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Nemokdamas ir mokytumą* 
Nežinojo, kurią švilpynę 

pasirinkti
•

Po respublikonų konvencijos 
Philadelphijoj p-nia Roosevel- 
tienė komplimentavo juos. Ji, 
įsivaizduodama save “tyčerka”, 
pareiškė: “GOP learns — a 
little.” Tas reiškia, kad respu
blikonai išmoksta

Kame reiškiasi respublikonų 
nemokšumas ir kame reiškiasi 
demokratų mokytumas? Va, 
kame.

Respublikonų valdymo metais 
sovietų Rusijos valdžia dėl jos 
vadų neišpasakytų barbarybių 
nebuvo pripažįstama. Respubli
konų administracija dėl tų 
priežasčių nieko bendra su rau
donaisiais Maskvos ponais ne
norėjo turėti.

Demokratų mokytumas pasi
reiškė tame, kad Preziden
tas Rooseveltas vienu iš pirmu
tinių dalykų pasistatė pripa
žinti Maskvos barbarų valdžią. 
Jis pasiryžo susibičiuliauti su 
senai* Maskvos barbarais ir 
statytis prieš jų konkurentus 
Berlyno barbarus, kurie tik ką 
buvo pradėję valdyti Vokietiją.

Kai Berlyno ponai mirtinai 
susipešė su savo bendrininkais 
Maskvos ponais, tai Amerikos 
demokratų administracija nesi
gailėjo nei turtų, nei Amerikos 
jaunų vyrų gyvybių, kad tik 
Maskvos barbarus išgelbėjus. 
Toliau demokratai taip numy
lėjo Maskvos ponus? kad atida
vė Jimn* tau-
iBs IT ALIUMI T J
šaulio tautas.

' Dabar respublikonų nomi
nuotas į prezidentus guberna
torius Dewey santykių su Ru
sija klausimu pasakė: "Aš vi
liuos, kad tarptautinės derybos 
galės būti atnaujintos per į- 
prastus diplomatinius būdus. 
Aš manau, kad tais būdais bus 
galima pasiekti geresnių rezul
tatų, negu asmenine diplomati
ja. Tas nereiškia, kad aš atsi
sakyčiau asmeniškai sueiti į 
konferenciją su Stalinu, bet 
praeitis rodo, kad asmeninė di
plomatija nėra gera”.

Tai va, ką išmoko respubli
konai. Jų kandidatas nesakė, 
kad kadangi Maskvos barba
rai jau buvo be saiko barbary
bių pridarę, kada Berlyno bar
barai dar nebuvo pasauliui ži
nomi, tai teisingumas reika
lauja, kad jiems tuoj būtų pa
daryta tas, kas Berlyno barba
rams padaryta”.

Toliau tame pat straipsnyje 
p-nia Rooseveltienė rašo: “Aš 
nenoriu, kad vokiečiai badautų, 
bet jie pradėjo du karu ir aš 
nenoriu, kad jie pramoniniai 
atsistotų taip, kad galėtų pra
dėti trečiąjį. Aš iš tikrųjų su
tinku, kad jiems būtų atleista 
ir kad jiems būtų padėta žmo
niškai įsigyventi. Bet aš neno
riu, kad jie pasiektų galios ka
riauti prieš Rusiją”.

Tai mat kokia geraširdė ir 
kokia atsargi ta ponia. Kad vo
kiečiai neturį užtektinai nei 
dalgių, nei šakių, nei degtukų, 
nei špilkų gali pradėti karą, 
tai ji pramato, bet kad Rusija 
pasaulį yra pristūmus prie pa
saulinio karo, tai to ji nemato. 
Jai baisu, kad Vokietija nepra
dėtų karo prieš Rusiją, bet ne
baisu, kad Maskvos ponai yra 
pasišovę pasmaugti visą Euro
pą ir galų gale visą pasaulį. A- 
pie raudonųjų barbarų naikina
mų tautų gelbėjimą tai gera
širdžiai poniai nei neužsimink.

•
Pernai Bostone birželio mė-

South Bostone esančios 
cukemės (American 3u- 
gar Refining Co.) darbi
ninkai jau 14 savaičių 
kaip streikuoja. Praeitą 
savaitę visi streikuojan
tieji darbininkai gavo 
laiškus iš kompanijos ra
ginant grįžti į darbą seno
mis sąlygomis sekančią 
dieną, o į vietas tų, kurie 
negrįš, samdysianti kitus. 
Darbininkai į tai atsakė 
masiniu piketavimu. Nors 
streiko išvarginti, bet vie
nybę išlaikė 
niekas negrįžo. Už kelių 
dienų pati kompanija pa
skelbė, kad grįžo 45 dar
bininkai. Iš 555 streikuo
jančių, tai visai mažas 
nuošimtis.

Tuom tarpu visuose 
Bostono dienrašči u o s e 
kompanija dėjo didelius 
skelbimus reikalaujančius 
įvairios rūšies darbinin
kų. Bet ir čia jai nevyks
ta, nes ligšiol giriasi ga
vusi tik 182 naujus darbi
ninkus. Kol juos išmokins 
darbo ir jie pames. Be to 
trokų vairuotojų unija 
(AFL) paskelbė, kad jų 
vairuotojai neperžengs pi
ketuotojų linijos ir cuk
raus neveš.

Darbininkai buvo suti-

beveik
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i Pasiuntė Rusijai Protestus 
Dėl Berlyno Blokados

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolijos Motiniško namo rezidenci
joje, Thatcher St., Brockton, Mass., šis Senelių prieglaudos namas bus 
atidarytas liepos 11 d., š. m., visuomenės viešam lankymui. Vienuolijos 
Rėmėjai ir Seselės džiaugiasi, kad jų darbo vaisiai reiškiasi ir duoda 
inspiracijos tolimesnei veiklai. Naujo? Anglijos ir iš visos Amerikos lie
tuviai kviečiami atvykti ir kartu pasidžiaugti.

