gyvenančiais 
žmonėmis jie įtaria kaipo šnipi
nėjimą svetimos valstybės nau-. 
dai. Pagal Sovietijoj neseniai 
paskelbtus valstybės saugumo 
įstatymus, bet kuris veiksmas 
gali būti pavadintas valstybės 
paslapčių išdavimu, už ką gre
sia sunkiųjų darbų katorga Si
bire net iki 20 metų (tik, žino
ma, tiek metų ten niekas neiš
gyvena).

Kai kas gavęs iš Lietuvos 
laišką giriasi, kad nerasta jo
kių cenzūros žymių. Nereikia 
apsigauti, nes bolševikai laiš
kus cenzūruoja visai kitaip, ne
gu karo metu darė anglai ir a- 
merikiečiai. Bolševikų cenzo
riai nededa anspaudo, jog cen
zūruota, tačiau jie naudoja spe
cialius aparatus laiškams per
šviesti ir atkHjuoti taip, kad ga
vėjas to nepastebėtų. Įtartines- 
nius laiškus jie nusirašo arba ir 
visai jų neišsiunčia. Laiško gi 
siuntėją slaptai užsiregistruoja 
ir jį seka. Toki sekimo punktai 
yra visuose didesniuose Lietu
vos paštuose.

Paskutiniu laiku norint laišką Numatyta seimą užbaig-
iš Lietuvos išsiųsti, štai kas ti ketvirtadienį, rugpiūčio vai. vakare (E.D.T.). 
reikalinga atlikti. Neužlipdytas 21 d. Į - . ■ ■ ■ -
laiškas į užsienį reikia pirmiau
sia nunešti į MVD (bolševikų . 
slaptąją policiją) tiesiai arba . 
tai atlikti per pašto įstaigą. 
Siuntėją užregistravus, jis dar 
turi užpildyti tam tikrą forma- 
liarą, kuriame apie save sutei
kiamos smulkios žinios. Kar
tais raudonieji agentai čia pat 
siuntėjui įsako, ką jis turi ra
šyti (girti Staliną, Sovietų san
tvarką ir pan.) ir ko jis negali 
rašyti (kad badas, kad namiš
kiai ar giminės išvežti ir pan.). 
Taigi atsargiau su laiškais į 
Lietuvą ir su gautais iš ten!

Vis daugiau lietuvių tremtinių 
išvyksta darbams į Angliją. Iš
vykstančių iš Europos konti
nento nusistatymą trumpai api
būdinti būtų galima taip:

— Mes esame dėkingi ang
lams, kad jie priima mus į sa
vo kraštą ir duoda progos vėl 
būti žmonėmis. Bolševikai žudė 
ir trėmė į Sibirą mūsų gimines, 
jie mielai norėtų tą patį pada
ryti ir su mumis, todėl kiekvie
no mūsų šūkis — tolyn nuo bol
ševikinio maro! Geriau susitik
ti su bombomis, negu su “ta- 
vorščiais”. Už kanalo jau būsim 
saugesni. Be to, mes įrodysim, 
kad norime dirbti ir sugebame 
patys sau duoną užsidirbti. Pa
sauliui, pirmoje eilėje anglams, 
mes būsim gyvi bolševikiškojo 
siaubo liudininkai... C.
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Žuvo {žymus Amerikos Diplo
matas B-17 Lėktuvo Nelaimėje

Į

Tris iš Trylikos Išgelbėjo
i
i 

t
Honolulu, Hawaii, rugp.' George C. Atcheson, Jr.

i — Pereito šeštadienio vyko iš Tokio į Washing-18 
naktį B-17 Armijos lėktų- toną turėti pasitarimus su 
vas, lėkdamas iš Tokio į Prezidentu ir Valstybės 
Washington, pritrukus ga- Departamento nariais, 
solino,- buvo priverstas nu
sileisti ant audringos jū
ros netoli Oahu salos, Ha- 
waii.

Mažiausia 6 iš 13 kelei
vių mirė, tris išgelbėjo, o 
keturi dingo, tarp kurių ir 
įžymus Amerikos diplo
matas, George C. Atche
son, Jr., Alijantų Kontro
lės Komisijos Japonijai 
pirmininkas. Kiti taip pat 
įžymūs karininkai. Trys 
išgelbėtieji mano, kad din
gusieji greičiausia nu
skendo.

Spausdinamas Didelis Vo
kiškai Lietuviškas 

Žodynas

Buvęs paskutinysis Klai
pėdos krašto gubernato
rius Viktoras Gailius pa
ruošė ir atidavė snaudai 
didelį ir išsamų vokiškai 
lietuvis :ą žodyną. Žody
nas tur ės anie 700 pusla
pių. Leidžia knygų leidyk
la “Patria”. j
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SVEIKINAME ALRK MOTERŲ 
SĄJUNGOS SEIMĄ! I

I

Pirmadienį, rugpiūčio 18 sąšlavas su vežimėliu. Ma-' 
d. š. m. prasidėjo ALRK tyt, tai “juokdarių” dar-' 
Moterų Sąjungos seimas bas. Rusai jaučiasi įžeisti. 
Švč. Trejybės lietuviu pa-j fta'tmiAia
rapijoj, Hartford, Conn.! "Olyna MOSKa MainilOja 
Seimas pradėtas tos para-! 
pijos bažnyčioje iškilmin-l 
gomis pamaldomis. Posė-' 
džiai vyksta parapijos mo-

PerRadfo
Praneša, kad 

___  v „ __ Stoska dainuoja 
kyklos svetainėje, 339 Ca- 
pitol Avė. •

Seimo išvakarėse įvyko 
atstovių priėmimo ir susi
pažinimo vakarėlis, o ant
radienį, rugpiūčio 19 d. į- 
vyks šeiminis bankietas.

Polyna 
“Light
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Vasaros rezidencija — Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XII, stovėdamas savo vasarinio pa- 
lociaus balkone Castelgandolfo, Italijoj, laimina 
susirinkusius kaimiečius. Šis yra trečias po karo 
Popiežiaus vizitas.

RUSIJA PUOLA IRANĄ
X/"..... ■ -............ ■Opera Festival” progra- -- « - . rs •

moję. Norintieji pasikiau- Sutrauks Kariuomenę Prie Sienos
syti jos dainavimo, pasu
kite savo radio rodyklę 
ant 1150 kilocykles ir 
klausykitės iš WC0P sto
ties, Boston, ir kitų ABC 
tinklinių stočių rugpiucio Tranipdiai 
19 ir 26 dd., 8:30 — 9:30 iramecia1’ 

j 
! riuomenės prie sienos, pri 
sibijo invazijos.

Sveikiname ALRK Mote- FTC Kaltina Plieno KOTOO* I Jung. Valstybių Armi . _ _ _ . ___r l • _ ,__ • • t_  ___ •>rų Sąjungos seimą ir linki
me Dievo palaimos!

omeji Lietuviai uar 
Kovose Graikijoje

Dalyvavo Latviai, Estai.-Jieatsto
vavę savo pavergtus kraštus

La Tribūne de Geneve klausimais 
korespondentas iš Stock- šeima ir mokykla 
holmo atsiuntė tokį prane- sualinis auklėjimas’. 
Šimą:
— Latvijos radio stotis i 

Madona paskelbė, jog so-' 
i cialistinės sovietinės bai- i 
tų respublikos dalyvavo; 

. kovose Graikijoje. Kalbė-

“Santuoka, 
” ir ‘Sek-

Parduos Nacių Grobio 
Dalį Amerikoje

Berlynas, rugp. 18 —
Jung. Valstybių militarė

to jas pabrėžė, kad trisde- valdžia iš savo zonos ir ki- 
šimts latvių, tarp jų trys 
aukštesnieji karininkai, 
dvidešimts estų ir daugiau 
kaip keturiosdešimts lie
tuvių “reprezentavo sovie
tines baltų respublikas 
Graikijoj”.

“Šitie kovotojai — kai-

tų zonų pasiuntė į Ameri
ką dalį nacių grobio, bū
tent, brangakmenų, senie
nų ir net auksą, kurį na
ciai išlupinėjo iš koncen
tracijų stovyklose nukan
kintų žmonių dantų. Tuos 
visus daiktus parduos vie-

I
i
ii
i
bėjo Madonos radijas, — šai Amerikoje! Pinigus už

I yra partizanai, kurie ko
vojo šalia sovietų kariuo- įsvietintų 
menės Baltijos kraštus iš- ~ 
laisvinant”.

Korespondentas 
jog jam nebuvo aišku, ku- 

‘ria proga Madonos radi
jas kalbėjo apie baltus, da
lyvavusius ar dalyvaujan
čius Graikijos kovose. Ko
respondentui esą visiškai 
aišku, jog paskutiniuoju parduoti.

parduotus daiktus skirs 
žmonių šelpi-

mui.
i Sakoma, kad Vokietijos 
naciai pavogė daug turto 
iš įvairių kraštų, kuriuos 
jie buvo okupavę. Taigi 
Paryžiaus konferencijoje 
1946 m. buvo padaryta su- 
tartis nacių grobi, kuris į- 
vertin amas 84.000,000, 

Rusija neprisi
metu trečdalis visų TASSo dėjo prie nacių grobio rin- 
informacijų sukasi apie 
Graikiją.

rašo,

Teheranas, Iranas, rugp. negali imtis iniciatyvos, 
18 — Rusijos valdžia daro vykdyti programą. nes 
didžiausį spaudimą, kad trūksta pinigų. Eilė vy- 
išgauti žibalo koncesijas, riausybių neatliko reika- 

, sužinoję, kad lingu mokėjimų.

Šv. Sosto Deiegatūra 
Pradėjo Leisti Knygas

k kimo. Ji viską nusavino 
savo zonoje.

I ----------------
Gresia Maisto Krizė 1948
Dės Moines, Iowa, rugp.

18 — Dėl nepaprastai šal-
Šventojo Sosto Delega- to oro gegužės menesį, di- 

jtūra lietuviams tremti- delio lietaus ir potvyniu 
---- \ T- j-*- • j 'niams Vokietijoje ir Aus- birželio mėnesi ir karščio -‘-ūke daug ka- r7re^^^e“^,trijoje leisti kny- ir sausros liep^ pabaigė-

BALF pirm. Dr. J. B. Kon
čiaus iniciatyva sušaukta 
centrinių organizacijų at
stovų susirinkimas New 

‘Yorke, išreikštas pageida
vimas BALF direkto
riams,
j1
,ti bendrą lietuvių tremti-
I

Iraniečių Armijos štabas; 
tyrinėja pranešimus, kad

Formalis kaltinimas iš-'rusai į Irano šiaurę įsiver-Į

rariiac Ui Netekėta I j°s karininkas, sugrįžęs išiflCIjaS UZ | šiaurinės provincijos, sa
ike, kad 3,000 rusų karei
vių stovi Kaukazo pietinė-

Kanas
Paliko Vežimėlį Su Sąšlavo-! washington, d. c., rugp..
mk Prte Rudta Amhacadnc 18 — Federal Trade Com- srityje ir kad rusai ver- mis "ne RUSIJOS Amoasados migsion (FTC) kaltina A'žiasi! Tabnz ir Meshed, 

w .. . ~ merikos plieno industriją'^ano antrą ir trecią di-
Washmgton, D. C. rugp. u- neteisėtai nustatytas dziaus* miest^ 

z? akar rytą ra o ve- fcaįnas įr kompeticijos su-i Iraniečių Arr18

žirnelį su sąšlavomis prie- £££2" 
kyje Rusijos ambasados.. ry

v i - !••• 1 J ’ Avxzxic*iio nuaviiaiaaicAM . 1 LU9CL1 1 liailU Oiauit AOLVVl-

Pasaukė policiją, ad tą ięeitas Amerikos Geležies žia po vieną, po du, kaipo 
i.r pHeno Ingtitutui> NeWjRUsijos Armijos dezerty- 

Kiek laiko atgal buvo York ,ir jo 100 narių. Kai- rai.
vežimėlį nuvežtų. !ir p]ieno - ...............

Kiek laiko atgal buvo York ,ir jo 100 narių. Kal- 
ladėti su prieš - rusiškais tinime aiškiai yra pasa- 
šūkiais ženklai ant pieve- kyta, kad tai buvo “są- 
lės prie Rusijos ambasa-1 mokslas” palaikyti tas pa- 
dos namo, o dabar paliko čias kainaas už plieną.

Pradėjo Tyrinėti Federalių 
Darbininkų Lojalumų

Keista, kad krikščionis 
drįsta gyventi tokiose ap
linkybėse, kuriose jis ne
drįstų mirti. Bernhart.

gas. Pirmuoju leidiniu De- je įr rugpiūčio javų der- 
llegatūra išleido Simo Su- ijus bus labai mažas, 
žiedelio studijėlę apie Lie- Todėl 1948 m, gresia 
tuvos karalaitį ir šventąjį maisto krizė.
{Kazimierą. Antruoju leidi-Į 
niu išleido Maldeikio - Ma-' 
ceinos “Lyčių problema”. Dega Vokietijos Miškai

Groesbeek, Olandija, —
! — Praneša, 

[taroko ir Stasio Ylos “Mei- kad Olandijos pasienyj dė
lė”. ga Vokietijos miškai. O-

Ta pati leidykla arti- landiečiai mano, kad tai e- 
miausiu laiku numato iš- sąs sabotažninkų darbas, 
leisti kun. J. Marcinkaus Tačiau gali būti, kad miš- 
paruoštą “šventąją Istori- kai užsidegė nuo Alijantų 
ją” S. T., kun. Stasio Ylos karo medžiagų ekspliozijų, 
maldų knygelę “Apsaugok Į kurias gyventojai girdi 
Aukščiausias” ir šeimos kasdien.

• e__ • VV1X1vJkj A—J y Vz X LA kZ X V'MXVXXXCX •

su centrinių orga- gpaU(joje yra “šventoji Is- G.^c^vk, 
S’ltorija N. T., vysk. K. Pal-'rugpiūčio 18

nių imigracija ir įkurdini
mu rūpintis komisiją.

Penki Milijonai Paliko Savo 
Ūkis, Du Milijonai Grįžo

I
i 
I 
I 
I
I

Lozana, liepos 15 d. IRO, 
parėmusi 1 mil. 300 tūks- taros Ekonomijos biuro 
tančių pabėgėlių ir DP s^-įnpskničijivimu, sausio 1, 
vo pirmajame posėdyje 11947 m ūkyse gyveno 27,- 
nutarė tęsti darbą ir pasi- 559 099 asmenų. Taigi nuo! 
keitusiose sąlygose, kadj gausio 1, 1945 m. padidėjo 
išie asmenys galėtų repat- 2,360,000 asmenų negu bu- 
jrijuoti ir jau jai įsikurdin- vo karo metu, tačiau šu

Tremtinių Perkekfinimas
Washington, D. C. — Ū- 

kininkų skaičius sumažėjo 
3,000,000 nuo prieškarinio 
skaičiaus.

Cenzo biuro ir Agrikul-

I

RAUDONIEJI PASKELBĖ 
“LAISVĄ GRAIKIJĄ”

Sudarė Savo uValdžią”

nuoš. savo darbininkų 
rašą, kad jį patikrintų su rašė IRO statutą. 
FBI turimomis žiniomis a-' Anglijos vyriausybė pa- 
pie tuos darbininkus. 'skyrė avanso pusę mil. j

Mažesnės agentūros, ku- svarų. Australija, Domi-į 
rios turi 100 ar mažiau ninkonų respublika ir 
darbininkų, gavo įsakymą Guatemala įmokėjo po

Washington, D. C., rugp.
18 — Šiandien Federalė 
valdžia pradėjo tyrinėti 
savo daugiau kaip 2,000,- 
000 darbininkų lojalumą.

Jung. Valstybių Civilės 
Tarnybos komisija pa
siuntė visiems departa-i pasiųsti visų darbininkų ketvirtį savo metinio mo- i 
mentams ir agentūroms sąrašą iš sykio nevėliau kesčio. Belgija, Olandija ir 
nurodymus kaip turėtų spalių 10 d.
pravesti tyrinėjimą, pagal Lojalumo programon į-j kurios yra reikalingos lie- 
Prezidento Trumano įsa
kymą pereitą, kovo mėne
sį.

Departamentai ir agen
tūros kiekvieną 
pasiųs Federaliam 
tigacijos Biurui

Athens, Graikija, rugp..“banditų valdžios Graiki
jos teritorijoj” buvo “En- 
ver Hoxha - Markos ko
miška manifestacija”, ta- 

įčiau valdžia tam įvykiui 
priduoda kiek svarbos.

Graikijos generalio šta
bo narys sako, kad raudo
nųjų savanorių radio sto
tis randasi Tirane, Albani
jos sostinėje, kur gori. En- 
ver Hoxha, kaipo Albani
jos valdžios premieras pir- 

’.mininkauja.jį Raudonieji siekia nu- 
jversti Graikijos karalių ir 
i jo valdžią ir pastatyti, 

, kaip sakė Zervas, “bandi- 
i] tų valdžią”.

18 — Gen. Markos Vifia-Į 
dės, graikų raudonųjų va- 

,das, per radio paskelbė, 
i kad suorganizavo “laisvos 
.Graikijos militarę val
džią” ir kad valdžia už
grobė išleistas proklama
cijos kopijas, kaip tik jos 
pasirodė viešai.

j Raudonieji pagyvino sa- 
įvyko vo karinius veiksmus ke- 

baisi ekspliozija. Užvertė liose vietose. Turi būti ga- 
117 darbininkų, tik tryli
ka gyvų išgelbėjo.

Apie 300 vaikų liko be 
tėvų. Valdžia ir visuome
ninės įstaigos stengiasi 
sukelti fondą šeimų šelpi
mui.

{są- ti. Jau 20 valstybių pasi- mažėjo 9.8 nuoš. nuo 1940. on TRO ato tilta

Norvegija paskyrė sumas,

eina tik tie departamentai pos mėn. UNRRA suteikė 
ir tos agentūros,kurios tie- paskolą 2 mil. dolerių, taip 
sioginiai turi ryšį su Pre- pat paliko prekių ir savo 
zidentiniu veikimu. Įsakys tarnautojus.
mas neliečia Kongreso ir J Operacijos padėti pabė- 
jo štabų arba teismų ir jų geliams ir DP yra visur tę

siamos, tačiau komisija

mėnesį
Inves- 

apie 15 darbininkų.

104 Darbininkai Žuvo 
Anglijos Kasykloje

Londonas, rugp. 18 —
Pereitą penktadienį Wil- 
liam kasykloje Whiteha- 
vene, Cumberland,

vo daugiau pagalbos iš 
raudonųjų kraštų, ypač iš 
Jugoslavijos, Albanijos ir 
Bulgarijos.

Napoleonas Zervas, vie
šosios tvarkos ministeris, 
pareiškė, kad sudarymas



Antradienis, Rugpiūčio 19, ’47

*

ĮVAIRIOS žinios
K žf C UmS ‘.redemptoriatą, kuris susi- žmonių eksterminacija.

