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Prez. Truman savo “nepoii- 
tiškoje” kelionėje nuo Atlanto 
iki Pacifiko padarė keletą savo
tiškų pareiškimų. Pavyzdžiui, 
jis pasakė, kad dabartinis Kon
gresas esąs aršiausias Ameri
kos istorijoj. Pasakė, kad Chi- 
cagos Tribūne ir Spokesman - 
Reviev esą aršiausi Amerikoe 
laikraščiai. Bet tur būt savotiš- 
kiausias jo pasakymas yra tai 
jo komplimentas Stalinui. Prez 
Truman pasakė, kad “Old Joe”, 
tai yra Stalinas esąs prakilnus 
žmogus, bet ant nelaimės jis e- 
sąs politbiuro kalinys.

Nabagas tas Džiovas. Ir koks 
jautriaširdis tas Trumanas.

•

Kalifornijos universitete Prez 
Truman nurodinėjo, kaip nesa
vanaudiška esanti Amerikoe 
užsieninė politika. Girdi, Ame
rika ėjusi karan be minties pa
sigrobti svetimų žemių, o kad 
tik užtikrinti pasauliui tverian
čią taiką. Amerika tą įrodžiusi 
įkurdama Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, prisidėdama su 20 
bilijonų dolerių padėti kitoms 
tautoms ant kojų atsistoti. Sa
kė Prezidentas: “Amerikos do
leriai gausiai buvo investuoja
mi į taikos reikalus, nes mes ži
nome, ko verta taika. Mūsų vei
kimas taikos reikaluose neturi 
lygaus istorijoj”.

Tie žodžiai primena parizie- 
jaus maldą: “Ačiū Tau, Dieve, 
kad aš nesu toks, kaip anas 
muitininkas...
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S,LA Mm takteta
S.L.A. Šeiminis bankie

tas įvyko birželio 23 d., 
Copley Plaza viešbuty. 
Dalyvavo virš 300 žmo
nių (318).

Bankietas pradėtas mal
da, kurią atkalbėjo klebo
nas kun. P. Virmauskis. 
Programą vedė adv. Ka
zys Kalinauskas. Kalbėjo 
Lietuvos Konsulas adv. 
A. O. Shallna, Dr, Jaki
mavičius, Leit. Guberna
torius Arthur W. Coo- 
lidge, Jung. V. prokuroras 
William T. McCarthy ir 
teisėjas W. T. Laukaitis. 
Dainavo solo muz. Rapo
las Juška ir Charlotte 
Shork - šarkiūtė. Jiems 
akompanavo A. Totaro- 
nytė. Po bankieto buvo 
šokiai.

Leit. Gub. Coolidge de- 
tališkai išvardino Rusijos 
pildomus baisius žiauru
mus naikinant lietuvių 
tautą. Pasakė kad jo pa
stangos išgelbėti iš Sibi
ro, Worcestery gimusią 
augusią lietuvaitę Šalte- 
niūtę - Čameckienę nepa
vykusios. Kad jis tik ne
senai gavęs iš Statė De
partamento laišką, prane
šantį, kad jiem nepavykę 
nieko tame reikale pada
ryti.

Prokuroras x McCarthy 
pakompiimanta v t s a<v.

reikaluose nėra nei garbingi*, 
nei išganingas. Tiesa, Amerika 
paskelbė Atlanto Čarterį. Bet 
jį hitleriškai padėjo į šalį. Ir 
siekė pasaulinės pastovios tai
kos pataikaudama Maskvos 
Molochui, paaukuodama jam 
Europos vidurio tautas. Ame
rikai problema susidarė tik, 
kai Maskvos Molochas parodė, 
kad jam toli gražu negana to, 
ką Amerika jam paaukojo. 
Maskvos Molochas nori, kad A- 
merika jam dar daugiau auko
tų ir kad galų gale save jam 
paaukotų. To jau buvo per
daug ir Amerikai. Tą pasakė ir 
Prez Truman savo kalboj Ka
lifornijos universitete. Nurodė, 
kad Maskvos Molochas negerai 
darąs, kad lendąs į Graikiją, 
Korėją ir kitas dar nepagrob
tas tautas. Kaltino Rusiją ag
resijoj, bet pakartotinai tikrino, 
kad Rusijai į derybas durys 
visada atviros ir nei žodžio ne
tarė apie išlaisvinimą tautų iš 
po geležinės uždangos.

Tai va kaip gera būti raudo
nu agresorium. Kas kita būti 
rudu agresorium. Nugalėti, be
ginkliai rudieji agresoriai se- 

* niai iškarti. Dabar kariami jų 
bernai. O raudonieji agresoriai, 
prisigrobę svetimų žemių, dar 
ir dabar šienaujasi ir tebėra 
garbėje.

•

Balsai už taiką Amerikos va
dų tarpe daugėja ir didėja. Už
simena ir apie derybas su Mas
kvos ponais dėl taikos. Kalba
ma apie pastovią, tveriančią 
taiką. Apie sąlygas tokios tai
kos nei iš tolo neužsimenama. 
Ar galima prileisti, kad einant 
prie atnaujinimo taikos derybų 
su Rusija būtų reikalaujama, 
kad ji ištrauktų savo driskius 
iš pagrobtų žemių? Nereikia 
eiti pas burtininkę, kad sužino
ti tikrą atsakymą. Tokio parei
kalavimo nesulauktume. Taip
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, Sekmadienį,* birželio 27 Pirmadienį, birželio 28 
d., 10 vai. rytą, Šv. Petro d., 10 vai. rytą, Hotel 
lietuvių par. bažnyčioje, 'Statler, Park Sųuare, 

Bostone, prasidės Seimo 
pirmoji sesija, kuri bus 
atidaryta trumpa įvados 

įkalba, malda ir Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

Tos dienos vakare (7:30 
vai.) įvyks muzikos, dai
nų ir šokių festivalas Mu- 
nicipal Building svetainė
je, So. Bostone, vadovau
jant p. Onai Ivaškienei.

Antradienį, birželio 29 
d. Seimo sesijoms laiką 
nustatys pats Seimas, o 
7:30 vai. vakare Hotel 
Statler, Bostone, įvyks 
šeiminis bankietas. Prin- 
cipąlūs kalbėtojai bus J. 
E. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., Kon- 
gresmanas John W. Mc- 
Cormack, ir Insurance 
and Banking Komisijonie- 
rius Charles F. J. Har- 
rington. Muzikalę progra
mą išpildys Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos 
choro grupė iš Lawrence, 
Mass., vadovaujant muzi
kui Algiui Šimkui.

Trečiadienį, birželio 30 
d. tęsis seimas ir uiai- 
boigs liepos 1 d.

mą ir linkime geriausių 
sėkmių!

So. Boston, Mass., prasi
dės mūsų didžiausios fra-

New York — Mokyklų temalinės organizacijos— 
i viršininku taryba uždrau- Lietuvių R. K. Susivieny- 
tdė platinti savaitini žur- mo Amerikoje 56-sis Sei
nai, “The Nation” *17...
Yorko viešose mokyklose 
dėl to, kad tame žurnale 
tilpo visa eilė anti-katali- 
kiškų straipsnių.

Taryba dauguma balsų 
nutarė to žuma'o prenu
meratų nehentnaujinti. 
Sveikintinas žygis.

J. E. Vyskapas Johnl-WrighŲD.lDw 
nuoširdūs mūsų tautos užtarėjas, LRKSA 56-jo 
Seimo iškilmingose pamaldose, sekmadienį, 
birželio 27 d., 10 vai. rytą, Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, W. Fifth St., So. Bostone, 
pasakys atitinkamą pamokslą.

New mas iškilmingomis pamal
domis.

Šv. mišias atnašaus 
kun. J. Baltusevičius iš 
Scranton, Pa. Pamokslą 
pasakys J. E. vyskupas 
John Wright, D. D. anglų 
kalba ir kun. Pr. M. Juras 
pasakys pamokslą lietu
vių kalba.

1 Tą pačią dieną po pietų 
Romuvos parke, Brock
ton, Mass. įvyks lietuvių 

Londonas — Komunistų sporto olimpiada ir pikni- 
gorilos jau yra pavogę kas, vadovaujant p. Leo- 
10,000 graiku vaiku ir iš- nui P. Smelstoriui ir B. 
gabenę juos į kaimynines Kudirkai, 
komunistines šalis auklėti 
komunistiškoje dvasioje.

Pats jų vadas Markos 
Vafiades savo rašte Jung. 
Tautų sekretoriui Trvsrve 

i Lie pareiškia, kad “10,000 
vaikų tapo perkelta į de
mokratines šalis” — reiš
kia komunistines.

KOCIT"!^ l~ O^vcgį 
10,000 Va&ij
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Dievo ir savo; Bažnyčios 
Įsakymų ir toje dvasioje 
auklėti savo .šeimas, tuo
met mums nebūsią pavo
jaus nuo komunizmo ir 
despotizmo. Rap.

Imtrak
Lake Subccm, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai nepavyko priimti 
Jungtinių Valstybių plano 
-dėl atominės kontrolės pa
sauly. Tam pasipriešino 
Rusija. ■ \

Jos atstovas Gromyko 
paneigė daugumos norą, 
pridėdamas savo 26-tą 
“Veto”.
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Showhegan, Maine—At
stovų Buto narė Margaret 
C. Smith didele didžiuma 
balsų laimėjo šios valsti
jos Respublikonų partijos 
nominaciją. Tos vietos sie
kė ir dabartinis, populia
rus Maine gubernatorius 
Hildred, bet prieš p-nią 
Smith pralaimėjo. Nomi- 
navimas yra lygus išrinki- bes ir LDS Centro pirmi- 
mui toms pareigoms šioje ninkas ir kitų mūsų cen- 
valstijoje.

Phlladelphis, Pa. —Res- E. Dewey gaus daugumą 
publikonų partijos seimas trečiu balsavimu, 
eina prie užbaigos. Ket- Massachusetts valsty- 
virtadienį, birželio 24 d. bes atstovai yra susiskal- 
yra svarbiausia, nes ren- dę. Gub. Bradford laikosi 
karnas tos partijos kandi- už Dewey. 
datas į Prezidentus. New -----------------
Yorko Gub. Thomas E.1 PrfėŠ ŽvduSs
Dewey, kaip tik buvo per-į ;

d?,U?.bab T<-1 Aviv, Izraelis-Tarp
sų, bet dar neužtektmaiJtataėU rinkimus. Yra ir kąnuomenes Haga- 
daugiau kandidatų _ Se- 
natoriai - Taft, Vanden- ™ berg.Stassen . Z7“ Leonu iStikoajvaaosn; . ginkluotas susirėmimas.

Seime yra 1094 balsai, Haganah apšaudydama 
' ir kad laimėti rinkimus, laivą gabenantį amuniciją 
, tai reikia gauti mažiausia minėtos organizacijos ko- 
. 548 balsus. votojams jį padegė. Užsi-
1 Spėjama, kad Thomas degęs amunicijos laivas 

sukėlė miesto gyventojuo
se paniką. Žmonės bijojo 
jo sprogimo.

Sulig žydų - arabų pa
liaubų sutarties ginklai ir 
amunicija negali būti Pa- yra skylėta, iš kurių daž- WVOM—1600 kilocycles — WESX—1230 kilocycles 
lestinon įgabenami, o šis'nai veržiasi karštas, ver
teivas vežė 600 tonų amu- dantis oras su didele jėga, 
nicijos, todėl Izraeliaus 
kariuomenė Haganah bu
vo priversta jį sulaikyti, d., š. m. visi Naujos Ang-

Kun. Pr. M. Juras,
Šv. Pranciškaus lietuvių 
par., Lawrence, Mass., 
klebonas. Kunigų Vieny-

Seiman atvykę atstovai, 
jeigu reikia kokių nors 
informacijų, galite kreip
tis į “Darbininko” Admi
nistraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-2680.

Darbini

f

Norim Volanu Uqni 
Įjlaiyii OdnMnnilll LlCniivS
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JUGOSLAVAI NEPALEIDŽIA 
AMERIKOS KARIO

Roma, Italija — Čia pla
nuojama, su amerikiečių 
kapitalo pagalba įjungti 
volkanų požemio ugnį ga
minimui elektros.

Vieta jau parinkta mies
tely Larderello, netoli 

| miesto Sieną, nes čia žemė

tralinių organizacijų val
dybų narys ir yra buvęs 
LRKSA Dvasios Vadu. A- 
tidarant LRKSA 56-jį Sei
mą iškilmingomis pamal
domis sekmadienį, birže
lio 27 d., 10 vai. rytą, Šv. 
Petro lietuvių par. bažny
čioje, So. Bostone, pasa
kys pamokslą lietuvių 
kalba.

Pisiulynil
New York — CIO unijos 

atstovas pareiškė, kad jų 
unija priima General E- 
lectric firmos pasiūlymą 
pakelti darbininkams al
gas 8 nuoš.

Tas paliečia apie 125,000 
darbininkų, šiuo pasiūly
mo priėmimu išvengta 
streiko.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RADIO VALANDA

Manchester, N. H. — 
Karo Departmentas pra
nešė Charles S. Saulnier, 
kad jo sūnus, Amerikos 
karys veteranas, yra pa 
imtas Jugoslavų nelaisvėn 
ir ten nuo birželio 15 te
belaikomas.

Karo Departmentas iš-
• _________ m. a — __ *   I

mis reikalaudami darbo 
ir duonos. Laike parada- 
vimo įvyko keletą susirė
mimų su policija. Sekmadienį, birželio 27

Mms PaHo

ŠEŠTADIENE RADIO PROGRAMA
šeštadienį, birželio 26 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

lietuviška radio programa. Lietuviškos liaudies dai-
Dėlto ir kilo žydų prieš lijos keliai veda j Olimpit nos’ muzikos kuriniai ir pranešimai plauks oro bango-
žydus kova.

i u jos Kenai veaa į vn 
Idą, Brockton, Mass.

Sulig Bureau of Labor 
Statistics Washingtone,

reiškia apgailestav i m ą, pranešimų, reikmenų kai- 
kad negalėjo išrūpinti jo pos vidury praeito gegu- 
išlaisvinimo. iės mėnesio buvo aukš-

------- - *Ul 1 ■ ičiausios. Nuo 1939 m. jos 
ReUlIlIa tate Ir VttMS pakilo net 69 nuoš.

----- I ' ■ ■■ ■

Rusija Sušaukė Slaptą Konfe
mis į visų namus.

Kalbės p. Leonardas šimutis, ALT ir LRKSA pir
mininkas, ALRK Federacijos Centro sekretorius ir 

i “Draugo” vyriausias redaktorius.

renciją Vokietijos Klausimu I Sekmadienį, birželio 27 d., 9 vai. rytą iš WV0M 
(1600 kilocycles), Brookline vėl išgirsime lietuvišką 
radio programą. Kalbės svečias kalbėtojas.

Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX (1230
Neapolis, Italija — 

15,000 karo veteranų, pa
radavo šio miesto gatvė-

Po Pietinis Lairaštis Tapo 
njTRICIRMI

K

Varšuva, Lenkija — i darbotvarkė laikoma di-'
Sovietu Rusiios valdžia'džiausioie slantvbėie bet kilocycles), Salėm, Mass., išgirsime gražių lietuviškų Rvtiniiv ™ dainų, muzikos kurinių ir pranešimų.
Europos aštuonių valsty-'siūlys sudaryti vokie- J *?"*? kn”-1^ Viktor“ CMžitaas. OFM, H

Kennebunkport, Maine.
Pasukite savo radio rodyklį ant 1230 ir 1600 kilo- 

- _, _ „r_ ------------—  ------- Konferen-'vakarų valstybės vakari- cycles ir klausykite lietuviškų radio programų iš Sa-
čiomiz Amerikoe saugumui ir bar vadinsis “The New cija vyksta septyniolikto nėję Vokietijoje. lem ir Brookline sekmadieniais ir šeštadieniais.

New Yorko dienraštis bių, kurias ji kontroliuo- čiams valdžią jos zonoje, 
plčstųsi skersai k išilgai viso(vardu “PM” pakeitė var-; ja,. užsienio ministerių kaip kad yra padariusios 
pasaulio ir tai vis sa grsaian- dą ir tapo rytmetiniu. Da-į konferenciją. y—<------—*-------——t—s
čiomis Amerikos saugumui ir bar vadinsis “The Newcija vyksta septyniolikto nėję Vokietijoje, 
jos interesams pasėkomis. Te- York Star”. Nesenai to šimtmečio karališkame 
pasirodo, kad raošonųjų agre- laikraščio savininkai pa-1 paloc i u j e, Wilanow’oj

i. na. TM_____ 1^.. lt-_ a..l ____a._____

’» •

lem ir Brookline sekmadieniais ir šeštadieniais. 
Skelbimus, pranešimus, sveikinimus iš anksto

kalavimo nesulauktume. Taip pasirodo, kad raMonųjų agre- laikraščio savininkai pa- Daloc i u j e, Wilanow’oj, Rusija beabejo sudarys siųskite arba asmeniai priduokite šiuo adresu:
dalykams esant, mūsų pageida- aortų garbinteMs ir jiema pa- sikeitė. Pirmiau jis patai- septynios mylios nuo Var- iš visų savo kontroliuoja- 
vimas tegali būti tas, kad Mas- taikaviuas neapsiaioMjo. 14------ —1—1 4---------’«—- - 1— —. . .. . .
kvos agresija didėtų ir kad ji

Ikavo Maskvai bei komu- šuvos. Imu valstybių bloką kovai
matiniam elementui. I Nors šios konferencijos prieš vakarų valstybes.

IJTHUAN1AN RAMO HOUR
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-2680 arba NOnrood 7-1449



Adv. Jonas J. Grigalius,
taip pat 

pinigų re

įvairios žinias

u . r
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RUSIJAI VISAI UŽDARĖ 
KELIUS Į BERLYNĄ 
 ♦----------------------------------

Berlynas, Vokietija — 
Sovietų Rusija visai užda
rė geležinkelio kelius iš 
Vakarų zonų važiuojan
tiems traukiniams su 
maistu ir kuru į Berlyną, 
kada Jung. Valstybės. 
Anglija ir Prancūzija įsa
kė vartoti mieste naujus 
pinigus. Rusai 
praveda savo 
formą.

Komunistai 
čių koncertą
miesto seimely j. 
seimelio nariai atmetė ru
sų kontrolę.

Dabar iš vakarinės Vo
kietijos zonų galės prista
tyti maistą ir kitokias 
reikmenis Berlyne gyve
nantiems Jung. Valsty
bių, Anglijos ir Prancūzi
jos žmonėms tik lėktu
vais.

sukėlė ka- 
Berlyno 

kai to

VVashington. D. C. —Fe- 
deralio Teismo teisėjas T. 
Alan Goldsborough pra
šalino teismo draudimą 
L’nited Mine tVorkers uni
jai streikuoti.

Draudimas prašalintas 
rekomenduojant Teisin
gumo Departmentui.

t privalomas visiems žmo- 
Įnėms — mylėti Dievą la
ibiau už viską, o artimą 
kaip pats save.