LIETUVIŲ DIENA PAVYKO
1 T

Graži Programa. - Jaudinantis 
Momentas

•------------------------------------------------------------------J-

Thompson, Conn. —Pir
madienį, liepos 5 d., Ma- 
rianapolvj, Lietuvių Die
na, ruožtą Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų, pavy
ko. Dalyvavo keli tūks
tančiai žmonių.

Jaudinanti nuotaika su
sidarė, kaip prasidėjo ce-

Du ir Pusė MTjami Auto- 
mobifti I A*ę Metę

Detroit, Mielų— Ameri
kos automobilių industri-; 
ja per pirmus šešis šių 
metų mėnesiu?* pagamino 
net 2,500,000 Automobilių 

------- , —, .------ w jbei sunkvežimių, nežiūrint 
remonijos perduoti Ma- mažų sutrukdymų. Tiek 
rianapolio Kolegijai nacių į pat manoma pagaminti ir 

(sudegintų lietuvių pele- per kitus šešis mė

Marianapolio

I

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių sekreto
rius Marshall asmeniai į- 
davė sovietų Rusijos am
basadoriui Paniuški n u i 
griežtą notą dėl uždary
mo kelių į Berlyną. Mūsų 
valdžia reikalauja, kad 
Rusija tuojau panaikintų 
Berlyno blokadą.

Anglija ir Prancūzija 
taip pat įteikė Rusijos už
sienio ambasadoriam pro
testo notas tuo pačiu rei
kalu.

tokiu būdu privertus Va
karų valstybes išsikraus
tyti iš Berlyno.

Federafe Valdžios Darbi- 
lunkams Pakelta Algos

6wo heiHento Vienetas 
Gtatę

Tai per metus šioj šalypaniia davė dirbki organizacija -paniju uavt naru — * *
ninkama, Brooklyn, N. Y., z.1 ,acne8_ 
bet čia atsisakė. Bet svar-
blausia, tai darbininkai Koteguai per kapelioną 
nori pilnų penkių darbo, K’
dienų savaitėje, nes pa- Platesnį tos dienos pro- 
staruoju laiku tedavė tik gramos aprašymą pažadė- 
do keturias dienas dirbti, jo prisiųsti specialus 
O tedirbant 4 dienas ne- “Darbininko” korespon- 
buvo galima pragyventi, dentas.

Rezistencijos bus pagaminta net 5,000,-
«i < • •• • i

SUOMIJOS RINKIMUOSE 
KOMUNISTAI SKAUDŽIAI 

PRALAIMĖJO
Įteisinki, Suomija — Ilaimėjo. Jų , kontroliuoja- 

-!A------ —2-i.r--------ma partija “populiarių
Demokratų” neteko net 10 
savo atstovų Parlamente 
iš turėtų 51. Laimėtoja iš
ėjo Žemdirbių (agrarų) 
partija, padidindama sa
vo atstovų skaičių net 7 
nariais.

Dabar Suomijos Parla
mente šios partijos turės 
tiek atstovų: 
Žemdirbių (agrarų).... 
Sočiai Demokratų .......
Populiarių Demokratų 

(komunistų) .... 
Konservatyvų .......
Švedų ...........................
Progresyvių .................

Praeitą savaitę rinkimuo
se į Suomijos Parlamentą 
comunistai skaudžiai pra-

000 automobilių ir sunk
vežimių.

Parsigabeno HMerio 
Automobilį

Šiomis dienomis Kape- 
Įlionas Lt. Mykolas P. 
įSmigelskis už nepapras- 
i tus pasižymėjimus karo 
metu, būnant Pirmoje 
Marinų Divizijoje, gavo 
Prezidento Vienetos Ci
tatą ir garbės ženklą (rib- 
bon bar and star).

Prezidento Vienetos Ci
tatoje štai kas pasakyta:

“For extraordinary heroism 
in action against enemy Japa- 
nese forces dunng the invasion 
and capture of Okinawa Shi- 
ma, Ryukyu Islands, from Ap- 
rH 1 to Jone 21, 1945;’

KUh.Lt M. P. Smigels- 
kis yra So. Bostonietis, ir 
grįžęs iš karo tarnybos 
profesoriauja Marianapo- 

(lio Kolegijoje, Thompson, 
Conn. Sveikiname kun. lt. 
Smigelskį ir linkime ge- 

į riaušių sėkmių civiliame 
sielų ganytojavimo 
.švietimo darbe.

Berlynas, Vokietija.— 
Rusijos karo vadovybė ne 

’tik uždėjo blokadą iš Va
karų valstybių zonų ką 
nors įvežti į Berlyną, bet 
taip pat uždraudė vokie
čiams ką nors išvežti iš 
sovietų zonos į Vakarų 
valstybių zonas.

Washington, D. C.—Lie
pos 3 d. Prez. Trumanas 
pasirašė bilių, kuriuo pa
keliama Federalės Val
džios darbininkams algos. 
Sulig to biliaus apie 478,- 
000 pašto darbininkams 
bus pakelta po $450 me
tams, o 840,000 ‘Civil Ser- 
vice’ darbininkams bus 
pakelta po $330 metams. 
Išeina pašto darbinin
kams po po 26c į valandą. 
To pakėlimo negaus tos 
pačios kategorijos darbi
ninkai, dirbantieji užjūry
je bei District of Colum- 
bia.

Tuo pačiu biliu pakelia
ma ir siuntinių paštu kai
nos. Tik čia pakėlimas

SUSEKĖ SĄMOKSLĄ
Prancūzai sužinojo, kad 

sovietų Rusijos valdžia į- 
sakė vokiečių komunis-lbus pradėtas vykdyti nuo 
tams pradėti riaušes Ber- Sausio 1 d., 1949, bet algų 
lyne Amerikos, Britanijos I pakėlimas įeina galion su 
ir Prancūzijos zonose, kad liepos 1 d., 1948 m.