_______  taręs su sąjungininkų vy- Eksterminacija žmonių, 
Boston Mass.___ Pirma- Iriausybėmis, atstovaus kurie žinojo kas yra lais-

dienį, rugp. 18 d. prasidėjo 'katalikų tremtinių reika- vė ir teisybė...
Knights of Columbus 65- us bei interesus IRO or- Taipgi tūkstančiai nelai- 
tas 'seimas. Seimo išvaka- ganizacijoje. mingų žmonių šiandieną
rėse organizacijos aukš-1 Š. m. liepos mėn. 10 d. vargsta tremtinių stovyk- 
tieji pareigūnai, vadovau- Vatikano Misijos Vokieti- tose, nenorėdami šiuo me-tieji pareigūnai, vadovau- v atmano misijos voKieu- .uaiuinuum .mc-, 
jaut J. E. arkivyskupui Ri- j°K rūpesčiu buvo su- tu ir negalėdami grįžti į į

(

............. ... ....  _..... _ _ ~ Dalis BALF’o užpirktų žuvies taukų (Cod Liver 
chard J. CŪšhing’uiVplan- šaukta Vokietijoje esan- Lietuvą, nes žino, kad jos’Oil) siuntos Newfoundland uoste, laukia pakrovimo į 
kė a. a Kardinolo O’Conn-čių tremtinių delegatų niekada nepasieks, kaip į laivą eilės. Žuvies taukai yra vienas reikalingiausių 
ell kapą. Šv. Jono Semina- konferencija ka t a 1 i k ų kad nepasiekė tas menkas; produktų, ypač mažiems vaikams, jis pagelbsti apsi- 

- - - -................... --j emigraciniams būrelis drąsuolių, kurie ginti nuo džiovos ir kitų ligų. Rugp. mėn. užperkama
reikalams aptarti. Konfe- buvo susigundę grįžti na- kita žuvies taukų siunta lietuviams tremtiniams Euro- 

•• • ' ų * w o gi buvo svetimųjų poje.
Vizitatorius Vo- komunistų pakarti viešai I

kė a. a. Kardinolo O’Conn- čių tremtinių

rijos sode, Brighton, tremtinių emigraciniams būrelis drąsuolių, 
Mass., ir uždėjo vainiką. į

Seime bus pasiūlytos re- rencijoje dalyvavo Apaš- 
zoliucijos, atsišaukiančios fališkas “

lenkų, veng- sybę, kalbėjo per daug at-

į visus kovoti prieš nešva- kietijoje J. E. Vysk. A. J. miestų aikštėse..., Už ką? St., Brooklyn 11, N. Y. 
rią spaudą, tvirkinančias Muench, lietuvių, latvių, Už tai, kad jie žinojo tei-
radio programas ir filmas, ukrainiečių, ]

irų, jugoslavų, kroatų, sto- virai apie "komunistų ro
mėnų ir rusų delegatai ir jų ’ ir žinojo, kad yra ki- 
atstovai bei jų įgalioti-toks gyvenimas Vakarų 

:niai; be to, N.C.W. Confe- kraštuose, žinojo, kad eg-j
Kasmauskas Vyksta 

I uropi Irence .amerikiečių karinės zistuoja tikroji demokra-
Boston, Mass. — Rug- valdžios ir "Pax Romana” tija-

piūčio 26 d. p. Jonas Kas- organizacijos atstovai. šiandieną
mauskas, Boston Instru-* Kun E Killion, pasiin- lietuviui, w------------
ment kompanijos prezi- formavęs apie tremtinių laisvuose Vakarų Pasaulio 
dentas ir įžymus veikėjas, pa(jėtį bei planus išsikelti kraštuose, o ypatingai čia. 
išvyks į Europą svarbiais iš Vokietijos ‘ ’* * ............

kiekvienam 
gyvenančiam

Tik šių metų pradžioje šioje 
lietuvių tremtinių stovykloje 
tesusiorganizavo Lietuvių Rau
donojo Kryžius skyrius. Iki to 

’ laiko mūsų stovyklos lietuviai
Skalai! iŠ Vokietij°S’ PareiŠkė’ f™ «r!buvo aprūpinami Memmingeno
reikalais. kad šventasis Tėvas, kuris labai svarbi pareiga: lai-

Jis lankysis Prancūzijo- iabaj sielojasi tremtinių Ii- kytis vienybėje, pamirš- .
jc, Šveicarijoje, Švedijoje, kįmu, stengsis tiems nelai- tant smulkius tarpusavio' 
Daili joje, ^orveg i J ° J Armingiesiems žmonėms pa- nesusipratimus, sudaryti 
Belgijoje ir Londone. Jei-,dėti susirasti naują tėvy- vieningai kovojančios tau- 
gu galės, tai ir Vokieti jo- nę Vatikano emigracijos tos kūno dalį.
je.

Danijoje, .
Belgijoje ir Londone.

miesto Liet. Raudonojo Kry- 
____ Šio skyriaus vadovybė 
nesugebėjo sugyventi su Flie- 
gerhorsto stovyklos lietuviais. 
Svarbiausia nesugyvenimo prie
žastis buvo dėl gautų rūbų pa- 

Labiau atjauskime negu sidalinimo.
Šis Fliegerhorst skyrius jau 

. čiančius mūsų žmones Lie-kelius sykius iš centro gavo
biurus: Muenchene, Stutt- tuvoje ir vargstančius BALF prisiųstų rūbų, kurie lie- nrort-A va lzri ■» 9*4-T? n . . . « « i

, a a y-. v aumcAAiv a^aaaa^a civijvu ----------------- -------------r

'organizacija, kaip numa- _ — _
j tomą, amerikiečių zonoje fcatĮa nors anksčiau, ken-M i loma, ameriKiecių zonojeVinMndS Rūpinasi Dr 'turės keturis emigracijos

■Y---.įSMznnu garte, Frankfurte^ ir Re- tremtinių stovyklose. Da-!tuvių tremtinių tarpe buvo pa- 
rykime viską, kas tik gali- dalinti.

kuo
kiek- kiek didesnis įvairių rūbų kie-

"Lietuvių Žodis" tremti- gensburge. Kun. Killion’o
nių laikraštis praneša, kad kuris reziduos Genevoje, ma padaryti ir tai 
Apaštalų Sostas iki šiol įgaliotiniu Vokietijoje pa- greičiau. Žinokime

Birželio mėn. viduryje gautas

Dayid; E- v|enas ir atminkime visa-!kis. Išdalinimo ir paskirstymo 
biurai dirbs jja, |as teroras, kuris reikalu daug posėdžiauta, daug 
kontakte su šiandieną vykdomas Lie-!įvairių patarimų bei pageidavi- 

— tuvoje, grąsina persimesti mų išklausyta,;- daug popieros
Baigdamas konferenciją jr j utas ,dar laisvas šalis, prirašvta, kad būtų sąžiningai, 
3. Vizitatorius J. E. Vvs- __;__ ; *__ u:___; ___a____________________

jautos tremtinių reikalais,'migracijos 
šiuo metu ėmėsi konkre-! glaudžiame 
čių žygių padėti tremti- tautiniais delegatais, 
niams išsikeldinti iš Vo
kietijos ir Austrijos.

Vatikane Ap. Vizitatorius J. E. Vys- Tik vieningi ir suprasdami,tvarkingai gautos iš Amerikos 
atidarytas i kūpąs A. J. Muench pa* vienas kita, mes lengviau; lietuvių suaųkuotos gėrybės 

Lie-; lietuvių tremtinių tarpe pada- 
ypatingai lintos.

Rūbai buvo dalinami birželio 
j ir liepos mėn.

Muench pa- Vjenas kitą, mes lengviau .lietuvių 
tremtinių emigracijai or- i reiškė viltį, kad IRO orga- galėsime jį nugalėti. 7 
ganizuoti centras, kuriam !nizacija stengsis krikščio-tuvos žmonės ‘
vadovauja Mons. J. B.inįškai išspręsti tremtinių jaunjmas _  vyrai ir mer-
Montini, Jo Šventenybės problemą. Iš bažnyčios pu- gjnos jau keletą metų ko- mėn. pabaigoj 
valstybes pasekretorius. sės daroma visa, kas tik vnin o ir šiandiena tebeve- nradžioie.. ... . .. . . - . _ vojo, o ir šiandieną tebeve-pradžioje.

Austrijoje galima, ^tremtiniams pade- (ja kovą — kruviną, sun- j Rūbų gavimo eilė buvo nusta- 
kią — už Žmoniškumo, De-;tyta burtų keliu. Savaime aiš- 
mokratijos, Krikščiony-, ku, kad pirmieji turėjo didesnį
bės civilizacijos principus, ir geresnį pasirinkimą. Aš turė- 
už laisvę — prieš terorą, jau eilės Nr. 36.
nekaltų žmonių persekio
jimą, prieš neteisybę. Tie- mačiau tokių, kurie visai ne di- 

arba sunku šių petiškai gyvena ir kasdieną

Vokietijoje ir .* 
tremtinių reikalams vesti 
Apaštalų Sostas paskyrė 
kun. Ed. Killioną, vienuolį

KOVOJANTI TAUTA
Kruvino teroro banga y- 

ra užliejusi daugelį Euro
pos kraštų, taip pat ir Lie
tuvą. Vakar teroras turėjo 
rudas vėliavas, gi šiandien 
vėl jos yra raudonos. Šlyk- 
ščiausiomis priemonėmis 
yra naikinama milijonai 
žmonių. Milijonai žmonių, 
kurie nėra nusikaltę nei 
teisybei, nei žmoniškumui. 
Dideles aukas šiandieną

ti išvykti iš vargšų namais 
tapusio krašto — Vokieti
jos.

mą, žudomi vietoje, , ....vežami i tolimus kraštus žmonių.pergyvenimus bei vis kitos spalvos kostiumą dėvi, 
mirčiai. Gi į jų vietą Lie-- 
tuvon yra gabenami azija- , , .
tai ir burliokai kad čiuln- kartu- Priminkime
tų gyvosios Lietuvos krau- sie,ms aPie « sudedamas kaip tokie “vargtai“ isibrov, j 
ją. Visą tą vykdo komu
nistų gestapo — NKVD 
("MVD”). ’__________

|Tos rūšies kandidatai nepasi- 
Būkime visada su jais j gailėjo pamazgų išpilti ant va- 

vi-dovybės ir dalintojų. Mačiau,

aukas, — taip pat ir kitų-sandelį rinkosi. Jokių taisyklių 
tautų žmonėms. Jie irgi bei pastabų nesilaikė. Girdėjau, 

Visa tai 'daro mus 8era* supranta. kaip viena ponia koliojosi ir
ma ir bandoma užmas’1, Būkl™ vieningi. Dary- grMino. kad ji pararianti
kuoti “progresyviosios de- k™e v,sk«.kas tik galima akund, , pačią Ameriką, už tai. 
mokratijos” vardu. Deja! lr.ku0 greičiau. Tik tokia,kad gautas rūbas jai nepatin-
— - J budu mes galėsime patys,kąs ir nesąs toksai koksai jaisudeda taikingą lietuvių Geležinės uždangos )ren-;'"",u S“"?™'’ . ^7’ kosm. jai

artojų tauta. Lietuvoje gėjai smarkiai apsiskai- ^mi“ atsikvėpta w
šiandieną yra išnaikinami čiavo! Šiandieną laisvojoj™ Pra?v,s. >‘<>3'1^ pastebėta, kad , kaipo
ištisi sodžiai. Lietuvos pasaulio tautų žmonės y.jAusnne. kurios ten . zmo-pumoj, pas.r.nkusi geriau,i. o 
merginos yra išniekina- ra išgirdę ir gerai žino, į^es tmp.issnlgę taukia. ,je. nepatmka gal. grątaf. Nu-merginos yra išniekina-'ra išgirdę ir gerai žino, ką! ... . . ...
mos šlykščių azijatiškųIreiškia “progresyviosios^ «ai.vlen0 ,musų Poeto nmo .r pasisalmo. 
venerikų. Seni ir jauni demokratijos” vardu vyk-^2'41 .tusiam už 
grūdami masėmis į kalėji-ldomas teroras, masinėj kai * aplinkui

X • ___ • v___  — X 1* •

Stebėjau ir tuos, kurie atėjo 
-/savo krašto laisvę kariui: prašyti būtino reikalo verčiami.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė. 

•28 E. Sth St.. So. Boston. Mass.
Tel. So. Boaton 1298.

Vlce-Rrmininkė — G. Gailiūnienė, 
B Winfield St.. So. Boston. Mass.

Prot. Batt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Bth SL. So. Boston. Mas3. 

Flaaasy Rast — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway — 1864-W
Udtatakt — Ona StaniuliOtė, 

177 VVest 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Sprtng’er St., So. Boston. Mass.
Kasas GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H BL. So. Boston. Mass
DfM<U* savo susirinkimus laiko kas 

aatr* antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh SL, Bo. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininkę

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Gltneckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa.

Fin. Rait. — Aleksandras Ivažka,
440 E. Sizth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCius,
699 E. Seventh St., S. Boston, Maža.
o »• 1 Ir si   TaFIU 9
787 E. Broadway, So. Boston, Mass. I^amj jje gavo širdyse tUTl 

Draugija laiko susirinkimus kas tre- meilę Lietuvai, meilę savo
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio Ujamiesiems kuriems jie
492 e. 7th st., so Boston, Maaa. 'norėjo pagelbeti. Jų pas-

D ARŽI NINKAS

Savo aukas ir toliau siųskite: BALF 105 Grand

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VEIKLA

Memmingen - Fliegerhorst. (Airport)

Rūbų gavimo kandidatų tarpe

Jie buvo ramūs, jokių priekaiš
tų nedarė, buvo mandagūs, 
kantriai laukė savo eilės, o ga
vę skirtą rūbą, nežiūrėdami į jo 
vertę ir kokybę, padėkoję ir at
sisveikinę išėjo. Girdėjau, kaip 
tokie buvo susirūpinę, kaip ir 
kokiu būdu jie galėtų padėkoti 
amerikiečiams broliams lietu
viams už paaukotus per BALF 
tremtiniams rūbus. Radusieji 
rūbuose aukotojų antrašus, 
rengiasi rašyti padėkos laiš
kus. Deja, nedaug buvo tokių, 
kurie rado aukuotojų antrašus. 
Aš taip pat neradau, nors labai 
norėjau padėkoti Tiesa, mano 
gautasis drabužis gal yra kita
taučio, nes sukirpimas ir pasiu
vimas yra uniforminis.

Sekiau ir pačius skirstytojus 
bei dalintojus. Nors iš vienos 
skirstytojos, senyvos ponios ir 
susilaukiau “patarimo”, kad 
išeičiau iš dalinimo patalpų. 
Norėjau turėti tikrą vaizdą, 
kad “Darbininko” skaitytojams 
bent kiek tikrų žinių davus. Vi
sas dalinimo kolektyvas dirbo 
nuoširdžiai, su pasišventimu, 
energingai. Stengėsi visiems ly
giai ir tinkamai patarnauti.

Šiam Raudonojo Kryžiaus 
skyriui sėkmingai vadovauja p. 
Krevėnas, kuris yra Miuncheno 
apygardos lietuvių tremtinių 
pradžios mokyklos inspektoriu
mi. L V-čius

Įsakyme Maiiirtl 5»gybq 
Kimpe

jtaip ramu ir žmonės tyliai;kutinę mintis dar kartą 
kalbasi prie Kūčių stalo, ir;atskrenda ir į čią, per toli

ntu esi su jais; tu nieko ne-;muosius poltus, į šį laisvės 
sakai. — Išbalęs žiūri į kraštą, iš kurio jie taip iš
duos... Ant tavo smilkinių siilgę laukė pagalbos, ir jie 
; vingiuoja kraujo dvi sro- į klausia: “Ar atsimenate 
■velės... Žiūri į juos ir tavo----
'akys klausia: 
j ar atsimenate mus ? — ”

Tikrieji mūsų broliai ir 
; seserys yra ten tie dar ko
vojantieji ir jau žuvusieji. 
Žinokime, kad jie sudeda 

‘aukas, nesigailėdami savo 
gyvybės. Kovodami ir mir-

Išbalęs žiūri į kraštą, iš kurio jie taip iš-

mus?”...
Jau šiandieną jie kovoja 

— jie yra pirmieji prieš 
komunizmą, nekaltų Žmo
nių terorizavimą. Jie pa
deda savo gyvybes ir už 
pasaulio laisvę, kovodami 
prieš bendrąjį viso žmo
niškojo pasaulio priešą.

Tegul jų kovos dvasia pa
siekia mus, tegul sustipri
na mus mūsų kovoje.

A—--

Prieš pusmetį amerikie
čių kariuomenė Vokietijo
je savo zonoje iš DP tarpo 
buvo pradėjusi organi
zuoti sargybų ir darbo 
kuopas. Į šitas kuopas no
riai stojo ir lietuviai trem
tiniai. Amerikiečių ka
riuomenės pareigūnai apie 
lietuvių sargybų kuopas 
labai gerai atsiliepė ir no
rėjo sudaryti iš lietuvių 
tremtinių didesnius' vie
netus. Organizatoriai ne 
kartą viešai pareiškė, kad 
lietuvių kuopos skirtus už
davinius gerai atlieka.

Dabar staiga papūtė kiti 
vėjai. Šią vasarą amerikie
čių okupacinė karinė va
dovybė Vokietijoje išleido 
įsakymą šitas sargybų 
kuopas ,kurios dar nese
niai buvo sutvertos ir ge
rai pasireiškė, mažinti. Į- 
sakyme sakoma, jog "atei
nančiais metais bus inten
syviai stengiamasi repat
rijuoti arba įkurdinti nau
jose vietose Jungtinių 
Tautų tremtinius", ir dėl 
to įsakoma “mažinti mūsų 
(USA) armijos priklauso
mumą nuo organizuotų 
DP vienetų", kaip civilių 
sargybų kuopos, kurios, 
be to, daug kaštuojančios.

es* NAUJI AMERIKOS TĖVŲ 

MARIJONŲ PASKIRSTYMAI
TT. Marijonų Kongregacijai negalint dėl vyrau

jančių dar Europoje sąlygų sušaukti Generalinės Ka
pitulos, kurios yra teisė rinkti Vadovybę visai Kon
gregacijai, Šv. Sostas 1947 m. vasario 24 d. paskyrė Jo 
Ekscelenciją vysk. Petrą Pranciškų Bučį vadovauti 
Tėvų Marijonų Kongregacijai ir pavedė jam sudaryti 
Naują Generalinę Tarybą, į kurią, iš Amerikoje gyve
nusių ar tebegyvenančių kunigų, įeina: Kun. Juozas 
Vaitkevičius — antras Patarėjas; kun. Jonas Jakaitis 
— trečias Patarėjas; kun. Kazimieras Rėklaitis — Ge
neralinis Ekonomas.

Amerikos Provincijai vadovauti Generalinė Tary
ba užtvirtino sekančio sąstato Amerikos Provincijos 
vadovybę: kun. Jonas Jančius — Provincijolas; kun. 
Alfonsas Jagminas — pirmas Patarėjas; kun. Juozas 
Pauliukonis antras Patarėjas; kun. Juozas Vaškevi
čius — trečias Patarėjas; kun. Antanas Miciūnas — 
ketvirtas Patarėjas; kun. Kazimieras Stadalninkas — 
Sekretorius.

Amerikos Provincijos Taryba išrinko, ir Genera
linė Taryba užtvirtino sekančius asmenis vadovauti 
atskiriems Provincijos Namams:

Chicagos Namui: — Kun. K. Matulaitis — Namo 
Vyresnysis; kun. A. Miciūnas — pirmas Patarėjas ir 
Draugo Moderatorius; kun. P. Skruodenis — antras 
Patarėjas, Ekonomas ir Aušros Vartų parapijos klebo
nas; kun. A. Naudžiūnas — Sekretorius; kun. J. Mali
nauskas — Aušros Vartų parapijos pagelbininkas; 
kun. V. Parulis, “Laivo” Redaktorius, kun. P. Cinikas, 
"The Marian" Red.

Mariau Kilis Namui: Kun. J. Vaškevičius — Namo 
Vyresnysis, Seminarijos Rektorius ir Dogmatinės Teo
logijos profesorius; kun. M, Urbonavičius — pirmas 
Patarėjas ir Ekonomas; kun. K. Stadalninkas — ant
ras Patarėjas, Kanonų ir Filosofijos profesorius; kun. 
V. Rimšelis — Sekretorius ir Filosofijos profesorius; 
kun. A. Švedas — Naujokų Magistras ir Seminarijos 
Dvasios Tėvas; kun. A. Mažukna, Misijonierius.

Marianapolio Namui: Kun. A. Jagminas — Namo 
Vyresnysis ir Kolegijos Rektorius; kun. J. Dambraus
kas — pirmas Patarėjas ir High School vedėjas; kun. 
P. Barauskas — antras Patarėjas; kun. J. Skrodenis — 
Ekonomas; kun. M. Šmigelskis — Sekretorius.

Kenoshas Namui: Kun. J. Pauliukonis — Namo 
Vyresnysis ir parapijos klebonas; kun. J. Augunas — 
parapijos pagelbininkas.

Mihraukee Namui: Kun. J. Kuprevičius — Namo ' 
Vyresnysis, Ekonomas ir Klebonas; kun. A. šeputa — 
pirmas Patarėjas; kun. J. Petrauskas — antras Pata
rėjas; kun. A. Gurklys — Sekretorius.