į Apaštalavimo darbo sri
tis yra įvairi ir plati, kaip 
įvairūs yra žmonijos gy
venimo būdas ir reikalai. 
Bet Katalikų Akcijoje pir
moje rietoje reikia auklė
ti žmogų Kristaus mokslo 
dvasioje, kad jis taptų 
tikras krikščionis savo 
mintimis, valia ir troški
mais. Pasiruošę, pamal
dūs. geri Bažnyčios ir šei
mos nariai yra geri šalies 
piliečiai. Jie Katalikų Ak
cija įneša į visuomenę 
Kristaus viešpatavimą.

Buenos Aires. Argenti
na — 300.000 krautuvių ir 
ofisų darbininkų išėjo į 
streiką reikalaudami algų 
pakėlimo. Tas streikas 
suparaližavo ši didmiesti.

Sustiprinta policija pa
truliuoja gatves.

K. A. APAŠTALAVIMAS
---------------------------- I

<Kun. Pr. M. Juro. Kunigų Vienybės ir LDS Cen
tro pirmininko, kalba, pasakyta pradedant Lietuvių 
Katalikų Radio Valandą naujoje WVOM radio stoty
je. Brookline. Mass.. sekmadienį, birželio 20 d.. 1048).

Dėkoju p. Antanui Knei-Į 
žiui už suteiktą man pri-j 
vilegiją ir garbę pirmuti
niam prabilti į gerbiamuo
sius radio klausytojus iš 
naujos radio stoties. Šia 
proga noriu išreikšti Tam
stai, p. Kneiži, atitinkamą 
pagarbą už tai, knarkusį 
nuo savo tiesioginių re
daktoriaus pareigų laiką 
ir sugebėjimą paskiri Ka
talikų Akcijos darbui per 
radio. Kas savaitę duodi 
progą lietuviams, išblaš
kytiems tarp kitataučių, 
išgirsti radio bangomis 
gy^’ą lietuvišką žodį. Tam 
tikslui pašventį daug lai
ko ir lėšų. Neatsižvelgi 
net į nuostolius, bile tik iš 
to yra Dievui garbės ir 
lietuviams naudos. Sveiki
nu už dedamas pastangas 
paskatinimui tautiečių gy
venti tuo dvasiniu gyve
nimu. kurį atnešė į pasau
lį Gerasis Ganytojas. Nes 
įterpdamas religinio turi
nio kalbeles į savo katali
kiškoje nuotaikoje radio 
valandėles, sieki socialinio 
ir religinio tikslo. Tams
tos veikimą galiu pava
dinti religiniai socialiniu 
veikimu.

Popiežius Pijus XI yra 
pasakęs, jog “visi geri 
darbai, ypatingai daromi 
artimo labui iš krikščio
niškos meilės, yra tam 
tikra prasme apaštalavi
mo priemonė. Kilnus yra 
visoks apaštalavimas: ge
ras artimui pasakytas žo
dis. gražus jam duotas 
f>avyzdys, visas doro šven
to žmogaus asmuo; galin
ga ir graži apaštalavimo 

'monė gražiai krikščio
niškai tvarkoma šeima, 
g<- roję dvasioje vedama 
mokykla: šventas yra
darbas ir vienam tyloje 
melstis jž žmonijos su
krikščionėjimo reik a 1 ą, 
padėti kitų dirbamam a- 
paštalavimo darbui, pare
miant jį kokiu nors būdu. 
Bet. iš visų šių darbų yra 
gražiausias Katalikų Ak
cijos darbas. Jame pasau
liečiai. pasirinkę Kristų 
sau vadu, Bažnyčios hie
rarchiją darbų teisingumo

aš pradėjau nekęsti tų ryt
mečių, kurie prasidėdavo 
su triukšmu ir profanaci
ja. Jūs paimate jūsų mai
šą, užsimetate jį ant pečių, 
nešatės jūsų “katelok” ir 
nuvargusiu žingsniu išei
nate į stepę, lydimi sargy
binių durtuvų.

Ten nebuvo jokių laisvų 
dienų, mes galėdavome 
švęsti tik tada, kada moti
na gamta parodydavo 
mums simpati jos ir apdo
vanodavo mus smėlio arba 
žiemą sniego audra.’*

“Aš niekad neužmiršiu 
tų lagerių baisumų”, sako 
Dr. E. Feflix, vienas iš bu
vusių kalinių.

“Netgi, jei jūs studijuo
jate Rusijos bausmės įs
taigas ir jei jūs esate apie 
tas darbo stovyklas daug 
girdėję ir skaitę, jūs nie
kuomet negalėsite pilnai 
suprasti jų baisumo. Aš 
niekad negalėsiu užmiršti 
nė mažiausių mano išgy
venimo smulkmenų.

Jei jūs paklaustumėte 
manęs, kas yra Mogiausia 
kalinio gyvenime, — aš 
nežinočiau ar administra
cija, ar kriminalistai kali
niai bei prižiūrėtojai.

... jūs kenčiate nuo tų 
jus apsupančių banditų 
veiksmų, daugiau, kaip 
nuo administracijos valdi
ninkų.

Jie vagia jūsų daiktus, 
jie užima jūsų guolį bara
kuose, jie stumdo jus dar
be, ir ten nėra jokios jėgos, 
kuri galėtų jus apsaugoti.

... Jūs būsite paprašyti 
ką nors kuriam iš banditų 
padovanoti, — ką nors ver
tingo, pav. šitą paltą. Jei 
jūs atsisakysite, jūs būsi
te pereektejmae ir ge«*- 
sitėš; kad nepaklausėte jo 
“patarimo”, jei jūs sutik
site su jo “pasiūlymu”, jūs 
turėsite jo apsaugą, bet ri
zikuosite sušalti darbe.

Vieną šaltą žiemos dieną, 
mes dirbome miške. Kri
minalistai užkūrė ugnį ir 
šildėsi apie pusvalandį. Jie 
sėdėjo prie ugnies, tuo tar
pu kai mes-pdlitiniai - tu
rėjome stovėti antroje ei
lėje, aš turėjau gabalą 
duonos kišenėje ir todėl 
paprašiau teisti ją prie ug
nies padėti, kad atšiltų. 
Jie leido, bet aš savo duo
nos daugiau nebemačiau”, 

(Bus daugiau)

Šv. Petro Keturių par. (So. 
Bostone! klebonas, LRKSA 56- 
jo Seimo Rengimo Komiai joe 
Dvasios Vadas ir patarėjas. 
Nežiūrint to, kad dabartiniu 
metu yra daromas pagrindinis 
remontas jo vadovaujamos pa
rapijos bažnyčios, kleb. kun.
A. Virmauskis labai daug dir
ba ir sielojasi. 1
Seimelio :
būtų iškilmingiausios. Jis pa- pavirinti Kadangi' iškilmingiausias ir sekmingiau-

T P - ------------------------o. .

Į Šią savaitę adv. Jonas J. Gri-1 
’ galius ir jo šeima pergyvena di-'

LRKSA 56-jo Seimo Rengimo Metropolitan Distrikto Komiai-'

Popiežius Pijus X aiš
kiai pabrėžė, kad “tik į- 
gyvendinę Jėzų Kristų 
mumyse mes galėsime 
lengviau Jį grąžinti šei
moms ir visuomenei. Dėl 
to, visi tie, kurie yra pa
šaukti vadovauti, arba 
kurie pasiaukoja katali
kiškai akcijai, turi būti 
išbandyti J 
tikėjime įsitikinę, pagnn- pramogose. Kaipo parapijos 
diniai susipažinę su reli- šeimininkas kviečia visus, at- 
gijos dalykais. Bažnyčiai vyįfugjus į Seimą, jaustis kaip! 

i

Komiai jos ko-pirmininkas. bu-! Jomenus. LRKSA 56-jo Seimo
Lietuvos Vyčių Centre pir- R“»imo Komisijos pirminio- 

mininkaa sumanus ir sčtaun- visuomenininkas,
gu tonierius. BALF IT-joi““®* K«,tre& Komisijos 
akydavo pirmininkas, buvęs' valdybos na-|
LDS Centro valdybos narys, I-178 * kiOi *1

. lyra buvęs valdybose. Jis labai, žymus veikėjas ir visuomem- . . . . ,* sumaniai vadovauja, kad musų
į organizacijos —

i . i v

kad LRKSA ninkas, labai daug darbuojasi,1
atidarymo pamaldos. visi atvykusieji j ^Seimą at-: LRKSA Seimas Bostone būtų
minaiHIlsios. Jis Pa-! . - a —.  . ___: * ičlrilminoritiliciac ir c^lrmin<rian_

kvietė J. E. Arkivyskupą Ri-Į Jaunuoliu!
chard J. Cushing. D. D., J. E. ** *** LRKSA 94 Jaunuolių- 
Vyskupą John D . Wright, 'D.D.

j ir kitus įžymius dvasiškius da-
kuopos raštininku, tai jo di-

> £OUU0 u ocuua ui-,

džiiusiiK troškimas, kad Seime delį liūdesį, nes mirė jo žmonos • 
katalikai, savo lyvauti pamaldose ir šeiminėse dalyvautų daug jaunuolių. I sesuo. Giliai užjaučiame.

Kaipo parapijos 
l visus, at-

[sesuo. Giliai užjaučiame.

prižiūrėtoją, risi po viena 
vėliava, vadovaujami vie-j 
nu šūkiu, vieningai —ran
ka į ranką stoja, kaip 
tvarkingos karių eilės į 
gražiausią išganvmo dar
bą’.

Jei šv. Tėvas laimino i 
plunksną katalikų rašėjo 
rankose, taip lygiai laimi
na katalikų rankose radio i 
stotį: nes kaip spauda ir 
radio yra galingi griovi
mo darbe. Tas pačias prie
mones mokėkime panau
doti šventam kūrimui, ku
rias pikti žmonės panau
doja negarbingam griovi
mui.

Katalikų Akcijos tikslai 
ne medžiaginiai, bet dva
siniai. ne žemiški, bet dan
giški. ne politiniai, bet re
liginiai. Žmonių tarpe dir
bant, kad ir dvasinį dar
bą. reikalingos lėšos. Šio 
reikalo atjautimas ir pa
galba yra labai svarbus, 
dažnai būtinas, o visada 
naudingas dalykas. Nė 
vienam katalikui šiuo bū
du prisidėti prie Katalikų 
Akcijos nebus per sunku. 
Kas neįstengia medžiagi
niai paremti, 
nors pasimelsti, 
gali visi.

Kiekvienam žmogui pir
moje vietoje turėtu rūpėti 
religijos tiesos ir moralės 
dėsniai. Mūsų Gerasis Mo
kytojas įsakė visu pirma 
ieškoti Dievo karalystės ir 
Jo teisybės. Pirmaisiais 
krikščionybės amžiais se
ni ir jauni, zvyrai ir mote
rys padėjo apaštalams 
nešti ir išdalinti dangaus 
dovanas. Dvasinis ir me
džiaginis skurdas pradėjo 
augti žmonėse kaip tik ta
da, kada pasauliečiai lio
vėsi apaštalavę. Todėl po
piežiai Leonas XIII, Pijus 
X. o ypatingai Pijus XI 
visomis priemonėmis kvie
tė visus geros valios žmo
nes padėti dvasiškiams į- 
gyvendinti “Kristaus tai
ką Kristaus Karalystėje” 
ir taip “Viską atnaujinti 
Kristuje”. . .

Pasauliečių apaštalavi
mas yra ne 
kaip meilės

nuoširdžiai paklusnūs, o 
ypatingai tai aukščiausiai 
apaštališkai katedrai ir 
Jėzaus Kristaus vietinin
kui žemėje; jie turi būti j 
tikro dievotumo žmonės? 
tvirtos dorovės, grynų pa
pročių ir taip švarų gyve
nimą vesti, kad jie taptų 

j visiems naudingu pavyz-1 
idžiu”.

Mes, lietuviai katalikai, 
ačiū Dievui, parapijose tu
rime gražius pulkelius so
daliečių. tretininkų, vin- 
centiečių, šv. Vardo, Mal
dos Apaštalavimo draugi
jų narių. Vienur kitur už- 

i tiksime Marijos legionie
rių. Bet ar daug kur rasi- likiškų mokyklų, 

jme kristoforų. žosistų, ka- kad 
italikų darbiečių? Ar daug trečias, kad daugiau kuni- 
I parapijose rasime pasi- gų. Tada popiežius pasa- 
šventusių, kurie eitų per kė: “Daugiausia šiais lai- 
stubas užrašinėti katali- kais trūksta parapijoms 
kiškus laikraščius, parda- kelių dorų, išlavintų ir 
vinėti knygas, prikalbinę- drąsių pasauliečių, tikrų 
ti prisirašyti prie katali- apaštalų”. Prie kurios kla- 
kiškų draugijų, žodžiu: — sės žmonių Tamsta save 
praktiškai įgyvendi n t ų priskiri?

namuose.

t

septynis gailestinguosius 1 
darbus? i

Yra daug žmonių, kurie 
tuštybėms, smaguriavi
mui išleidžia labai daug 
pinigų, bet labai mažai te- 
rasime žmonių, kurie 
daug išleistų dėl bažny
čios. katąįiifiškoi spau-

Vatinis švarkas ir kel
nės, vasariniai marškiniai 
ir liemenė sudaro jų visą 
aprangą, netgi ir žiemą. 
Odinių batų yra reta; vie
toj to duodami ‘guminiai

dos, labdarybės ar apšvie- 
tos reikalu.

Kartą popiežius Pijus X, 
besikalbėdamas su kardi
nolais, juos paklausė, kas 
šiais laikais yra reikalin
giausia. Vienas atsakė, 
kad reikia daugiau kata- 

kitas, 
daugiau bažnyčių,

j

i

tas privalo 
o melstis

I

<

T

kas 'ritas,
vykdvmas,

Tiesa Apie Sovietų Rusijos
12

B. J. NICOLAEVSKY ir imas, jie negauna pakan- 
D. J. DALLIN Į karnai maisto.
Yra žmonių, kurie tiki, Sovietų valstybė atmetė 

kad Sovietų valstybė, nors' š»lm pirmųjų socialistų, 
L_____________ _ t _
litines teises, užtikrina’ 
jam “ekonominę demokra
tiją”.

Vienok tiesa yra ši:
Apie 12 milijonų žmonių 

gyvena Sovietų Sąjungoje

D.)valdininkųjš neatidžių; 
sovietų spaudos prasitari- 
mų ir svarbiausia iš žmo
nių, kurie patys buvo ten 
vergais, bet kurie sugebė- ■

„ .______  „_____ jo pabėgti. Čia yra keletas j
batai. Nušalusios kojos ir tų gyvų liudininkų paro- 
amputuoti pirštai yra daž- dymai:

i •• v i “Kareivių durtuvai lydė-! Mediniai barakai ir p^a- * mū dar^., ^„<^1 
pnres yra jų pastoge. Nu- £, ^Įčių antistalmisti- 

, mleža dviejų nio komunisto žmona, bu- 
t . .V Unr«««r frantai vusi pavergta dviejus meto jokios apdangos, išsky- r- » J
rus jų pačių drabužius.
Kiekvienas barakas turi!

vijai, as pasiekiau Kara
gandos stovyklą Kazachs
tano stepėse. Mes — nu
teistieji — turėjome garbę 

ir kultivuoti stepę.
—j Mes gyvenome molinėse

Podsiui nuteistieji gali. a ir M
pasinaudoti keletą knygų, 
tet darniausiai jie yra per- naktles gu.

au/ I^arK?- KadI galėtų lodami ant lentų arba ant 
po darbo apie ką kitą, kaip an.
ma*rtą u-mi^ą, galvoti ; klodžių, kad saulėtekyje

Judėjimo laisves nėra, is- vgl rikiuotumės darbui
Skyrus stovyklos zoną ku-^ 1;>arbas kurs tęsėsi iki 
ną sudaro gotas, aptver- ^aeidžio. buvo atlygi- 
tas tvora bei spygliuota namas ąoo gr. duonos.brt 
viela ir sargybmių iš sar- tjk uda ilna darbo
gv^-sbok-stų “"f?”“- norma buvo atlikta. Kaip 
Nuteistieji išeina iš sto-. - 
vykios zonos tiktai darbo 
brigadose ir ginkluotos 
sargybos lydimi. i

M. V. D. — slaptosios 
policijos - viršininkas vi
sas stovyklas laiko savo

. Jo a- j 
•i 

tai baigiasi teismais už 
. priešvalstybinę veiklą ar

dančias tiktai plotą 5-6 
metrų spinduliu.

Sanitarinės ir medicinos 
pageltos praktiškai nėra. 
Muilas,' rankšluosčiai 
vaistai — netgi jodas 
yra retai užtinkami.

viela ir sargybinių iš sar-

ir atimdama individui po, kūrusių SSSR, idėjas ir griežtoj kontrolėj.

tUS.
‘To keletos savaičių ke

lionės, kurios metu mes

i

i

Prašalinti religiją tai 
reiškia priveisti žemę 
žmogžudžių, vagių ir pik
tadarių.

į

prievartos darbas yra nau- gentų (įmaišytų tarp nu- 
dojamas niekad nepasiek- teistųjų) raportai papras
to iki šiol laipsnio.

Jų atlyginimas
galo mažas. Netgi geriausi
darbininkai po sunkaus

vergų gj-venimą. Jie suda-1 <Urbo, *a'ma
ro tą milžinišką prievartos; . P»><aiikamą
darbo žmonių klasę, kuria 'Tim ’dviem
dabar yra pagrįsta visa! kilogramam duonos.

Paskutinis vergų prakai-Sovietų socialinė sistema.
125 didžiulės koncentra- to lašas yra išspaudžiamas 

ei jos stovyklos, neskaitantj kertant miškus, kasyklo- 
daugybės mažesnių, varo se, plentų bei geležinkelių 
milijonus Sovietų Rusijos^ ---- *-■*-* '
vergų nuo aušros iki vaka
ro į sunkiausią ir labiau
siai barbarišką žmonijos 
istorijoje vergiją.

Nuteistieji badmiriauja, 
temaitinami sriuba ir duo
na. Bet ir tuo atsitikimu, 
kai jie atlieka savo nežmo
niškai dideles darbo nor-

statyboje, ūkiuose, fabri
kuose, statybos darbuose, 
naftos pramonėj ir prak
tiškai visur, kur moder
nios valstybės 
nereikalauja 
darbo.

Aprūpinimas 
pat blogas kaip ir pats 
darbas.

yra toks

; sabotažą. Tie teismai daž- 
i niausiai baigiami mirties 
bausmėmis.

Šimtai tūkstančių, jei ne 
, milijonai, vergų mirę dar
buose, bet nuolatiniai M. 
V. D. areštai patiekia nau
jas aukas.

Netgi jei jie išlieka ir at
lieka jiems skirtas baus
mes, dauguma jų retai at
gauna laisvę. Centrinė 
Maskvos administracija 
paprastai pratęsia jų kali
nimo laiką.

Iš KUR MES TAI 
ŽINOME?

— Mes žinome tai iš at- 
sisiminimų bei raportų bu
vusių M. V. D. (N. K. V.

Mokyklos vaikutis, kuris ėjo pareigas ir trafi* 
ko reguliavimo saugumo, gelbėdamas nuo trauki
nio mažuti vaiką pats buvo traukinio pagriebiate 
ir nugabentas Chicago j ligoninėj prarado koją. 
Motina Frances Macak, ramindama jauną savo 
sūnų ir pati raminasi.
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ĮVERTINKIME brangenybes

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams--------------- >5.00
Vien* kart savaitėje metams — >3.00 
Užsieny metams ----------------- - >5.50
Užsieny 1 kart na

daug skaudžių valandų ir 
net mirties pavojų. Dievui 
laiminant, nugalėjo visas 
sunkenybes. Išaugo,, išsi-. 
šakojo į šimtus kuopų ir į 
arti dešimties tūkstančių 
nariu.