Jugoslavai Studentai Maskvoje

las Stalinas pamatys 
“šviesą”.

ir

Chicago — Christoper 
S. Janus, 36 m. importuo
tojas parsigabeno iš Šve
dijos Hitlerio automobilį,! 
kurs yra Mercedes Benz 
išdirbystės ir specialiai į- 
rengtas. Jis jį gavo už iš
siųstas prekes vietoje do
lerių. Dabar galės spor
tuoti.

WaKace Atsisakė Nuo 
Redaktoriavimo

Belgradas, Jugoslavija 
— Jugoslavai studentai, 
kurie mokinasi Marksistų 
Leninistų Institute Mas
kvoje, griežtai pasmerkė 
Komunistų Informacijos 
Biūrą (Kominformą) ir 
pasiuntė telegramą Jugo-

Draudžia Klausytis "taieri- 
kasBaba"

A.

nesyje buvo nuteista* iki gy
vo* galvos kalėti laikraštinin
kas Douglas Chandler už kal
bėjimą per radio Berlyne karo 
metu nacių naudai, šįmet tame 
pat mėnesyje kitas Amerikos 
aikražtininkas Robert H. Best, 

Bostone, tokio pat verdikto su
silaukė už tokį pat nusižengi
mą.

Svetimos švilpynės pasirin
kime abu šie laikraštininkai 
apsiriko. Kas dūdavo Maskvos 
naudai, tas pelnė ir pinigų ir 
garbės. Kas dūdavo Berlyno 
naudai, tas netenka turto ir 
eina į kalėjimą.

•
Respublikonai į prezidenti

nius kandidato* turėjo nemažą 
pasirinkimą. Demokratai tetu
ri du — dabartinį Prezidentą 
Trumaną ir smarkiai peršamą Jodžius HoUywoodo artiš- 
gen. Eisenhowerį. Kaip smar- • » - ”
kiai ji* peršama*, tai taip 
smarkiai jis ataisako. Jis yra 
net pasakęs, jog demokratų 
kandidato jis negalįs būti dėl
to, kad jis respublikonas. Jei 
ir taip, tai politiški atsiverti
mai yra galimi. O gabiems pir- rado nei turtuose, nei gar- 
šliams irgi pavyksta ant savo bėję, nei vyrų mainikavi- 
pastatyti. P.G. me.

New York — Henry
Wallace, naujos partijos 
kandidatas į Prezidentus, 
atsisakė nuo “New Repu- 
blic”, liberalų savaitraš
čio, redaktoriaus pareigų. 
Priežastis gali būti yra 
ta, kad tas savaitraštis 
nepasisakė už Wallace 
kandidatūrą ir labai kri
tiškai atsinešė į komunis
tus, kurie labai aktyviai

Paryžius — Prancūzijos remia Wallace.
seimas 336 balsais prieš Wallace sako, kad jis 
183 užgyrė sutartį su pasitraukiąs iš redakcijos 
Jung. Valstybėmis dėl da- todėl, kad norįs visą laiką 
lyvavimo Marshall’o pla- pašvęsti rinkimų kampa- 
no pravedime. nijai.

Prancūzi jas Seimas llžgyrė 
Sutarti Su Jung. 

Valstybėmis

55
53

41
31
15
5

Budapest, Vengrija — 
r------------------ -------------■„----------~-o- |Vengrijos komunistinė
slavų Centraliniam Komi- valdžia draudžia klausy- 
tetui pasižadėdami remti tis ra(iįo pranešimų iš A- 
maršalą Tito ir Jugoslavų merikos, bei pasiklausius 
Komunistų partiją. i kitam pasakyti, ką girdė-

Tokio įvykio nėra buvę jo. Dėl tokio prasižengi- 
Maskvos bolševikų režimo mo, kiek žinoma, tik į sa- 
istorijoj, kad Rusijos ir vaitę laiko areštuota pen- 
užsienio komunistai ką ki asmenys.
nors smerktų. Paprastai. Jie papildė prieš komu- 
komunistai turi pasiduoti nistus didelę “piktadary- 
Maskvai ir aklai sekti jos bę” — klausėsi balso lais- 
politiką. j vos Amerikos

Tiesa, jugoslavai stu- Voice of America” ir kam 
dentai, pasmerkę Komin- nors pasakė, ką girdėjo, 
formą, atsišaukė į Staliną1 Tai tokią “laisvę” neša 
ir sovietų bolševikus ir komunistai darbo žmo- 
pareiškė viltį, kad marša- nėms.

“The

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
Trumanas Būsiąs Nominuotas
Philadelphia, Pa. —Pra-bė, kad ji suėmė 16 komu- 

nešama, kad Demokratų —------ - -
Viso atstovų 200'partijos seime kilo daug 

karštų ginčų dėl platfor
mos. Pietinių valstijų ats
tovai išėjo griežtai prieš 
Trumano civilių teisių 
programą.

Draftuoti Eisenhower’į1 dviejuose “shipyarduose”. 
kandidatu į Prezidentus 
atslūgo. Taigi sakoma, 
kad Prezidentas Truma
nas bus nominuotas.

Nusižudė Artistė L k

Hollywood, Calif. — čia 
rasta savo namuose nusi-

te Carole Landis, 29 m. 
amžiaus. Ji buvo vedus 
su keturiais vyrais ir su 
paskutiniuoju divorso by
la buvo užvesta teisme.

Reiškia ,pasikartojo am
žinoji tiesa — laimės ne-

'.n J. ll-11 Unijos

nistų, kontroliuojamos u- 
nijos vadus, kurie organi
zuodavo politinius darbi
ninkų streikus.

Dėl to suėmimo, kaiku- 
rie unijos nariai pradėjo 

| “sėdėjimo streiką” vietos

Svekerijes Komunistai 
Už Titą

I k ■4

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, liepos 10 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

Gros Gilbert Gailius, įžymus akordionistas, gro
jęs šios Radio Programos Koncerte.