Argentinos namui: — Kun. C. Vengras, Namo Vy
resnysis ir Klebonas; kun. dr. V. Andriuška, — pirmas 
Patarėjas; kun. S. Saplys ,antras Patarėjas ir Ekono
mas; kun. V. Raitelis, Namo sekretorius; kun. J. Bal
trušaitis, parapijos pagelbininkas.

Tėvų Marijonų Vadovybė.

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietU-

Maldos Apašta
lavimas

Tėvų Jėzuitų leidinys, 1943 m.

Vietoj tų DP dalinių, ku-’ 15 Lietuvoje Sušaudytą 
riuos įsakoma tuoj pradėti Kunigų
mažinti, turi būti apmoko-; Parašė Juozas Prunskis. Iš- 
mi ir panaudojami statiš- leista 1942 m. Tai dokumentali- 
ki (ne organizuoti) DP ar- nįg "bolševikų žvėriškumo įrody- 
ba vokiškos kilmės žmonių mas Kaina — 13c. 
pakaitaia". Ir čia pabrė-. 
žiamas taupumo reikalas? 
Naujuosius vokiečių "pra
monės policijos” dalinius 
įsakoma panaudoti laikan
tis taupumo.

Toliau įsakyme nurodo- viškai7Kaina -25c. 
ma, kad tie civilių kuopų 
nariai, kurie kuopas likvi-. 
duojant pasidaro atlieka
mi, gali būti panaudojami 
kituose, nepaleidžiamuose 
vienetuose, jeigu ten yra 176 pusi. Mąstymų ir maldų 
laisvų Vietų, arba perke- rinkinys. Jos autorius kun. J. 
liami į kitas civiliams tar- Kidykas, S. J. rašo, jog vienin- 
nautojams skirtas ir esan- telis troškimas yra tas, kad ši 
čias laisvas Vietas. Visiš- knygelė atvestų kuo daugiau- 
kai atleidžiamieji, jeigu šiai lietuvių katalikų, ypač vy- 
nėra nusikaltę, turi būti rų, prie dieviškosios Jėzaus Šir- 
priimti į DP stovyklas, dies. 
pirma perėję DP kontrolės 
centro patikrinimą dėl tin-' 
kamumo į DP. Tokie kont
rolės centrai įsteigti Stutt- 
garte, Kasselyje, Darms- 
tadte, 
gensburge.

Kaina — $1.00.
DARBININKAS

366 W. Broaduay, 
So. Boston 27, Mmo.

Žmonės daugiau reika- 
Muenchene ir Re-'lingi gerų pavyzdžių, negu 

I kritikų. Joubert.

UDarbininko" Metinis 
KONCERTAS

Spalių-October 19 d., 4 vai. pp., Patrick Gavin 
School Auditorijoje, So. Boston, Mass., yra ruošiamas 
laikraščio “Darbininko" metinis koncertas, kurio di
desnę programos dalį sutiko išpildyti viena geriausių 
Kauno Operos artisčių, A. DIČICTE - TREČIOKIENfi. 
Taigi, prašome draugijų ir klūbų tą dieną nieko ne
rengti, bet ruoštis į “Darbininko" koncertą.

A. PELDŽIUS, “Darbininko" adm.
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Vaikų RespublikaBuvau raupsuotųjų tėvo

gimtinėj
(Tęsinys)

Gimtajame Tremloo kai
mo name sudėti T. Dami- 

_ jono plaktuvai, pjūklai, 
$5.š6 obliai ir kt. įrankiai, tar

* r 1kad rankų pirštai išliktų 
bent tiek sveiki, kad galė
tų aukoti šv. Mišių auką. 
Jo troškimas išsipildė: tik 
penkiolika dienų ] 
mirtį jis jau nebegalėjo 
pajudėti. Mirė glausdamas 
aptrupėjusį juodą kryželį, 
kurį, štai, matau prieš sa
vo akis jo gimtajame na
me. Prašėsi palaidojamas 
prie koplyčios po tuo me
džiu, kur jis pradėjo savo 
darbą Malokai saloj. Toj 
vietoj išaugo paminklas su 
užrašu: 
didvyris Tėvas Dantijo- bendruomenės 
nas”. Vėliau, pagal jo vie- Išrinktoji valdžia pagal 
nuolijos norą, jo kūnas Ii- bendrai išdirbtą konstitu- 
ko parvežtas tėvynėn Bei- ciją rūpinasi savo piliečių 
gijon (1936 m.) ir palaido-gerove. Komisaras turi 
tas netoli tėviškės Liuve- vykdomąją galią, teismas 
no mieste, iš kur jis b įvo baudžia nusižengusius 
išplaukęs į misijas. drausmei, o rimtais atsiti-

PAViriKttf kimais susirenka aukš-
ravtinsLAS čiausioji taryba panaudoti

Apžvelgęs T. Damijono įstatyme numatytomis aš- 
su sveikaisiais. T. Damijo- Simtin£ ,ir paliktus reik- trešnėmis priemonėmis, 
nas atsakė nedvejojamai: menis’ *aip JT mataU ?nes Teismo pirmininkė yra 14 
su raupsuotais. Ir nuo to ma?.e ^ovmtj gyvą, alsuc- metų amžiaus ir ji yra pil- 
momento jis niekad nebe

su jais. Ištisus

š

'j 
I
j j 
j1

Prieš Paryžiaus vartus 
. , yra susikūrusi mažutė vai- 

ku respublika. Ji susideda 
° iš vaikų bendruomenės, 

apgyvendintos “Maison de 
Sevres”, kadaise ponios de 
Maitenon 
mergaitėms 
ternate. Tai 
tųjų vaikai, 
se radę sau naują tėviškę.

Vaikai yra visiškai lais- 
“Čia mirė meilės vi ir patys tvarko savo 

reikalus.

DARBmNĖAS

i

f ■

no darbo įrankių pastaty-. 
tas kiek apdulkėjęs iškil- 
mingo stiliaus diplomas 
anglų kalba. Klausiu Tėvą

. ....._ .... Vyresnįjį, kas ten per di- 
navę raupsuotųjų gelbėji- nlomas. Pasirodo, tuome-

Broadway, South Boston, Mass.; įThintn? kuriu dirhn jos valdovas, didžiai ver-
__________SOUth Bo*on 2680___________________ tindamas T. Damijono 

sios knygos — jo bibliote- darbą, pakėlė jį savo kara- 
ka. Įdomi pirmoji T. Darni- bškosios Tarybos nariu, 
jono žvakidė, vartota kop- Prie diplomo prijungti ka
lyčio je: Malagos vyno račiaus laiškai T. Darnijo-

Prezidentas Truman, nežiūrint smarkių protestų bonka. Būta, matyt, jo nuL kur karalius stebisi jo 
kai kurių protestantų grupių, vėl siunčia į Vatikaną pypkoriaus, nes prie jo darbais, manydamas, kad 
savo specialų atstovą Taylorą tartis su Popiežium apie darbo įrankių pridėtos ir Y}33, ta\ J*8 darąs be jokių 
taiką, kuri taip ir nesiduoda sudaroma išblaškytam ir dvi pypkės, kurių dūmą išrokavimų, norėdamas 
pernelyg suvargintam pasauly. Istorija neturi tokio traukdamas jis statė ir Padėti savo nelaimingie- 
pavyzdžio, koks dabar išsivystė, kad beveik jau du lankė kasdien savo koloni- s*ems broliams to paties 
metai sukako nuo karo pabaigos, o taika dar nepasi- jos gyventojus, kurių būta visaSabo vardan; kartu 
rašyta. Taip dalykams stovint, pasaulio vadai nebe-' apie 900. Visiems jiems T. priimti pasiūlymą
žino kas daryti, kaip paveikti vieną valstybę, kad ji .Damijono rūpesčiu buvo būti Tarybos nariu. Pagal 
elgtųsi pagal priimtus civilizuotų tautų principus: sy-;pastatyta nameliai, pada- karaIiaus rūmų ceremoni- 
kį karas baigtas, ko greičiausiai eiti prie taikos ir ryti reikalingiausi baldai jal^» tos . . YY”0? nariai 
grįžti į normalų gyvenimą. Tačiau ta valstybė (Rusi- bei įrengimai. Sunku buvo 1 /ūmus per
ja) turi kažkokią atžagareivišką galvoseną: ji nenori su vandeniu. Laužė galvą ^kilmingąsias duris. /aip nenkiolika metu praleido
žmonijos gerbūvio, bet nusistačius palaikyti netvar- jis, kaip apsirūpinti geria- T- Damijonui atviros buvo P®
ką ir skurdą. Keista ir netikėtina, bet taip yra. Kai mu vandeniu. Ir štai atei- ne *lk. skurdžių ir raup- į. ’ k- lankė siau. būt4 nusileidusi nuo Tabo- turi spaustuvę ir
tik ką gero ir pažangaus sumanoma, Rusija tuč tuojau na jam mintis — lipti į suotųjų, bet ir valdovų du- ro kalno. Visai nesistebiu, laikrašti. 3—7 me
stato veto. Pasauly dar nematyta tokio “diplomatinio” i kalnus 1000 metrų ir ten rys- Ir gabmybę jis 
žaidimo. | ieškoti vandens. Vargais panaudojo ne savo asme-

Tokiai padėčiai susidarius, pasaulio vadai ieško - negalais surado jis aukš- nmei garbei, o savo globo- 
nesuranda išeities. Net į Popiežių kreipiasi, kurį pir- tumose srovę. Reikėjo bet- kiniams. G 
miau tik juokais būk tai norėjo į taikos konferenciją gi atvesti ją ligi kolonijos 
kviesti, bet Rusija jau iš tolo prieš tai užprotestavo, į slėnį. Paėmęs išgaubtą d°vų rūnių, tiek iš kitų 
(Kiek Popiežius gali divizijų pastatyti? — paklausė luobą, sudurstęs ir tuo bū- krašto piliečių, ėjo raup- 
Stalinas. — Nė vienos. Tai kam jį į konferenciją kvies- du įrengęs “vandentiekį”; suotųjų būklei lengvinti, 
ti? •— pareiškė Sovietų diktatorius. Tuomi klausimas visa kolonija džiūgavo iš- Būdinga, T. Damijonas re- 
ir išsisėmė). Dabartinis Amerikos Prezidentas kitaip vydusi vandens srovę ati- gistruodavo kad ir ma- 
į tą dalyką žiūri. Ir Rooseveltas, jei būtų gyvas, taip tekančią iš kalnų. |*
pat pakeistų nuomonę dėl buvusio savo sėbro Stalino i Taip Tėvas Damijonas 
politikos. Bet dabar jau pervėlu. Tenka kreiptis į tai- pradėjo “karjerą” po me- 
kos čempijoną ,Pijų XII. Į džiu, atvedė pasmerktųjų

Apskritai, Popiežių padėtis pasaulio karuose yra gyvenimą į daugiau ar 
be galo sunki. Paprastai katalikų kariams tenka kovo- mažiau žmoniškas sąly
ti abiejose priešų armijose — katalikai prieš katali- gas. 
kus. Popiežiui, kaipo Vyriausiam Katalikų Ganytojui, KARAI.IAITS TARYBOS 
lygiai rūpi visų katalikų karių gerovė. Jis turi būt poli- NARYS
tiniai neutralus, bet labdarybės atžvilgiu, jis stengiasi Tarp įvairių T. Damijo- 
vienų ir kitų likimą palengvinti. Geros valios žmonės ----------------------------------
tą šv. Tėvo gailiaširdystę supranta, bet kai kurie fa- kos idėją net karo metu. Benediktą XV-tą kaizeris Wil- 
natiškai nusiteikę politikai jo neutralumą beveik išda- helmas II smarkiai puolė už tai, kad, vokiečiams dar 
vyste paskaito. Tačiau sunkiausias Popiežiaus uždavi- tebelaimint, Popiežius ragino prie taikos. Už tą patį 
nys tai kalbėti apie taiką karo metu. Tuomet abi ka- vėliau puolė jį Alijantai, kuomet jau buvo aišku, kad 
liaujančios pusės kone išdaviku jį vadina. Girdi, kai- vokiečiai pralaimės. Ir vieni ir kiti kaltino Šv. Tėvą, 
bėti apie taiką karo metu reiškia tą patį, ką sabota- kad sabotažuoja jų pergalę. Pijus XII ištiesų karo me- 
žuoti karo veiksmus. Tai jau esanti tikra išdavystė. Ir tu kalbėjo apie taiką. Jis neragino tuč tuojau taikytis, 
pasipila šmeižtų virtinė ant mylinčio taiką Popiežiaus tik nurodė, kokia turį būt taika, kai karas jau pasi- 
galvos. Taip buvo su Benediktu XV ir Pijum XII. Į baigs. Jo sąlygas išdidus pasaulis ignoravo. Dabar prie

O bet gi tie du garbingi Popiežiai, nepaisydami jo kreipiasi, kad padėtų išrišt susipainiojusį taikos 
šmeižtų ir užsipuolimų didvyriškai gynė teisingos tai- > klausimą. K.

imui. šalia jų — žibaliniai V11*8 Havajų salų imperi-

Z Popiežius Ir Taika f
jflt.
•i-

Meilės didvyris, raup
suotųjų apaštalas Tėvas 
Damijonas.

suotųjų salą, bet vėliau, 
ypač iš protestantų pusės, 
jam buvo duota rinktis: 
arba su raupsuotais, arba

gė ir perrišinėjo žaizdotus 
sąnarius, laidojo, pats ka
lė karstus; vaikus mokė . ...

Gausios aukos katekizmo, nekrikštytuo-yet/au 
kurioTplaukė tiek iš vaP k-r?kSt?i’- PI°‘
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kviesti, bet Rusija jau iš tolo prieš tai užprotestavo, į slėnį. Paėmęs išgaubtą dovll tie _.18 kltll

PARTIZANAI

-Ką čia et! — pertarė Gegužis. — Visi tai 
paliudys. Buvom taip spaudžiami, kad liko 
vienintelė išeitis — smukti į girią. Ir kai aš 
pačiame centre buvau jau pasiryyžęs lysti į 
krūmus, mūsų užnugary atsitiko staigmena, 
kuri įkvėpė partizanams pergalės viltį. Iš 
miško išlindo šis jaunuolis tamstos sūnus, 
drauge su būriu partizanų, kuriuos puošė vi
sa galva didesnis už visus milžinas, pasakiš
ka buože rankose. Tada tai prasidėjo muzika. 
Viesulas taip neblaško pašlijusias pušeles, 
kaip jie blaškė persigandusius bolševikus. 
Jūs žinote, kad įtemptoj kovoj staigus neti
kėtos paspirties puolimas, gretai viską nule
mia. Panika tai lyg ugnis į sausus šiaudus įsi
sukus. Plinta žaibo greitumu. Bet reikėjo ma
tyt, koks tai buvo puolimas. Tas milžinas su 
neįmanoma savo buože dirbo lyg įsisiūbavęs 
malūnas.

— Taigi,taigi, — greit pertarė Geniukas,— 
jis viską ir padarė. Tai Dičkis.

— Dičkis, tai Dičkis, — atsakė Gegužis. — 
Jis toks didelis ,kad jį visi net iš tolo matė. 
Bet aš iš arti mačiau, kaip šis nedidokas gra

kilmingosioms 
įsteigtame įn
yra deportuo- 
šiuose namuo-

jantį kunigą, kurio pasi- nai atsakinga už savo 
aukojimas jaudina. Jo f i- funkcijas. Suaugusieji nie- 
gūra man rodosi tokia kad nesikiša į vaikų spren- 
šviesi ir akinanti, lyg ji dimus. Kiekviena grupė 

" leidžia 
laikraštį. 3—7 metų am
žiaus vaikams skiriamas 
laikraštis yra papuoštas 
fantastiškais piešiniais, 
kuriuos paruošia patys 
vaikai. Yra 5—7 metų am
žiaus raidžių rinkėjų ir li
notipininkų.

Iki šiol šis laisvo auklėji
mo metodas davė gerų re
zultatų. Šis Prancūzijoj iki 
šiol negirdėtas eksperi
mentas daugelio auklėtojų

kad dailininkas Cliffor- 
d’as, kuris matė T. Dami- 

i sumanė 
nupiešti jį jauną, tokį, ko
kį dailininkas įsivaizdavo. 
Jis nupiešė jį jaunu veidu, 

; iš veido 
išraiškos trykšta kažkoks 
tolimas neišsipildęs troš
kimas, atvirumas ateičiai 
ir paslėpta vidinė jėga. 

’ Nepasakysiu, kad tas pa
veikslas neturėtų panašu- yra sekamas su dideliu

testatus ruošė atsiverti
mui, ištvirkusius valdė . .
griežtu žodžiu. Jis buvo 
ne tik katalikų, bet ir visų 
tikybų gyventojų ganyto
jas. Jis rūpinosi visais vi
sais raupsuotųjų gyveni- 

aukotas turtas turėjo tar- reikalais. Matydamas 
raupsuotųjų ^u®ar_ mo bruožų su T. Damijono susidomėjimu ir ateity jis’

Ibo, surasdavo jiems ir jo. nu°trauka^ kurios daili- gaii būti pavyzdžiu kitoms
j Siekdamas praskaidrinti n}nkas n^Y° ™at*s’ Taip mokykloms.
• iu nuotaika oreanizuoda- atsP^3° Clifford’as jo jau---------------------------------
vn ivainiaa ivonhto Koi rwa nystės veido bruožus ir kaip anksčiau, juoba kad 
mogas. Parūpino netgi bū- P*1- Ju.os sPmdin.clū tauno- medicina yra suradusi len- 
ri arklių pasijodinėjimui, 
pramogoms ir darbams. 
Čia T. Damijonas buvo ne
nuilstamas išradėjas.

Taip besidarbuodamas
T. Damijonas pastebėj pir
mutinius raupsų ženklus 
ant savo kūno. Jo veidas 
ėmė pūti, sąnariai gesti. 
Tas betgi nebaidė jo: dir
bo nenuilstamai ir toliau. 
Vienintelis jo troškimas:

žiausią auką, lygiai kaip 
ir mažiausias išlaidas. Su-

nauti visai 
bendruomenei.

PATS TAMPA 
RAUPSUOTU

Pradžioje savo tarnybos 
T. Damijonas galėdavo 
retkarčiais palikti raup-

žuolis dirbo. Dičkis žygiavo kaip viesulas, o 
tamsta lyg žaibas apie jį vingiavai.

Dešinėj ,kairėj, prieky. — visur tavęs buvo 
pilna. Ir kur tik pasisukai, bolševikai krito, 
kaip žolė nuo dalgės.

— Kas perdėta, tai perdėta, — priešinosi 
Geniukas. — Bet tamsta pamiršti paminėti, 
kad pats koveisi kaip liūtas prieš penkis kar- 
tups stipresnį priešą.

— Aš... aš... — nesusigriebė lyg ką atsimin
ti Gegužis, — įsivaizduokite, aš atsidūriau 
labai kvailoj padėty. Tai mano kaltė, kad iš
sirinkau abejotiną kovotojų sąstatą: porą de- 
sėtkų belaisvių čekistų ir kelioliką partiza
nų. Su tokia mišria, daugiau negu silpna pa
jėga aš stovėjau pačiam centre. Sąmyšis tuo
jau prasidėjo. Belaisviai šoko pirmyn — vie
ni susijungti su bolševikais, kiti juos pulti. 
Tas išjudino bolševikų frontą, kurs ryžtingai 
pasivarė pirmyn gelbėti belaisvius. Ant mūs 
užgulė tokia smarki pajėga, kad teko despe
ratiškai gintis. Pažingsniui traukėmės atgal 
ir jau buvom beveik apsupti, kai tamsta iš
gelbėjai padėtį ir laimėjai mūšį.

— Bet tamsta kovojai kaip liūtas ir nuko
vei komisarą, — nesiliovė Geniukas.

— Norėjau nušauti, bet Grūzdas mane su
laikė ir pats jį nušovė. Būčiau jį už tai nu
baudęs, bet sužinojau, kad tas niekšas nukan
kino jo draugą, tai pripažinau jam teisę at
keršyti. Bet mes pamirštame kitą p. And
riaus sūnų, kurs atkakliu puolimu sunegali- 
no dešinįjį čekistų sparną. Jis paėmė vieną 
šarvuotą sunkvežimį, o kitą sužalojo.