šešių dešimčių dviejų 
metų laikotarpyje labai

i fiiAdm naVti dnnonna »ą teikiančio centro — daug yra nuveikęs labda- 
skliautuose matome daug Kristaus ir atsisdūrę tuš-irybės srityje. Neskaitant

(Kun. Pr. M. Juro, Kunigų Vienybės ir LDS Cen
tro pirmininko, kalba, pasakyta Lietuvių Radio Va
landos programoje iš WESX stoties, LRKSA Seimo 

proga, birželio 19 d. š. m.)

Mylimieji Kristuje! nuo gyvybę, šilimą ir švie-

DARBININKAS
366 West Broachray, South

Tetephone SOuth Boston 8-2680 •

iv-uj meums >3^o žvaigždžių.' Vienos jų di-į Gumoje.
Organizacijos savo ge-įdelesnės, kitos — maže- 

South Boston, Mass. lesnės. Vienos
• i kitos ne taip skaisčiai

skaisčiau, rais darbais patraukia į i 
save žmonių dėmėsi, kaip

Kas Darosi Kremliuje?
Į **■••****>* O<*Vv «JA> 1UUA14 V> V Ali KžOi y XV<*J£S • * a -L T * *

šviečia . Šv. Povilas prie spindinčios žvaigždės. Jų J* <tesim)SIM
žvaigždžių prilygina dan- yra begalinė daugvbė. Re-

TI_ Z • A • A • • ngaus šventuosius. Prie 
žvaigždžių taipgi galime

miantis astronomija, Zo
diako žvaigždynuose* ar 

  i patraukliausia 
— labai drąsus užsimojimas. Juk jeigu Rusija ir jos organizacijas, jei tik jos,“Paukščių Kelias”. Lietu- 
paveratos šalys yra atskirtos nuo pasaulio geležine mums šviečia gerais dar- vių kataliku centralinių » . ° . ...... . / 7. . .. Uoic faibio nimn.; ______

Atpasakoti kas šiomis dienomis darosi Kremliuje prilyginti draugijas bei tik nebus
— labai drąsus užsimojimas. Juk jeigu Rusija ir jos organizacijas, -- 1

kuopose atliktu labdarin- i 
gųjų žygiu. LRKSA cent
ras yra išleidęs labdarin- i 
giems darbams virš dvie- 

į tūkstančių 
dolerių. Gi pašalpoms li
goje ir pomirtinių išmokė
ta $4,370,794.

Mokslo ir apšvietos dir
voje mūsų Susivienymas 
lyra purenęs plačius dirvo
nus. Tą patvirtins Tėvų 
Marijonu vedamoji Ber-

žinote, jog Seime ir pa
rengimuose da 1 y v a u s 
daug kitų įžymių asmenų. 
Bet kas dalyvaus Romu
vos parke, birželio 27-tą 
Brocktone, sporto olim
piadoje ir Municipal Buil- 
ding salėje So. Bostone, 
28 d. vakare muzikos, dai
nų ir šokių “festivale”, ' 
taipgi kas laimės dovanas, 
atvykusieji į parengimus 
patys sužinosite. Spėjama,

organizacijų šeimynoje ar, 
tik nebus patraukliausia ... v , • ttLietuvių RoLs Katalikų į 
Susivienymas Amerikoje.
Tai yra seniausia, didžiau
sia ir turtingiausia orga
nizacija.

Ji yra gimusi 1886 me-
i kurios yra atsipalaidoję tais. Augdama pergyveno

užtikrinimui, LRKSA y- 
patingą dėmesį kreipia į 
jaunimą. Iš pat pagrindų 
jis . liko perorganizuotas ir 
sumodernintas. Gražia 
praeitimi, kilniais tikslais 
ir saugia ateitimi ši fra- 
ternalė, tautinė katalikų 
organizacija vis daugiau 
ir daugiau į savo eiles pa
traukia Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse gimusių 
jaunuolių. Šie liko suinte
resuoti jos būkle ir ima > kad tai bus pirmas L. R. 

K.S.A. taip įspūdingas 
Seimas su nepaprastai 
šauniais šeiminiais paren
gimais, kuriuose dalyvaus 
lietuviai sportininkai, mu
zikai, dainininkai, šokėjai 
iš visos Amerikos.

Kaip prie žvaigždžių ga
lima prilyginti dangaus 
šventuosius, mūsų draugi
jas bei organizacijas, taip 
lygiai prie žvaigždžių ga
lime prilyginti įvairių į- 
vairiausias pramogas, su
buvimus bei parengimus. 
Kaip spindinčios žvaigž
dės patraukia į save žmo
nių dėmesį, taip lygiai tu
rėtų patraukti žmonių dė
mesį kilnios, gražios prog
ramos. Įvertinkime visa, 
kas veda žmogų prie auk
ščiausio tikslo.

vadovybę į savo rankas.! 
šiandien ir kuopose ir 
centre didelėj didžiumoj 
vadovauja čiagimiai. Nok- 
stantieji seneliai džiaugia
si, kad jų pastangos liko 
Įamžintos, kad jų darbų 
vaisiais naudojasi jauno
sios gentkartės. Tuomi 
džiaugiasi ir didžiuojasi 
visi kilnadvasiai lietuviai.

šiomis dienomis visų 
lietuvių dėmesis atkreip
tas į Ęoston, Massachu- 
setts. Mat birželio 27 d. 
iš įvairių kolonijų atvyks
ta LRKSA atstovai į 56- 
tąjį Seimą. Šis seimas at
skleis naują organizacijos 
gyvenimo lapą. Jį parašys 
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uždanga, tai netenka abejoti, kad tokia pat uždanga ir teikia Dievui gar- 
Kremlius yra atskirtas nuo Rusijos. Tuo būdu, norint ^, 
gauti iš Kremliaus žinių, reikia pro dvi uždangas pra-j Yra žvaigždžių, kurios, 
siskverbti. Tai atrodo neįmanoma. Tačiau ar šiokiu atsipalaidoję nuo gyvybę, 
ar kitokiu būdu žinios vis dėlto prasisunkia. Šiuo kar- šilimą ir šviesą teikiančio 
tu pasitarnavo Švedija, iš Vokietijos spaudos pasi-1 centro - saulės, nukrito į 
naudojo lietuvių tremtinių laikraštis, kurs atėjęs A- tuštumą. Taip lygiai yra 
mėrikon, šį tą pranešė ir mums apie Kremliaus politi- draugijų bei organizacijų, 
nę nuotaiką. r *

Išeinąs Vokietijoj lietuvių laikraštis “Žiburiai”:---------- ------------ ---------—
šitaip išdėsto žinių iš Kremliaus atsiradimą: |i _ _ _ ____ _____________ ____

“Keli švedų žurnalistai, iš Sovietų S-gos sugrįžę į pats Stalinas. Pačiame politbiūre Stalinas nuolatos1 sąmonės. Daug darbavosi!atstovai.
savą tėvynę, bendromis jėgomis parašė pranešimą,]vaidina išlygintojo vaidmenį. Kaipo realistas, jis abe- įr tebesidarbuoja, kad vai. ryte, pradedant Sei- 

Lietuva būtų laisva ir ne- mą iškilmingomis pamal- 
priklausoma. Žymų vaid- domis Šv. Petro lietuvių 
menį vaidina Amerikos parapijos bažnyčioje, 
Lietuvių Taryboje kovo- rioje garbingai klebonau
jant už lietuvių tautos tei- ja kun. Pranciškus Vir-

įmieriečiu, Pranciškiečiu ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų vienuolynai.

Lietuvių Romos Katali
kų Susivienymo Ameriko
je veikla siekė mūsų tėvų 
kraštą — Lietuvą. Iki šiai 
dienai jis daug prisideda 

mas entuziazmą gali pastūmėti toliau, negu norėtų prie ugdymo lietuviškos

kuris buvo paskelbtas “Štockholms Tidningen” ir ku- jojančiai žiūri į naujojo karo avantiūrą ir kiek įma- 
riame jo autoriai bando atsakyti į svarbiausią šio me- nydamas tramdo “jaunaturkių” įkarštį.
to klausimą: ar sovietai ryžtasi karui? Tą pranešimą, “Tiek partijos centro komitete, tiek politbiūre, 
kiek sutrumpinę, išvertėm iš prancūzų “Carrefour”,'reikšmingą vaidmenį vaidina partijos “jaunaturkiai”. 
kuris jį laiko ytin instruktyviu Kremliaus • pozicijai ždanovas, Leningrado gynimo herojus ir kominformo 
nušviesti.” .... . . . I galva, yra šito komunistų partijos intelektualinio eli-

Kad ir sutrumpytas, straipsnis išėjo ilgokas, ir jo to vadas. Jo nuomone, kurios jis neslepia, butų tiesiog 
turinį tenka atpasakoti taip pat sutrumpytoj formoj. Į j______ ~ r______ Z ~

Antrasis pasaulinis karas davė progos milijo-|jos: tai reikštų kartu pralaimėjimą Kfni.

“Tiek partijos centro komitete, tiek politbiūre, ku- LEKCIJOS 
IR 

EVANGELIJOS 
Skaitomos visų metų Viešpatie* 

Dienomis, šventadieniais 
ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas ii 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Raito vertimo 

šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juosapas J.Valaattejus.
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
4‘Darbininko” knygyną. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina 83.06.
Užsakymus su Čekiais ar money 

orderiais siųskite:

mauskis, Jo Ekscelencija 
vyskupas John Wright 
pasakys. įspūdingą , pa
mokslą. Gi birželio 29-tą, 
8 vai. vakare bankietau- 

įjantiems Statler viešbu- 
tyj, Jo Ekscelencija arki
vyskupas Richard J. Cu-

inio eli-’ses. Gausiai remia Ben
drąjį Lietuvių Šalpos Fon- 

katastrofinga pasitraukti, pav., iš Italijos bei Graiki- dą tremtiniams šelpti. Žo- 
v,..*.. irs-s-U,- džiii tariant,- visiems tau-’

tiniams, politiniams, tiky
biniams, kultūriniams ir 

. _ _ _ _ , ________ ____ ___________ ________  ir Lozo- pašalpos reikalams mūsų
minės bombos kaip maro. Vienas rusų pulkininkas ši- rium Kaganovičium. Juo Stalinas itin pasitiki. Jis pa-į organizacija visada buvo; __ r_  _________ ___
taip pareiškė: “Jeigu dabar kiltų karas, Sovietų armi- sitiki ir Andriejevu, ir Mikojanu, kuris nuolat riejasi t pirmose eilėse aukoti ir shing pasakys reikšmingą 

smasJ&a laimi ♦»_1 r « a • _ . « _ s _«•___ a____ • • _ La! 11___1 _ /"V ---- * - »* _

Antrasis pasaulinis karas davė progos nulijo-] jos: tai reikštų kartu pralaimėjimą Kinijoj ir Art. 
nams Sovietijos gyventojų pamatyti užsienį. Ta ap- Rytuose, kur Sovietai yra nukreipę ypatingą dėmesį, 
linkybė teikia sovietams milžiniškų sunkumų. Tačiau Taip mano ir N. V. D. (buv. N. K. V. D.) šdfas Beria. 
Sovietai turi ir daugiau rūpeščių. Jų armija bijo ato-j “Nuosaikioji linkmė remiasi Vorošilo

ja Europoje atsidurtų maiše. Jeigu atominis bombar- su Molotovu. Mikojanas yra daug keliavęs, ir Ameri- 
davimas sunaikintų Maskvą, Leningradą, Stalingradą ką bei Angliją, jis be abejo, geriau pažįsta kaip Molo- 
ir kai kuriuos pagrindinius mūsų tiekimo centrus, tovas. Bet visoj toj kompanijoj Stalinas “išvalęs” tiek 
mūsų ryšiai su užnugariu nutruktų. Mes būtume at- savo ankstybesnių draugų ir bendradarbių, jaučiasi 
Junti amo. Uralo*8U>iro, žodžiu, nuo mūsų ginklų ir izoliuotas ir-viemšas/Net Malenkovas,Jbtrfts jo prhra- 
municijų arsenalo. Dar daugiau: mes nebegalėtume tus sekretorius, nuo jo ima nusigrįžti ir krypsta į 
atsivežti kviečių iš Ukrainos. Mes būtume įklimpę Eu- “jaunątnrkiiia** Pasterująmp kare Stalinas Malenko- 
ropoje, tuo tarpu kai amerikiečiai su anglais turėtų vui buvo suteikęs nepaprastus įgaliojimus. Jo nuėji- 
jūrų susisiekimo kelią”. mas pas “jaunaturkius” pastarųjų pozicijas neabejo-

Tokios pesimistinės mintys vyrauja ko ne visoj tinai sustiprina. O jis nėra tarptautinio išlyginimo 
Sovietų kariuomenėj. Plačiai manoma, kad Sovie- šalininkas. Vorošilovas ir Bulganinas yra seni ir išti- 
tams priręiktų 5-10 metų prie naujojo karo prisireng- kimi Stalino draugai. Tačiau jų žodžio politinis svoris 
ti. Į nebedidelis.

Pačiam Kremliuje kertasi dvi priešingos nuomo-j “...Padėtis labai ir labai sudėtinga. Į kurią pusę 
nes: nuolankesnioji kryptis išeina iš faktinių sumeti- palinks Stalinas, darydamas lemiamąjį sprendimą: į 
mų. Jos manymu, Rusija turi ruoštis bent 8 metus, Vorošilovo ir kitų senų politbiūro karių, kurie stovi 
kad nors kiek pasivytų Vakarus. Antroji kryptis, taip už išlyginimą; ar į jaunųjų ekspansingų ir dinamiškų 
vadinamieji “jaunaturkiai”, pabrėžia, jog reikia veik- politikų?.Čia ir yra visas šio meto klausimas”.

Padėtis sudėtinga. Stalinas svyruoja. Ir yra ko 
įsvyruoti: ekonominis skurdas, atominė bomba, skyli-

dirbti. Įkalbą. Gerbiamieji radio
Organizacijos ateities klausytojai, iš skelbimų;

Gegužes Daina
Vėl, vėl suūžė sodai, giraitės, 
Saulės tuoktuvėms margasis kraitis — 
Blizga žibučių mėlynos akys — 
Stiebias kaštanų žiedai kaip žvakės 
Ir jau lelijos ir baltos rožės, 
Saulės draugužės, žiojasi, vožias...

ti greit, kol Sovietai tebeturi persvarą ir kol nepaėmei 
viršaus Vakarai ir Amerika. __ _____

Stalino pozicija politbiūre šiandien yra stipresnė Imas politbiūre. Bet daugiausiai jį gąsdiną faktas, kad 
kaip bet kada. Bet tam tikra prasme Stalinas yra sa-1 milijonai Rusijos piliečių turėjo progos pamatyti už- 
vo paties sukurtosios sistemos vergas: jis turi skai- sienį... Jau nė geležinė uždanga neišblaškys rusų tau- 
tytis su tam tikromis automatinėmis jėgomis jo pa- tos įsitikinimo, kad bolševikai biauriai ją apmelavo, 
ties sudarytose institucijose. Tikras dalykas, kad ne- Ir kokiu dabar šūkiu pagrįsti busimąjį karą? Pa- 

............................................... - - - K.
ties sudarytose institucijose. Tikras dalykas, kad ne
paprastas pastarųjų metų sovietų gamybos išugdy- saulinės revoliucijos šūkis’ nieko nebereiškia.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis 

Gražbilys prabilo
— Tyli? Labai blogai. Tuomi pripažįsti, 

kad esi banditų šalininkas. Už tai gręsia 
mirties bausmė. Tačiau aš pakartoju: jei į 
tą klausimą teisingai atsakysi, mirties iš
vengsi. Kur yra banditų požemis?

Gražbilys tylėjo.
— Ne nori atsakyti? Žinai, ką tai reiškia? 

O tai, kad eini arčiau prie mirties. Bet ne
manyk, kad mes tave taip greit numarin- 
sim. O, ne. Pirmiau tave kankynėmis pavai- 
šinsim. Susilauksi tokių' staigmenų, kad 
pats prašysiesi sušaudomas. Na, kur gi tas 
požemis? Vis dar tyli? Na, ir kaip?

Gražbilys nekanriai pasipurtė, lyg norįs 
nusibaidyti įkirią musę.

— Kad aš pats nežinau. Tai tamsus urvas, 
paslėptas kažkur miškuose. Nakčia teko 
bėgti, tai jokiu būdu atgal kelio nesuraščiau.

— Iš ten suradai, tai ir atgal surastum.
— Aš ne šuva, kad savo pėdas suuoščiau. 

Sakau, kad kelio nesuraščiau. O urvas kaip 
urvas. Labai lengva įsivaizduoti.

— Kvailai išsisukinėji. Nė meluoti gerai 
nemoki.

— Žinoma, kad nemoku. Aš ne toks kaip

jūs, melagis.
— Aha! Reiškia, iš komunistų išsiskiri.
— Žinoma, kad išsiskiriu. Ant tokių drau-

• gų man tik nusispiauti! — jau su aiškiu pik
tumu Gražbilys pareiškė.

— Ir mums ant tavęs. Reiškia, atsakyti 
nenori? Na, tai pakliūsi į budelio rankas. 
Volk! Pašauk Sverčoką.

Vilkaitis pajudėjo, bet labai tingiai. Bet 
gi įsakymas reikia išpildyt.

— Klausau, tovarišč komisare!
Ir neskubiai ėjo prie durų. Nachalskis lyg 

ką atsiminė.
— Palauk momentą.
Vilkaitis sparčiai apsisuko.

— Klausau, tovarišč komisare!
Nachalskis atidžiai sekė Vilkaičio jude

sius ir darė savo išvadas. “Kai liepiau pa
šaukti budelį, jis parodė meškos nerangumą, 
o kai įsakiau palaukti, vilko vikrumu apsi
suko. Suprantama: nenori saviškio budeliui 
atiduoti. Bet aš jam nemalonią staigmeną 
padarysiu. Jis man įtartinas. Pažiūrėsiu, 
kaip jis priims šitą įsakymą”.

— Volk!
— Klausau, tovarišč komisare!
— Girdėjau, kad tu moki budelio amatą, 

ar tiesą?
— Kvotimus neva išlaikiau, — nenoromis 

atsakė Vilkaitis. — Bet į darbą manęs kaip 
ir neima. Teorijoj viską, rodos, suprantu, 
bet praktikai mano rankos netinka. Sako, 
būk tai aš atgrubnagis. Aš pats nesuprantu,

Netaupo viešnios baltutės drobės, 
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias, 
Bet, ant, jaunoji, ant, obelytė, 
Maloniai žiedu vaišina bitę, 
Stiebias didingai,, kaip karalienė, 
Lyg pieųu prausias, maudosi piene...

žalias audimas išklotas kelias, 
Svyruoja, virba žalios skarelės,.— 
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos, 
Lieknos viršūnės, šakelės plonos — 
Galingas džiaugsmas širdį pagauna — 
Kaip visa marga, kaip visa jauna!