SEKMADIENB LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, liępos 11 d., 9 valandą rytą iš nau- 
radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos

tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 
Mass. taip pat turėsime progą klausytis gražios ir 
turiningos radio programos.

Kalbės kun. Dr. Bernardinas Grauslys, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449

jos

Zurich, Šveicarija — 
Šveicarijos Komun i s t ų 
Partija priėmė rezoliuci
ją, kurioje pareiškiama, 
kad Kominformo kaltini
mai Jugoslavijos marša-

I- - — “ “ “
Trieste — Alijantų Mili

tarė Vyriausybė, paskel-’lui Tito esą be pagrindo. .
-
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Lietuva Tarptautinėse Iškilmėse

ČEKŲ SOKOL’Ų’ DEMONS
TRACIJA PRIEŠ KOMUNIS

TINĘ VALDŽIĄ
Praga, Čekoslovakija — 

Pereitą antradieni suva
žiavo i sostinę “Sokol’ or
ganizacijos nariai suruošė 
prieš komunistinį režimą 
demonstraciją. Demons
trantai iškėlė Jung. Vals
tybių vėliavą ir šaukė: 
‘“Norime Benešo ir Masa
ryko respublikos! Be Be
nešo nėra respublikos!”

Policija bandė sulaikyti 
ir išsklaidyti demonstran
tus, bet pasijautė, kad 
niekas iš to neišeis. Kai 
demonstrantai iškėlė vė
liavas ir pradėjo .šūkauti 
prieš komunistus, Gott- 
waldą ir kitus valdinin
kus, policija bandė areš
tuoti šūkaujančius, bet 
nepajėgė to padaryti.

Sokolai penkias valan
das maršavo Pragos gat
vėmis. Paradoje dalyvavo 
apie 80,000 sokolų - spor
tininkų ir šiaip čekų.

ir jiems ligšiol nepavyko 
susitaikyti su savo darb
daviais — W o r c e s ter 
Street Railway Co.

Susilaukė Dukrelės
pp.

I

Thompson, Conn. — 
Aisčiai - Aleksandravi- 
čiai, pastaromis dienomis 
susilaukė dukrelės. P-nia 
Aleksandravičienė su gra
žiąja naujagime randasi 
ligoninėje, Putnam, Conn. 
J. Aistis - Aleksandravi
čius yra vienas žymiausių 
lietuvių jaunųjų rašytojų- 
poetų. J. Aleksandravi
čius - Aistis profesoriau
ja Marianapolio Kolegijoj.

Vakarai Nepaiso Rusijos 
Įspėjimų

Vorcestery Tebesitęsia 
Busy Streikas

H’orcester, Mass. —Jau 
virš savaitę laiko, kaip 
streikuoja VVorcest e r i o 
mieste busų vairuotojai.

Dėl tos priežasties wor- 
cesteriečiai turi daug ne
malonumo. nes suparaly- 
žuota transpo r t a ei j a. 
Streikuoja 800 vairuotojų

Berlynas — Jung. Vals
tybės. Britanija ir Pran
cūzija. nepaisydamos Ru
sijos įspėjimų ir jos ko- 

>vos lėktuvų akrobatiškų 
įlekiojimų, 382 lėktuvais į- 
jVežė į Berlyną maisto ir 
kitokių reikmenų. •

Šešiolika keturių-moto- 
rų lėktuvų nusileido Ber
lyne. kuriais atvežė apie 
160 tonų anglies.

Visų trijų valstybių lėk
tuvai atvežė apie 2,000 to
nų įvairių prekių.

Sovietų Rusijos kovos
■•j ■

Filmų artistai rūpinasi tremtiniais

Mažai tėra tokių vaidi
nimų, kurie būtų taip pla
čiai perduodami. kaip 
Mkehell Grayson drama 
“The Man with a Cause”, 
kurią perdavė 800 radijo 
siųstuvų. Viename tik 
New Yorko mieste jį per
davė vienuolika stočių.

Veikale vaidino filmų 
žvaigždės: Henry Fondą
ir Aline Mac Mahon. Vei
kale atvaizduoti Heidel
bergo studentai tremti
niai. o pats vyriausias 
veikėjas — amerikietis 
VVilliarr H. Sudduth, kuris 
buvo UNRRA direkto
rium j946-7 metais ir glo
bojo Heidelbergo Univer
sitete studijuoja n Č i u s 
tremtinius. Grįžęs į Ame
riką. William H. Sudduth 
pradėjo rūpintis buvusių 
savo globotinių atgabeni
mu i Jung. Amerikos Val
stybes. Dabar jis gyvena: 
17 Kast 87 Street, New 
York City. Jo rūpesčiu 
jau 62 tremtiniai pasiekė 
šią šalį.

Nėra abejonės, kad šis 
veikalas daug padeda a-

merikiečių visuomenei pa
žinti tremtinių vargus. 
Lietuviams įdomu, kad 
vienas iš dramoje vaiz
duojamų veikėjų yra prieš 
metus atvažiavęs su J. 
Bačiūno (iš Sodus, Mich.) 
affidavitais į Ameriką 
Stepas Zobarskas. Būda
mas tremtyje, Zobarskas 
studijavo Heidelbergo u- 
niversitete. Jį veikale 
vaidina Henry Fondą.

Paveiksle matome Ele
ną Čiurlytę, neseniai at
vykusią iš Vokietijos, į- 
teikiant artistams Henry 
Fondą ir Aline Mac Ma
hon lietuvių tremtinių 
vardu dovaną: dvi lietu
viškas lėles.

Girdėt, kad lietuviško
sios lėlės. pagamintos 
tremtyje, buvusios pačios 
gražiausios ir labiausiai 
apdovanotųjų vertinamos.