— Tai ir Andriukas atsižymėjo! — džiūga
vo Andrius.

— Ir dar kaip! — sutvirtino Geniukas. — 
Ir dėdė Viktoras taip ryžtingai kovojo, kad 
daug gausesni bolševikai nieko negalėjo jam 
padaryti. Ir visi partizanai didvyriškai elgė
si. Jie tiek paalsino penkis kartus stipresnį

nuotrauka, kurios daili- galį būti pavyzdžiu kitoms

_ _ j priemonių, ir
Molokai raupsuotųjų ko- raupsuotųjų skaičius nuo 

lonija tebėra ir dabar T. 900 sumažėjo iki 300. 
Damijono pradėtas darbas Pr. žaidys
liko ypač patobulintas, kai 
salos perėjo Amerikos glo
bom r * 
moderni ligoninė su visais 
patogumais. Yra nuolati
niai gydytojai, gailest. se
serys, kunigas ir kt. per
sonalas. Gyvenimas ten 
nebėra toks pavojingas,

Galutinis visos išminties
Dabar ten įrengta ir viso mokslo žodis yra 

i malda. Poetas Milašius.

Kas nėra buvęs Sovietų 
kalėjimuose, tas negali sa
kyti, kad jis pažįsta Sov. 
Rusiją. Dr. J. Margalin.

priešą, kad mano uždavinys buvo visai leng
vas.

— Lengvas, nelengvas, bet aš kol gyvas ne
pamiršiu, kaip jūs kovojot. Tokios narsos ga
li pavydėt ryžtingiausi kariai.

— Pasirodo, kad jūs visi esate didvyriai, — 
tarė Andrius. — Gaila, kad nėra kas aprašo 
Lietuvos partizanų žygdarbius. O verta, la
bai verta, kad pasaulis žinotų, kaip lietuvių 
tauta laisvę myli.

— Ir žinote ,kad ir rusai labai mus įverti
na, — pridūrė Gegužis. — Buvo manyta, kad 
aš darau kvailystę, įrodinėdamas, jog reikia 
belaisviams duoti progos prieš bolševikus ko
voti. Bet pasirodo, kad neapsirikau. Beveik 
pusė jų pas mus sugrįžo, ir jie dabar sudaro 
mano kuopą. Manau, kad jie bus ištikimi, nes 
kautynių sūkury turėjo puikią progą pas sa
vuosius perbėgti.

— Sveikinu, sveikinu, — tarė Andrius. — 
Kad tik tarp jų šnipų nebūtų.

— Mes juos persijosim. Kaip tik dėlto aš 
prie jūs prisijungiau.

— Labai malonu. Man džiugu, kad kauty
nės taip puikiai pavyko. Tačiau man labai rū
pi vienas dalykas, apie kurį norėjau jus pa
klausti.

— Apie tavo žmoną? — dasiprotėjo Žaliu
kas.

— Taip. Skubus jūsų nuo bolševikų pabė
gimas įvarė man daug baimės. Ar Čeverykas 
jau tiek pasveiko, kad gali šnipinėti?

— Nieko tikslaus apie tai negaliu pasakyti, 
— atsakė Žaliukas. — Buvau nuėjęs į ligoni
nę jo aplankyti, bet pirmiau pasimačiau su 
jo slauge, kuri yra mūsų žvalgyboj. Ji man 
pasakė, kad Čeverykas ne tiek serga, kiek 
apsimeta. Aš, žinoma, jo nelankiau ir nedels
damas iš bolševikų stovyklos išdūmiau. Tai 
atrodo lyg zuikio taktika, bet laukti, kol ma
ne suareštuos, nebuvo jokios prasmės. Pas

jus būdamas, galėsiu laisviau ir sėkmingiau 
veikti. Apie Čeveryką taip ir neteko sužinoti, 
ar jis jau veikia, ar dar iš žaizdų tebesilaižo. 
Tačiau dar pirmiau teko man nugirsti, kad 
pas tamstos žmoną kartais atsilanko vyres
nysis sūnus.

— Andriukas! — sušuko Andrius. — Tai 
puiki žinia, tiktai nesinori tam tikėti. Kaip jis 
sugeba tai padaryti ?

— Sakoma persirėdo į raudonarmiečio ka
rininko uniformą.

— Ot tai vyras! Kiek atkaklios drąsos ir 
sumanumo!

— Tėveli, ir aš norėčiau mamytę aplankyti, 
— pasiprašė Geniukas.

— Žinoma, žinoma. O aš, manai, tai neno
riu? Tik visi drauge negalim. Po vieną, po 
vieną. Tai reikia gerai apgalvoti. Tu, Geniuk, 
susisiek su Andriuku, ar nebūtų galima 
mums trims kur nors susitikti ir planus iš
dirbti. Aš nu juntu, kad mamą reiks čia par
sigabenti. Judviem pabėgus ir Čeverykui be- 
šnipinėjant ,mano žmonos padėtis nebe sau
gi. Bet labai gerai, kad Andriukas su ja pa
simato. Pusė rūpesčio nuo širdies man nuslin
ko.

Kiek nusiraminęs, Andrius pasiūlė Žaliu
kui ir Gegužiui arčiau susipažinti su Lietu
vos partizanų veikla. Jis gavęs gana įdomių 
žinių apie partizanų organizuotę ir dabartinę 
jų padėtį. Žinios gautos iš patikimų šaltinių. 
Gal nėra pilnos, bet duoda apytikri vaizdą 
apie partizanų darbuotę. Jiems, naujokams 
būtų labai naudinga tai išgirsti.

Gegužis su Žaliuku kaip tiktai to ir norė
jo. Jie degte degė sužinot, kiek partizanų yra 
ir kaip jie veikia. Taigi kai Andrius nuėjo to 
rašto atsinešti ir kiek užtruko, jiems atrodė, 
kad niekad nesugrįš — taip jų smalsumas 
buvo įtemptas.

(Bus daugiau)
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Džiaugiasi "Darbininku"

Didžiai Gerbiamas Pone mes. Mus ligi ašarų jaudi- 
Redaktoriau. na kiekvienas Amerikos

Tau kuris laikas eaunu lietuvi4 tartas palankus 
Jūsų Darbininką“ ir dėl- **“•, mūs'* nelaimingų 
. i u • -• tremtinių adresu, kiekvie-to labai nuoširdžiai dziau- . * . .
? X b?t v“si nušluostytų daugelio į
^enanbį lie t ui vargą papuolusių tremti- 
tremtiniai kuriu čia zvve- nių asaras ir numalšintų 
na netoli tūkst-mėio. *ad» P“ireiškimą. kuris.

Gavęs -Darbininką- ati- * S "yg p^ 
džiai , nuo pat x ėdamojo, ^uos> kūne yra seni, ne- 
kuris Pasirašomas raide darbįngįt mažamečiai ar 
Č. , aš jį perskaitau iki estj dažnokas sve- 

pat galo ir tuomet jo nesu- 
naikinu, bet duodu kitiems 
tremtiniams skaityti, daž
niausia su prierašu: — 
“Perskaityk 
tam”. Visi .
labai mėgstame ir esame kai. Jūsų visam Redakci- 
labai dėkingi mūsų užjū- niam Kolektyvui, o taipogi 
rio broliams, kurie mums “Darbininko” Adminis-1 
jį siunčia. tracijos personalui už

Čia tremtyje mes turime siunčiamą man veltui laik- 
ir savo : 
nėra per daug ‘ gausi. ~ Su metu piniginiai negaliu at- 
malonumu skaitome ir ją. silyginti. Mano visas už- 
Skaitome visą tai, kas lie- mokestis tegali būti tiki 
tuviškai parašyta ir kur nuoširdus ačiū, o taipgogi, 
kalbama apie mūsų pačių kiek galėsiu, aš, kaip lie- 
vargus. rūpinamasi mūsų tuvis žurnalistas, parem- 
reikalais ir teikiama vii- siu savo rašiniais Jūsų ra
tingų minčių dėl mūsų at- daguojamą “Darbininką” 
eities. iš mūsų tremtinių padan-

Mus jaudina ir gražiai ges. 
nuteikia iš visur gauna- Tie visi gražūs mūsų už- 
mieji lietuviški laikraš- jūrio brolių mostai, be il
čiai, knygos ir net laiškai, bejonės, bus aukso raidė- 
Džiaugiamės lietuvišką mis įrašyti į mūsų laisvės 
žodi skaitydami iš mūsiš- kovų istorijos lapus ir jie 
kės' tremties spaudos, bus atmenami per amžius, 
džiaugiamės jį gavę iš mū- Tų geradarių pavardes, 
sų užjūrio brolių, džiaug- kurie mus paremia maistu, <236

cias...
šia proga tebūna man 

; ’ ” : _ leista išreikšti nuošir-
ir duok ki- džiausią padėką Jums, Po- 

“Darbininką” ne Redaktoriau, asmeniš-

Čia matome 1090 vaikinų skautų besitreniruojančius Camp Kilmerf 
New Brunswick, N. J. Jie ruošiasi vykti laivu į šeštąjį Pasaulio Skautų 
suvažiavimą, įvykstantį Moisson, Prancūzijoj.
______- f

Karoiė Pažėraitė ma valstybe ir išsižadėji
mo jos amžiniems laikams 
ligi 1941 metų birželio 15 
d. Gvardai atsidėję klausė
si paskaitos. O ją baigus, 
pasipylė klausimai, 
daugiau 
mažiau.

Viešnagė Pas Mdynšalmius

tautų nusikaltę dipukai 
(lietuvių, mano džiaugs
mui, nežymus kiekis, ir jie 
už mažus nusikaltimus ka
linami).

Žvilgterėjau dar kartą į 
sargybinius, vaikščiojan
čius po medinį dengtą ko
ridorių virš mūro sienos 
ir į baltą, nutiestą nuo ka
lėjimo per gatvę, iškabą. 

•Tie patys žodžiai, kaip prie 
i stoties, ta pati trispalvė ir 
įjos viduryje mėlynas sky
das su baltom raidėm “C. 
;G.” Bet nuostabus daly
kas, kad saulės šviesoje 

j tam mėlynam skyde išryš
kėja Vytis. Pasirodo, kad 

• dailininkas buvo nupaišęs 
'mūsų valstybės ženklą, bet 
'pravažiuojąs pro šalį pul
kininkas liepė jį nutėplio- 

■ti. Dailininkas nenoromis 
panaikino Vytį rugiagėlių 
spalva. Bet saulės šviesa 
pro dažus tą Vytį išryški
na. “Lietuva nenori mirti, 
ji išeis į šviesą. Dažė ją 
raudonai ,dažė rudai, o da- 

jbar vėl raudonu krauju ji 
glaistoma, bet ji vis gyva ir 
Įgyvens”, 
Jvienas gvardas.

savo parapijiečius pasku
bėti iš bažnyčių prie rinki
minių urnų. Jie palaimins 
juos atiduoti savo balsus 
komunistų ir bepartinių 
kandidatų blokui... Visa
me pasaulyje nėra geres
nių sąlygų klestėti ir veik
ti Šventai Kristaus Bažny
čiai, kaip Sovietų šalyje... 
Iš tikrųjų, kur, kurioje ša
lyje Bažnyčia yra tokia 
laisva nuo valstybinių rū
pesčių ir politinių intrigų?

...Tik Sovietų Sąjungoje 
valstybė, nieko iš bažny
čios nereikalaudama, ap
supa ją tokiu dėmesiu.”

Anglams Nesiseka Atsiimti 
SaveŽmeng

tarė rimtai

vienų
sąmoningi, kitų 
Pagal išsilavini-1

i

i

Įsispraudęs tarp žaliuo- keliasdešimt mėlynašal- juk £ia susirinko įvai 
jančių kalvų plaukia Ko- mių gvardų su lengvais a- rių profesijų žmonės. Bu 

, šautuvais Vę juodadarbiai darbinin- 
1.. pakilo į kai, sanitarai, kalviai ir 

baisumų Schwabisch Hali viršų ir tizomc jiems pa* puikiausiai sugyvena 
miestelis. Tai senas svabų skirtus postus ant muro gu intelięentiniiį profesijų

v — — — — —

cheris, ir toj dauboj pau- merikoniškais 
pyje išsislapstė nuo karo vienais laiptais

spaudą, nors ji ir rastį, uz kurį, deja, as siuo‘miestas su tradicine 400 sienos, o kitais laiptais lei- žmonėmis, vadinamaisiais

Sovietinę Propagandą
Kokį vaidmenį rusų dva- 

siškija suvaidino karo me
tu, aišku ir suprantama. 
Bet vaidmuo, kuris jai ten
ka anapus geležinės už
dangos vaidinti dabar pometų amžiaus pilim (vie-dosi toks pat kiekis gvar- “baltarankiais”. Jau DP danSos vaidinti dabar po 

nuolynu), senobiniais me-dų poilsiui, šautuvus pali- stovykloje jie susidrauga-}£aro’ J!*3. s,tačiai aP51ail1e- 
diniais tiltais, apsaugotais kę sargybinėje, jie vėl vo o čia dar labiau susiar- tmaS’ lstra”ka11SJaik' 
stogu, kur tarp senos vo- rikiuotai žengė namo. tino. rascio Mask’ os Patriar-stogu, kur tarp senos vo- rikiuotai zenge namo. tino, 
kiškos statybos įsiskverbė Kaip anie, nuėjusieji tar-Į 
vienas kitas moderniškas nybon, vyrai laikėsi rim-‘ 
namas ar net ištisas dar- tai, taip šie, grįžtantieji iš skaitoma 
bininkų namų kvartalas ir darbo, pamatę pažįstamus aktualiaisiais 
moderniškas maudymosi tautiečius, šypsojos.
baseinas. daugumas jų yra mūsų ko jos pasiklausyti, nes

Atvykus į tą tolimą ža- stovyklos dipukai.
liuojantį vokišką kampelį.'
vos išlipus iš 1

cho Žurnalas” 1946 m. Nr.
Kitą dieną turėjo būti 1. Rinkimų į Sovietų Są- 

įdomi paskaita jungos Aukščiausią Tary- 
‘ i politiniais bą proga tame visos Ru- 

juk klausimais, bet man nete- sijos Patriarcho, tai yra, 
visų pravoslavų vyriau- 

turėjau grįžti stovyklon į sios tikinčiųjų ir dvasiš
kių galvos, rašoma: 

“Vasario 10 d. yra sek-
t Jie — tie patys ir lyg ki- eilinį dažną patikrinimą,
traukinio, tokie. Pas mus, stovykloje, Pavalgius gvardiškus pus-

buvau maloniai nustebin- kurie neturėjo rimtų nuo- ryčius salėje su kita ponia madienis. Tą dieną visuo- w r i   • _ • i a ___________•  1   / i /vtrn lzrr^rlz-1 o Tvmin _ 1 C? O milCll c? n lioc c*z^r\rx>^l ita. Mane linksmai pasvei-latinių pareigų, slampinė- (i g vardų valgyklą mote- Įse mūsų šalies soboruose 
kino mūsų trispalvė. “La-jo iš kampo į kampą nuo- rU neįsileidžia), atsisvei- “ 
bor Service Company, bodžiais veidais, be ener- kinau su niūriais mūrais,

Civilian <

ir bažnyčiose bus atlaiky
tos pamaldos. Visi dvasiš-

Anglo Edvardo Konwar- 
do žmona, rusė, kuri, kaip 
ir kitos keturiolika, ne
gauna išvykimui į D. Bri
taniją iš Sovietų s-gos lei
dimo, parašė jam laišką 
siūlydama skirtis. Šią sa
vaitę p. Konwardas atvy
ko į “News of the World” 
redakciją su laišku nuo sa
vo žmonos, kuriame sako
ma: “Aš nutariau paga
liau savo gyvenimą tvar
kyti nepriklausomai. Gal 
būt ir jūs norėtumėt skir
tis”.

P. Kenwardas, kreipėsi į 
Britų Užsienio Reikalų 
Ministeriją ir Britų amba
sadą Maskvoje prašyda
mas pagalbos apsaugoti 
vedybas ir leisti paimti 
žmoną, kurios jis nuo 1945 
m. spalių mėn. nematė. 
Taip pat jis pridūrė, kad į 
daugelį laiškų, kuriuos jis 
savo žmonai rašė, negavo 
atsakymo.

Laikraštis pirmame pus
lapyje įsidėjo ir nelaimin
gos rusaitės atvaizdą.

Vėliau buvo pranešta, 
kad bolševikai nė vienai 
rusei, ištekėjusiai už sve
timšalio, iš bolševikijos iš- 

; vykti neleidžia.

tumėmės ką nors gaudami drabužiais ar dvasiniu pe- perskaičiau iškaboje, 
ir iš mūsų pavergtos Tė-nu: spauda, __ _________ ;__
vynės: deja, iš ten, pro ge- skaitys mūsų ateities k ar- ko kyšančius bokštus su kurį tik pasižiūri, šviečia 

— ma- energija ir jaunatvės link- 
Gavau smumu. Yra jų tarpe ir 

ir bendrakeleivių. Jie taip vyresnio amžiaus kiek su- 
pat, kaip ir aš atvyko at- rambėjusiu vyrų. Bet ir 
lankyti savo giminaičių jie nuostabiai pajaunėjo, 
gvardų. pagyvėjo ir neatskirsi jų

Mus pasitiko linksmi vy- nuo jauniklių. “Čia mūsų 
rai juoda uniforma su lie- nebepersekioja screenin- 
tuviškais ženklais ant ran- gai, niekas neragina “na- 
kovės ir kepurės . Berną- mo” ir mes jaučiamės žmo- 
tant pasiekėm jų būstinę, nėmis”, — tarė man vie-j 
Pataikėm kaip tik į sargy- nas gvardas. Taip, tai yra 
bos pasikeitimo ceremoni- didelis dalykas jaustis ir 
ją. Man, pirmą kartą tai būti žmogum!
matant, pasirodė ji įdomi. Gvardai dykai laiko ne- 
Besibaigiant ceremonijai, leidžia. Atliekamu laiku' 
--------------------------------  jie sportuoja, mokosi ang- 
yra reikalingas tam, kad lų kalbos ir aktyviai daly- 
išlaikytum nepalūžusią vau ja paskaitose, kurias 
dvasią tiems, kurie atsidū- jiems laiko kviečiami pre-J 
rę kritiškon gyvenimo pa- legentai. Kaip tik aš pate- 
dėtin. Gi ištvermė, kaip fi-'kau į išvežtųjų į rytus mi-Į 
zinė, taip ir dvasinė, šiuo’nėjimą. Gedulinga šventė 
metu ir yra aštriausias prasidėjo iškilmingom pa
mušų ginklas prieš krašto maldom, kurių metu lietu- 
pavergėjus ir geriausia viškai giedojo gvardų cho- 
priemone mūsų tėvynės 
laisvės atstatymo byloj.

Baigdamas, dar kartą 
nuoširdžiai dėkoju Jums, o 
kartu ir visiems užjūrio 
broliams už paramą mums 
ir tariu:
— Tegyvuoja mūsų bro

liai lietuviai užjūryje, te
padeda jiems Aukščiau
sias ir toliau gyventi arti-i 
mo meilės dvasioj ir ben
drame solidarumo fronte 
su tais, kurie niekuo ne
kalti būdami, yra išguiti iš 
Tėvynės, iš savo gimtųjų 
pastogių.

Jūsų brolis lietuvis trem-

ir iš musų pavergtos Tė- nu: spauda.

________________ _____ , * _______ Meilė pridengia nuodė-
Guards”, gijos ir dvasios, ar kur su- kuriuose kalinami įvairių kiai nuo altorių palaimins mių daugybę. Šv. PaitHas.
1- ▼ •  2 • C * 1 - - - ■ ■—.1 ■■■■■■■ I ■ ■■r________ _____Ir simetę tingiai lošė ‘pulką’,

knygomis, kryptis rodo į gale mieste- O čia, šioje darbovietėje, į

ležinę uždangą, nėra lemta tų lietuviai, nes tas viskas aukšta mūro siena 
praslysti nei vienam lietu-— tai yra mažos plytelės no kelionės tikslą, 
viškosios širdies i. 7 
visk uju lūpų tartam 
džiui...