Jurgis Baltrušaitis.

iš kur toks priekaištas. Rodos stengiuosi, o 
čia...

— Nieko, nieko. Man būsi geras. Žinai, 
kas man į mintį atėjo? Atiduoti šitą molod- 
čiką į tavo rankas.

— Kad aš, tovarišč komisare...
— Nesipriešink! Yra įsakymas, ir jį pil

dyk. Ir tai tuojau — marš!
Vos galėdamas paslėpti džiugesį, Vilkai

tis pagriebė Gražbilį ir beveik nešte nusine
šė į rūsį.

23.
Kankynės ir išsigelbėjimas
Nachalskis akiliai tėmyjo, kaip Vilkaitis 

Gražbilį kankys. Jis žinojo, kad budelis ir jo 
auka yra vientaučiai — lietuviai. Vilkaitis, 
buvo turėjęs gerą budelio reputaciją. Jis, 
tiesa, retai buvo naudojamas, bet kai dirbo, 
tai jo kankinami žmonės šaukdavo tokiais 
nežmoniškais balsais, kad net rūsies lange
lis drebėjo. Ir kas ypatinga, kad jo kankina
mos aukos greit nuo apalpimo atsigriebdavo 
ir beveik jokių kankinimo žymių ant savo 
kūno neturėdavo. Taip pat įkiru, kad niekad 
prie kaltės neprisipažindavo. Bet už tai tas 
riksmas! Tai saldžiausia sadistams muzika. 
Kartais koks komisaras Vilkaitį nustum
davo ir pats savo kankinimu norėdavo pa
našų riksmą sukelti. Kur tau, nieko pana
šaus. Auka sukanda dantis ir vos girdimai 
dejuoja. O kai vėl Vilkaitis paima kankyti, 
tai šauksmai ir dejavimai rodos namus nuo

pamatų nukels. Kaip jis tai sugeba?
Tačiau kai kurie čekistai pradėjo Vilkai

tį įtarti. Rikdo tardomuosius, tai rikdo, bet 
tam riksme kartais suskambėdavo lyg džiu
gesio tonais. Ir vėl, iš jo kankinimo jokių 
pasekmių nesimatė: nė belaisvių kūno nesu
žaloja, nė jų dvasios nepalaužia. Ar tik bu
delis nesusitaria su savo aukomis komediją 

* suvaidinti? Kaip ten bebūtų, čekistai beveik 
liovėsi Vilkaitį į budelius kvietę. Tačiau į- 
tarimų niekas nenorėjo viešai iškelti, tur 
būt, dėlto, kad Vilkaitis šiaip jau labai gerai 
savo pareigas ėjo. Buvo klusnus, blaivas, su
manus, turįs nepaprastą fizinį pajėgumą ir 
atkakliai drąsus. Jei jis drovisi budelio pa
reigas eiti, tai nieko čia stebėtino. Ne visi gi 
gali budeliais būti: tam reikia pilno išsigi
mėlio, kartaus girtuoklio, ar apsvaigėlio - 
kokainisto. Tad jokio apkaltinimo prieš Vil
kaitį kol kas neiškelta, nes patraukimas at
sakomybėn reikštų jo likviduotę, o tokio 
naudingo tarnautojo čeką labai pasigestų.

Tačiau Nachalskis nebuvo taip nusiteikęs. 
Jo mintyje įtarimas prieš Vilkaitį vis didė
jo ir galutinai išsivystė į tvirtą nuomonę, 
kad Vilkaitis yra gudrus apsimetėlis ir pa
vojingas komunistų priešas. Dabar jį pasky
ręs budeliu Gražbiliui kankyti, Nachalskis 
pasiryžo jo apsimetimą aikštėn išvilkti ir 
vienu smūgiu jį likviduoti. Pochotinas, Graž
bilys ir Vilkaitis — trys baltagvardiečiai 
vienu užsimojimu atidengti ir likviduoti, tai 
nepaprastai sėkminga medžioklė.
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LIETUVYBĖS ŠVYTURYS
Birželio mėn. 13 d. Baltimo- 

rės Šv. Alfonso lietuvių para
pijos mokykloje, Kazimieriečių 
Seselių vedamai, mokslo metai 
užbaigti atitinkama graduation 
programa. Salė buvo pilnutėlė 
svečių. Scena tinkamai ir sko
ningai papuošta. Visa progra
ma atlikta lietuvių kalba.

Sveikinimo žodį tarė T. Ing
son (filipinietis). Mokyklos

Bendras įspūdis buvo be ga
lo džiuginantis. Pažymėtina, 
kad visų mokinių, dargi ne lie
tuvių tautybės, tarsena grynai 
lietuviška ir intonacija taisyk
linga.

Iškilmės sėkmingumui užtik
rinti. Gerųjų Seselių įdėta daug 
darbo, pasišventimo ir meilės! 

j Didelės garbės toje švietimo, 
i auklėjimo ir lietuvybės veiklo- 
jje, nusipelno kun. Dr. L. Men- 
delis, tos mokyklos palaikyto- 

■jas ir rūpestingas gaivintojas, 
j Didelis nuopelnas priklauso

Ugningai ir nuoširdžiai kai-' Motinėlei M. Immaculatai, gy- 
bėjo klebonas kun. Dr. L. Men-^vai įvertinančiai lietuviškos 
delis. Jis ragino graduantus, ; mokyklos reikšmę išeivijoje ir 
kilniais, gražiai gyventi ir va- budinčiai dėl jos gero vardo, 
dovautis gyvenime, mokykloje j Daug nusipelnusi ir Motinė- 
suteiktais pamokinimais, pa-į lės “Dešinioji” — Seselė An- 
vaizduodamas kalbą gyvais pa- į nunciata, sumani, kantri ir pa
vyzdžiais. Kun. A. Dubinskas 
ypatingai pabrėžė kantrybės 
dorybės gyvenime svarba.

Kun. J. Mendelis, klebono
choras sugiedojo Amerikos ir \ brolis, ragino jungti darbą su 
Lietuvos himnus. Scenoje įvai- malda.
rių mokyklos skyrių atvaizduo- - - -
ta:
se”. Pašokta “1
dainuota: “Moksleivių maršą”,
“Lietuviai
“Lietuviais
“Kritusiems_____
liaujame su daina”.

Gražiabalsis Ine McFarlane, nas Razauskas, Ričardas J. 
gerai žinomo radio komentato- šflanskaSi Roy a. Sisk, Agnie-j
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Visi — merginos, moterys irleevičius, E. Galčius, L. Linke- 
vyrai — dalyvaukite ktiaaBą Ivieh, V. Kupraitienė, P. Radi- 
sMirialdme trečiadienį, bir
želio - June 30 d., Amašgameitų 
saKje, 11-27 Arion P!., Brook- 
lyne, 7:30 vai. vakare.

Tegu nelieka nei vieno, kuris 
neatliktų savo pareigos. Būtų'Rusilas, S. Rusilas, A. Eraski- 
didžiausia gėda, jei dėl mūsų tis, M. Mizeris, V. Babauskas, 
nedalyvavimo, iš apsileidimo ar|j. Waitkus, P. Kazlauskas, J. 
tingėjimo, kas nors kitas būtų Baronas, M. Cicėnas, M. Šinu- 
išrinktas delegatu. Patys daly- ■ šas, U. V. Romain, K. Jurge- 
vaukite ir draugus ir pažįsta-: litas, A. Lestauskas, B. Baltru- 

ivo kaitis, R. Pankevich, O. Pilu- 
kienė, G. Šankus, J. Smalukas, 
N. Gust, T. Atroskas, C. Sla- 
vis, U. Waitis, M. Karpienė, P. 
Yakienė, M. M. Kartenis, Bla- 
vascunas, J. Urbelis, M. Pet
rauskas, Laukaitis, P. Žebraus
kas, L. Vasiliauskas, A. Misiu- 
kevičius, V. Džigas, M. Tama
šauskas, J. Boley, P. Budris, 
U. Magdienė, V. Matonis, J. A. 
Neverauskas, P. Balsavich, A. 
Gobis, K. Kučinskas, A. Sa- 
domski, A. Baybeck, C. Lie- 
deck, M. Šileikis, J. Sinkevi
čius, J. Stačiokas, Strazdaus- 
kas, Z. Karalius, P. Lubinas, 
R. Roland, T. Kikis, K. Venc
kus, S. J. Kačinskas, E. Wa- 
vazelski, 
daris, O. 
šiene, A. 
nikas, E.
nė, O. Akstinaitė, kun. B. Va
siliauskas, F. S. Rakauskas, O. ' 
Bieliauskienė, A. Venskus, J. 
Strogis, J. Zabarauskas, 
Krivenienė, K. Eidukaitis, 
tuskauskienė, Karoblis, O. 
mienė.

šauskas, P. Stancikas, T. Sau- 
noris, J. Kunitsky, L Mitska- 
witch, M. Bėndikas, P. Juškevi
čius, E. Juškevičius, V. Petrai
tis, J. Tamulis, A. Klives, V. 

I
I

mus prikalbinkite atlikti 
pareigas tinkamai.

Kfotalkas Kriaušius.

tetari Aakofofoi< t

Kli- 
V.

(Tęsinys) 
Vetaonis, M. Caspar, A. 
maus kas, P. Kudzmienė, 
Mitchell, A. Didjurgis, V. Bie
liauskas, A. Marčiukaitis, A. 
Matuzas, F. Ponter, E. Savic
kas, J. Bražinskas, A. Butaus- 
ki, J. Butauski, M. Berusaitis, 

A. 
A- 
M. 
ši-

ilgametis LRKSA Centro pir
mininkas, įžymus vadas — vi-

Kun. J. Baltusevičius-Boll,

LRKSA Centro Dvasios Vadas,
šv. Mykolo lietuvių parapijos saomenminkM. Apie p. Leonar- 
(Scranton, Pa.) klebonas, Ku- & nuveiktus darbus gali
ai Vienybės iždininkas ir į- wtų paraiyti didžiausią
žymus visuomenininkas. Jis jau fenygą Jig yra kovo.
ketvirti metai eina mūsų di- dgl nepri

klausomybės, lietuvių katalikų 
spaudos apaštalas plunksna. Ir 
dabar, būdamas Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininku, va
dovauja mūsų išeivijai, kovo
jančiai prieš Lietuvos pavergė
jus ir mūsų tautos žudytojus, 

‘p. Leonardas šimutis yra bu
vęs ir nepriklausomos Lietuvos 
Seigiamojo Seimo atstovu; yra ‘ 
ilgametis mūsų centralinės or
ganizacijos — ALRK Federaci-i 
jos sekretorius.

kad išmoki- 
religingumo, 

kalbos taisy- 
tėvų kraštui

sišventusi mokyklos vedėja. Ji 
su meile mokyklai vadovauja ir 
jai “lietuviškai šviečia”!

Visos Seselės neatsilieka de
damos pastangų,

į nūs vaikučius: 
į kilnumo, lietuvių 
klingumo, meilės 
ir jo kalbai ir bendrai būti ge
rais šio krašto piliečiais.

įvertinant Šv. Alfonso mo
kyklos meninius sugebėjimus, 
jos šokėjų grupė pakviesta da

lyvauti “Crusade for Children” 
i atidaromam pasirodyme Va
šingtone geg. mėn. Department 

!tė M. Stanytė. Andrey F. Vel-'°f
žvtė. Paul L. Wttkins. i1“ betuv*lc“l
y Skeletą tautiškų lietuviškų šo-

Bernardina S. Bailytė gavoikių, pasipuošusios tautiškais 
drabužiais. Jų graži išvaizda, 
mandagus elgęsis ir šokiai, už
kariavo žiūrovų simpatijas ir 
joms gausiai plojo.

Kleb. kun. Dr. L. Mendeliui 
du mokiniai ir Seselėms Kazimierietėms pa- 

’ linkėtina ir toliau tą Lietuvy
bės Švyturį palaikyti! Neišven
giamai panašia proga prisime
na Lietuva, kur laisvieji lietu
vybės švyturiai užgesę ir išeivi
jos lietuvybės švyturiai palai
ko ir gaivina laimingesnio Lie
tuvos rytojaus viltis!... O.K.

Po kalbų kun. Dr. L. Mende-’ 
Lietuva Vergijos Pančiuo- 11S išdalino diplomus ir dova- 

Kepuiine . Su- nas Diplomus gavo sekantieji: 
- - Bernardina S. Badytė, Regina

išeiviai į kovą , q Dundon, Vincas J. Ingson, 
esame mes. ’ Eileen F. Marconi, Antanina E. 
Šauliams ir Ke-iMinlrAvičmta Arthur- .T Uvors, 

Joanna S. Sakevičiūtė, Anta- Į

»•

Minkevičiūtė, Arthur J. Myers.

riaus berniukas, atsižymėjo so
lo. Dideliu jausmingumu ir 
nuoširdumu atlikta: “Malda”, 
“Lietuva” ir “Milžinų Kapai”. 
“Lietuvaitės” atvaizdavo Eileen 
Marconi (italė). Antanina Min
kevičiūtė ir Andrey Velžytė, 
nušviečiant Lietuvos Golgotą 
po okupantais. Berniukai 5 ir; 
6-to skyriaus gražiai pašoko— bng . 
“Kviečių šokį”, - ------ —
“Malūnėlį” ir 5 ir 6-to sk. mer- 
gaidtės “Rūtelių šokį’’.

Vincas Ingson (filipinietis) 
padainavo solo “Sudiev Lietu- kada kun. Dr. L. Mendelis su 
va” 1 ir 2 sk. mergaitės padai-[*biem vikarais teikė bendrą 
navo "Leiskit į Tėvynę”. Visas palaiminimą graduantams ir 
mokyklos choras įspūdingai už- ’ visiems iškilmės dalyviams! 
baigė I programos dalį su —’ 
“Vai Lietuva Motinėle”.

Scenoje pasirodė jauna, bal
tais rūbais Lietuvos 
perjuosta krūtinė ir vainiku 
ant galvos pasipuošusi, bet su
kaustytomis nelaisvės grandi
mis rankomis. lietuvaitė, at- į 
vaizduojanti dabartinę Lietuvą.: 
Ji su skausmu žiūrėjo į Lietu
vos vaikus, kurie Ją ramino,' 
guodė, prisiekdami Ją išlaisvin-! 
ti iš vergovės. Po pertraukos 
pasirodė vaikučių darželio da
lyviai. Mergaitės žavingais ni- 
žavais rūbeliais gražiai ir grak
ščiai pašoko. Berniukų “Bara
vykų daina” sutikta plojimais. 
“Mažųjų vargai” eilutė 
tinkamai atlikta. Pirmo ir 
ro skyriaus “: 
ko: “Noriu miego”, 
lės" ir “Koketka".

Graduantų vardu padėkos rų ir blogesnių. Prieš keleris 
žodį tarė Antanas Razauskas. metus mes atsikratėme tų, ku-

aukso medalį už aritmetiką ir 
'keletą kitų dovanų; Antanina 
E. Minkevičiūtė aukso medalį 

į už lietuvių kalbą ir Eileen F.
Marconi aukso medalį už “spel- 

. Dvidešimt <"
7 ir 8-to sk. 8avo atitinkamas dovanėles už 

j nei vienos mokslo dienos ne- 
praleidimą.

Jaudinantis buvo momentas.

I
I
Į 

vėliavą

BROOKLYN, N. T.
Kriaučių Delegato Rinkimai
Šis mėnuo buvo gyvas įvai

riomis agitacijomis dėl siuvėjų 
delegato rinkimų. Pareikšta į- 
vairių nuomonių apie delegatų 
vertingumą ir sumanumą tam 
darbui.

Norėčiau tarti keletą žodžių
irgi 
ant- 

muzikantai” atli- šiuo reikalu. Per daugelį metų 
“Aguonė- kriaučių 54 lokalas turėjo įvai

rių delegatų, kurių buvo ir ge- 
padėkos rų ir blogesnių. Prieš

Motina Randa Būdą Namui Modernizuoti

ketvirti metai
tižiausios organizacijos — L.R. 
K.S.A Dvasios Vado pareigas. 
Seimas prasidės iškilmingomis 
pamaldomis sekmadienį, birže
lio 27 d., 10 vai. rytą, Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčioje, So. 
Bostone, šv. mišias atnašaus 
kun. J. Baltusevičius.

p. Matas Zu jus,
į ilgametis LRKSA organo ‘Gar- 
'so’ redaktorius • administrato
rius, ALRK Federacijos Cent
ro vice pirmininkas ir kitų or
ganizacijų valdybų 
mus visuomenininkas, 
veikėjas, buvęs “Vyties” redak
torius. Lietuvos nepriklauso
mybės atsikūrimo metais jis 
buvo grįžęs į Lietuvą ir stojo į 
savanorių kovotojų eiles, kad 
apginti savo brangios tėvynės 
nepriklausomybę. Jis ir dabar
tiniu Lietuvos didžiosios nelai
mės metu labai daug rašo, dir
ba ir sielojasi, kad Lietuva ko- 
greičiausiai sutraukytų vergi
jos retežius ir atgautų laisvę ir

i

p. Vincas T. Kvetkus,

M. Barzdaites, A. Žemaitis, 
Metalonis, V. Ciderienė, D. 
fišauskas, N. Muldoamey, 
Camolis, U. Micuta, P. P. 
maitis, C. Balkūnas, A. Demei- 
ka, M. Maslauski, K. Aleksan
dravičius, E. Klumbis, A. Ka
džius, V. Prakopas, M. Wen- 
tis, A. Krušinskas, U. San- 
kaitis, A. Bartkus, J. Balvage,
J. Cranauski, S. Mazonis, O. 
Baniring, J. S. Budelis, S. Je- 
gelewicz, A. Mench, A. Danile
vičius, B. Chatiekis, V. Jocis, 
Peter Sivickas, M. Aukštalis, 
M. Paulauskas, B. MoČenas, J. 
Patackas, N. Babijonas, E. 
Wensky, B. Atkins, M. Justus,
K. Miškinis, A. Leigus, R. 
Bakša, M. Slavickas, B. Jac- 
kienė, - Yatska, J. Olkovikas, 
K. Jacimsz, F. Kenstavičius, A. 
Novik, A. Rauba, A. Gečas, L. 
Biuvid, J. Baikauskas, M. Bu- 
zinienė, P. Augustinas, M. Gi-

DĖMESIO!

R. Jackus, 
Daukšienė, 
Usevičienė, 
Kamatsky,

F. J. Po- 
M. Pui-

A. Bert- 
S. Satkie*

K.
Pe-

Sta-

Am* ktorii VmsbMs

Sekmadienį, birželio 27 d., 
7:30 vai. vakare iš WMEX ra
dio stoties bus transliuojamas 
Šv. Alenos gyvenimas ketvirta
me šimtmetyje. Šią programą 
galima gauti ir iš kitų tinklinių 
radio stočių.
. - ė - - i

narys, įžy- LRKSA Centro sekretorius, su- 
rimtasįmanus ir energingas veikėjas, 

gabus administratorius. Jis la
bai sėkmingai pravedė mūsų 
organizacijoje konversiją, ir 
kaip sako Kontrolės Komisija 
— “lyginant su buvusio aktua- 
ro siūlytu planu, sutaupyta ga
na didelė suma pinigų”, p. 
Kvetkas yra ir kitų mūsų orga
nizacijų valdybose. Jis yra ir 
ALT nariu, kaip mūsų organi
zacijos atstovas, ir daug veikia, 
kad pagelbėti Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

rie darė mūsų lokalui gėdą. 
Mūsų lokalo vardas buvo iškel
tas kuo aukščiausiai: visuome
niniame gyvenime, lietuvių iš
eivijos tarpe, unijos veikloje ir 
darbuose visur buvome pavyz
dingi.