Wm. H. Sudduth palai
ko artimus santykius su 
BALF. kurio vadovybė 
visą laiką rūpinosi ir rū
pinasi lietuvių tremtinių 
šelpimu, imigracija. įkur
dinimu, jų teisių gynimu.

lėktuvai prižiūrėjo, kad 
Vakarų valstybių lėktu
vai neiškryptų iš oro ko
ridoriaus. Rusai lakūnai 
įvairiais ženklais įspėjo a- 
lijantus, kad iki raidės 
laikytųsi oro koridoriaus. 
Tai tau ir bendras fron
tas. Rusija kada nors pri
eis liepto galą. Rusijos 
pavergtuose kraštuose y- 
ra stiprus judėjimas, kai 
kur kruvinas susikirtimas 
su pavergėjais, kad nusi
kratyti žiaurią komunis
tinę vergiją ir atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Jung. Valstybės Atmetė 
Lenkijos Protestu

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės ir Brita
nija atmetė Lenkijos pro
testą prieš Londono kon
ferencijos nutarimus Va
karinės Vokietijos reikalu 
ir prieš Marshall’o planą.

Mūsų krašto valdžia pa
reiškė, kad Rusija yra 
kalta už Rytų - Vakarų 
skilimą ir pasakė len
kams, kad jie savo protes
tą siųstų Maskvai.

Birželio Siuntos 
Tremtinimns

Šių metų birželio mėn., 
BALF drabužių vajaus 
metu, BALF į Europą lie
tuviams tremtiniams šelp
ti išsiuntė dvi drabužių ir 
avalynės siuntas, kurių 
bendras svoris yra 20,930 
svarų, $20,405.25 vertės. 
Pirmoji siuhta, suside
danti iš 113 gabalų drabu
žių ir avalynės — 11,318 
svarų, $10,983.25 vertės 
buvo iš New Yorko išsiųs-
ta birželio 12 d. Antroji 
siunta, susidedanti iš 100 
gabalų drabužių, 9,622 sv. 
$9,422.00 iš New Yorko 
išsiųsta birželio 30 d.

Be šių dviejų stambes
nių siuntų, birželio mėn. 
buvo išsiųsta 34 maži dra
bužių ir maisto siuntiniai 
į tas Europos vietas, kur 
BALF neturi savo įgalio
tinių. Tie maži siuntiniai 
iš viso svėrė 571 sv., — 
501.00 vertės.

Tokiu būdu birželio mė
nesio laikotarpyje BALF 
iš viso lietuviams tremti
niams nusiuntė įvairios 
daiktinės pagalbos 21,511 
svarų $20,906.25 vertės.

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, liepos 11 d., Jė

zaus Nukryžiuoto Vienuolijos 
rezidencijoj, Brocktone, Mass., 
atidaromas viešam apžiūrėji
mui naujai ištaisytas Senelių 
namas, kur po tos dienos ap
sigyvens tie vienišai žilgalviai, 
kurie jau perbridi per gyveni
mo jūres ir lyg išlipę pilgri- 
mai krante dėkoja Dievui už 
suteiktas malones jiems per 
geradarių - rėmėjų nuoširdu
mą.

Tą dieną kviečiami padaryti 
vizitą visi rėmėjai ir jų priete- 
liai, ir kartu pasidžiaugti, kad 
jų pastangos davė vaisių.

Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
lės globėjos tos prieglaudos vi
sus nuoširdžiai sutiks, pasvei
kins. pavaišins ir supažindins 
su nuveiktais darbais.

Taigi, sekmadienį, liepos 11. 
pakreipk savo kelius mielasis 
skaitytojau, ir pro tą ramų 
kampelį, kuris lyg linksmas 
pro debesį spindulėlis švyti 
pragiedrulio viltimi prieglaudos 

ieškantiems ir jų rėmėjams.

Lietuvos Konsulas Dr. P. Daužvardis priima akmenį.

Vėliava, Himnas, Comerstone 
of Freedom

Dedikacija, Linkėjimai, Atsakymas
Nepriklausomoji Lietuva da

lyvavo reikšmingose ir simbo- 
lingose tarptautinėse iškilmėse 
Bedford, Indiana valstybėje, 
birželio mėn. 17 d. Iškilmes su
ruošė Indianos “marmuro” 
(limestone) industrija ir Bed
ford miestas. Jos tęsėsi visą 
savaitę, nuo birž. 14 d. iki bir
želio 19 d. Tarptautinės dienos 
— birž. 17-tos — iškilmes ren
gėjai pavadino: “Dedication of 
the Cornerstones of Freedom”. 
šitose iškilmėse oficialiai daly
vavo 21 valstybė — faktinai į 
iškilmes atvyko ir jose dalyva
vo 17 valstybių ministeriai ir 
konsulai. Lietuvą atstovavo 
ministerio Žadeikio įpareigotas 
konsulas P. Daužvardis.

Svarbioji iškilmių dalis buvo 
“Laisvės Kertinių Akmenų” 
dedikavimas. Visa šita ceremo
nija vyko miesto aikštėje. Sep
tyniolikos valstybių atstovams 
ir Washingtono bei vietos gar
bės svečiams buvo pastatyta 
didelė platforma Lawrence 
County Teismo pryšakyje. 
Platformos užpakaly, prie 
Teismo Rūmų, plevėsavo 18 
valstybių vėliavos, kurių tarpe 
Lietuvos trispalvė ir Amerikos 
Starš and Stripes. Vidury tri
būnos orkestras, o pryšaky 
Statė Departmento atstovas 
Henry Charles Sprucks, India
nos Senatorius Jenners, Kon- 
gresmonas Wilson, Bedfordo 
mayoras Brinegar, Austrijos 
Pasiuntinybės sekretorius Dr. 
Gudenus, Belgijos ministeris 
Heyne, Burmos Pasiuntinybės 
sekretorius Tin Maung, Kana
dos konsulas West, Danijos 
konsulas Scheel, Prancūzijos 
konsulas Viala, Anglijos kon
sulas Bumstead, Graikijos kon
sulas Tringhetas, Hunduros 
konsulas Dr. Shapiro, Irano 
Ambasados attache Nemazie, 
Italijos konsulas Dr. Varalda, 
Liberijos ministeris King, Lie
tuvos konsulas Dr. P. Daužvar
dis, Norvegijos konsulas Ma- 
seng, Filipinų Respublikos kon
sulas Ruiz, Saudi Arabijos at
stovas Mohammed Muhtasib, 
Ispanijos konsulas Reymunde 
ir kiti.