Iš ten... 
mus gal 
geležinę 
griaudūs 
brolių ir 
kuriuos 
jaučiame, 
čiam^ su likusiais ten kan-ginklais 
kiniais, deja, niekui jiems O tie ginklai ir yra: mais- 
pad'’ti negalėdami... to šalpos siuntinėliais pa-

Skaitydami “Darbiniu- laikymas gyvybės tų, ku
ka” mes nerandame savo rie stoja prieš grėsmingą 
džiaugsmui ribų, nes iš jo bado .pavojų, apdangos 
matome kaip mūsų broliai reikmenimis, kurios daž- 
užjūryje rūpinasi ir sielo- nai esti nemažesnės svar- 
jasi mūsų reikalais, mato- bos, kaip pats maistas ar- 
me, kad ir jie lygiai taip ba dvasiniu penu — spaus- 
pat kenčia dėl mūsų pa- dintu žodžiu, kuris, lygia
va rgtos Tėvynės kaip ir grečiai su fiziniu maistu,

ir lietu- mūsų laisvos Tėvynės at- 
žo- statymo reikale. Gi kiek

vienas, nors didžiulis ka
pas pitalinis pastatas> — pa

dedant plytą
iš anapus
tepraslysta pro statomas

uždangą tik prie plytos... 
kenčiančių mūsų Mūsų dabartinėj laisvės 
sesių atodūsiai, kovoj už tėvynės ribų kar
ines intuityviai das yra juk bejėgis. Mes 

Mes kartu ken- turime kovoti visai kitais
— neplieniniais.

Įsigyk Angliškai-Lietavišką lodyiKĮ 
English-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jy nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

366 W. Broadway,

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Šmomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

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

ir prašome atsiųsti mums Augliš-
>

ras. Tuoj po pietų susirin
ko visi (išskyrus einan
čius sargybą) j salę, ir 
kuopos vado padėjėjas 
majoras J. pasakė turinin
gą įžanginį žodį, prašyda
mas atsistojimu pagerbti 
mirusius tremtinius, ir pa
kvietė prelegentą skaityti 
paskaitą. Šį kartą skaitė 
prof. G. Jis labai išsamiai 
nupasakojo mūsų tautos 
tragediją rytų atėjūnui 
pavergus Lietuvą ir lietu
vius išblaškius į tolimą Si
birą. Jis labai vaizdžiai 
nupiešė politinius momen
tus nuo sovietų pripažini
mo Lietuvos nepriklauso-

FORDO DILBIAI VISUOMET YRA PASIRUOŠ JUMS SUTAUPYTI 
LAIKO IR PINIGU 4-R!AIS BODAIS

LEISKITE FORDO 
išlavintiems 
MECHANIKAMS
vyrams, kurie pažysta 
Fordus geriausiai, 
kad jie apžiūrėtų 
Ford. Naudojant...

1/
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SPECIALŪS FORDO
ĮRANKIAI
padaryti specialiai 
Fordams, padės jūsų 
Fordui važiuoti kaip 
"naujam” ir vėl 
naudojant

ra

•/
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DIRBTUVES 
UŽGUITUS 
METODUS
suplanuotus, kad 
davus jums geresnį 
ir greitesnį 
aptarnavimą. Ir...
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TIKRAS FORDO 
DALIS
kurios labai tinka, 
kaip reikiant dėvisi, 
ilgiau tveria ir 
sutaupo pinigų.

/
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GREITAS PATARNAVIMAS... LENGVI ISSIMOKL-HMAI
PAMATYKITE SAVO DRAUGIŠKĄ FORDO DYLERĮ
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Atominės Bombos Pavojai

Ir Kaip Nuo Jų Saugotis

mūrinius pastatus, negu
500 svarų bomba. Atomi-

KAIP TRENKSMO SAN- mo nukentėjo 6,000 pėdų 
G A VISIKE f PASTATUS spinduliu nuo sprogimo 

Ir Dolitiku ir kartikiai ”eto*’ «un*ikini-
bar kalto, apie tarTouok
Dieve, kad be karo visi sprogstamąja medžią-

ir pavojingų spindulių, a- P“1* ‘""J8'
pie kuriuos anksčiau rašė.;”0 80 Pėdų spindu
le. daug žalos padaro ^ ,bomba ~
trenksmas, iš sprogimo Talf
atsiranda s visus a ■ trenksmu net 15,000 kartų 

pesniu trenksmo vardu.
Kadangi atominės bom-nė baisesnė už 1,129 tonų 

bos Hirošimoje ir Nagasa- bombų. Atominės bombos 
ki mieste buvo išsprogdin- galybę parodo palygin
tos ore, tai tų namų, kurie mas kas įvyko Hirošimoj 
buvo apačioje, trenksmas ir kituose miestuose, bom- 
daugiausia tik žemyn nu- barduotuose paprastomis 
lenkė stogus, bet sienos iš- bombomis. Hirošimoj vie- 
liko. Medžiai pasiliko be- no lėktuvo numesta viena 
stovį, tik su nuplėštomis atominė bomba sunaikino 
šakomis. Kiek toliau nuo 4,7 kvadr. mylios plotą, 
sprogimo vietos — stogai nuo jos žuvo 70-80,000 
buvo sužlugdyti iš vir- žmonių, sužeista buvo 70,- 
šaus, o sienos išgriautos 000. Apskaičiavus Japoni- 
nuo trenksmo iš šono. To- joje per 93 paprastus bom- 
liau nuo sprogimo vietos j bardavimus padarytus 
esančius namus, trenksmo nuostolius, išeina ,kad 173 
bangą užgavo ne iš vir- lėktuvai su 1,129 tonais 
šaus, o eidama paliai žemę sprogstamosios medžia- 
ir labiausiai sužalodama, gos tesunaikina 1,8 kvadr. 
išversdama sienas. įmyliu, palikdami 1.850 už-

. muštu ar 1,830 sužeistų.Vietomis ta ™į««Tajgi vicnos atominės 
■ P?kel9d*m* bombos veikimas kelia,- 

krypt,. atsidrazdama nuo pavojinges-
nepereinamų dalykų. Taip, u kai 1129K toį 6 
kaikune tiltai, pajėgus at- pr^tųjlf 
laikyti spaudimą iš vir- 
šaus, buvo nugriauti, kai į JEI HIROSIMĄ BCTŲ 
trenksmo banga, atsimu- GRIOVĘ BOBBONEŠIAI 
šusi nuo vandens, vertė 
juos iš apačios. Kad pasiekti tokį pat su-

Trenksmo bangos naiki- naikinimą Hirošimoje, ko- 
namoji jėga siekė net iki 8 M padarė^ viena atominė 
mylių, 1-------- -----
spausti langų stiklai.

ATOMINES BOMBOS 
PALYGINUS SU 
PAPRASTOMIS

Mokslininkai, palyginda-įmos būtų reikėję išmesti 
mi atominių bombų veiki-apie 2,100 tonų bombų, 
mą su paprastomis, pa-j Kadangi B-29 tepaneša 10 
duoda tokius faktus. Na-;tonų bombų, tai būtų rei- 
gasaJki mieste mūriniai kėję 210 lėktuvų bombar- 
(plytų) namai nuo trenks- duoti Hirošimą.

kur dar buvo iš- bomba, būtų reikėję nu
mesti 1,600 tonų papras
tųjų galingų bombų, ir dar 

‘prie jų pridedant tam tik
rą kiekį tonų šrapnelinių 

i bombų. Taigi ant Hiroši- 1 — . • 1 “ • • V _____ A ?

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
Kaip jau žinoma, spalių-Oet. 1 d., Bostone, J. E. 

arkivyskupo Richard J. Cushing, D. D. vadovybėje, 
prasidės Sv. 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. Daniel J. Donovan, 

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

“JĖZUS, TIKINČIŲJŲ BRANGENYBE”.
Sekmadienį, rugp. 31, Mr. William E. Hale, Presi- 

dent of the Archdiocesan Union of Holy Name Socie- 
t.ics tzCma, - ~ x

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

sekmadieniais.

Gražios Ir Vertingos Knygos t
“Darbininkas” Tamstai 

siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Didysis Ramybės 
Šaltinis

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

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.50.

Štai Žmogus.
Gavėnios knygutė. Trumpi V. 
Jėzaus Kančios mąstymai. Lais
vai vertė O. Zaštautaitė. Per
spausdino Kun. Jonas Vaitekū
nas, 1946 m., 186 pusi. Kieti vir
šeliai.

Labai tinka Gavėnios laikui, 
ypač apmąstant Kristaus kan- atžvilgiu buvo per daug pasenu- 

■si. Knyga stipriai įrišta. Kai- 
i

Ramybės 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, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

Maldų Rinkinėlis, 
balti eeluloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Lekcijos ir Evangelijos, 
skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis, šventadieniais ir šio
kiadieniais. III laida. Savo lėšo
mis išleido kun. Juozapas J. Va- 
lantiejus. 1946 m.

Knyga įdomi pasauliečiams, 
bet ypatingai reikalinga dvasi
ninkams, nes ankstyvesnė jos 
laida tiek kalbos, tiek išvaizdos

1
i

si. Knyga 
na $3.00.

Ištisų Metų Šventųjų 
Gyvenimai

Savo lėšomis išieido kun. P. M. 
Juras, 1915 m., arti 1000 pusi.

Tai trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 
didvyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ijr kitais globė
jais? Ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija i žiny
nas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4.00.

Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde 

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
I. C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusl.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
Angliškai - Lietuviškas ;ir jame įvykstančius stebuklus. 

Žodynas nev‘s^ žino tų nepaprastų į-
( (Englisch - Lithuanian dietio- istoriją. Pasižymėjęs ti-
nary). ^Parašė A. Herlitas. 400|kčJimo klausimuose mokslinin

kas vysk. Bučys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa- 
veikslų. Amerikos lietuviams 

1
į Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti i
trečia laidą. Kaina $3.50.

I

Kristaus Sekimas
Parašė Tomas Kempietis. Iš 
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. Gai 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
nime Prislėgtiesiems tikras pa
guodos ir stiprybės šaltinis.. 
Kaina — S2.00.

čios kryžiaus kelius. Kaina — 
$1.50.

Jėzus Kristus.
pasaulio Išgelbėtojas. Parašė 
vysk. Pranciškus Būčys, MIC. 
1930 m. 514 puslapių.

Įžymusis mokslininkas šiame 
veikale giliai, bet paprastai ap
rašo Kristaus gyvenimą. Kas 

:nori geriau, pažinti savo tikėji- 
;mą — o mums jį pažinti reikia! 
!— turi įsigyti šią vertingą, di- 
įdelę, kietais viršeliais knygą. 
! Kaina — $3.00.

Lietuvių Kalbos 
_____ v_. Gramatika, - 

miestų buvo nuteisti įvairiomis skiriama amerikiečiams. Para- 
M. Stypul- kun £jr Jonas Starkus. Ma- 

būtų, jei atominė bomba čiau žmonės gyvens, tuo kowskis atlikęs bausmę;rianapoIio Kolegija, 1938 m., 
būtų mesta ant Amerikos mažiau bus nužudoma ato- pabėgo is Lenkijos ir savo>208 pusl 
miestų? Apskaičiuodami minės bombos sprogimo Įspūdžius aprašo The Knyga naudinga išmokti ge- i 
USA pastatų stiprumą, atvejuje. Svarbu, kad ne- Daily Thelegraph” birželio^ lietUviškai rašyti ir kalbėti. ■ 
mokslininkai tvirtina, kad būtų fabrikai sukoncen-meti. 23 d. antrašte— Ma-Kaine _

Nors paprastai valyti dramblį yra sunkus darbas, bet neatrodo, kad
Stasys Mrizek, 8 m. amž., dirba sunkiai. Jie tikrai linksmai praleidžia 
laiką Brookfield, III., zoologiniame muziejuje.

JEI ATOMINE BOMBA ‘būtų kuo mažiau vartoja-'buvo kartu su kitais 15-ka
SPROGTŲ AMERIKOS 'ma medžio pertvarų ir ap-'rezistencinio judėjimo va-į 

MIESTUOSE skritai medžio dalių, ku-'dų sovietų areštuoti ir tei-i
Mokslininkų komisijos,'rios Sreit užsidega nuo a-siami Maskvoje. Nežiūrint 

kurios tyrinėjo atominių tominės šilimos. Į Anglijos prašymo, tada jie
bombų padarinius Japoni-' 2. Išblaškymas i 
joje, klausė savęs — kas (decentralizacija). Juo re-bausmėmis.

sprogs atominei bombai truoti vienoje vietoje. Vai-no 70-ties dienų tardymas 
kuriame USA mieste, per stų atsargos turi būti lai- Maskvos kalėjime . Be vi- 
pusantros mylios aplinkui komos slėptuvėse, po įvai- šokių tardymo metodų, 
būtų išgriauti hamai. Kai rias vietas išblaškytuose kurie daugeliui žinomi, — 
dėl žmonių aukų, moksli- sandėliuose. daugiau nieko nerašo
ninkai apskaičiuoja, kad 3. Civilinė apsauga. Ato-'Save» rašinyje tarp kitko 
Amerikos miestuose nuo minė bomba neša baisų su- Jis pažymi, kad kiek jam 
atominės bombos nuosto-naikinimą, todėl pavojaus esą žinoma is 16-kos kai
liai gyvybėmis būtų dar atveju visi turi I . . ...
didesni, nes čia žmonės ™ošę kits kitą gelbėti. Tu- nas dabar galįs laisvai kai-: 
gyvena dar tirščiau. Pa
vyzdžiui, Hirosimos mies
te buvo 12,750 gyventojų 
kvadratinėj mylioj, gi 
New Yorke yra 23,200, 
Chicagoje 16,500.

KAIP GINTIS NUO 
ATOMINES BOMBOS
Dabar klausimas — kaip Karo specialistai primena, Syb§ 

Amerika galėtų saugotis, kad viena iš reikšmingųjų šoma: 
sumažinti nelaimes nuo a- priemonių, yra perspėji- “jg Jugoslavijos gauto- 
tominės bombos baisių pa- mas galimo užpuoliko, kad mjs žiniomis aiškėja, jog 
darinių. Karo specialistai jei jis išdrįstų pavartoti serbai, kroatai ir slovėnai, 
siūlo: atominę bombą, būtų to-dešimtmečius ir šimtmo-1

1. Paruosti slėptuvės. ki°s bombos numestos ir čjus žiūrėję į Maskvą kaip 
Pastebėta, kad Nagasaki J° miestų. Svarbu tu- j dvasinį 
mieste keletas šimtų žmo- re^’ žvalgybą, kuri:cenįrą
nių išliko gyvi, nors ato- praneštų apie artėjančius bįau prieina išvadą, 
minė bomba sprogo beveik pavojus. Naujų ginklų ga-,komunizmas nieko
viršum jų galvų. Jie buvo myba ir bandymai pri-įdro neturi su amžinais sla-į 
įlindę į požemines slėptu- mms galimumą užpuolikui Vų papročiais ir idėjomis, 
ves, į tunelius. Slėptuvės i kokią riziką jisai gali įsi- LajSVę mylinčios Balkanų j 
gali apsaugoti net ir ««o V€^- . tautos nenori pasiduoti;
tų pavojingųjų gamma 5. Geriausia apsauga nuo naujos 
spindulių. Pavyzdžiui, pa- atominės bombos 
stebėta, kad žmonės, bu- prileisti prie karo, 
vusieji gelžbetono pastatė ringasis pasaulis ________________
už 3,600 pėdų nuo sprogi- pasiliks dėkingu Jungti- ginklais rankose kovoda- 
mo vietos, nebuvo pažeistiems Amerikos Valsty-^ ; ‘__
gamma spindulių, bet hėms, kad šis kraštas au-s]ov§nai pavieniui ir gru- 
žmonės buvusieji medi-,k°ja savo išteklius ir pa- pėmis eina “į mišką”, su- 
niuose namuose tame pa-;nauc^oJa sav0 galy]3? tam, daro partizanų būrius ir 
čiame nuotolyje — nuken- J°g pažastų tokius im-vejkja prieš komunistinį 
tėjo nuo tų radijavimo li-Iperializmu pritvinkusius režimą. Tik dabar paaiškė- 
gų įkraštus, - - - .................

Tyrinėjimai parodo, kad.^usUa- 
namai, kurie statomi tiek; 
atsparūs, kad atlaikytų 
žemės drebėjimą, jei jie y- 
ra ne arčiau kaip 2,000 pė
dų nuo atom. bombos spro
gimo, y.ra ■' gera apsauga. 
Jų pastatymas tik apie 
10-15% brangesnis, kaip

dėl žmonių aukų, moksli- sandėliuose.
|CX, U •• ar ■ • 11*1miestuose nuo minė bomba neša baisų su- Jis pažymi, kad kiek jam

•i • •   a _3 ri  _____ 2._________ ' nein rzin n jo 1 lr/~^o It- r* 1 I

būti pasi- tintųjų Maskvoje jis vie-kiniams į Europą. Kaina

Anglų Kalbos 
Mokytojas

Norintiems angliškai 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 

rodė naujas rusų kalba lei- L*‘‘ur',,nu’ l'p gydytoja va& 
; “Ne ‘tiesa’, bet tei-^uv'-R’,kra“t“veJC ,,r pana?aL 

”. To leidinio 2 Nr. ra- . . . .. ‘ \ . J.Inu viršeliu. Knygos kaina tik 
j $2.00.

"Pranašystės Apie Pa
saulio Pabaigų"

Knygoje yra surinkta pranašu 
ir Paties Kristaus žodžiai a.iie 

ir politinį slavų;pasan]įo artėjantį galą ir kaip 
vis labiau ir baigsis. Knyga labai gražiai

kad 1n išleista ir paveiksluota; turi 
I puslapių. Kaina tik $1.00.

The Lithuanian 
Situation 

By K. Pakštas, Ph, D., 
. Suglaustos žinios ir

ri būti sudarytos motori- bėti. 
zuotos brigados gaisrinin-i 
kų, taisytojų, griuvėsių 
valytojų. Turi būti prama-į 
tytas skubus gyventojų iš-į 
vežimas iš pavojingų vie
tų ir slėptuvės tiems, ku
rie privalo pasilikti.

4. Aktyvus apsigynimas, dinys

pusi. Šio žodyno nemažai Ame
rikos lietuviai nusiuntė savo gi
minėms ir pažįstamiems trem-

S3.00.

1

Balkanuose Kaujamasi Su
Ginklais Rankose Ir Kry- 

ŽHtmi Ant Krūtines
Vakaru Vokietijoje pasi-i“1“6.1. • 'traukimu,. z-a « v -S re imi I’ n I i z-v i

vergijos jungui, 
yra ne- fcurj ten įvedė komunisti- 
Kultū- nįaį “išlaisvintojai”. Ir pa- 
visada gyviai priešindamiesi ir su

Valsty- jr gurbai, ir kroatai ir

Į

pagal

111

1941 
dnJ'U- 

mentai apie laisvos Lietuvos _ :> 
vergimą. Kaina — 40c.

Kristaus Kryžius
Stacijos, graudūs verksmai, 

maldos gegužio, birželio ir spa
lių mėn. Išleido kun. K. Vasys, 
1926 m. Kaina — 25c.

kaip bolševikų jCT ięaj paskutinis (dviejų' 
i metų) jaunimo šaukimas į j 

Dr. J. Prauskis, kariuomenę baigėsi visis-! 
ku fiasco Jugoslavi jos da-į 

; bartiniams vairuotojams. į 
į707< pašauktųjų, papras
tai pasakius, pabėgo, de-

Vienasis 16 Maskvoje
Nuteistų Lenkų Pabėgo i

M. St.ypulkowskis, advo-jzertyravo, nuėjo ‘į'mišką’. 
katas, mokslininkas ir sa-’jie kovoja su režimu. Toji 
vo laiku buvęs Lenkijos Į kova. vedama su ginklu 

paprastų mūrinių. Toliau,'krikščionių demokratų rankose ir kryžiumi ant 
mokslininkai pataria, kad partijos vadas, 1945 m. (krūtinės.”