Lietuviai katalikai siuvėjai 
turime labai rimtai susirūpinti, 
kas vadovaus mūsų lokalui, kas 
turės pareigą mus atstovauti, 
ginti mūsų darbo klausimus ir
lokalo gerovę. Mūsų lietuvių nepriklausomybę, 
brolių ir seserų, vargstančių 
po viso pasaulio šalis, kenčian
čių didžiausį skurdą ir baimę nizacijOS 
dėl rytojaus, viltys sudėtos į nome, [ 
mus, amerikiečius lietuvius. jr liepos 1 dienomis. Laukiame svečių-vieš- 
Taip pat galime ir Amerikoje1^ afsfOVų į§ vįSų ljefUVių kolonijų, 
cniank-ti viontin eiilrrofimH < _ .« - .

—
Šios mūsų didžiausios fraternalinės orga- 

os — LRKSA 56-sis Seimas, kaip jau ži
lvy ksta Boston, Mass. birželio 27, 28, 29,

surukti vilkių sukre«iniĮ. , Sveikiname!
Savo darbams ir siems vi-' _____________________ ___

siems reikalams reikia nuošir-j Katalikams buvo įdomu sėk- 
daus ir patyrusio žmogaus. Mes' j, yg^ią įr ne kartą saky- 
norėtumėm jį jums rekomen-1 davom »na jau bolševikai jį 
duoti. Juo yra PRANAS Ml-p^g^^ įr p į>us bedievis*^ 
LAS. Dar 1931 metais, tik ką!^ buvo apsirikta, nes laikui 
grįžęs iš Lietuvos, stojo į mūsų b£gant pastebėjom, kaip Pra- 
lokalą — uniją, pačiais sun-nas gabįaį jr drąsiai spręsdavo 
kiaušiais depresijos j 
Tuojau kaip jaunas ir veiklus reįkšdavo 
asmuo buvo išrinktas į lokalo I 
valdybą, kurioje nuolatos užim
davo svarbias vietas.

“Aš žinau kur eiti. Kad aprūpinti šiais laikais du augančiu vai
ku. reikia elgtis atsargiai su pinigais. Dėl to mes niekad nepra- 
leidom algos, nepadėjus kiek pinigų į Mutual Savings Banką. 
Kadangi mes turėjom banke truputį pinigų, mes galėjom moder
nizuoti ir padidinti savo namą, vaikai dabar turės gražius namus 
kur galės pasikviesti savo draugus". Augindami vaikus, jūs taip
gi atrasite, kad šeimos laimė remiasi taupumu. Pasidėkit bankan 
pinigą didėjančios šeimos didėjantiems reikalams. Bet koks ban
kas su vardu “Savings Bank" ar “Institution for Savings’’ reiš
kia Mutaal Savings Banko vardą.

fonas K < i k" r >.

Ine.
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
002 Vsshtegton Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmminal Al visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

laikais-s unijos reikalus ir savo mintis 
vAiirtna u prieš darbininkų

priešus ir svetimoms tautoms 
parsidavusiems asmenis ginda
mas šiuos reikalus, jis buvo 

! nepalenkiamas.

Buvo renkamas į aukštesnes 
vietas atstovauti lokalą unijos 
įstaigose, kur jam teko susi
pažinti su aukštais unijos vir
šininkais ir įsigyti jų pagarba. 
Mums buvo malonu matyti 
jauną vyrą, interesuotą unijos 
veikime ir matyti Praną nenu
ėjus į bolševikų pusę, bet vi-

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sielos 
gelmėmis ir eikime visi už jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS Į LAISVI?” poezijos eilu
tes, kurias jus skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus Jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę žy
miausių klasikų iš įvairių kalbų vertimų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

Įsigykite šią knygą!
Ji^yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

ba parašyta, o kaina tik $2.—
Skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

kymo lapelį su $2.—, nes knygų yra labai maža at
spausdinta.

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

Užsakymo lapelis 
iškirpti

lietuviu, 
katalikai siuvė- 
pagalvoti. Mes

Praną MHą-Mi-

suomet esant ištikimu ameri
kiečiu kataliku

Visi lietuviai 
jai turi rimtai 
turime išrinkti
lašauską 54 lokalo delegatą. 
Per daugelį metų mes sakėme, 
kad mums reikia jaunų žmo
nių, reikia juos išauklėti užimti 
svarbias vietas, reikia duoti 
jiems progos pasirodyti akty
viame veikime. Pranas Milas 
per 17 metų užsitarnavo tos 
garbės ir vietos, dirbdamas u- 
nijoje, ir todėl jis vertas užim
ti delegato vietą. Jo darbai už 
jį kalba.

Kiekvienas katalikas unijis- 
tas būtinai turėtų dalyvauti de
legato rinkimo susirinkime ir 
balsuoti už Praną Milą, susi
pratusį darbo žmogų.

"DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Pridedamas(a) $............... , prašau man atsiųsti: "Kvieslys

į Laisvę” ........... knygų.
Kam ........ .....................................................................................
Adresas ...................................  -.........-................... .......

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet j- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, m.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugteuė, 
BALF Sekretorė.



Penktadienis, Birželio 25, 1948

Seselės raudonųjų padegtame 
vienuolyne

DARBININKAS
SUSIDŪMOJIMAS PRIE 

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS

— šiurpus atsitikimas revoliucijų 
naktyje Kolumbijoje, 1948 m. balan
džio 9 d.^Paskutinė Komunija, kurių 
išdalino vyr 
rankoje pareikalauja išeiti. - Kaip jos 
ruošėsi mirti ir kaip atėjo nuostabus 
išgelbėjimas.

KRAUJAS SOSTINES 
GATVĖSE

Prieš keletą savaičių Ko
lumbijos (Pietų Amerika) pratome, kad ir mums pa- 
miestų gatvėse skambėjo vojUs’ artėja.

.»j

esnioji. - Su revolveriu

PROCESIJA PER UG
NIES APIMTAS SALES
Apie devintą valandą su-

įmestų gatvėse skambėjo vojUs artėja. Sušaukiau 
revoliuciniai šūkiai, spiegė seseles į koplyčią ir prieš 
kulkos ir 'liepsnos laižė tą patį altorių, prieš kurį 
daugybę pastatų. Vietomis- kitados buvome padariu- 
buvo iškeltos raudonosios sios savo iškilmingus įža- 
sovietų vėliavos su baitu j dus, visos vienu balsu pa
ku ju ir piautuvu. Kaip vi- kartojome savo pasišven- 
sur, kur tik pasimaišo ko- triną neturtui, skaistybei 
munistai, taip ir Kohimbi- ū- paklusnumui. Po to, dre

bančia iš susijaudinimo 
ranka atidariau taberna- 

vo nužudytas kunigas be-', kulį. Paėmiau ciboriją su 
ginantis Švenčiausiąjį pašventintomis komunijo- 
bažnyčioje, į kitą kunigąj - ------ —---
raudonieji iš medžioklinio, 
šautuvo suvarė 101 šratą, 
trečią subadė, supiaustė

■ peiliais, bet tiedu paskuti
nieji 'laiku buvo paimti li
goninėn, ir jų gyvastis, at
rodo, bus išgelbėta.

KĄ PASAKOJA 
VYRESNIOJI

Gal patsai dramatiškiau
sias pergyvenimas buvo. 
Nekalto Sv. P. Marijos'; 
Prasidėjimo vienuolijos, e-; 
sančios Bogotoje, Vienuo-! selėans apie besiartinančią 
liktoje gatvėje, priešais mirtį ir jas paruošė. Čia 
arkivyskupo rūmus. Jų jos ratu susigrupavusios 
vienuolynas liepsnų buvo; dar kartą atnaujino savo 
visiškai sunaikintas tą įžadus ir motina, pasinau- 
šiurpiąją balandžio 9 dJ dodama patena, išdalino 
(1948 m.) naktį. Laikraš-: seselėms komuniją. Ir ji 
čiai “Catolicismo” ir “EI pati komuniją priėmė: 
Cdlombiano” (balandžio! Monstranciją ji priglaudė 
26 d. numeryje) aprašo jų1 prie savo širdies, pasiren- 
tragiškus pergyvenimus. 
Štai ką papasakojo pati 
to vienuolyno motinėlė 
Marija Magdalena šv. Juo
zapo:

— Vakare apie penktą 
valandą pajutome, 'kad da
rosi kažkas nepaprasto. 
Girdėjosi minių šauksmai 
ir mūsų vienuolyną nuš
vietė liepsnos padegtų ar
kivyskupo rūmų, ugnys 
matėsi ir iš dvyliktos ir ki
tų gatvių. Liepsnos ėjo 
nuo anksčiau padegtos 
Nunciatūros ir kitų pasta
tų.

• v

joje, nukentėjo visa eilė 
bažnyčių, vienuolynų, bu-

mis, o taipgi monstranciją 
su didžiąja palaiminimo 
ostija ir iškilmingoje pro
cesijoje nuėjome į ben
druomenės kambarį, bet ir 
čia tebuvome tik trumpą 
laiką, nes viena sesuo at
kreipė dėmtsį, kad tą vie
tą apima ugnis. Perejome 
į valgomąjį kambarį”.
Čia buvo patys tragiškiau- 
sieji pergyvenimai, nors 
savotiškai ramūs ir iškil
mingi. Motina priminė se-

gusi ir didžiąją Ostiją pri
imti kaip komuniją pasku
tiniu momentu. Taip jos 
iki antros valandos ryto 
pasiliko nuoširdžioj, jau
trioj maldoj, pasiryžusios 
mirti kankinių mirtimi, 
laukdamos kada žus lieps
nose ir savo gyvasčių au
ką skirdamos už Šv. Tėvą, 
už savo tėvynę, už kunigus 
ir net už savo priešus.
GERIAU MIRTIS, NEGU 

PATEKTI MINIOS 
SAUVALEI

Iš lauko girdėjo balsus 
nežabotos minios ir beveli-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galą naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprūs patarėjas.

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3MWwtBr«adway S*. Boston 17, Mass.

Rugpjūčio 15,1948 — Svenč. P. Marijos Dangun 
Ėmimo Šventėje—Žolinėje, įvyksta 
šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios 

KeOebttAk Pbrt, Maine
Iškilmingą*

PAŠVBnNMAS ir UE1UVHĮ DIENA
DIENOTVARKĖ:
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pamokslu vie

nuolyno parke.
1:00 P. M. — Sv. AMsnš Vienuolyne ir Koplyčios pašveotbri- 

mas. Dalyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D. D., kuni
gam, prandškonama, svečiams, Forttaado Vyskupus 

. J. E. Juosapas E. MeCarthy, D. D. atliks pašventini
mo apeigas.

3:00 P. M. — lietuvi! felentok programa: Žymių kalbėtojų pra
kalbos, dšinos, taurintai lokiai, įvairūs laimėjimai.

Visus Amerikos lietuvius, ypatingai Sv. Antano vienuo
lyno ir koplyčios Fundatorius, Rėmėjus, Geradarius, “Varpelio“ 
Skaitytojus, visus Pranciškonų {Metelius

Kviečiame dslyvanti Vtennoiyno Ir Koplyčios 
PAŠVENTINIME ftr LIETUVIŲ DIENOJE 

Neprfttefekite Progos
Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti netoli 

esančiame Atlanto Vandenyne.
Visi Keliai Veda f Atostogų Kraštą Maine! 

PASTABA
Kadangi Maine valstybės gyventojai ir vasarotojai yra su

sidomėję ruošiama Lietuvių Diena, prašome visų i 
mergaičių, vykstančių į Lietuvių Dieną Maine, jei tik leidžia; 
aplinkybės, pasipuošti

UetnvifluUs tautiniais rūbais.
Dirbantieji fabrikuose ,tegul iš anksto pasirūpina atosto

gomis. Iš {vairių vietų vykstantieji grupėmis, laiku pasirūpinki
te autobusais. Visata reikalais knipkMs:

FRANCISCAN FATHERS 
Kennetank Port, Maine Tel. 5.

Vardan Dievo Tėvo savo kryžių 
nešam

Per nukaltas kliūtis, prarajas 
ir klonis;

Tik maldos stebuklais prave
riame dangų,

Nes tik esam dulkės, pilko 
kelio žmonės.

liūdnas ir ilgėsin- 
dienas. Tai, saky- 
mažytė Lietuvos

daugelis lietuvių

F. Kirša.

Augsburgas, Hochfeldo prie
miestis, Vokietijoje... Tai viena 
iš didesniųjų lietuvių stovyklų 
šiame krašte. Čia daugelis lie
tuvių leidžia 
gas tremties 
čiau, lyg ir 
respublika...

Čia plaka
širdžių. Jos plaka, žinoma, ly- 

■giai tokiu pačiu ritmu, kokiu 
i plaka savųjų širdys, nežiūrint; 
j kur jos bebūtų: Tėvynėje — 
žiaurioj okupantų priespaudoj, 
tolimam užjūry išsiblaškę ar 
ten... šaltose Sibiro taigose

visi
pa-

Tėvynės link. Jie susibėga 
draugėn ir sudaro tartum 
slaptingo choro gaidą... Tik įsi
klausyk, lietuvi, ir tai išgirsi, 
jeigu neišgirsi — tai bent nu
jausi...

Tai tokios mintys klysta 
man į galvą kai aš apsilankau 
Augsburge, pas savuosius tau
tiečius ir kai aplankau ten ne
toli jų pastatytą didingą ir 
puošnų lietuviškąjį 'kryžių.

Čia pat, bestovint prie kry
žiaus, asosijuojasi pasąmonėj 
ir Fausto Kiršos eilėraščio žo- I 
džiai, kuriuos paėmiau šio raši
nėlio motto ir kurie įrašyti net
gi kun. St. Ylos išleiston mal- 

■ daknygėn “Apsaugok Aukš
čiausias’’...

Vardan Dievo Tėvo savo 
kryžių nešam...

Ir tikrai: kur lietuvis benu- 
klystų, kur jį gyvenimo audros 
benublokštų — jis visur, tar
tum neužmirštamą relikviją,

Įtartum gerų ir sunkių dienų 
savo kry-

moterų ir ’ kenčiančių šaltį ir badą... 
Ach, daug liūdnų atodūsių

šiuo metu klysta iš įvairiausių simbolį, nešasi ir... 
pasaulio kraštų kankinamos ir žiu... 
kalamos prie kryžiaus savos

 5
daug jau įaugo jo pasąmonėn 
prisiminimas iš Tėviškė laukų. 
Juk ten visos pakelės, pakluo
nės ir sesučių rūtų darželiai 
nužymėti kryžiais, nusmaigsty
ti pakripusiais rūpintojėliais...

Ne be reikalo ir Augsburgie- 
čiai lietuviai savo dabartinėj 
gyvenvietėj pastatė didingą lie
tuvišką kryžių. Tas kryžius il
gus metus bylos vietos gyven
tojams, kad čia gyveno lietu
vių tautos žmonės, kryžių ir 
smūtkelių šalies sūnūs ir duk
ros.

Kryžius pastatytas pagal 
dipl. inž. Muloko projektą. Jis 
statytas 1945 m. spalių 28 d.

Kryžiuje yra lietuvių, anglų 
ir vokiečių kalbomis toks užra
šas:

“Augsburgo išeiviai lietuviai, 
maldaudami Dievo palaimos, 
gerbdami žuvusius ir dėkodami 
savo geradariams, stato šį kry
žių, idant jis bylotų, kad čia 
karo audrų atblokšti lietuviai 
ilgėjosi savo Tėvynės ir troško 
jai laisvės”.

Ir bylos, kaip jau aukščiau 
minėjau...

Pranys Alšėnas.

Ir kur jis nesineš... .Juk per,»Darto|nh,k^».
Remkite tuos profesi joną lūs ir biz 

nierius, kurie savo skelbimais remia

jo kaip Kristaus meilės au
kos mirti liepsnose, negu 
ieškoti pasigailėjimo mi
nioje, praradusioje savęs 
kontrolę. Sesers, perimtos 
gilaus drovumo ir susikau
pimo, kurio pasaulis nesu
pras, bet kurs jų vienudly- 
ne buvo jaučiamas iškel
tas iki heroiškumo pri
imant kankinių mirtį, jos 
negalvojo apie bandymą 
veržtis, pabėgti pro raudo
nųjų minią.

VYRAS SU REVOLVE
RIU

Apie antrą valandą, į ry
tą, seserys išgirdo ką šau
kiant ties durimis, su re
volveriu rankoje grąsi- 
nant ir reikalaujant išeiti. 
Seserims tuojau perbėgo 
mintis — kas gi tas žmo
gus: banditas su kreivomis 
intencijomis, ar riteris, a- 
tėjęs * išlaisvinti silpnųjų. 
Tai buvo geraširdis dakta
ras Jurgis E. Rodriguez, 
žymus Bogotos miesto 
profesionalas. Jisai, pama
tęs vienuolyną liepsnose, 
pasiryžo gelbėti beginkles, 
nekaltas seseris. Nuo pat 
vidurnakčio jisai ieškojo 
būdų kaip jas iš vienuoly
no išvesti, tačiau tas buvo 
sunku: raudonųjų būriai, 
kaip jūros bangos, vis plū
do pro šalį viens po kito, 
grupuodamiesi ties vie
nuolynu, pasiruošę viską 
išgrobti. Keletą kartų dak
taras bandė praskinti pro 
juos kėlią į viesnuodyną, bet 
veltui. Jisai pamatė, kad 
netoliese įkaitę revoliucio
nieriai ginčijosi ir gėrė. 
Daktaras, patsai nuduoda
mas girtą, užsakė dau
giau gėrimų, pareikalavo 
šokolado. Parduotuvės sa
vininkas išnešė net ir už
slėptuosius dalykus. Dau
guma puolėsi prie jų. Tuo 
momentu daktaras ir įslin
ko į uždegtą vienuolyną. 
Kai niekas neatsiliepė į jo 
šauksmus, stipriai įrėmė 
duris. Jam atrodė, kad tik 
stebuklu jas išplėšė, nes 
normaliai, rodos, jo jėgų 
nebūtų užtekę.

duoti jas iš to pragaro.
— Mes iš čia neisime, — 

atsiliepė vienuolė, nesup
rasdama, kaip iš tos mi
nios galėtų atsirasti jų 
gelbėtojas.

Koks valandos ketvirtis 
praėjo, 'kol daktaras įtiki
no, kad jisai nieko blogo 
mintyje neturi,tik nori jas! 
išvaduoti, žodžiai, kurie 
nulėmė, buvo daktaro prie
saika “savo motinos šven
tais petenari^r

Seselėms reikėjo dvigu
bo paraginimo, kad jos.' 
jau daugelį metų kaip ap- 
leidusios pasaulį, išeitų iš 
savo pamėgtos kliauzūros.