įžangines kalbas apie laisvę 
ir Amerikos principus pasakė 
kongresmonas Wilson, šen. 
Jenner ir Statė Departmento 
atstovas Sprucks. Laisvės ker
tinių akmenų įteikimo ceremo
nijoms vadovavo šen. Jenner. 
Visa ta ceremonija vyko se
kančiai: iššaukiama valstybė ir 
jos atstovas, grojamas tos tau
tos himnas, iš už scenos skai

tomi tos tautos nuopelnai bei 
pasižymėjimai, tuo laiku priva
žiuoja prie tribūnos atitinka
mai valstybei asignuotas ir at
žymėtas automobilis vežąs jai 
skirtą “Comerstone of Free
dom”, globojamą jaunuolės; 
ceremonijos vedėjas taria de
dikacijos žodį, įteikia atstovui 
pliaką, kuri bus prijungta prie 
Laisvės Kertinio Akmens, pra
šo atstovą perskaityti įrašą ir 
priimti laisvės ir draugiškumo 
simbolį. Atstovas priima plia
ką, perskaito tekstą, ir perduo
da ją prie “Cornerstone of 
Freedom” stovinčiai panelei. 
Lietuvai skirtas ceremonijų 
tekstas buvo sekantis: SENA- 
TOR JENNER į The ConsuI of 
Lithuania in Chicago, Mr. Pet
ras Daužvardis. ORCHESTRA: 
The National Anthem of Lith
uania as the float movės up to 
the stage —

NARRATOR: Lithuania: a 
country which so jealously 
guards its freedom and tradi- 
tions, that the Lithuanian lan- 
guage was kept alive for forty 
years when the printing of 
books in the national language 
vas forbidden by the Russian 
Tsars. A nation ^khich has sent 
so many of its sons and daugh- 
ters, driven by persecution, to 
become outstanding citizens of 
the United Statės.

•-------------------------
SENATOR JENNER: In the 

name of the City of Bedford, 
and with the best vishes of 
all the people of Indiana whom 
I represent, I present to Lith
uania this Comerstone of 
Freedom. Will you do us the 
honor of reading the inscrip- 
tion vhich is to be placed upon 
this Cornerstone of Freedom?

MR. DAUŽVARDIS: Sir, in 
the name of Lithuania, I ac- 
cept this Comerstone of Free
dom, and express sincere gra- 
titude to the City of Bedford 
and Indiana’s people for the 
Comerstone, and their good 
wishes to Lithuania. I am de- 
lighted to read the text to be 
inscribed in the Comerstone 
dedicated to Lithuania:

“Lithuania, laųd of Baltic 
amber and ancient songs, vhile 
a medieval empire had fought 
Tartar invasion and German 
expansion. Reestablished as an 
independent republic she vas 
recognized as a model small 
statė. Resolutely striving for 
liberation since her eelipse on 
June 15, 1940, Lithuania is 
rightfully avaiting restoration 
of her independence and of 
her demoeratie freedom”.

Visa programa buvo trans
liuota per Mutual radio tinklą 
ir aprašyta ne tik vietinėje, bet 
ir plačioje Amerikos spaudoje.

Lunčiaus metu, atskirose vie
tose, konsulas Daužvardis ir p. 
Daužvardienė pasakė kalbas a- 
pie Lietuvą — lietuvių tautos 
kančias, nusistatymą ir aspira
cijas.

LRKSA PIRMININKO PADĖKA 
BOSTONIEČIAMS

(p. L. Šimučio, LRKSA 
Centro pirmininko, kalba, 
pasakyta liepos 3 d. š. m. 
per radio — Lietuvių Radio 
Valandoje iš WESX stoties, 
Salėm, Mass.)

Prieš išvažiuodamas iš vai
šingųjų brolių lietuvių bosto
niečių tarpo, noriu tarti padė
kos žodį visiems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie suren
gimo šaunaus Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienymo Ameri
koje 56-tojo seimo, buvusio 
šios savaitės pabaigoj Hotel 
Statler, Bostone.

Pirmoje vietoje nuoširdžiai 
dėkoju Ekscelencijoms Arki
vyskupui Cushing ir vyskupui 
Wright, kurie savo pamokslais 
ir kalbomis seimo metu pakė
lė mūsų nuotaiką, sustiprino 
religinę dvasią; padidino mūsų 
ryžtingumą vieningiau ir dau
giau darbuotis išganingoje ka
talikiškoje akcijoje.

Jaučiu malonią pareigą iš
reikšti padėkos žodelį Bostono 
ir apylinkių dvasiškijai, kuri 
tiek daug padėjo ir Lietuvių 
Katalikų Susivienymo Centrui 
ir Seimo Rengimo Komitetui, 
ypač kun. Pranciškui Virmaus- 
kui, šv. Petro par. klebonui, 
kun. Pranciškui Jurui, šv. 
Pranciškaus par. klebonui, 
Lawrence, Mass. ir visiems ki
tiems.

Vykdomojo komiteto vardu 
dėkoju Liet, Kat. Susivienymo 
Bostono apskričiui ir jo suda
rytam Seimo Rengimo Komite
tui, jo pirmininkui advokatui 
Jonui Grigaliui, ko-pirmininkui 
Pranui Razvadauskui ir vi
siems komiteto nariams.