I
l

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Zvirbi:;., O. F’., Pridėta 
dar :*tebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istori ja ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Švcnioji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė 

išleido kun. J. K. 
1937 m. Kaina —

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1916 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje. Lietuva ca- 
nstinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventei1. Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 « 
1016). Tridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudm- 

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

DARBININKAS 
36€ W. Broadvvay, 

* _ So. Boston 372 Maas.

I

f

I

ga
na

ir
Miliauskas.

20c.
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NUOŠIRDUS AČIŪ

Ruoštoji Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENA Greene, 
Maine šiemet praėjo su dideliu pasisekimu. Svečių dalyvavo iš 
įvairių Amerikos Lietuvių kolonijų. Ekskursantai autobusais at
vyko iš So. Bostono, Mass. vadovaujant A. O. Ivaškams ir is 
Brocktono, Mass. vadovaujant: Mrs. Chužienei, Mrs. Stankienei, 
Mrs. Babulienei, Mrs. Buretskienei. Mrs. Akstinienei ir Mrs. Liuo- 
lienei. Nuoširdžiai dėkojame ekskursijų vadams už surengimą iš
važiavimą autobusais.

Lietuvių Diena prasidėjo iškilmingomis Mišiomis vienuolyno 
sodelyje. Nuoširdus dėkui primicjantui Tėv. Prancškui Giedgau- 
•ui. O.F.M. už Mišių atlaikymą ir primicijų palaiminimo suteiki- 

ą dalyviams, kun. Jonui Vaitekūnui. Providence, R. I. už puikų 
. amokslą, chorui už gražų giedojimą.

Nuoširdžiai dėkojame už kalbas Kun. Jonui Balkūnui, Mas- 
>eth. N. Y. ir Tėv. Bernardinui Grausliui, kuris taip pat suruošė: 
gražią parodėlę iš atvežtų iš Italijos lietuviškų rankdarbių.

Lietuviškas dėkui Mrs. O. Ivaaškienei už vadovavimą tauti
niams šokiams ir visiems tautinių šokių dalyviams ir griežikams, 

ckoi Mildai Martinkatei už gražų eilėraštį.
Labai dėkojame Lietuvių Dienos bankieto programos daly- 

. is: Miss Mary’ Franckus už gražų dainavimą, Kalverių sūne
li už eilėraštį, bostoniečiams: Mrs. O. Ivaškienei, A. Plevokui, 

Gailiui, R. Ivaškai, už pagrojimą akordijonu ir kanklėmis. Už 
i'bas kun. J. Vaitekūnui ir Tėv. Juvenaliui Liaubai, kuris vado-, 

. o visam bankietui.
Levistono Švenč. P. Marijos Neperst. Pagalbos Draugija su 

’?’’u rūpestingumu paruošė Lietuvių Dienos bankietą. Jos na- 
su dideliu pasišventimu šeimininkavo, patarnavo bankieto 

.etų, aprūpino L Dienos dalyvius maistu ir uoliai dirbo prie į- 
vairių loterijų. Sekančioms šeimininkėms, patarnautojoms ir lo
terijos darbininkėms priklauso padėka: Mrs. M. Vameckienei. 
Mrs. U. Čiužienei, Mrs. M. Paušienei, Mrs. U. Daunienei, Mrs. J. 
Sabaliauskienei. Mrs. S. Norbutienei, Mrs. K. Gaudešienei, Mrs. 
T. Kalvelienei, Mrs. O. Bikulčienei, Mrs. P. Baltrušaitienei, G. 
Baltrušaitytei, Mrs. B. Simokaitienei, V. Varneckaitei, O. Daunai- 
tei, Miss G. Rittman, G. Baniulaitytei, St Paulauskaitei, M. Ša- 
banaitei, Mrs. V. Rudokienei, Miss O. Paulauskaitei, Mrs. S. Ber- 
tašienei, Mrs. M. Daunienei, Mrs. K. Stankienei, Mrs. M. Vasi
liauskienei, Mrs. J. Samatauskienei. Uoliems vyraams: Jonui Pau- 
šiui, K. Breitmozeriui, H. Rittmanui. Nuoširdi padėka naujojo 
vienuolyno statybos aukų rinkėjams — Mrs. L. Venčienei, S. Ri- 
maitei, Br. Kazimierui, Br. Pranciškui. Įvairių laimėjimų rengė-' 
jame — Brocktoniečiams, P. Rimaitei ir G. Savaiskas iš Lawren- 
ce, Mass. Mrs. O. Voverienei, Dorchester, Mass. ir kitoms.

Visiems Lietuvių Dienos dalyviams atvykusiems iš toli ir ar
ti, visiems mūsų prieteliams savo duosnia auka parėmusiems 
naujojo Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios statybą, reiškiame 
nuoširdžią viešą padėką. Gerasis Dievas jums visiems gausiai te
atlygina.

Dėkingi TfiVAI PRANCIŠKONAI
Greene, Maine

BALF SANDELYJE GAUTOS
neVANOS

(per Balandžio, Gegužės ir Birželio mėn.)

BALF sandėlyje, 105 Grand St., Brooklyn, N. Y. gauti rūbai 
per 1947, balandžio mėn. iš šių asmenų ir įstaigų. Skaičiai paro
domi svarais:

Amsterdam, N. Y. — F. Danyla (knygų) ............................ 9
Ann Arbor, Mich. — J. Kripas .......................................... 30
Baltimore. Md. — Wm. Sakievich ......................................  12
Chicago, III. — S. Shagamogas (knygų) ........................... 32
Clayton. N. M. — Rev. R. W. Washelia............................ 155
Cleveland, 0. — Mrs. U. Chesnes ......................................  8
Frackville, Pa. — J. Drabnis .............................................. 13
Gary, Ind. — Rev. J. S. Martis........................................... 100
Hartford, Conn. — Mrs. C. Shimkus ..................................  7
Los Angeles, Cal. — St. Casimirs Church ........................ 524

maiste ........................................................................ 63
Newark, N. J. — BALF 35 skyrius ..................................  53

knygų .......................................................................... 48
New Philadelphia, Pa. — Sisters of St. Casimir................48

\ Pristatome Alų ir Tonika
" ! ■ 

les turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų Mes alų ir i Į 
•rūką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

»knikarns Patarnavimas skubus ir mandagus

BOBIS REVEBAGE CO
ARLAUSKAS - J SKENDELIS,

‘ E St Tel. SOL <1 U So P»n.,to;. Mu—

f Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į
SOUTH BOSTON CAFE |

Vincas Balukonis, Savininkas.F; 1

k J

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

giai patarnauja 5

South Boston, Mass.

maisto — 31 sv., mokykloms reikmenų 
Northampton, Mass. — Jos. Johnson 
Pittsburgh. Pa. — Ruth Silverbaum 
Pottsville, Pa. — M. Burda ................
Rockford, III. — St. Peter and Paul Church 
Sunfield, Mich. — Anton Stank ...................
Shenandoah, Pa. — Mary Kalenkosky........
Troy, N. Y. — St. Joseph’s Home...............
Waukegan, III. — BALF skyrius..................
Brooklyn, N. Y. — K. Garban — 25 sv.; Eva Done — 13 sv.;

Adelė Rutka —lsv., (knygų) 6 sv.; Ona Pilipauskas — 
57 sv.; Anna Repšis — 8 sv.; Mrs. M. Rutka — 10 sv.; 
Marcelė Paliūtis — 17 sv.; Mrs. Vaitkevich — 25 sv.; J. 
J. Brundza •— 24.

Long Island City, N. Y. — Jos. Pūkas......................
BALF Sandėly gauti rūbai per gegužės mėn.:

Abington, Mass. — Conrad Shoe Co. (batų) ........
Amsterdam, N. Y. — Frank Danyla ........................
Bayonne, N. J. — Jos. Jodzevich ............................
Brockton, Mass. — Kašėta ........................................

BALF ir Šv. Roko parapija .............................
Bristol, Conn. — A. Ručinskas ................................
Binghamton, N. Y. — M. Paplauskas .....................
Buffalo, N. Y. — Anna Barowskas..........................
Buffalo, Yoming — John Pašinas ...........................
Chicago, III. — BALF skyrius...................................
Coaldale, Pa. — Rev. F. Mockus ............................
Cleveland, O. — J. Lubeck (maisto) .........................
Chester, Pa. — Mrs. Tomaitis..................................
Detroit, Mich. — BALF 76 skyrius..........................
Frackville, Pa. — J. Drabnis....................................
Gardner, Mass. — Mrs. Anna Shimkus.....................
Indiana Harbor, Ind. — BALF 96 skyrius...............
Great Neck, L. I. — BALF skyrius..........................
Madeira, O. — Murray........................................ . .....
Millinocket, Me. — Vladas Makauskas .................
Minersville, Pa. — Sisters of St. Casimir.................
Newark, N. J. — Anthony Beržinskis.....................

J. Kaulelis ............................................................
Nutley, N. J. — J. Krakauskai ................................
Nashua, N. H. — C. Paskevich ............... .......... .....
Newtown, Buck Co., Pa. — Vilią Joseph Marie......
New Philadelphia, Pa.
Pittsburgh, Pa. — J. B. Tankevičius.................................  18
R. Sherbaum ..........................................................................  8
Reading, Pa. — J. G. Shaulis . ...........................................  16
Scranton, Pa. — Helen Chesek ......................................... S
Sheboygan, Wis. — Immaculate Conception Church....... 11
Tacoma, Wash. — Anna Willis ......................................   28
Thorp, Wisc. — John Kurtinaitis.............  151
Washington, D. C. — F. Yenchius .....................................  S
Westfield, Mass. — Mrs. K. Jutkevičius .......................... 1S
NEW YORK CITY
Manhattan — Nellie C. Glinsky ......................................... 4
Astoria, L. I. — Mrs. Gajauskas.................  154
Brooklyn — Petronėlė Rimkūnienė — 8 sv.; Emilija Petrau

skas — 40 sv.; Mrs. Žalnieraitis — 3 sv.; M. Paluciūtė— 
10 sv.; Ant. Jonaitis — 15 sv.; Pranciška Avižienius — 
8 sv.; Dr. Aldona Šliupas (vaistų) 15 sv.; Jonas Pečiu
kaitis — 4 sv.; Stella Taujenis — 23 sv.; Ant. Apanavi
čius — 5 sv.; Mrs. Pajaujis — 35 sv.; Jonas Miklasevi- 
čius — 2 sv.; Ona Mackevičius — 16 sv.; A. Jankus — 
57 sv.; Edward Verbukas — 11.

Maspeth, N. Y. — Michael Norkevich — 5 sv.; Raudonai
tis — 53.

Woodhaven, N. Y. — Kazys Pupelis.........................
BALF Sandėly gauti rūbai per birželio mėn.

Baltimore, Md. — Vincent Sakievich .......................
BALF 64 skyrius ...............................................

Chicago, III. — V. M. B..............................................
Cleveland, O. — Mrs. M. Chesnes ...........................
Cresno, Iowa — Sister Mary Anits, Mercy Hospital 
Dayton, O. — Mrs. S. Minas......................................
Durham, N. C.
Edwardsville, Pa. — St. Mary’s Church ..........................
Gardner, Mass. — Mrs. Ona Shimkus (knygų — 13) ....
Gilbertville, Mass. — A. J. Walch....................................
Giradville, Pa. — Stella Popick ......................................
Harrison, N. J. — BALF ir Our Lady of Sorrows Church 
Linden, N. J. — BALF 132 skyrius.................................
Los Angeles, Cal. — St. Casimirs Church ......................
Miami, Fla. — John Bubnie.............................................
Mt. Carbon, Pa. — H. W. Burda............. —.....................
Nanticoke, Pa. — Mrs. A. Pikitis....................................
New Haven, Conn. — M. Endzelait..................................
Rickford, III. — BALF 84 skyrius .................................
San Francisco, Cal. — J. Liesytė ....................................
Thompson ,Conn. — A. Aleksandravičius .......................
Utica, N. Y. — St. George’s Church..... ..........................
Wareham, Mass. — St. Patrick’s M. C..............................
Waterbury, Conn. — BALF 2 skyrius ............................
Vatervliet, N. Y. — Mrs. Elizabeth Anderson.................

Westfield, Mass. — Ona Aleškevičienė ............................
Worcester, Mass. — J. P. Kiškis (knygų — 30) ............ .

Tena Gritaitė ..............................................................
Yakima, Wash. — William B. Peank ...............................
NEW YORK CITY 
Manhattan — Nellie Glinsky.................................................. 3
Brooklyn — Anna Drungis — 19 sv.; Juoz. Mališauskas — 

8 sv.; Ant. Lėlys — 14 sv.; Stelmokas — 100 sv.; V. Ži
linskas — 22 sv. Kazlauskienė — 23 sv.; John Cergelis 
— 13 sv.; Ona Brukienė — 10 sv.; Veronika Makaus
kienė — 6 sv.; Ona Leigienė — 7 sv.; Stanislava Tauje
nis — 20 sv.; Juozas Pūkas — 10 sv.; Dr. Aldona Šliu
pas — 4 sv.; Barbara Darlys — 3 sv.; Pečkaitis — 25 
sv.; J. Ginkus — 24 sv.; Mr. and Mrs. Phillips — 54 sv.; 
Ona Mackevičienė — 9 sv.; Z. Close — 24 sv.; Liubins- 
kienė ir Laukaitienė — 22 sv.; Kast. Razauskienė — 10 
sv.; Jonas Baltus — 64 sv.; Ambrasas Stučius — 5 sv.;

Šios dvi geriausios veislės “collies” kalės, New Hyde Park, N. Y., di
džiuojasi susilaukusios po devynius šunukus.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Magdalena ir vyras Tumelis, 
Juozas.

UNTULIS (Ontulis), Ante
nas, iš Ylakių vai., Mažeikių ap.

URBŠYS, Andrius, Ignas ir 
Kostas, iš Kėdainių apskr.

URNIEŽIUS, Antanas ir Pet-

S. Bulota

Sisters of St. Dominic .

ir Onos, sesuo Konstancijos Ži- 
žienės. '

PATIEGAITŪ - Deglin, Mari- ras, sūnus Juozapo, kilę iš Tel- 
ja, gyv. Chicagoje. ifių ap., gyv. Čikagoje.

PATRONAS - Prasauskaitė,' ŪSAS, giminaičiai Juozo ir jo 
Matilda, gyv. New Yorke ar a-;sūnaus Viktoro, iš Šakių apskr. 

I USINSKAS, Romas, gim. A- 
Į PAULAVIČIUS, Andrius ir merikoje, sūn. Salomėjos Usins- 

Paulavičiūtė, Ona, kienės - Kazlauskaitės, gyv. 
gyv. netoli Brooklyno. New Yorke.

PAUTIENIENfi - KudirkaitėJ UZMANAS, Jonas, iš Pašviti- 
gyv. Scran- nio vai., Šiaulių ap.

UŽUPIS, Juozas, iš Zapyškio, 
PEČKIS, Petras ir Vincas,; Kauno ap., gyv. Brooklyne.

VALINSKIS, keturi broliai

(Tęsinys)
MEDŽIUKAS, Kazys ,iš Aly

taus ap., gyvenęs Brooklyne, vė
liau kitur.

MIELINAITIS, Raimundas, iš
Tauragės ap.

MIKUČAUSKAITS - Semkie- pylinkėje.
nė, Rožė, iš Alytaus ap.

MOCKAITE, iš Viekšnių vai., Jurgis, ir
Mažeikių ap.

MORKŪNAS, Tadas, iš Tau
jėnų vai., Ukmergės ap., gyv. Ona, d. Motiejaus, 
Bostone. j ton, Pa.

MOSTOVTAS, Liudvikas,'
gyv. 104 Eckford St., Brook- broliai Kotrynos Papečkienės - 
lyn, N .Y. Pečkytės, gyv. Bostone, iš Mari- Navickienės, iš Raseinių apskr.,

| MUNINGIS, Julija, iš Šiaulių jampolės. į gyv. gal Wilkes-Barre, Pa.
ap., gyv. Montello. Į PELANIENfi - Skeberdytė, ir! VALTERIS, Albertas, sūnus

NAMAVIČIUS, Henius ir sūnus Kostas Pelanis, iš Biržų Vinco, iš Marijampolės ap., gyv. 
Mundzikas, gimę 
gyvenę Panevėžyje.

NAVAKAS, J., iš Daujėnų v., 
iBiržų ap., ūkininkas.

NAVICKAITĖS - Gaulienės,
i Stasės kūninės, kilę iš Simno v.,
Alytaus ap., prašomi atsiliepti.

NAVIKAS, Juozas, iš Mari
jampolės apskr.

NENIŠKAITE, Julija, kil. iš iš Alytaus ap., gyv. Cumbola.
Rokiškio ap. Kamajų vai.

NEVEDOMSKAITES, Elzbie- Chicagoje, draugas Petro Že-
ta ir Paulina, iš Biržų ap. maičio.

NEVERAUSKAS, Stanislo-J
vas, sūn. Antano, iš
km., Šakių ap.

• NOJUNAS,

25

Henius
Amerikoje, apskr.

PELDŽIUS - Martinonytė, E- ______________ ,
milija, gyv. New Yorke ar Chi- ninko vai., Biržų ap. 
cagoje.

PELDŽIUS, Endrius.
PERRY (Parisas), vaikai!

Gotlibo Perry, gyv. Cleveland, Į 
Ohio, 51 Harry St.

PETRAŠKA, Baltramiejus, i

Pittsburghe.
VAREIKA, Kazys, iš Vabal-

... 9
185 gyvavęs Olimpiadoje Lietuvoje, 
... 3 gyv. Chicagoje.
... 4
. 39’apskr.
... 8
. 55 rys Vlado
475 į ’
... 2

36
... 5

50
938
300
102
... 5
. 11
... 5
262
.64;

- 9i.75
. 13j
. 82]
- 33 Ieva ir Pampalas, Pranas, gyv. 

Detroite.
PARISAS (Perry), vaikai Go- 

tlibo Perry, gyv. Cleveland, O- 
hio, 51 Harry St.

PASLAUSKAITfi, duktė Jono

14
26

8
10

V ASAUSKAS, Jurgis, iš Al
vito vai., Vilkaviškio ap., ir jo 
šeima.

VEIKŠA, Juozas, iš Užvenčio 
vai., Šiaulių ap., gyv. Čikagoje.

VELŽA, Kazimieras ir Stanis
lovas iš Smilgių vai, Panevėžio 
apskr.

VIDUGIRIS, Stanislovas, iš 
Biržų apskr.

Stanislo- PETRAUSKAS, Stanislovas,; VILIMAS, Jonas - Juozas, ir 
Vargšų gyv. Scranton, Pa., ir jo brolis Kazys, iš Rokiškio ap.

VINGIS, Adomas, iš Taura
gės ap.

VIŠNIAUSKAS, Andrius, ir 
ir jų motina Višniauskaitės, Morta ir Ona, 

Petravičienė, iš Jurbarko vai., iš Pilviškių vai. 
Raseinių ap.

PETRONAITfi, Monika, iš 
Taujėnų vai., Ukmergės ap. ;

PETRULYTE - Cicelionienė, 
ir Cicelionis, Jonas, iš Panevėžio

PETRAUSKAS, Jonas, gyv.

j Vladas, sūnūs Domininko, kilę 
boksininkas, da- iš Betygalos vai., Raseinių ap.

PETRĄVIČICTFS, trys sese
rys, ištekėjusios,

NORKUS, Antanas, iš Šiaulių

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

i ‘
NORVAIŠA, sūnūs ir dukte- 

Norvaišos, kilusio 
Steigvilių km., Žeimelio vai., 
Šiaulių ap.

ONTULIS (Untulis), Anta- apskr. 
nas, iš Ylakių vai., Mažeikių ap/

ORINAITfi, Marija, 
vai., Vilkaviškio ap., 
dos, Brooklyne.

PADAGAS, Pranas, 
žėnų vai., Kretingos ap. 
rodos Chicagoje.

PAJAUJIS, Antanas ir Jonas,
sūnūs Onos, iš Vilkaviškio ap., kių, ir duktė Adelyna Pociūtė, 
gyv. Brooklyne. gyv. Detroit, Mich.

PAJAUJIS, Kazys, sūn. Juo- POCIUS, Kazimieras ir Wal- 
zo, iš Vilkaviškio ap., 
Brooklyne.