Vištiek kaip į tai bežiūrėtum
Jis yra gražus ir pigus

1941 Automatis Elektrinis 
'Speed Coeting

Šiuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas .
Adresas r.

“PRISIEKIU MIRUSIOS 
MOTINOS PELENAIS”
Pirmoji išėjo vyresnioji 

ir paklausė, ko nori. Dak- 
* taras pasisakė atėjęs išva-

IšGELBSTI 
TRYSDEŠIMT DVI

Dr. Rodriguez — aukšto 
ūgio. Su revolveriu ranko
se, stipriu savo balsu jisai 
praskynė taką minioje ir 
eidamas pirmasis, visas 32 
seseris nusivedė į savo na
mus.

Negana to, jisai, draugei 
su seselėmis Angelina ir- 
Marija Elena dar 16 kartų- 
įėjo į degantį vienuolyną,! 
pereidami daugybę kori
dorių ir išgelbėdami pa
veikslus, šventus indus ir 
liturginius drabužius, ku
rie buvę to vienuolyno pa
sididžiavimu. Reikia at
minti, kad vienuolynas bu
vo daugiau kaip 300 metų 
senumo.

Savo visą gelbėjimo dar
bą užbaigė tik po šešių iš 
ryto. Ko jau nebespėjo iš
gelbėti, virto rūkstančiais 
pelenais.

Tarp nepaprastų išgel
bėtų dalykų yra ir kaukuo-i 
le vienos seselės, kuri te-į 
būdama dvejų metų buvo' 
tėvų atvesta, dar XVII 
šimtmetyje. į vienuolyną.' 
Paaugusi pamilo tą gyve
nimą, savu noru pasiliko 
toliau vienuoliškoje klau
zūroje gyventi ir iki pat 
mirties išgyveno nemačiu
si pasaulio. Jos palaikai 
labai gerbiami.

Heroiškasis Dr. Rcdri-į 
guez žygys, išgelbint į 
les iš raudonųjų padegto, 
liepsnojančio vienuolyno 
nuskambėjo po visą pa
saulį. Dr. J. Prunskis

i
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Sis visais žvilgsniais rflodernus. šviesiai baltas 
G-E elektrinis pečius yra gražus dalykas... di- 
džiausis virtuvės turtas. Už tą žemą kainą tai 
reta vertybė—dabar ir ateičiai.

Čia jūsų proga įtaisyt elektrinį virimą. Pa- 
siteiraukit tuoj, kol naujų elektrinių pečių pas 
mus dar yra.

PASINAUDOK ELEKTRIKINIO VIRIMO PATOGUMAIS

(MOKĖTI Slgtl

s_g mokėti k"

CASH KAINA SJ94S2

Automate Taimeris 
Laikrodis ir

Ė. ‘ f
Iria / u i a Jl

/ k
i ■ Ii

PEČIUS
Įtalpa, 

grei-

DIDELIS 
— didelč 
ekonomiškas, 
tas ir paprastas.

6-KV. ĮTALPOS 
VIRTUVAS — pa- 
rankus, ekonomiš
kas, greitas ir tal
pus. Turi 50 skir
tingų dalykų viri
mui.

NAUJAS GREIČIO 
REKORDAS —pa- 
gerintas 49 nuo
šimčiais. didesnę 
turi coil— didesni 
šilumos viršų, ge
resnes pasekmes.

AUTOMATIŠKAS 
PEČIUS — viskas 
automatiškai G E 
Autcmatiškme pe
čiuje. gali kepti 
jums nesant.

NESUSITEPA — 
tas padeda užlai
kyti sienas ir vir
tuves langų už- 
dangas švariomis.

1

sudėti 
Kkaura- 
kitiems 

kurie 
reikalin-

LAIKO IR TEM
PERATŪROS 

CHARTERIS — 
duoda tikra laika 
ir temperatūra rei

kalingą virimui.

VIETA DĖL STO 
RAGE - 
puodams.
doms ir 
dalykams.
Jums yra 
gi.

PUIKI PEČIAUS 
INSULACIJA — 
prilaiko karšti pe
čiuje; ir neperlei- 
džia karščio i vir
tuvę.

PATOGIAI 
ĮRENGTOS LEM 
POS — tiesioginės 

lempos. kurios 
šviečia tiesiai, 

kaip jums reika
linga.

matyti. 
raudoną šviesą pa- 
—kada pasie- 

reikatinga ši- 
a aukšti, ir 

temperatū-

lengva

rodo 
kia r 
lumos 
virimo 
r,.

TAI AUTOMATIŠKA! G. E. Automatiškas 
Dabotojas prižiūri virimą, kol jūs esate pasi
šalinę. Jis atsuka ir užsuka krosnį, kaip jūs 
norite.
TAI GREITA! Moderniška krosnis verda 
greit. Tik pasukus jau pradeda virti.
TAI TAUPU! Elektros kainos leidžia taupiai 
virti. Persitikrinkite ir matysite.

NUEIKIT I JŪSŲ ARTIMIAUSIĄ

SHOP Now!

Nl EIKIT I JCSV ARTIMIAUSIA
TAI SVARU! Puodai, keptuvai, sienos, užlai
dos yra švarūs. Nėr liepsnų, suodžių ar dū
mų.

TAI SAUGU! Elektra virti nereikia degtu
kų, o svičiai yra toli nuo jaunųjų rankučių. 
TAI ILGAM! Jūsų G.-E. elektros krosnis 
yra patvari ir tarnaus jums ilgus metus.

AMERICA’S 
SECURITY

______ IS YOUtt
SECURITY

BOSTON JJ n I S Q C O M P A N Y
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GIRDĖTI LIETUVIU
*

KOLONIJOSE
-Primicijos Kunigo Edvardo , 

Vičkausko, MIC.
Irią išpildys LRKSA 56-to Sei
mo bankiete birželio 29 d. I 
Seimą atstovu išrinktas mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras. 
Chorui ir grupei vadovauja 
vargonininkas Algis Šimkus.

I

palaimino

parapijos 
Susirinko 

giminės.

L.R.K.S.A. 56-tas SEIMAS, BOSTON, MASS.
Prasidės, sekmadienį, Birželio 27, 1943, 10 vai. ryte, iškilmingomis pamal

domis šv. Petro Lietuvių Bažnyčioje, dalyvaujant Vyskupui John J. IVright, 
D. D. Kitomis dienomis šeiminės Mišios 8 vai. ryte.

i

Birželio 21 d. vyrų grupė bu
vo išvykus į Lynn Šv. Vardo 
draugijos iškilmes — šventąją 
Valandą. Šv. Vardo draugijos 
Dvasios Vadu yra kun. Jonas 
Bernatonis.

Birželio 13 d., kun. E. Vič- 
kauskas atlaikė pirmąsias savo 
iškilmingas šv. Mišias. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Plymouth, 
Penn. Pilna bažnyčia žmonių 
susirinko išklausytų šv. Mišių 
ir pasimelsti, kad Dievas lai
mintų naują kunigą Marijoną. 
Per mišias giedojo parapijos 
choras ir solistas Brolis J. Wi- 
lutis. MIC. Turiningą pamokslą 
pasakė Marijonų Seminarijos 
rektorius, kun. Dr. J. Vaškevi
čius. MIC. Po mišių, kunigas 
Edvardas asmeniškai 
kiekvieną bažnyčioje.

Parengimas įvyko 
salėje. 2 vai. po piet. 
pilna salė žmonių:
draugai, ir svečiai iš apylinkės 
ir toliau... iš Čikagos. Detroit. 
Philadelphia. New York ir New 
Jersey. Parengimo vedėjas bu
vo parapijos klebonas, kun. An
tanas Sinkevičius. Per iškilmes 
kalbėjo kun. P. Malinauskas. 
MIC.; p. L. Šimutis, kun. J. 
Kasakaitis iš Pittston; ir kun. 
Dr. J. Vaškevičius. MIC.

Parapijos vardu, klebonas 
sveikino celebrantą ir ragino jį 
priimti naujas pareigas, kurias 

.su Dievo pagalba privalo išpil- 
: dvti. Sodaliečįų ir parapijos 
;chorai sugiedojo kelias gražias 
; dainas pagerbti naują kunigą.

Tardamas padėkos žodį, kun 
Edvardas Vičkauskas, MIC. pa
dėkojo savo tėvams už išauklė- 

■ iimą. Jis viešai padėkojo Švč. 
.Panai Marijai už pašaukimą ir 
* dangišką pagalbą. Padėkojo 
•Tėvams Marijonams už vienuo
lišką išauklėjimą. Pagaliau pa
dėkojo visiems, kurie padėjo 
jam atsiekti tikslą, ir visiems, 
kurie prisidėjo prie tų iškilmių.

Korespondentas J. W

Penktadienį, birželio 18 d. 
buvo surastas Spicket upėje žu
vavęs a. a. L. Bučus. Su viso
mis bažnytinėmis iškilmėmis li
ko palaidotas iš 
kaus parapijos 
želio 21 d.

Birželio 23 d. 
Šv. Pranciškaus 
nyčios a. a. Ipolitas ^Carcinonis.

šv. Pranciš- 
bažnyčios, bir-

palaidotas iš 
parapijos baž-

Birželio 20 d., dukraitė Jono 
ir Lilijos Ferdako pakrikštyta 
vardu Ann Mane.

Kun. Petras šakalis. birželio 
21 d., išvažiavo savaitei reko
lekcijoms. Aguonėlė.

BROCKTON. MASS.
V

LAIRENCE. MASS

ŠAUNUS ŠEIMINIAI PARENGIMAI
Tą pačią dieną, Birželio 27, 1 vai. po pietų 

Romuvos Parke,

PIKNIKAS

valinę ir maistą, ypač riebalų 
ir atnešti ar atvežti į parapijos 
svetainę St. James Avė., arba 
lietuvių svetainę St. George 
Avė. Jeigu kurie patys negalite 
atnešti ar atvežti, tai galite 
pašaukti telephonu — NOr- 
wood 7-1449, NOrwood — 
7-0791 arba NOnvood 7-0979 
ir kas nors iš komisijos nuva
žiuos į namus paimti.

NEW BRITA1N. CONN.

Naujas Jaunas 
Protaijonalas

Brockton, Mass. CLEVELAND, OHIO

I

Dr. Albertas A. Šimkus
vai. vidur-

I

Dalyvauja Lietuviai sportininkai iš visos Amerikos. Laimėtojams dovanų 
už $300 ir Prel. K. Urbonavičiaus Taurė. Užkandžiai, Pasilinksminimas, Šokiai.

Mūsų parapijos pirmas pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
27-tą, Joe Norris’s Grove Route 
91, tai tik mylia nuo Route 6 
sukant į dešinę ir važiuojant į 
rytus. Šis piknikas tai bus vi
sų Clevelando lietuvių dainų 
festivalas, nes mūsų talentingi 
tremtiniai dainuos naujas lietu
viškas dainas ir šoks tautinius 
šokius. Pradžia 12
dienį. Gros geras, melodingas 
Michael’s orkestras. Bus įvairių 
dovanų.

Viri į šį pikniką. Jeigu lytų, 
tai piknikas bus parapijos sode!

Šį sekmadienį taipgi bus mū
sų vaikučių Pirma Komunija. 
Vaikeliai priims Išganytoją pir
mą kartą per 8:30 mišias.

Labai gražūs įvykiai, nes šį 
sekmadienį bus šventė Nesil. 
Pagalbos P-lės Švč., mūsų ga
lingos globėjos. Lai Ji laimina 
Lietuvą, tremtinius, mūsų 
rapiją ir visus lietuvius.

pa- 
KL

Pirmadienį, Birželio 28 d., 7:30 vai. vakare 
Municipal Building salėje, E. Broadway, So.

Muzikos, Dainų ir Šokių
FESTIVALAS

Dalyvauja muzikai, dainininkai, šokėjai iš įvairių kolonijų. Laimėtojams 
$200.00 dovanų. Po programos - kontosto — šokiai Įžanga $1.00 su taksais.

Mokslo Metų Pabaiga
Birželio 14 d. Šv. Roko para

pijos mokykla baigė mokslo 
metus ir buvo išdalinta atsižy- 
mėjimai. Užbaigimo akte daly
vavo kleb. kun. Pr. Strakaus- 
kas ir daug vaikučių tėvelių 
bei mamyčių. Gi birželio 15 d. 
mokyklos vaikučiai, mokytojos 
Seselės, tėveliai, kleb. kun. Pr. 
Strakauskas, kap. kun. Jonas 
Švagždys, kun. S. Saulėnas ir 
kun. A. Klimas buvo išvykę į 
iškilą parkan “Field’s”, kame 
saulės kaitroje ir gražioje gam
toje paatostogavę, visi paten
kinti ir linksmi grįžo į namus.

GRIE2 AL STEVENS ORKESTRĄ.

Antradienį, Birželio 29, 7:30 vai. vakare Hotel Statler

IŠKILMINGAS BANKIETAS
Dalyvaus ir kalbės J. E. Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 

Congressman John W. McCormack, Charles F. J. Harrington, Com. of Banking 
& Insurance, ir žymūs mūsų vadai. Bus puiki meninė programa.

Vietas rezervuokite iš anksto, Seimo Rengimo Komisijoj, % Darbininkas, 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

| Atsiminkite!
į Kiekvieno mėnesio antrą sek-

Fede^a cijos skyrius, birželio madienį, Šv. Vardo draugijos 
20 d., buvo surengęs pikniką nariai, išklauso 8:30 vai. šv. 

-Palangoje. Tame suvažiavime mišias ir priima šv. Komuniją
• daug pasidarbavo kun. Jonas ir po jų paprastai įvyksta pa-
• Bernatonis. Žmonių susirinko. rapijos svetainėje narių susi- 
gražus pulkelis. Diena buvo rinkimas. Vasaros metu, nors

•graži. Spėjama, kad pelno liks susirinkimų ir nebus, bet šv. 
mišios ir šv. komunija vyks ir 

_ vasaros - atostogų metu pagal
Šv. Pranciš- seną tvarką — kiekvieno mėn. 

antrą sekmadienį 8:30 vai. Vi
si ir vasaros metu skaitlingai 
dalyvaukit!

pustrečio šimto.

Birželio 27 d..
kaus parapiios choras rengia 
Palangoje “Weenie Roast”.

Sekmadienį, birželio 20 d., 
vžbaigė sumą giedotomis mi- 
š'omis. nes choras pasiėmė ato- 

• stogas vasaros sezonui ir mi
ros 9:30 vai. sekmadieniais 
bus skaitytos.

t

»
»

Birželio 10 d. Albertas A. 
Šimkus, pp. V. P. Šimkų, gyv. 
71 Seymour St., sūnus, sėkmin
gai užbaigė Harvard Medical 
School ir gavo M. D. laipsnį. 
Jis yra baigęs University of 
Alabama 1945 m. Po to mokė
si Medikos Kolegijoj, Alaba- 
moj.

Užbaigęs medikos mokslus, 
jaunas gydytojas, Albertas 
pradės praktikuoti į Charity 
Hospital, New Orleans, La., 
liepos 1 d.

Pažymėtina, kad Albertas y- 
ra tik 24 metų amžiaus, vedęs 
ir auklėja sūnų. Jis yra 
Beta Pi ir Newman klūbo 
rku • • • ••-

Jaunam profesijonalui, 
bertai A. Šimkui linkime 
riaušių sėkmių. Sveikiname
Albertą, jo šeimą ir jo tėvelius, 
kad davė progą savo sūnui pa
siekti aukštą mokslą. Reikia 
pažymėti, kad pp. šimkai yra 
uolūs katalikiško ir tautinio 
veikimo rėmėjai. B. M.

Phi
na-HARTFORD, CONN.

Birželio 5 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Piliečių klūbo pikni
kas lietuvių sąryšio parke. 
Nors pavasarį šis parkas buvo 
apsemtas vandens ir padaryta

*
daug nuostolių, bet jo prižiūrė
tojai St. Braznauskas ir J. Ma- 
tukaitis, pasikvietę kitus į tal
ką, viską gražiai sutaisė.

Tą dieną oras buvo gražus ir 
į pikniką suvažiavo apie du 
tūkstančiai žmonių. Viri links
mai praleido laiką. Buvo atvy
kęs ir mūsų klebonas, prelatas 
J. Ambotas.

i

Į Olimpiadą - Pikniką Specialūs basai išeis nuo “Darbininko” namo — 366 West Broadway, 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po pietų. Iš Cambridge bosai išeis nuo bažnyčios 1 vaL

pasisvečiavo. Klier. Albinas 
Margis, pabuvęs kelias dienas 
pas savo globėją Jeskelevičie- 
nę. sugrįžo į Floridą, o klier. 
Edmondas Sviokla gyvena pas 
savo tėvelius Brocktone
kiekvieną dieną patarnauja šv. 
mišioms parapijos kleb. kun. P. 
Strakauskui. Linkime 

[linksmų atostogų!

Seminarijos Klierikai 
Atostogauja

Šv. Roko parapijos klier. Ed- 
montas Sviokla ir klier. Albi
nas Margis, svečias iš Floridos.

Choro grupė uoliai ruošiasi; birželio 18 d. lankėsi pas para- 
prie muzikalės programos, ku-'pijos kleb. kun. Strakauską ir

I 
I 
t

i

p!akst::s, tikict’as

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus. at
virutes. konstitucijas, 

, vizitines korteles, parengimų 
programas. įvairins cirkuliorus. laiškams antraš
tes. koncertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

buvo p. Juozas Dvareckas.
Šis parengimas buvo sėkmin-

Al
fe- 
Dr.

Iškilmingas Šliūbas
Birželio 20 d. Šv. Roko 

pijos bažnyčioje priėmė

Pagerbė Kun. Klimą
Pirmadienį, birželio 21 d. bu-

^o šv. Aloyzo šventė. Kadangi gas ir Sodalietės visiems ir vi- 
Šv. Roko lietuvių parapijos vi- soms nuoširdžiai dėkoja už da- 

1 karu yra kun. Aloyzas Klimas, lyvavimą ir paramą. - Rap. 
ir tai parapijiečiai suruošė pobu-J--------------------

I

gis, 52 Painreraton Str. Derby, 
Engiami.

Aš Paplauskaitė - Galbuogie- 
nė Albina paieškau savo dė
džių: Barzdaitį Stasį, kilusi iš 
Šumsku parapijos, Marijampo
lės apskr. ir Paplauską Pijušą,

jiems
i

para- 
mote- 

rystės sakramentą Juozas Švel- 
nis ir Aldona Kukauskaitė. Šv. 
mišias atlaikė ir sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. S. Saulė
nas. Kadangi tuo laiku buvo ir 
sekmadienio pamaldų laikas. ‘ 
todėl žmonių buvo bemaž pilna' 
bažnyčia. Labai gražiai ir puoš- už padarytą surpryzą. 
niai atrodė jaunieji ir jų paly
dovai ! Linkime 
kad jų kilnūs troškimai ir pa
sižadėjimai. padaryti prie alto
riaus. nenutraukiamai juos ly
dėtų per visą jų gyvenimą.