Sporto Olimpiados komisijai, 
kurios priešakyje stovėjo p. B. 
Kudirka ir p. Smelstorius, pri
klauso padėka ir pagarba už 
surengimą taip sėkmingos ir 
tikrai puikios jaunimo dienos, 
sutraukusios tūkstančius žmo-

■ - *

nių. šis įvykis buvo pirmas 
mūsų organizacijos istorijoj. 
Komisijos darbštumo dėka pir
mieji bandymai išlaikė kvoti
mus ir nuo dabar, aš neabejo
ju, kiekvieno seimo proga bus 
rengiamos lietuvių sportininkų 
olimpiados. Tokie parengimai 
padės prilaikyti mūsų jaunimą 
prie lietuviškų, katalikiškų or
ganizacijų ir, apskritai, prie 
lietuviško, katalikiško veikimo.

Ypatingu būdu dėkoju “Dar
bininkui” ir jo redaktoriui p. 
Antanui Kneižiui ir p. A. Ivaš
kai už visą seimo garsinimą ir 
kitokią paramą. Taip pat dėko
ju u. Kneižiui, radijo valandų 
direktoriui, nes jis seimo pra
mogas šauniai išgarsino.

Negaliu užmiršti to gražaus 
muzikos, dainų ir šokių festi- 
valo, kuris buvo persunktas 
giliu lietuviškumu, kuris, kiek 
manyje tiek visuose dalyviuo
se sukėlė tiek daug lietuviško, 
entuziazmo ir troškimo dau
giau ir intensyviau remti A- 
merikos lietuvių kultūrinį są
jūdį. Nuoširdus ačiū priklauso 
festivalo direktorei poniai Onai 
Ivaškienei, įdėjusiai tiek daug 
kropštaus darbo, kad sutrauk
ti festivalin apie šimtą lietuviu
kų ir juos paruošti.

Ačiū ir Šv. Pranciškaus par. 
chorui, Lawrence, Mass., ir jo 
vedėjui Algiui Šimkui, garsaus 
mūsų kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus sūnui, kuris linksmino 
šeiminio bankieto malonią pub
liką.

Taigi, visų bendros pastan
gos padarė tai, kad mūsų se
niausios ir didžiausios lietuvių 
katalikų fratamalinės apdrau- 
dos organizacijos — Lietuvių 
R. K. Susivienymo Amerikoj 
56-tasis seimas buvo sėkmin
gas, istorinis. Aš esu tikras, 
kad jūsų, bostoniečių, vaišin
gumas ir nuoširdumas visiems ' 
delegatam*' -ir svečiams buvo 
tikra inspiracija grįžus namo 
dar labiau įsikinkyti į lietuviš
ko, katalikiško fraternalizmo 
darbą.

Prieš keletą minutų mačiaus 
su prelatu Jonu Balkūnu, kun. 
dr. Jonu Starkum, kun. Anta
nu Pažereckiu, kurie siunčia 
savo sveikinimas. Gi Čicagie- 
čiai — kun. Ignas Albavičius, 
kun. švarlys ir kun. Jurgis 
Paškauskas nuoširdžiai visus 
užkviečia atvykti į Chicagą, 
kur spalių 17 ir 18 dienomis 
įvyks Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongresas, kuris sieks su
stiprinti mūsų vienybę kovai 
prieš Bažnyčios ir tautos prie
šus komunistus.

Baigdamas savo padėkos žo
dį, sveikinu visus su Amerikos 
Nepriklausomybės švente. Bro
liai ir sesės, branginkime Amei 
rikos laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą ir semkime iš jos in
spiracijos ir jėgų didžiajam 
lietuvių tautos žygiui į Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę.

Tad, sudiev bostoniečiai! Iki 
pasimatymo Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongrese Chicagoj!

Navikas Lankėsi Su Savo 
Žmona

Antanas Navikas, buvęs il
gametis “Darbininko” Inter- 
typistas ir darbuotojas, daly
vavo LRKSA seime su savo 
jauna žmona, Marijona (Ra
binai te), kurią jis vedė prieš- 
pat išvykstant į Bostoną, bū
tent, birželio 24 d. šv. Trejybės 
par. bažnyčioje su šv. mišiomis, 
Wilkes Barre, Pa. Nežiūrint to, 
kad tai buvo jo vedybinės .ato
stogos, jis aktyviai dalyvavo 
seime, sumaniai referuodamas 
naujus sumanymus seimui, 
kaipo Sumanymų Komisijos 
pirmininkas. Linkime Dievo 
palaimos vedybiniame gyveni
me.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!
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Inc., and Estonian Relief Co- 
nunittee, Ine. Witnesses repre- 
senting those organizations 
appeared before the commit- 
tee. Pressure groups, driving 
for their own ends, broughti 
out this subject which seems! 

I some per- 
______ I am thankful to say

1 bilių prezidentas pasirašė. Į rium, kaip ir kitais Sena- they have not influenced the 
Kai kuriems jis labai ne-i to ir Atstovų Rūmų na- members of the committee of 

mm Patinka ir d^l jo reiškia-iriais, nuolat ryšius palai- the Senate who signed the rė
mą daug nepasitenkinimo. [ kė BALF pirmininkas port on behalf of the Senate.
Buvo žmonių, kurie prašė Kun. Dr. J. B. Končius, 
prezidentą nepasirašyti, laiškais ir asmeniškai.
Tą nepasitenkinimą reiš
kia daugumoje tie, kurių! “Congressional Record” 

' globojamų tremtinių pir- birželio 19 d. laidoje pus- 
miau atvykdavo i'ri 90$£. lapy 9194 įdėjo Serato- 