PAMPALIENfi - Kalvaitytė,

PILKAUSKAS, Juozas, iš 
iš Gižų Švedasų vai., Rokiškio ap., gyv. 

gyv., ro- Chicagoje.
j PLUKYTE, Ivasė, gimusi ir 

iš Vevir- gyv. Chicagoje, ištekėjusi.
>., gyv. POCIUS, iš Nevarėnų vai. 

Telšių ap.
POCIUS, Kazimieras, iš Tryš-

gyv. ter.
PRAČKAILAITE, Marija, iš 

Veiverių vai., Marijampolės ap.
PRASAUSKAITfiS, Julijai 

(Žulienė), ir Matilda (Patro-I 
nas), gyv. New Yorke ar apy
linkėje.

PUS * Galinytė, Augustė. 
TUMELIENfi - Ruseckaitė,

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

(Bus daugiau)

I

A. Gumsuskis

Mrs. M. Samalionis — 6 sv.; Peter Vitkevich — 10 sv.;' 
Petronėlė Kralikauskaitė — 12 sv.; Jos. Zanis —46 sv.

Maspeth, N. Y. — Kasparas Galčius.................................... 48
Woodhaven, N. Y. — Inž. Barziliauskas ........................... 22

Ona Žalnieraitienė ........................................................... 4
Visiems dovanojusiems kenčiantiems Europos lietuviams 

dovanas rūbais, knygomis, vaistais ir kitu kuo pagelbstintiems, 
tremtinių vardu nuoširdžiai dėkojame.

Ir toliau visas dovanas ir aukas malonėkite siųsti adresu:
United Lithuanian Relief Fund of America Warehouse

105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Generalis Kontraktorins
694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. L
TeL Plantattons 0758

Parūpinu planus ir statome
i

naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie- • 
kame visokius darbus namu 
taisymo.
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vietinės žinios!
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ŽINUTES
Dėkojo Arkivyskupui. Kun. 

Virmauskis parašė Arkivysku
pui Cushing laišką dėkodamas 
už paaukštinimą kun. dr. K. 
Urbonavičiaus.

Tarp kitko J. E. Arkivysku
pas rašo:

“I am delighted that the 
ėlevaūon of Father Urban was 
so veli received. It was inten- 
ded as a tribute to him and to 
all your People”.

kiamas Sutvirtinimo Sakra
mentas. Einant prie Sutvirtini
mo Sakramento reikia pasitarti 
su vietiniu kunigu, pasimokyti, 
prieiti išpažinties ir priimti šv. 
Komuniją.

Kviečia visus. Kunigai, baž
nyčioje, kvietė visus dalyvauti 
mokyklos šventinime, kitą sek
madienį, rugp. 24 d., 3 vai. p.p. 
Nors išdalyta kvietimų bažny
čioje, ir išsiuntinėta jų kiek 
paštu, vistiek nėra galima šiuo 
trumpu laiku visų žmonių pa
siekti. Todėl kunigai prašo visų 
žmonių tapti kviesliais, ir, visus 
kviesti į šias retas ir įspūdingas 
mokyklos šventinimo pamaldas.

Apart mokyklos šventinimo 
pamaldų bus dar norintiems tei-

DAKTARAI

Vaikų Procesija. Sį metą ap
leidome gegužės mėnesio pro
cesiją, nes rengėmės Dievo Kū
no šventės procesijai. Tuomet 
lijo. Nebuvo galima eiti gatvė
mis. Bandykime ir vėl.

Mokyklos šventinimas yra y- 
patinga parapijos ir vaikučių 
šventė. Parapijos vaikams ir 
jaunimui padaryta triumfališka 
ir džiaugsminga eisena, kaip tik 
labai tinka. Tat taip ir padary
kime. Seserys mokytojos ir So- 
dalietės, vadovaujant panelei 
Antaninai Grabijolytei, pagel
bės bernaičiams ir mergaitėms 
procesijai tinkamai prisiruošti. 
Tik visi parapijos vaikai tesuei
na po bažnyčia, sekmadienį, 
rugp. 24 d., 2 vai. p. p. Ir visi 
temaršuoja, bažnyčion nuo kle
bonijos 3 vai. p. p. Tėveliai pa
sirūpinkite dailiai visus savo 
vaikelius aprengti ir atvesti į 
procesiją. Jais netik tėveliai, 
bet svečiai kunigai, vyskupas ir 
visi žmonės labai pasidžiaugs.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyBMr
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius. 
534 E. Broadway, 
So. Boston, Maso. 

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.
,, -

i

TeL TROvbrtdge 8330

J.BcpNs,M.B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Rugp. 15 d., staiga mirė Pra
nas Starinskas, 76 metų, gyv. 
291 Silver St. Paėjo Naumies
čio parapijos. Amerikoje pragy
veno 56 metus. Paliko žmoną 
Katariną (Kajokaitę), du sūnų, 
dvi dukterį, seserį ir du broliu. 
Iškilmingai tapo palaidotas, iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios, 
rugp. 18 d., 9 v. r., Naujos Kal
varijos kapuose.

A. a. Pranas buvo vienas iš 
tvėrėjų šv. 1 
Melskimės už jį.

LABOR DAY IŠVAŽIAVIMAS
Kaip tik "Darbininke” pasiro

dė pranešimas, kad Labor Day 
— Rugsėjo - Sept. 1 d., 1947 m., 
Nkkryfiuoto Jėzaus Seselių vie
nuolyno kieme, Thatcher St., 
Brockton, Mass., įvyks didelis 
išvažiavimas, tai ir mudu su bo
ba nutarėme būtinai nuvažiuoti. 
Bet kaip? Kelio nežinome, o ir 
pasiklausti nėra . kur... tik čia 
tai nelaimei užbėgo už akių prie 
bažnyčios dalinami plakatai. O 
ve, boba, ir kelrodis... Visi keliai 
rodo į Broektoną, o ten atvykus 
nuo School Streečio specialūs 
bužai kas kelios minutės tik! 
dumia vienuolyno link. Bet ma-J 
no boba vis dar ko nors nepa
tenkinta. Sako: 
važiuosim, bet ką su tuščiom 
rankom ten beveiksim?! Nei 
sau dūšios nuraminsi, nei Sese
rim gero iš to nebus... Reikia 
ko nors nusivežti... Ir taip mu
du įklimpova į bėdą...

Išėjęs iš kičenio galvoju sau, 
reikia trinktelti geras bakalas, nių, slegiamas liūdesio ir vienu
mai ir bėdos išlys iš galvos, na'mo8i noriu susirašinėti su Ame- 
ir pasukau pas garsųjį Steponą, * „Ros lietuviais katalikais (ko- 
kuris kaip žinodamas ir pasu-^unistems neatsakysiu) ir pa
ko... nušvito mano galvelė ir da- sidalinti pergyventais įspū- 
bar tai jau matau, kad viskas Ežiais 
išrišta... Nieko nelaukęs ir vėl Todėl kilnios sielos Tautieti- 
su boba konferencijon: Ar gir- Tautiete atsiliepk žemiau deda- 
di, nieko nereikia vežtis, tik pa- mu adresu ir tuo sutrumpink 
siimk mazginį su skambučiais ir 
užbaigtas kriukis... Bet mano 
boba sako, kad tą ir durnius 
gali padaryti, bet čia reikia dar 
ir savos rakšties nusivežti, ten 
susitiksime ir Petrų Mortą, ir 
Juozų Adelę, ir dar gal atva-' 
žiuos ir jaunavedžiai... Taigi ir 
Vėl mane mano boba sumaišė su 
purvynu...

Taip tai juda bruzda tylaus 
ir ramaus kaampelio du senu
kai, kad pamatyti kaip šventins 
J. E. Arkivyskupas Senelių na
mą. Jiems labai patinka tos iš
kilmės, o ypač, kad tai jaunoji

BALF AUKOTOJŲ TĘSINYS
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A.J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

| ......................................... .

Sveiksta Po Operacijos ’ 
» ——————

Šeštadienį, rugpiūčio 9 d. p. 
Margareta Kohanskienė, gyv. 
Columbia Village, Dorchester, 
pasidavė sunkiai operacijai. Ji 
randasi St. Margaret’s ligoninė
je, Dorchester.

p. Margaret Kohanskienė 
Dievo pagalba sveiksta.

1947 m. Liepos Mėn. 
Prisiųstos BALF Našlaičių 

Fondui Aukos
ILL1NOIS

Chicago, Lithuanian
į Catholic Charity Chapter Nr. 8 

su'— $163.00.
i NEW YORK
i
I GreenviUe, Mr. & Mrs. Zabett 
$3.00.

New Baltimore, našlaitis Jo-į
Pirmadienį, rugp. 18 d. grįžo "as Kružinauskas aukojo $2.00. |

Grižo Iš Atostogų

Roman

iš atostogų į. Felicija Grende- JaiP Pat našlaitis Pranas Bren- 
llytė, Lietuvos Garbės Konsulo, ■ ^’us _ $2.00; Mr. & Mrs. Stan-
’adv. A. O. Shallnos sekretorė. ^ev’(‘lus $5.00. on

važiuosim tai P" _ atostogavo ^esterio.. Mrs. Eva Dannuls ■...

Brooklyn, Mailų vedybinės su-
i kakties proga sukakties proga

Grendelytė - atostogavo 
Boothbay Harbor, Maine.

instrumentų; 1 dėž. kny
gų; 2 dėž. skalbimui mui
lo; 1 dėž. įvairių pupelių; 
187 kartonai Baby Food 
(8986 skard.); 30 kartonai 
įvairių cereals (dribsnių) 
(720 skard.).

Visos gėrybės paskirsty
tos, pasiunčiant 35% Bri
tų Zonai, 40% Amer. Zo
nai ir 25% Pr. Zonai ir 
Austrijai.

pas. Dr. A. Trimakas, 
BALF Įgaliotinis Vokietijoje.

! Visiems aukotojams nuošir
džiausiai dėkojame.

Šios aukos ne vieną našlaitį 
išgelbės iš mirties, ligos, šalčio. 

. Aukas ir toliau prašome siųsti į 
• United Lithuanian Relief Fund 
1 of America, Ine.

Našlaičių Fondui
105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 8-6203
All Gifts - are deduetible 

income tax purposes.
i _____________

Port Calborn, Ont. — J. Rad-' 
vilas $10.00; Geo Pivorūnas —į 
v. Pivorūnas $5.00; T. Kuke- nalus ir biznierius, kurie 
nas $5.00; Geo Shauman $5.00; * savo skelbimais remia 

’ “Darbininką”.

for

Remkite tuos profesio-

Brangus Liehnri-Lietuve! :surinkta aukų — $54.50; Eliza-, 
-■■■■■ — jbeth Jermalienė $10.00; Nellie

Jau kelintas metas gyvenda- Janson $10.00.
Maspeth, Norbertas Kabašin-I 

skas — $3.00.
PENNSYLVANIA

Scranton, Dr. Victor Koveles- 
ky — $750.00.

I

i

IJau kelintas metas gyvenda
mas bastūno “gyvenimą be Tė- 
jVynės, netekęs šeimos ir gimi-

Petro parapijos, k*11* susirūpino senelių sunkio-I 
H mis dienomis.

»

Rugp. 17 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Robertas P., Petro ir Bronis- 
lavos (Matulaitytės) Sehutų, 
gyv. 58 F St., So. Boston, Mass.

Richardas W., Karolio C., ir 
Petronėlės (Grigalaitytės) Ru- 
ssell, gyv. 36 Mosley St.

Aldona, Kazio ir Alenos (Vai- 
čiulionytės) Misevičių, gyv. 
1426 Col. Rd., So. Boston, 
Mass.

Tą dieną vietiniams kunigams 
padėjo bažnytiniame darbe šie 
svečiai: Tėvas Vitkus, MIC., Tė
vas J. Borevičius, S. J. Tėvas 
majoras Mikas Šmigelskis, 
MIC., ir kun. Jonas Bernatonis.

Į
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Ir ištikrųjų, jeigu tik valandė
lei stabtelėsime ir pagalvosime.! 
koks tai kilnus tas išvažiavi-' 
mas! Ten sutiksime daug pažįs-' 
tarnų; ten ir rakštele paunksnė-* 
je persilaušime; ten ir sveikatos! 
vienas kito paklausime; ten iš
girsime anų vienuolių pasišven
timo darbų programą; ten Die
vulį pagarbinsime ir atvirame 
ore išgirsime Evangelijos šven
tą žodelį... Taip, rodos, miela ir 
jauku, kaip pamanai apie tą iš
važiavimą ir norisi tik padėkoti 
tiems darbuotojams, kurie su
manė tą viską įvykdyti.

Taigi, mielas skaitytojau, jei
gu nori padaryti gerą darbą sa
vo artimui ir sau laimėti gerą 
laiką, ruoškis vykti į Labor Day 
Išvažiavimą! Diedas.

Geriausias Pasirinkimas
LANKAM

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus. 

Patarnavimas greitas ir mandagus.

z< 
z

z 
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Altą, Alberta, J. Kairis $4.00;
Pr. Bučinskas $1.00; Iz. Bučins
kas $1.00; Br. Rimkūnas $1.00;!

I

ĮVAIRŪS skelbimai

mano taip ilgas lūkesčio dienas:
Petras Aleškevičius 

2510 Asembly Centre 
Oxford Camp 

Dragahn neir Dannenberg.

Julius Kazakevičius $1.00.
Abrtibi, Alberta — Mrs. Za

karauskas $5.00.
Spirit River, Alberta, Mrs. 

Victor Almaitis — $5.00.
Dėkodami visiems gerašir

džiams aukotojams už gražią 
paramą, maloniai prašome vi
sus lietuvių tremtinių prietelius 
tęsti pašalpos darbą.

Visas aukas prašome įteikti 
savo vietiniams BALF 
riams ar siųsti tiesiog:

PAIEŠKAI savo švogerio 
Antano Valečkos, Kotrinos Va- 
lečkienės ir jų sūnaus Augusti
no. Prieš kiek metų gyveno 65 
Emmet St., Brockton, Mass. 
Prašau atsišaukti: Juozas Kuo
dis, Kemelų kaimas Pasvalio 
pastas.

sky-

_ * ___

Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tremtiniai Dėkoja Už 
(autas Dovanas

REIKALINGA p. Sofijai Zič- 
kienei moteris, kuri ateitų jai 
nesveikuojančiai padėti valgyti 
pagamintu ir palaikyti su ja 
kompaniją. Jai bus kambarys 
ir atlyginimas. Atsišaukite tuo
jau 80 Corbet St., Dorchester, 
Mass. Tel. BLU 9875.

(15-18-22)

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Bastos, Mass*
Tel. ŠOU 9772

z<
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Užsisakykite TonUto Am Ntas 
Pristatėm geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Kc^osySteteamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Aysm Islington, Mass.

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

«

Ketvirtadienį lankėsi Chas. 
Lukšis, stambus Los Angeles' 
realestatininkas. Jis sako, kad! 
Los Angeles apskrityje randa-* 
si 3,000 lietuvių. Nemažai ten* 
gyveną ir pasiturinčių lietuvių! 
biznierių. Į

Penktadienį ‘Darbininke’ lan-' 
kėši Mrs. Josephine Wollon iš 
Dorchester, Mass. Atsilankymo* 
proga atnaujino metams "Dar- j 
bininką” ir kalendoriaus fon-* 
dan aukojo $2.00.

Tą dieną lankėsi veikėja p-nia 
M. Karčiauskienė. Atsilankymo 
proga paėmė "Darbininko” ke
letą laimėjimo knygučių plati
nimui. Gero pasisekimo.

Pirmadienį, rugp. 18 d. lankė
si “Darbininke” kun. J. Borevi-J 
čius, S. J. Tą pačią dieną išvykoj 
iš Bostono į Pomfret, Conn.,! 
kur praleis metus studijoms.

Tą pačią dieną lankėsi pp. J. 
Dainienė ir Tamulynienė iš 
Cambridge. Jos paliko spaudos 
darbą.

Taipgi lankėsi ir Tėvas Justi
nas Vaškys, OFM., Lietuvos 
Pranciškonų Provincijolas iš 
Greene, Me. ir Vargdienės Sese
lės iš Putnam, Conn.

Skubu pranešti, kad 1947 
m. birželio 27 d. gavau du 
vagonus su gėrybėmis iš 
laivo SS American Vete
ran, būtent: 129 ryšulius 
dėvėtų rūbų, 72 dėžes dė- 

! vėtų rūbų; 18 dėž. dėvėtų 
batų; 1 dėž. vartotų medic.

REIKALINGA BLOUSE AR 
DRESIŲ OPERATORIAI 

darbas pastovus ir geras, 
kios

pui-
aplinkumos. Atsišaukite: 

CHERYL, INC.,
560 Harrison Avė., 

Boston, Mass.
(12-15-19)

GRABORIAI

Jūsų parankumui

So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380 ]/o West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

PICKWICK
'ALE that is ALE

TMot mawk

Dabar galima gauti parankiuose

NEGRĄŽINAMUOSE BUTELIUOSE
NEREIKIA DUOTI DEPOZITO UŽ NEGRĄŽINAMUS BUTELIUS

Jūsų Package Store Dyleris taipgi tori PICKWICK Panašiuose

GRASINAMUOSE BUTELIUOSE ir BLEKINESE
BRfWIO 8Y MAMfNRtFMR 8 CO., Ine., Me»»., 8RtWI«S SINCI 1878

  L

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pa3:

CHAS. LUKSIS
Realsfatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

S.BaraseričiusirSūnus
MOTERIS PAGELBIN’INKB 

Lietuvių Graborius-Balumuotojaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

C A S P E R
RAU HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. 8OU Boston 1437 
8OU Boeton 3980

■ '

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBrondoy 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Žaletskas, F. E. Zaletakaa 
Graboriai Ir Balaamuotajal.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia Serme n Ima Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Boeton 0815

80 U Boeton 2608



DARBININKAS 8
■savo tėvynę — jis negali 
būti terorizuojamas, žudo
mas, tremiamas į beribius 
Rusijos p'otus. Deja, šian
dien mes turime perdaug į- 
rodvmų, kad tai buvo ap
gaulinga viltis...I

I Bėgant i Vakarus nevi- 
Liepos 7 d. 1947 m. Mari- 7 d. užbaigė savo žemišką- lioio m”s gražioii Vokieti- 

......................... ' ja, kaip n*«T5)iėx> mūsų!
s”vi1ioti nacio; 

šūki*’’. T'nT’int ^oor^ani-' 
zuoti SS legionai
ir darbininkus darbams: 
“Jūs rarmtysito graži? ia 
Vokieti’0!” “Tpc ^pn^ite 
rūkalų ir degtinės!” Į Va
karus m”" va'Tę nproc; <r\r. 
verti. instinVtvvus Tautos 
gyvybė*? iši°’,’''rmo i?’’s- 

i’'ėiimas Vo- 
T'»*alaimėiimu 

ny’tn. Ar

Antanas Karosas
(Pranešimas iš Romos) ’ Av • • •

jampolėje mirė Vilkaviš- jį gyvenimą, 
kio vyskupas Antanas Ka- Laidotuvėse buvo Pane-iiavnimo 
rosas. iškunigavęs 64 me- vėžio vyskupas Kazimie-’ 
tus, išbuvęs vyskupu 40 ras Paltarokas, Kauno ar-į 
metu, valdęs Seinų - Vii- kivyskupijos valdytojas! 
kaviškio vyskupiją 37 me- kanauninkas Juozas Stan-j 
tus, sulaukės amžiaus 95 ’ 
metus. Palaidotas liepos 
11 d. Marijampolės bažny
čioje .kairiame šone. Šv.
Onos koplyčioje.