Birželio 15 d. įvyko BALF ir 
ALT skyrių susirinkimas, kur 
išklausyta apyskaitų iš veiklos. jojusi Zariečkų kaimo, Mari

jampolės apskr. Mano adresas: 
A. Paplauskaitę - Galbuogienė, 
52 Palmęrston St. .Derby, Eng
ianti. ■ ■■ '<

Pasirodė, kad šįmet rūbų ir a- 
valinės pasiųsta 2,200 svarų ir 
dar turime apie 6 pakus. At
stovams, luirle' važiavo į ALT 
konferenciją birželio 6 d., .buvo 
duota. nuvežti $25.00.

Pereitas piknikas davė pelno 
$216. Tai priklauso garbė mū
sų veikėjams ir rėmėjams.

Šiame susirinkime nutarė per 
vasarą nešaukti susirinkimų ir 
pertraukti veikimą, tačiau rū
bus rinkti ir priimti. Pasibai
gus vasaros sezonui, spalių 
mėn. nutarta suruošti vakarė
lį ir pradėti veikimą.

K. Valionis.

■

vį kun. Klimą pagerbti.

p. Vincas Zinkevičius buvo 
toastmasteriu. Sveikinimo kal
bas pasakė kleb. kun. 
kauskas. kapelionas 
nas S. švagždys. p. 
Svirskas, Tretininkų 
pirmininkas, p. Julia 
nytė, miesto namų įkainuoto ja, ’ ryto yra 
ir p. Malvina Akstin, 
teikė kun. A. Klimui piniginę tumėte savo radio rodyklį ant 
dovanėlę nuo visų dalyvių. • 1600 kilocycles kas sekmadie-

Kun. Aloyzas Klimas nuošir- nis.
džiai dėkojo visiems už sveiki-| gją kleb kun P E
nimus. linkėjimus, dovanėles ir Norbutas aUieka metines reko.

lekcijas.
Jau buvo rašyta apie lietu- 

Ona Gureckienė, pirmininkės. [ vius jaunuolius,t kurie užbaigė 
Joms pagelbėjo pp. Malvina Nonvoodo aukštesnę mokyklą. 
Akstin. Marijona Čužas, Anta- Tik nebuvo paminėta, kad kai- 
nina Šarkis, C)na_Skirmontienė, kurie graduantai už pasižymė- 
Ieva Babulienė ir Justina Ka- jimus gavo dovanas, būtent, p.

NORIOOD. MASS.
Pereitą sekmadienį klausėmės 

naujos Lietuvių Katalikų Radio 
Valandos programos iš WVOM,

P. Stra- 
kun. Jo-
Motiejus Brookline, Mass., kurią veda p. 
Brolijos Antanas F. Kneižys. Visiems 
Yakavo- labai patiko. Devinta valanda 

labai geras laikas,
kuri į- Primename visiems, kad pasuk-

Šio pobūvio rengimo komisi- 
jauniesiems.! joje buvo pp. Alena Liolienė ir

ir
šėtienė. Rap.

NEWARK.N.l
Birželio 11 d. įvyko Švč. Tre-j 

jybės lietuvių par. Sodalicijos ‘ 
. kortavimo pi amoga parapijos

i

Eleonora Novikaitė gavo dova
ną už gerus pažymius moksle; 
Juozas Uždavinis — sporte ir 
moksle, ir Karšis — sporte.

Šiomis dienomis pp. Ed. Va
siliauskai, gyv. 1008 Washing- 
ton St., susilaukė dukrelės. 
Sveikiname.

PAIEŠKOJIMAI
Aš Galbuogis Jonas paieškau 

tetą Oną Pilipauskienę ir dėdes 
Joną ir Juozą Senkevičius, ki
lusius iš švendriškių kaimo, 
Jurbarko valšč. Raseinių apskr. 
ir gyvenančius Brookline.

Mano adresas: Jonas Galbuo-

Albert kišką
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mufns išegzaminuoti akis lr 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

* dirbtinas akis.
Room 90Š 

Tei. S-1944 
207 TARK BUILDING ■' 

Woreester, Mass.
275 Mate SL, Webster, Maus.

f .’

*

i

GRABORIUS
'Asmeniikas Patarnavimai”

SS1 SmfthSt, 
PROVIDENCE, R. L

AMMRLITK, FIVE X, 
ANO LAGER BKER

osnauno av 
HACKHS 

DSnMUTNO CO. 
1603 COUIMIU3 AVMuf 

GA 7 5600

Geri Pavyzdžiai
Brocktoniečiai Adomas

Uršulė Petkai bažnyčios ir mo
kyklos statybos fondui paau
kojo $350.00. Naujoms baž. al- 
boms pirkti paaukojo Monika 
Stankienė $10.00. ir Motiejus
Svirskis $5.00. Taipgi viena pa- svetainėje. Dalyvavo daug žmo- 
rapijietė įtaisė žvakidę prie di-Įnių ir visi linksmai laiką pra

leido. Buvo atėjęs ir kun. Pra
nas Bastakis.

Bekortuojant, Sodalicijos pir- Jersey. Jį pavaduoja p. Petras 
mininkė ponia Lillian Chres-, Rakauskas, 
tian paklausė kas iš dalyvau- --
jančių yra seniausias asmuo.
Pasirodė, kad seniausia iš mo- bų, avalinės ir maisto rinkimo 
terų buvo p. Barbora Vaškevi- vajų 
čienė, ir ji gavo nuo pirminin- Vokietijoje. Vajus prasidės lie- 
kės gėlę. Taipgi davė dovaną pos - July 12 d. 
seniausiam vyrui, ir laimėtoju visus ir prašo aukoti rūbus, a-

džiojo altoriaus už $75.00, o 
antra parapijietė paaukojo nau-! 
ją juodą albą bažnyčiai. Anta
nas Daukantas daug padeda, 
savo talkos darbu, prie remon
tų parapijos svetainės, o klebo
nijos remontui — daug pasi
darbavo Adomas Česnauskas ir 
Benediktas Tamulevičius. Geri 
parapijiečiai — parapijos pa
matas. Samilk.

i

Varg. p. Vaclas Sereika yra 
išvykęs pas savo šeimą j New

BALF 22 skyrius skelbia rū-

lietuviams tremtiniams

Atsišaukia
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VIETINES ŽINIOS
2INUTM

Birželio 38 d., staiga mirė, 
širdies liga, jaunoji Eugenija 
Riškienė (Kaiteauskaitė)». Gi
musi ir augusi So. Bostone. Pa
liko nuliūdusį vyrą muziką Al
fredą Kiški, motinėlę Juką 
Karbauskienę, seserį Florenci
ją Peury, seserį Ceciliją Griga
lienę ir brolį Mamertą. Pašar- 

* vota pas laidotuvių direktorius

D. A. Zaletskus, 564 E. Broad- 
way. 'Laidojama birželio 25 d., 
9 v. r., iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, šv. Juozapo kapuo
se. Melskimės už gyvus ir mi
rusius. v

UMdnrime svečią. Tikimės tu
rėti daug svečių seimo pęoga. 
Iš tolimų Amerikos kraštų de
legatai jau yra išvažiavę, kai 
kurie jau Bostone. Vieni apsi
stoję yra pas privačius žmonės, 
kiti viešbučiuose.

DAKTARAI

ItepdAMJ. 

(BEMTS) 
Lietuvis Gydytojas

278 Harvard Street
Kampu Inmaa arti Centrai 8q.

CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir S—S.

_ _ uimirni
Sekmadienį, Birželio-June 27,1948, Visi Keliai Veda |

SPORTO OLIMPIADA - PIKNIKĄ
« 2

1

Romuvos Parką Brockton, Mass.
Iš So. Boston’o nuo “Darbininko” namo, ir iš Cambridge nuo lietuvių bažnyčios specialūs 

busai išeina 1-mą vai. Parką paliks atgal 8 vai.

Daugiausiai svečių tikimės 
tai seimo atidarymo pamaldo
se, sekmadienį, birž. 27 d., 10 
v. r., šv. Petro parapijos baž
nyčioje.

Šv. mišias atnašaus kun. Bal- 
tusevičius, pamokslus sakys J. 
E. Vyskupas John J. Wright, 
D. D., ir kun. Pr. M. Juras.

Po pamaldų visi važiuos į 
Romuvos parką, Brockton, 
Mass.

įsigykite Bilietus 
Iš Anksto

Specialūs Bušai { Olim
piadą Išeis 1 vai.

Specialūs busai, kurie jus 
nuveš į Romuvos Parką, Broek- 
tone ir parveš išeis sekmadienį, 
birželio 27, 1 vai. po pietų nuo 
“Darbininko”, 366 W. Broad- 
way, ir Parapijos salės, 492 E. 
7th St. So. Bostone.

Kelionė į ten ir atgal $1.25.
Specialūs bus’ai į Sporto 0- 

limpiadą, Brockton, iš Cam
bridge, Mass. nuo lietuvių pa
rapijos bažnyčios, 432 Windsor 
St. išeis taip pat 1 vai. po pie
š

ia anksto užsisakykite vietas 
pas kuopos pirm. p. Janeliūną 
ir kitus.

šeši Tremtiniai Našlaičiai 
Atvyksta j Festivalą

TeL TROvbridge 6330

Šeiminio bankieto bilietus, 
kuris įvyks Hotel Statler, bir
želio 29, 7:30 vai. vakare, įsi
gykite nevėliau sekmadienio. 
Būtinas reikalas žinoti dalyvių 
skaičių iš anksto. Festivalo bi
lietus ir-gi įsigykite iš anksto 
(jų kaina $1.00) “Darbininke” 
ar pas Seimo komisijos narius. 
Tuomi bus išvengta susikimši
mo bei laukimo, salėje.

Rengėjai.

LASIUS B TIEMIES
Vokietijos

PADĖKA

Į Susivienymo Seimo proga 
ruošiamą Muzikos, Dainų ir šo
kių Festivalą, birželio 28 d. at
vyksta šeši lietuviai tremtiniai 
našlaičiai; (16-19 m. amžiaus) 
berniukai. Trys iš Marianapolio 
Kolegijos ir trys lietuvaitės 
globojamos Nek. Pras. Panelės 
Švč. Seselių vienuolyno, Put
nam, Conn. Jie Festivale išpil
dys specialų programos dalį iš 
tautinių šokių ir deklamacijų. 
Jie atvyksta pirmadienio rytą 
ir išvyko antradienį. Bus pro
gos visiems juos programoje 
pamatyti ir vėliau asmeniai pa
sikalbėti.

Iš Worcester, Mass. į Festi
valą atvyksta Glee Club lietu
vių veteranų vyrų choras 
speciale dainų programa.

SU

>/■

»

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

A.J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

IN8URANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL 8o. Boaton 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vert Roabury, Mina 
Tai. Parkway 1232-W

i

Katalikų Susivienymo Šeimi
nio Muzikos, Dainų ir Šokių 
Festivalo programa prasidės 
punktualiai 7:30 vai. (birželio 
28 d. Municipal Building South 
Bostone). Visi programos daly
viai prašomi atvykti 6:30 vai., 
savo atvykimą užregistruoti ir 
gauti dalyvio ženklelį. Regis
travimą atvykusių dalyvių 
tvarkys Birutė Martinkienė ir 
Genovaitė Razvadauskienė. Visi 
dalyviai ir teisė jai turi būti sa
vo vietose salėje 7:30 vai.

Kadangi po programos bus 
šokiai visiems, tai norime punk
tualiai pradėti ir ją tęsti be jo
kių pauzų ir baigti į dvi valan
das.

Prašome ir publikos su atvy
kimu nesivėluoti, nes programa 
pradžioje bus taip pat įdomi, 
kaip ir pabaigoje. Programoje 
bus apie 80 dalyvių, vietinių ir 
svečių.

Ona Ivaąkięnė,
Programos Tvarkytoja.
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Toks puikus siuntinys! 
Vokietijoj, labiau-

Rev. Alfonsas Sušinskas 
(13a) Schweinfurt 
Kaserne, D. P. Camp 
Litauer Lager

U.S. Zone 
Germany 

Didžiai Gerbiamieji 
ir Garbingieji Ponai 

Strigūnai!
Jūsų labai gerą siuntinį

vau prieš savaitę^ Ėjo 6 savai
tes. Gavau pilniausioj tvarkoj, 
nes buvo labai gerai įpakuotas.

Aš nežinau nė kaip Jums dė
koti!
Mums čia, 
šiai ir reikia riebalų ir kavos. 
To mes čia beveik negauname.

Aš esu Jums, garbingasis Po
nas Strigūnai, taip pat labai 
dėkingas už paskelbimą “Dar
bininko” laikraštyje. Atsiliepė 
keletas gerų žmonių ir pasiun
tė po siuntinėlį. Tikiuos, gau
siu, jei gerai įpakuos.

Aš Jums jau esu rašęs, kad 
š. m. balandžio mėn. 30 d. lai
kysiu šv. mišias už Jūsų ge
rąją Ponią žmoną, už Jus ir 
artimuosius, kad Dievas duotų 
Jums visiems sveikatos ir lai
mintų.

Tikrai, Jūsų gera širdis labai 
mane sujaudino! Taigi ačiū, 
ačiū!

Jums nuolankus ir labai 
kingas kun. A. Sušinskas.

dė-

$ *

Lietuvio Kario Kūnas 
Parvežtas Iš Pacif iko 

Salų

Penktadienį, birželio 25 d., 
parvežtas į So. Bostoną iš Pa- 
cifiko salų garbingai žuvusio 
už šio krašto ir demokratijos 
laisvę kūnas lietuvio kario, a.a. 
Prano E. Adomsičio, žuvusio 
kautynėse Lttąpne, Philipinų 
saloje, kurio tėvelis yra miręs, 
o motinėlė gyvena Cambridge, 
Mass. Velionis bus pašarvotas 
Juozo Kaspero, laidotuvių di
rektoriaus, koplyčioje,’ 187 
Dorchester St., So. Bostone.

Laidojamas iškilmingai pir
madienį, birželio 28 d., 9 vai.
rytą iš Šv. Petite lietuvių par. 
bažnyčios, So. Boston, Naujos 
Kalvarijos kapinėse. Militares 
apeigas atliks Stepono Dariaus 
317 postas.

Likusi dideliame nuliūdime 
herojaus motinėlė, trys sese
rys ir brolis nuoširdžiai kvie
čia visus dalyvauti šermenyse 
ir

ČEPAUSKAS, Antanas, iš
Telšių, rodos Chicagoje.

ČESNAUSKAS, Antanas,
Bronislava ir Emilija, iš Salan
tų vL, Kretingos ap.

CIBAITIENĖ - Ružaitė, Ma
rytė, ir vyras Leopoldas Cibai- 
tis, iš Sintautų vi., Šakių ap.

ČIURLEVIČIUTĖ, iš Dzūki
jos, turinti brolį Simą.

DANIELIUS, Aleksandras,
iš Šiaulių ap.

DAPKUS, Jurgis, jo žmona 
Liaudinskaitė, Grasilda, ir jų 
keturi vaikai, gyv. New Yorke.

DAUKŠA, ir jo sesuo Dauk
šaitė, Magdalena, iš Ylakių, 
Mažeikių ap.

DAUKŠAITĖ, Matilda, iš Y- 
lakių m.

DAUKŠIENĖ - Poškaitė, A- 
nastazija, Lietuvoj gyv. Aža- 
gų km., Pinavos vi., Panevėžio 
apskr.

DEGUTIS, Petras, iš Puns
ko vi., Seinų ap., šlynakiemio 
kaimo.

DŪDA, Antanas ir Juozas, 
sūnūs Prano, iš Tirkšlių vi., 
Mažeikių ap.

DŪLJEBAITĖ, Jadvyga ir ja (ar Mary Juris). gyvenasi 
Leokadija, gim. ir gyvenusios Chicagoje, iš 
Zizų km., Lekėčių vi.,

ENČEREVIČIUS,
gim. Amerikoje.

ENCEREVIČIUTĖ,
kiškio, turinti seserį
brolius Joną, Mykolą ir Vytau
tą.

JREUDENHAMMER, Alek
sandras ir Lidija ,vaikai Juozą.

GAVĖNAS, Juozas, Mešku
čių km., Marijampolės ap., dir
ba restorane, Detroit, Mich.

GINEITIS, Jokūbas, S. Jokū
bo iš Ylakių vi., Mažeikių ap.

GLAVECKAS, Juozas, s. Jo
no, kil. šilbalių km., Bartnin-

• 1 
kų' vi., Vilkaviškio ap.

GOLDBERGAS, daktaras, iš, 
Kybartų.

GRINČIUS, Jonas, s. Jono iri 
Ievos Kolbilcaitės, kil. iš Mari-| 
jampolės.

GUDAITIS, iš Raseinių ap., 
New Yorke.

ILGŪNAS, Juozas ir sese
rys: Elzbieta, Julijona ir Kazi
miera, iš Naumiesčio vi., Pa
nevėžio ap.

JAGMINAITĖ, Vince, Chica
goje. I

JANECKAS, Benjaminas, tu
ri savo namą ir restoraną 
Pennsylvanijoje.

JANUŠAITE - Virketienė, 
Kotryna, kil. iš Nevarėnų vi., 
Telšių ap., ir jos vyras.

JURIENĖ - Skučaitė, Mari-

(ar Andrius? ir Petras, gim. 
Amerikoje).

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti

CONSULATE GENERAL 
OFUTHUANIA 

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

JORDAN MABSH 
REIKALINGA PATYRI 

Marškinių Siuvėjai ir 
BUrt Trimming Maker

Pilnas laikas darbo
5 dienos SAVAITĖJE 

Atsišankite Employment Office 
31 Bedford St, Boston, Masu.

(22-25)

laidotuvėse.

Ir iš Cleveland. Ohio 
Atvyksta Sportininkų 

| Olimpiadą

Veiverių vi., Ma-
Šakių a. 
Juozas,

iš Grin- 
Anelę ir

- Mikailauskaitė, 
Rasei-

domosios Tarybos raportai, į- 
vairių pareigūnų ir atstovų 
sveikinimai. Ketvirtadienį pra
dėta svarstyti kuopų įnešimai 
ir įvairios rezoliucijos.

Seimas beabejo užgirs tą pa
čią Pildomąją Tarybą, būtent, 
pirm. adv. Wm. Laukaitis; vice 
pirm. Povilas Dargis; sekr. Dr. 
M. Vinikas; ižd. adv. K. Gugis; 
iždo globėjai — E. Mikužiūtė 
ir J. Maceina; daktaras - kvo
tėjas — Dr. S. Biežis.

rijampolės.
JUŠČIENĖ

Lionė, iš Šimkaičių vi., 
nių ap.

KARALIENĖ - Ukelytė, fi
na, kil. Vartų km., Bartininkų 
vi., ir jos vyras

KARPA VIČIENE - Abromi- 
kaitė, d. Kazio, iš Šiaulėnų vi., 
Šiaulių ap.

KASPARAVIČIŪTĖ, Antani
na, kil. iš Aukštadvario vi., 
Trakų ap.

RAUPYS, Juozas, iš Ylakių 
vi., Mažeikių ap.

KRIŠČIUNYTĖ - Barčienė, 
Ona, iš Jurbarko.

KUKLER - Starkevičiūtė, 
Liudvise, gim. Veiveriuose, Ma
rijampolės ap., jos vyras Tony 
ir sūnūs Antanas, Jonas, Kazys

Kas norite Įsigyti SauMtoJo 
Canfornijojt Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CIUS LIKSIS
Realstatininkas 

no N. VuNm Avė,
Hollywood 38, Calif.