Šviesaus atminimo vys
kupas A. Karosas paliko 
lietuvių tautai savo ilgos 
veiklos didžių nuopelnų at- vių Mišias atlaikė Panevė- 
minimą. 
kruotas 
birž. 16. 1907. Keletą metų rijonas kun. Pijus Andziu- 
jis buvo Kauno Dvasinės lis. 
Seminarijos rektoriumi. Iš Lietuvos paduodamo- 
Atgavus Lietuvai teisę jo laidotuvių aprašymo 
spausdinti knygas ir laik- paaiškėja, kad Lietuvoje 
raščius lietuviškai, jis re- liko tik vienas vysk. Palta- 
dagavo pirmąjį Kaune iš- rokas. Panevėžy j; visos gi 
leistąjį laikrašti “Nedėl- kitos vyskupijos, būtent: 
dienio Skaitymai”. Kauno. Kaišedorių, Telšių

Jis buvo atkeltas vai- ir Vilkaviškio, yra tvarko- 
dyti Seinų vyskupiją bai. mos tų vyskupijų kapitu- 
7, 1910. Kuomet Lenkija los kunigų, 
užgrobė rytinę Lietuvos Kadangi laidotuvėse ne- 
dalį ir vyskupą ištrėmė iš buvo Vilniaus arkivysku- 
Seinų .jis apsigyveno Vii- po Mečislovo Reinio (ku- 
kaviškvje. Kadangi per ris pirmiau buvo Vilkaviš- 
paskutinį pasaulinį karą kio vyskupo pagelbinin- 
Vilkaviškis 
naikintas. 
Karosas, 
kanclerio 
Vizgirdos, 
nuošaliame 
nytkaimyje Šunskuose, ir vyskupijos kunigas valdy- dvmą XIII - XIV 
tik keletą 
mirtį persikėlė gyventi į atvykti. 
Marijonu Vienuolyną Ma
rijampolėje. i*. » J o- yj.VOO-UX 111.J, apie ligą -. '

Nors vyskupas Karosas kupijos valdytoju išrink- maskolių terorą kariant 
nuo daugel metų buvo ne- tas kanauninkas Vincen- mūsų sukilėlius, 1 
stiprios sveikatos, ir atro- tas Vizgirda, turįs mokslo Muravjovui siau č i a n t 
dė tikras paliegėlis, tačiau požymius — teisių ir filo- spaudą draudžiant i 
vyskupo pareigas ėjo iki sofijos doktoratus. Nau- knygnešius į Sibirą 
pat mirties. Dar pereitą jasis vyskupijos valdyto- miant (1795-1914 m.), ir 
rudeni Marijampolėje jis jas yra didelių administra- apie žiauria vokiečiu oku- 
suteikė Sutvirtinimo Ša- tivių sugebėjimų dvasinin- paciją 1915-18 m.__ ____
kramentą apie 1,000 vai- kas. _ laikotarpis, kada ne vien
kūčių ir suaugusių. Šįmet, 7 
Šv. Petro šventėje, birže- da Amerikos lietuviams vo gesinamas, bet ir mūsų 
lio 29 d.. Marijampolės yra gerai žinomas, nes jis tautiškumui gręsė mirti-
bažnyčioje buvo iškilmin- yra ilgesnį laiką gyvenęs nas pavojus. Dažnai pa- 
gai minėta jo 40 metų vys- Pennsylvanijoje, T 
kupavimo sukaktis. Dar tą parapijose ir veikliai daly- 
dieną solemnizantas atė- vaudavo Susivienyjimo 
jo į bažnyčią, atgiedojo Lietuvių R. K. seimuose, 
padėkos giesmę ‘Te Deum' Jo uolumo, skonio ir darb- 
ir suteikė visiems savo pa- štumo paminklas — tai 
skutinį palaiminimą, bet stilinga gotiko lietuvių 
po iškilmių trečią dieną jis Švč. Trejybės mūro bažny- 
pradėjo silpnėti, atgulė ir čia IVilkes Barre, Pa. 
daugiau nebekėlė, gi liepos

Ortodoksų Bažnyčios su- džia stovėjo virš dieviško- 
smukimas nėra beprasmis sios valdžios.

j nei atsitiktinas. Tikėjimo Aštuoniolikto amžiaus 
J dogmos pagrinde glūdi to- pradžioje Petras Didysis 
■ji priežastis, kuri privedė galutinai panaikino Patri- 
! tautą prie bedievybės, o jarchatą, įsteigdamas jo 
vėliau įsivystė į komuniz- vietoje civilinę minister •- 
mą. Ortodoksų Bažnyčia ją, vadinamą . Šventuoju 
kreipė tikinčiųjų dėmesį Sinodu, kurio vyriaus a 
vien tik į Kristų Prisikėlu- galva buvo caras.
sį. Rodos, ne pagrindinis Nuo tos dienos Rusijt s 
dalykas, bet laikui bėgant Bažnyčia turėjo du gyve- 
padarė didelę žaizdą, kuri nimus: 
atnešė mirtį.

Ortodoksų dvasininkai 
taip galvojo: Dievo Kara
lystė jau atėjusi, tad ne
bėra reikalo reformuoti 
pasauli, arba perauklėti 
žmoniją, nes “mano kara
lystė nėra iš šio pasaulio”, ėjus 
Kristus pasakė.

Panašus dalykas pasi
reiškė ir protestantizme, 

i ypač Liuterio pasekėjuo
se, kurie daro absoliutų 
padalinimą tarp pasaulie- 

| čių žmonių, nebereikalau- 
Jūsų, geraširdė Amerikos lietuvė, BALF’ui pado- jančių atsivertimo, nes 

vanotą lėlytę tremtinių dukrelė stipriai prisispaudė jau yra pilnai ant tiesaus 
prie krūtinės... Bet bijodama... kad lėlės kas neatimtų, kelio, ir Bažnyčios, kuri y- 
mergaitė pradėjo graudžiai verkti. Kaip gi gali lėlės ra jau Karalystė, 
neatimti, kada visa kita iš jos tėvelių yra atėmę?! Nu
raminta, kad lėlę padovanojo gerosios tetos ir dėdės iš

kevičius, Kaišedorių vys-j 
kupiios valdytojas prela-! 
tas Bernardas Sužiedėlis, j 
Telšių vyskupijos valdyto-’ 
jas kanauninkas Justinas j 
Juodaitis, ir apie 50 Vilka-.mas. tvirtas 
viškio vyskupijos kunigų. Įkietijos ,Ara’°imėv'mu ir 

Iškilmingąsias laidotu-!Atlanto Ar mes
nusivylę? Tain ir ne! Ta’m 
kiek mes dar vargstam toj 

i pačioj mums nesvetingoji 
Vokieti ioi ir negalime 
grįžti i laisva ir nepriklau
somą Lietuve. negalėdami 
[net drįsti laišku savo na
miškiams parašyti. Ne, 
kiek mes čia naudojamės 
demokratine laisve, gali
me ramiai miegoti be bai
mės būti na’^i iš lovų iš
vilkti ir... į Sibirą ištremti.

Būdami trem t v ie. lauk-•z 
darni ir vėl mūsų Tėvynei 
užtekėsiančios laisvės sau-j 

jaus kompaktinėj emigra-! šypseną. Jaunajai lietuvaitei dabar dar reikia pienu- kunieiiai Tad vra nės
ciioi dažnai naealvoiame ko ir vitaminų, kad sveika augtų. Reikia ir naujos suk- dedaiJ5 kunigijai, lad yra nes. ei joj, dažnai pagalvojame gražiai atrodvtu ir tik tada ii nieko nebiios reikalinga, reformuoti ir vapie musų tautos vargo Kaa .^ra?Jai ir uk taaa ji meno neoijos, ... . 7i<inAilin-il]-
kelius nuo 
Tik dabar mes pilnai su
prantame 1

Jis buvo konse- žio vyskupas K. Paltaro- 
vyskupu Kaune, kas. Pamokslą pasakė ma-

su- ku). tuomi patvirtinami 
pranešimai, 

savo kad okupantai ir arkivys-

oficialųjį (viešą 
valdžios įtakoje) ir slaptą 
vienuolynuose, požemiuo
se bei giliai tikinčiųjų šir
dyse. Reikia žinoti, kad 
rusų tauta buvo labai tvir
ta tikėjime.

Įvykus revoliucijai ir at- 
! komunizmui, Orto

doksų Bažnyčia buvo nai
kinama dėl dviejų priežas
čių: pirmiausia, kad pagal 
Marksą religija yra “tau
tų nuodai”, antra, sugriu
vus caro valdžiai, sugriu
vo ir oficialioji ortodoksi
ja.

Bolševikai paėmė viską į 
savo rankas, teturėdami 
vieną idėja: uždaryti baž- 

1 nyčias, išžudyti kunigus, 
- -- J Gi Kat. Bažnyčios mintis kovoti prieš Dievą ir pa-

Amerikos ir kad lėlės niekas neatims, jaunoji lietuvai- yra Dievo Karalystė ruošti visus visuotinai pa- 
rvto tė šluosto gailią ašarėlę ir surauktą veidelį pakeis į dai* nera atėjusi, jąpnva- šaulio revoliucijai, gne- ryio-Į._____ T___ x—.x . j ,— j------------- ., ---- lo kurti patys žmones, pa- biantis kiekvienos pnemo-

I

senų senovės.
Veidmainišku gudrumu 

leido veikti Ortodoksų 
Bažnyčiai, atidarant vieną 
kunigų Seminariją. Toji 
Bažnyčia ištikimai tar
nauja Stalinui, pilnai pri
tardama jo politikai, ypač 
Popiežiaus šmeižimui. An
tra, naudinga diplomati- 

galinga YPaž santykiuose su*- s JO daug vargo, Kol iskovo Balkanais Per Maskvos 
Patrijarchą Stalinas galės 
lengviau juos paimti savo 
“tėviškon globon”.

Pagliau ir komunistai 
suprato, kad religija nepa
naikinama, kad ji yra di
delė jėga, kuri verčiama 
jiems pasitarnauti.

Paulius Ramutis.

kai žinos, jog iš jos to viso niekas neatims. j--------  -■---------------
O kai geraširdė teta iš Amerikos pasiųs jai sukne- Vakarų Europoje santy-

visiškai
tai vyskupas ankstybesni

lydimas
kanauninko V. kūpą ištrėmė į Rusijos gi- 

apsigv v e n o lumą. Ir juo skaudesnė iš-. . . . - . - . ■----------- x -
mažame baž- vada, kad net Vilniaus prūsų lietuviu masini žu- suodand: United Lithuanian Relief Fund of America, jo žodžius:

.............................. -* amžiuo. Ine.; 105 Grand Street, Brooklyn 11, New York. Dievui, kas 
mėnesių prieš tojas negalėjo į laidotuves se, apie mongolų antplūdį,! ? 7"

apie lietuviu skerdvnes kultunn^us ir doru_s .zmoT le’ 
Mirus Vilkaviškio vys-Vilnijoj kazokams įsiver- ^yC’ k,uri<į. gali būti geri Va 

kupui A. Karosui, tos vys- žus (1655-61 m.), apie ilgą °S’ _ ________ __________ ______

korikui Brazilijos bei kitų valsty- liavos Dėdės Šamo kraštą, lygtės, ir įrodė, kad du vi- 
t Ibių piliečiai, galį duoti kuriam likimas pavedė su-skirtingi dalykai, ku- 
ir žymų kultūrinį įnašą, tvarkyti pasaulį ir suteik- rje tačiau privalo paduoti 

tre_; vienok mes perdaug nesi- ti visoms tautoms ramybę vienas antram ranką ir ei- 
"’žavim tokiais epitetais, ir taiką. Ir tai mus stipri

nęs anot mūsų rašytojo na mūsų ir mūsų Tėvynės
i esame “sau sunkiausiose valandose.

žmonės ir norime, kad Edvardas Kamėnas
i pasaulis į 

mus žiūrėtų ne vien kaip į ----- - --------
£ gaivalingo kraujo trans- Oi tu mano žirge 

fūziją kitoms tautoms, bet..... ...

tyliuosius Lie- ir dėdė geradaris BALF’ui paaukos pienukui bei vi- kiavimas tarp Bažnyčios
ir valstybės buvo aiškiai

Laukia lietuvaitė Jūsų dovanų. Jas siųskit adre- atskirtas pagal Išganyto- 
“Kas Dievo 

Dievui, kas ciesoriaus — 
ciesoriui”. Bažnyčia turė-

tuvos istorijos puslapius, taminams tada aišku nebus ko vergti.
kurie mums byloja anie

, žmoniška ir 3
, kurie gali būti geri Vakarų demokratija. Y-jo savo teises, t. y., nusta- 

Kanados pač mes daug vilčių deda- tė aiškią liniją tarp dva- 
Argentinos, me į. daugiažvaigždės vė- si§kos ir žemiškos kara-

. Tai buvo Y>dū?°.: mes- žmones r~ 
Kanauninkas V. Vizgir- mūsų valstybingumas bu- kultūringasis

O J Utį T V I Ukji B_7CA- . . • • . • « • • LL

lietuvių galvojame, kaip šiandien >r kaiP. > alkl.nal susPe"- 
ai daly- atrodytų Europa jeigu ne du°tos. kultunngos vals- 
enyjimo be Didžiosios Lietuvos Ku-i1^8 lr taato! bendr“°-i 
■imliose nioiailrefi-ine velitovn ooiio. menę j LietUVOS pilie-.

Po Trijų Mėty

nigaikštijos valdovų pada- ,. 
rytų klaidų, Vilnius nieka
da nebūtų matęs priešų į- 
gulų ir būtų vis kilęs ir 
švietęs Lietuvai ir Euro
pai kaip humaniškos ir pa- 

J. J. J. zangos valstybės sostinė...
i Po pasigėrėtino atgimi
mo ir sužydėjimo 1918-40 
j m. Lietuva šiandien išgy-

ems.
Pasiruošę išvykti 

niškon emigracijon, 
mums dar nėra galima 
grįžti laisvon Tėvynėn,! 
mes nenorime būti išren
kami kaip darbo arkliai ■ 
turguje (kanadiečių komi
sijos renka mūsų vyrus

žmo- 
jeigu

(Laiškas iš Europos)

j---- - ------------------’ —----- ------------ ------ ---

vena kartotiną baisiausią miškų darbams kaip čigo-I 
tragediją. Vyksta jos ga- nai arklius pirkdami —' 
įlutinas nulinčiavimas, iš-net ir į dantis žiūri!). Mes 
nipkinima« eimaikinimas. nacirv7p savn ipcrnmic nri.

Oi tu mano žirge, 
Žirge juodbėrėli.
Oi ko nusižvengei. 
Vėlai vakarėlį?

Oi ko nusižvengei. 
Juodbėras žirgeli. 
Ko dairais aplinkui 
Į dulkėtą kelią?

Šis kelias į Vilnių, 
Gedimino pilį.
Kur garsiausi amžiai 
Užmigdyti tyli.

Nedrebėk, žirgeli, 
Mes į Vilnių josim; 
Gedimino pily 
Vėliavą iškelsim.

ti lygiagrečiai, nepasto- 
jant kelio. Tas skirtumas 
paeina kaip tik iš bažnyti-’ 
nės drausmės, kuri nesu-* 

į derinama su pasaulinės 
valdžios drausme. Bažny-' 

i čia remiasi Dievo autori- 
tetų, o valstybė savo val- 

1 dovo galia.
Popiežiai niekados nesu

abejojo, kad jie neturėtų 
Į supremacijos teisių, t. y., 
i nebūtų aukščiau pasauli
nės valdžios. Gi Rytuose, 

■ ypač Maskvoje, Bažnyčia 
buvo imperatoriaus žinio-

: je, reiškia, laikinoji vai- cevičius, 1929 m. Kaina— 20c.

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas Nagomoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi. Kai
na — 35c.

Pamaldi* Vadovėlis.
Sudarė ir išleido kun. J. Kon-

I

------------------ niekinimas, sunaikinimas,
Koks stiprus buvo lietu- neturėjo simpatijų lietu- tautos žudymas. Tėvynėje 

vių tikėjimas Vakarų de- viams dėl jų rezistencinio,likusieji kiekvieną valan- 
mokratija ir ’
Charta — ryškiausiai įro- lio pabėgėlių antplūdžio, arba miršta lėta mirtimi
dė lietuvių laikysena laike Vargais negalais apie 150,-j ištremti į tolimus Rytus,
paskutinio karo tiek prieš 000 lietuvių visais keliais nesulaukdami Atlanto__ ______   _______
sovietus, tiek prieš nacius, prasiveržė pro nacių už-Chartos ir garsiųjų Tru- rai kaip žmonės, kaip su- 
Nei geruoju, nei piktuoja tvaras Rytprūsiuose, kur mano laisvės punktų įgy-jverenės valstybės piliečiai, 
ir klasta nepavyko abiems dalis buvo nuvaryta apka-įvendinimo, — tos Chartos, Mes bijomės, kad pav., pa- 
okupar.tams palenkti lie- sų kasti, 
tuvių tautos valios ir įsi
gyti simpatijų. Tai patvir
tino 1944 m. liepos 3 — 
spalių 17 dienos. Kada lū
žo Rytų frontas ir raudo
noji banga priartėjo Lie
tuvą, lietuviai ryžosi ge
riau trauktis į Vakarus
per 
kietiją, kad per ją pasie- turėjo tie lietuviai, ku- 
kus anglosaksus, negu dar riuos sovietai rado šiauri

pasiryžę savo jėgomis pri- pajūriais 
sidėti prie mūsų naujų te-j ______
vynių gerovės ir kultūros, Pajūriais .pamariais

Senelių Prieglaudos Šventinimas
Ir Naujos Anglijos Lietuvių

ISVA2IAVIMAS ’
Atlanto veikimo ir bijojo perdide- dą dreba dėl savo gyvybės bet ir patys turime teisę, jOja šaunių karių pulkai.

r i:.. ___..u. 1^+- „ j  . ...žmoniškumas Skamba daina — jūros banga: 
Amžiais bus laisva Lietuva!

jeigu dar 
vyrauja, reikalauti, kad
.mes būtume vertinami tik- Marš, marš, marš, marš, marš,..

_ • t • V —_____ •___ 8____•___

I Saulės spinduliais nušviesti 
Vėjo glostomi nuo marių —

Bėgo lietuvių dėl kurios Amerika ir visa tekę Prancūzijon nebūtu- ^es,.žygiuo?a"ieP“™?™’ 
prasčiokai, j Vakarų demokratija kovo-me išduoti sovietams, kad Placiais ir zydinciais laukais-šviesuomenė ir 1 . . .

bėgo tarnautojai ir amati- jo ir laimėjo. Mūsų būklė patekę Brazilijon, mus ne- Jojam mes pro gelmes — 
ninkai. bėgo ūkininkai ir,taipgi nepavydėtina. Prieš ištiktų panašus anų metų Jūra mums kelias platus, 
darbininkai. Liko tik tie, akis turime neaiškų ryto- (nepriklausomybės 
kurie nespėjo ir negalėjoĮjų, mūsų geradarių savais 
pajudėti iš vietos. Žymi Išskaičiavimais paremtą 
dalis pabėgėlių kelyje bu--imigraciją, kurioj mūsų 
vo pavyta ir grąžinta at- laukia nutautėjimas ir iš-

bombarduojamą Vo- gal. Dar daugiau baimės sigimimas.
Nors mūsų (tremtinių) 

“markė” tarptautinėj rin- 
kartą patekti sovietų te- nėję ir centralinėje Vokie- koj pakilo ir apie mus, y- 
roran, nežiūrint, jog Lie- tijoje. Dažną lietuvį sulai-pač apie pabaltiečius, gir- 
tuvos - Vokietijos siena kė mintis, esą juk vien užidime gražiausių atsiliepi- 
buvo uždaryta, nes naciai tai, kad jis lietuvis, myli'mų, kaip apie “gero tipo,.

me- Su šypsena, karo daina, 
tais iš vykusių jų) lietuvių Skiname į laisvę kelius, 
emigrantų likimas, kai jie 
pateko į sauvališką fazen
dų savininkų vergiją... 
Nors ir koks žiaurus bar
baras valdo žymią Euro
pos ir Azijos dalį, mes no-1 
rime tikėti, kad gyvename 
kultūringame XX-me am
žiuje. Mes dar tikime auk
šta krikščioniškąja mora-

Kelias tolimas, bet mielas,
į Džiaugsmas kuria dainą sieloj; 
i Mes žygiuojame pirmyn,
i Plaičais ir žydinčiais laukais.
i
Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai. 
Skamba daina — jūros banga: 
Amžiais bus laisva Lietuva!

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Kieme
Thatcher Street Brockton, Mass.

Labor Day-
Rugsėjo - Sept. 1 d., 1947

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

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

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

P. Babickas, prisidėsite įrengimui Senelių Prieglaudos.