GRABOR1AI

YAKAVONIS 
Fanerai Hon

Draugijų Valdybų AdresaiLietuvių Sporto Olimpiados 
direktorius Leonas P. Smelsto- 
rius prisiuntė ilgą vėliausiai 
užsiregistravusių dalyvauti O- 
limpiadoj, lietuvių sportininkų 
sąrašą. Jų tarpe yra net iš Cle
veland, Ohio, Edvardas Sadec- 
kas, kurs dalyvaus 100 ir 220 
yardų bėgime, svorio metime, 
šokote į aukštį ir šokime į to
lį. Atrodo, kad tai antras Al. 
Bložis.

Būrys atletų atvyksta iš 
Pennsylvanijos, o iš Naujos 
Anglijos jų bus gal apie 50. Ir 
tai vis lietuvių jaunuoliai. At
vykę pamatysite ir stebėsitės 
iš lietuvių sportininkų gausumo 
ir jų gabumų.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. Sth St, So. Boston, Mase. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Plrminink6 — G. GalliOnienč, 

8 Winfield St, So. Boston, Mass.
Prot Rašt — Ona IvaškienS, 

440 E. 6th St, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt. — B. Cūnieni, 
29 Gould St, W. Roxbury, Mase.

Tel. Pkrkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

11 Springer St, So. 3oston, Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnyte, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raštininke.

•V. JONO EV. BL. PAAALRINtS 
DRAUGIJOS VALDYBALietuviška “Trapp” šeima 

Dalyvaus Festivale
Didelio susidomėjimo sukėlė 

bostoniečių tarpe, pranešimas, 
kad LRKSA Seimo Festivale, 
birželio 28, Municipal Buildin- 
ge, dalyvaus lietuviška ‘Trapp’ 
šeima. Jaunas tėvas Vytautas 
Janusas su keturiomis savo 
gražiomis dukterimis padainuos 
gražių dainų. Atvykę pamatysi
te ir išgirsite šią įdomią šeimą.

Rup.

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

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

Prot. Rast. — Jonas GUneekls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Miss

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų- Parapijos seNj 
492 E. 7th St. So. Boetoa. Maaa
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Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS
MMrtuvIų Direktorius Ir 

Balumuotoju 
Patarnavimu Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1590

>/<

>/•

•/<
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Užsisakykite Tonika Pas Mos 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
. Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Bostone Taksai Pakelta 
Beveiki?

Mayoras Curley paskelbė, 
kad šįmet, nuosavybių taksų 
mokestis bus 153.40 už $1000 
vertės. Tuotni taksai padidina* 
mi net $6.90.

SLA Seimas Baigsis 
fijnmikm

T. obirbo n i msonssteMSBSBte
Geriausia Užeiga Vyram Ir Moterim yra

SOUTH BOSTON CAFE

GraftonAvo^ IslingtoiieMass.
y TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Jaunamečiai Galės Važi
nėti Už Penktuką

Bostone, per vasarą jauna- 
mečiai, iki 14 m. amžiaus, gat- 
vekariais bei busais galės važi
nėti už 5c fėrą.

Šią savaitę, Copley Plaza 
viešbuty vyksta SLA seimas, 
kuriame dalyvauja apie 120 
atstovų. Seimui vadovauja Pil
domosios Tarybos pirmininkas 
adv. W. F. Laukaitis iš Balti
more, Md.

Seimas pradėtas malda ir A- 
merikos ir Lietuvos himnais. 
Pirmose dienose išklausyta Pil*

Vincas Balukonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston MmRrAadmv wvwvr«j|
3

ZALETSKAS
FUNBRAL HOMK

564 East Broadw*y
BOUTH BOSTON, MAŠ8

D. A. ZalctskM, F. E. ZatetsRaS 
Oratoriai Ir BateamuatoJaL 

Patarnavimu Aeną ir naktL 
KaplyCIa tormanlme DykaL

NOTART PUBUC 
Tel. ŠOU Boeten 0S1S

J



Kruvina vienos šeimos istorija

DARMrtIMtAŠ ......................................... ........ 8
i moję. Pats vargo — dirbo
i nnlrrJ iniariin niiAMvnspakol įsigijo nuosavos že
mės sklypą, čia jo visi var
gai ir viltys. Viltys per
duoti savo vaikams. Ir, 
štai jis turi dabar savo < 
drebančiose rankose pra-, 
šymą, kad jis tiek vargęs, < 
nuo visko atsisako. Nejau- < 

; ku darosi ir man. Aš sten- < 
giausi greičiau iš ten iš- ' 

; trūkti ir to visko nematy- 1 
I 

! Po kiek laiko ji susitikęs < 
klausiu, ką jis padaręs su < 
tuo prašymu. Jis nusimi- < 
nęs sako: “Nunešiau į vals- < 
čių, bet pagailo ir nedrį- < 

! sau to savo ranka daryti”. < 
‘ Juk jo tiek čia vargo įdė- 4 
ta- *i i 

toliau motina. — Mes jį 
sulaikome ir sakome pa-j 
žiūrėsime, kas beldžiasi, 
o tai buvo pranešėja, kad 
jis rytoj ryte turi išvykti. 
Kaip mums buvo lengva ' 
tai išgirdus”, — taria jomotina. i ž““’?.ur «*»►,

Naujosios Anglijos Lietuvių

buso. Randu jų visą šeimą vai gavę iš sūnaus laišką,

Per padanges plaukia garsas 
Skaute, amžiais vis budėk! 
Savo jaunas tvirtas jėgas 
Laisvei tėviškėlės dėk!

Jo gašliuosius troškimus.
I
Plaukia, plaukia per padanges 
Skambus garsas išdidus: 
Skautai — Lietuvos gynėjai 
Visada pirmieji bus!

<

i

tapo kunigu atsisakyda-'.
mas žemiškų malonumų, Tegul aidl nGsy šukiai« 

Pirkai. RnlS^viikn rtlni i paskirtų SaVO jėgas Skamba -VČinti daina.Pirmąją bolševikų oku- -- LutixkllJ. ® Mūs’ širdžių vergijos pančiai
pacij, praleidau Lietuvoje;
ir apsistoju čia ties vienos i S ,išaižo o i tieciui. Daug rašė ir kalbė- , , .............fermos tragedija. k“nos, jo toms tė’oms ir dabar Nepainus m, s pueno arta 

jam reikia pasirinkti: būti f°ks erel,s neramua- 
sutraiškintam boiševikiš- Mesjstengsun nuslopmti 
ko bato arba bėgti pas sve
timuosius ir šaukti ir ra
šyti apie jo tautai daro
mas skriaudas; kelti pa
saulio opiniją dėl slenkan
čios bolševikų lavos vaka
rų kryptimi. Jis pasirinko

BUVUSIO KUMEČIO 
ŠEIMA

nariai išsimėtę per tris 
pasaulio kontinentus, o jų 
tėvas ilsisi amžinu miegu 
rusų ištremtas į Sibirą. O| 
kiek šeimų neša daugi 
žiauresnį likimą dėka Sta-į 
lino?!

Tai buvo šeima kilusi iš 
kumečių, šeimos galva ne- _

•stXos !emėsJnaž' blgtifr dkbti.‘"Di7bti‘dė”i 
daug da 30 metų amžiaus, savo ir ra.
o jo tėvas pas grafą buvo pasauliui, kad jo tė- 
kumetis. Paskiau benuo-

PIRMADIENĮ,

Liepos-July 5,1948IŠVEŽĖ Y
i Išaušo 1941 metų pava- y 
saris. Jautė kiekvienas y 
bolševikų siautėjimą: tas y 
iš nakties suimtas, tas iš Y 
pareigų atleistas, kitas ne- / 

j nia už ką suimtas. Nuo- ■ X 
___i_________ 1 X 

Aš jo tėvus aplankyda- vton#s Savojo’ir dar su- X 
vau po jo išvykimo. Apie_________________________ f
jo sūnaus likimą, ėjo {vai
rūs gandai. Staiga pasie-

vynėje liejamas visai ne
kaltas kraujas. Aš jo min
čiai pilnai pritariau, nes 
man buvo aišku, kad jo 
bolševikai nepagailės, o jo _
nužudymas neatneš mūsų VARGAI OKUPACIJOJE taika visų blogėjo. Kiek- 
tautai jokios naudos.

PER PORTUGALIJĄ |
LAISVĄJĮ PASAULĮ iVa^“g3mdai7*Štš2^i’'pa^e-, rYt* žadina. Pri-į

Aš palydžiu jį prie auto- kia mane žinia, kad jo tė- ^eiiu ir atidarau duris,

muodamas svetimas že
mes, kęsdamas daug var
go ir įdėdamas daug dar-i 
bo įsigijo stamboką ūkį.} 
Jis mokė savo vaikus pats; 
'kęsdamas trūkumus iri 
kartais neturėdamas nė 
šventadienio kostiumo. 
Artinos 1940 metai. Vienas 
sūnus kunigas — žymus 
visuomenininkas, kitas 
lanko universitetą, kirti 
— lanko ar baigę aukštes
niąsias mokyklas. Įsiver
žia 1940 m. birželio 15 d. 
rusai. .
šeimos galvą senuką apie 
75 metų amžiaus susirū
pinusį. Jis man skundžia- karą aplankiau jo tėvus, vo išdalinta ir jam palikta 
si, kad bus blogai mūsų že- Motina prisimena apie sū- 30 ha. Juos suspaudė gy
ni edei, mat, jis prisimena 
1918 metų bolševikų siau
tėjimą. Aš jį raminau ne
va jie dabar turėtų būti 
žmoniškesni.

IŠEINA 1 PASAULĮ 
SKELBTI LIETUVOS 

VARGO

I

Aš m^lvau“ tai 0 * Paskut**| Rusai vis kas kart spau-
• dė ūkininkus smarkiau. 

Vėliau vieną rudens va- Minėto ūkininko žemė bu-

naus pabėgimą ir su aša- vename name apgyvendin- 
romis pasakoja: “Atvažia- darni naujakurius. Jie man 
vo vakare ir dėsto, kad jis skundėsi apie sunkiai sle- 
nutaręs dėl jam gręsančio giančias pyliavas ir dide- 
pavojaus pasitraukti. Mes liūs mokesčius. Aš maty- 
jam pritariam. Tą naktį damas, kad ūkininkus 
vėlai nueinam guiti. Naktį spaudžia valdžia tyčia, kad 

’ pradeda kažkas belstis, juos sužlygdyti ir suvaryti 
| Mes galvojame, kad tai jį į kolchozus, o be to ir vie- 

Vieną 1940 m. vasaros į suimti atėjo. Jį pažadinant no pažįstamo komunisto
Į L ___ __ A _ jr   I • y _ • _ _ __ • v 1 •  •  y  .j     •

irytą žadina mane, aš pra
veriu duris ir štai stovi 
prieš mane jo vyresnis sū
nus — kunigas ir taria. 
“Šį rytą išvykstu. Atėjau 
atsisveikinti. Man darosi 
ankšta savajam krašte 
dėl bolševikų siautėjimo”. 
Aš žiūriu į jį; matau jo; 
veide susirūpinimą ir gai-l 
lestį apleisti šį kraštą. Juk 
jis ilgus metus mokėsi,*

✓

* V
I

želio viduris 1941 m. Vie-;
—. -- — - 1

■ ■ ...... . J
įeina su ataromis akyse

jęs į gatvę pamačiau ma- y 
šinas ir bolševikų siautė- y 
jimą bei dsšį geriausių gy- i* 
ventoių valsčiuje suimtų 
ir laukiančių išvežimo. Da- / 
bar aiškiai supratau, kad X 
tas senelis virš 75 metų X 
amžiaus buvo išvežtas su X 
žmona nežinoma kryptim į «» 
Sibirą. Vežėsi tą rytą ūki- y 
ninkas malte pas savo gy- ? 
valius. Negirdėjau nei jo J 
kalbinimo, nei ratų tratė- t
jimo. Tas senelis Stovėjo X 
man akyse — juk jis man X 
toks geras buvo. Vėliau X 
pasiekė žinia, kad tas se- y 
nelis Sibire mirė, ar buvo y 
nužudytas, kame jo kapo y 
nepapuoš npi aplankys jo'Y 
dukters nei sūnūs, o gal to Y 

----- 1> -— —«• —visai nėra. Gal boi-L 
imtas ir likviduotos”. Čia komis. Aš jaučiu, ką jis fcevikai jo lavoną sunau-'X 
pasidaro ir man graudu, pergyvena. Man gaila jo muito gamybai ar ki- - 

,----- ;--------- : ir negaliu įiūrėti jam j a-itigJns techn»dems reilta-
kis. Jis senis 75 metų am- iams

iš miego. Jis iš baimės dre- patartas, prikalbėjau mi- 
ba — ir motina pradeda nėtą ūkininką atsisakyti ir 
verkti. “Susirenkame mes nuo likusių 30 ha žemės, 
visi jo kambary. Jis su- Aš padėjau parašyti pra- 
klupdo visus ir duoda pas- žymą. Jo veidas ir žvilgs- 
kutinį kunigišką palaimi- nis skausmingas. Prašymą 
nimą, nes tiki būsiąs su- ima su drebančiomis ran-

Jis atsidaro langą ir nori 
šokti per jį nesusivokda
mas nė apsivilkti — tęsia žiaus. Gimęs kumečio šei

Kalbant apie rūkymo
Malonumą ~ -

ir OLD GOLD pasako

t - . - < * ' v

Z)ėZ “Trectf” vietoje “Trealmenl'” Rūkykite OLD GOLDS

Visi keliai Liepos 5 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį 
parką, kur įvyks tradicijinė NAUJOSIOS ANGL. LIETUVIŲ DIENA.

Čia atvykę tikrai nesigailėsite, nes pamatysite daug naujų dalykų, 
toks geras buvo. Vėliau pakvėpuosite tyru, dūmų nesuterštu oru, pasimatysite su savo senais 

draugais ir prieteliais.
Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. Kolonijos, organizuoki- 

tės iš anksto, važiuoti busais, automobiliais, traukiniais ir tt. Pikniko 
rengimo komisija yra pasirengusi svečius ir viešnias puikiai priimti.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Artinantis 1944 m. ru
sams jo sūnūs bei dukters 
bijodami susilaukti tėvo 
likimo pasitraukė į Vokie
tiją. Tai vis Stalino nuo- Katilius 5.00. 
pelnai. Kiek Šeimų pergy
veno baisesnes sąlygas ne
gu čia aprašyta, juk moti
na bėgo nuo savo sūnaus 
pav. Sniečkaus vyriausio 
komunistų vado Lietuvoje, 
motina nesenai mirė D. P. 
Stovykloje • 
Brolis bėgo nuo brolio pav. 
Venclova, Sniečkus, Šim
kus ir Lt.

Mačiau laikraštyje . Lie
tuvos duobkasių — bimbi- 
ninkų USA nuotrauką. Tai 
nelaimės žmonės. Kad kiti 
dirba, tai jie gauna šilta

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 m. Gegužės mėn.

kas ir Detroit, George Povilai
tis 6.50.

Arfcaasaa
Little Rock, Mrs.

BALF CENTRUI SKYRIŲ
Frances’ MOKESČIAI:

Connecticut
j Ansonia, BALF nr. 78 iš Mo- York City,

13—tuzos filmų ir surinkti mokės- 100.00; f* 
Ščiai 135.00. 12:50.

Illinois
ALT, Cicero, BALF nr. 14 74.00;
Mrs. Waukegan, BALF nr. 94 iš 

Mary Budries 2.00; Hartford, Motuzos filmų ir mokesčiai — 
229.00.

mnois | Massachusetts
Cicero, BALF nr. 14 51.50; Haverhill, BALF nr. 59 — 

Chicago, Amelia Ručinskienė— 26.00.
5.00. 1

California 
Los Angeles, BALF 

71.14.
nr.

New Jersey
Kearny, BALF nr. 7 — 100.

New York
New Baltimore, našlaitis Pra

nas Brencius 2.00; Watervliet, 
Liet. Moterų Kl. 25.00; New 

, BALF nr. 100 — 
Brooklyn, BALF nr.

Coaaecticnt 
New Britain, BALF ir 

50.00; E. Port Chester, 
1-1 4.-- » J Mary Budries 20°;Vokietijoje. M; Draugelio 5.00.

Michigan
' Detroit, BALF nr. 76 150.00; 

22.00. BALF nr. 76 — 26.00.
Į - New York

Haverhill, BALF nr. 59 100.; Utica, BALF nr. 104 34.00;
— Magpeth BALF nr. 

16 — 10.00; Brooklyn, BALF 
Michigaa nr. 75 ir Motuzos filmų 103.00.

■Detroit, Liet Org. Centras— 
lengviau negu darbas dirb- 100 0°- 
ti. Kaip keista, kad ten’ 
randasi ir vienas daktaras. 
Tautai toks daktaras tu
rėti tai nelaimė ir pažemi
nimas. Kad jis nors rusiš
kai rašytų ar rusu dėtus, 
tai netaip skaudu būtų, 
bet dabar lietuviškai kal
ba ir rašo, o gal ir lietuviu 
laikosi, tai pasityčiojimas 
ii visos tautos ir tautiečių! Klobe m
vargų ir ašarų.

Pabėgėlis

Indiana
Clinton, BALF nr. 92

Maesashusetts

Wisconsin
Phillips, Klemensas ir Adelė 

Šliažas 5.00.
Visiems aukojusiems tiek 

BALF, tiek Našlaičių Fondui 
ir prisiuntusiem8 mokesčius 
nuoširdžiausiai dėkojame.

Visais reikalais tremtiniams 
gelbėti prašome kreiptis į: — 
United Lithuanian Fefief Fund 

of America, Ine.
105 Grand St 

Brooklyn 11, N. Y.
pragyvenimą iš Maskvos Norvood, BALF nr. 22 50.00; N.Y.C. 
už pasakytas iš Maskvos Kat£fd;,nr' 10 28'42, 
prisiųstas kalbas ar para
šytus rašinius, o juk tas

BALF CENTRUI PRISIŲS
TOS NAŠLAIČIŲ FONDUI 
AUKOS NUO 1948 M. SAU

SIO IKI 1948 M. BIRŽELIO 1.
Connecticnt

Hartford, BALF nr. 12 75.00.
Ulinois

Cicero, Zarasiškių klubas —

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

švento*! Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

15 Uetavofe Scioodytu 
Kunion

Parašė Juozas Pnmskis Iš

New York
Little Falls, Ben. Slifka — 

20.00; Utica, Mrs. Della Getch 
1.00; New York City, Brook
lyn, Mrs. A. Jonaitis 1.00; Šv. 
Jurgio par. salėj iš Motuzos 
filmų 106.00; So. Ozone Park,
D. Norvilas 5.00; Maspeth, iš 50.00; Chicago, Mr. Mrs. J. Sa- 
Motuzos filmų Viešp. Atsim, las 5.00; Mrs. Vera Žilinskas— leista 1942 m. Tai dokumentali- 
par. 50.00. 2.00.

Homestead, Frank ir Martha- ------ „—
Ragauskas 10.00. 1 Mt. Clement, Joseph Daržins-

nis bolševikų žvėriškumo įrody- 
Massaėhusetts mas. Kaina — 15c.

Boston, BALF nr. 17 — 300/ “Darbininkas”,
Michigaa M6 W. Broadvray,