{Pravestasis įstaty m a s, 
Visus nustebino Tito poelgis. Ištikimiausias Mas- nežiūri't jo silpnumų, y- 

kvos agentas, besivaržąs su Dimitrovu pasiekti pa- ra palankus lietuviams, 
čias aukščiausias kominformo bei kominterno viršū-' estams, latviams, lenkams 
nes, staiga apšauktas trockistu, atkakliai laužančiu ir ukrainiečiams, gyvenu- 
“kazionną” komunistų partijos liniją, susiuostančiu siems į rytus už vadina- 
su vakarų kapitalistais ir stumiančiu Jugoslaviją į mos Curzono linijos, 
nacionalistinę bei tautinę vagą. Už kiekvieną tų prie-! reika]auia ;
kaistų Tito turėtų būt likviduotas, t. y. nužudytas net' y devynis kartus, jei jis, tarsi koks kktinas, devynias kad 40 /< v,zų butų sutelk- 
gyvybes turėtų. Ir plačiai manyta, kad po tokio prieš “ comblaibos:
Maskvą nusižengimo, Tito gyvybė yra betarpiškam 1 ’ J » ,
pavojui. Spėliojimams nebuvo galo: tai Jugoslavijos 
diktatorius slapstosi, tai pabėgęs, tai jau areštuotas 
ir “dingęs be žinios”, vadinasi šiaip ar kitaip likvi
duotas.

Tačiau pasirodo, kad Tito sveikas ir gyvas. Ne
gana to — jis spardosi. Ir tai prieš galingą Maskvą, 
prieš kurią net galingos nepriklausomos valstybės 
tūpčioja. Gi Jugoslavija juk tai Rusijos provincija, 
toliausiai iškišta į vakarus komunizmo tvirtovė. Ir 
jos valdovas - diktatorius, jausdamas už savo pečių 
galingą ir sudėtingą Sovietiją, daug kartų yra šokęs; 
į akis Vakarų Sąjungininkams tokiu atkaklumu, kad! 
rodėsi jau-jau išprovokuosiąs naują karą. Dabar gi! 
tokiu pat atkaklumu jis šoka į akis savo ponui, ku
riam atrodė vergiškai laižąs batus. Kas atsitiko? Ar 
Tito iš galvoš išsikraustė? Ar geriau už kitus žinąs 
savo pono paslaptis, išsprendė, kad ponas apsirijo ir 
atėjo metas pavergtosioms tautoms sukelti Rusijos 
diktatoriui pilvo skaudėjimą?

Antras spėjimas atrodo daug tikslesniu už pir-
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I read from a letter of June 
9, 1948, addressed to me, from 
the organizations which I have 
just named:

Vertė. A. Maceina.
JAUNUOLIO TIKĖJIMAS - 

VYRO TIKĖJIMAS

riaus Revercomb kalba, 
kurioje iis atsakė i prie
kaištus. Savo kalboje Re
vercomb pasin a u d o j o 
BALF pirm. 
B. Končiaus 
faktais 
mais.

______________ ____ __  ’ Čia paduosime kelias iš- 
ta tremtiniams, kilusiems fraukas iš šen. Rever-

kun. Dr. J. 
patiektais 

ir samprotavi-

šen.

tijos ir rytų Lenkijos. | „j have me a letter
Lemiantysis Žodis UŽ which is signed by the United 

naująjį įstatymą buvo Se- Lithuanian Relief Fund of A- 
natoriaus Chapman Re- merica, Ine., Latvian Relief,

t

Pakentėki
Pakentėki, brangi nelaiminga tėvyne, 
Tau padėsim šį purvą nelaisvę išbrist. 
Patikėk, patekės tavo laisvės aušrinė 
Ir nuo rankų vergijos grandinės nukris.

Tu į ateitį eisi, kaip nėjai nė senovėj, 
Ir laisva, kaip dar niekad nebuvus laisva. 
Mes gyvensim laisvi tavo garbei ir šlovei, 
O tėvynė graži, o brangi Lietuva.

J. Aistis.

i 
I

The alleged discrimination Galimas daiktas, nes 
against Catholics and Jews daugeliui taip ir pasitai- 
by reason of the provisions ko, lad brendimo tarps- 
granting-50 percent priority nyi tavo tikėjimas nebuvo 
to persons with agricultural, sukrėstas didesnių audru, 
background and people ori- ir tu vaikišką savo tikėji- 
ginating from the nonenemy mą, brangiausią savo tur- 
areas annexed by a foreign tą, perteiksi nepaliestą ir 
power, is found nonexistant[jaunatvės metams. Deja,; 
in fact. As it is clear from j tuo viskas dar nesibaigia, je! 
the Judiciary Commitee’s [Dar tu stovi prieš pasku- žangą kituose 
report, the priority is inten-įtini, patį didi ji bandymą, cialybės dalykuose, tu vis 
ded for the people from the! kada jaunuoliškas tavo ti-j labiau pamirši religijos

t

tau plačių, ligi šiol nema
tytų akiračių, tavo žinoji
mas pasidarys gilesnis ir 
turtingesnis, — tik viena
me religijos pažinime ne- 
pasistumsi priekin, nes re
ligijos universitete nemo
koma. O, kad tai tu šitoje 
srityj stovėtum tik vieto- 

Bet, darydamas pa
savo spe-

kėjimas turės virsti vyriš-.dėsnius, pamirši ir tai, ką1 . •! — •• - — . - .... ku tikėjimu.
Baltic Statės, and Poland, 
east of the Curzon line. In 
this large block of displaced 
persons, Lithuanian, Ukrai- 
nian and Polish Catholics, 
and Jews make up the bulk geliui jaunuoliu pražudė 
of the number eligible under tikėjimą, nors jiems ir pa- 
this bill. sisekė iš gimnazijos i’-*

We know, Mr. President, from ne®ti jį gyvų ir tvirtą.[toks kilnus dalykas, jog 
the facts which are before us, Taigi pavojus yra dar ne- tie, kurie nesistengia ją 

arčiau pažinti, yra verti iš

aukštesniojoj mokykloj 
taip sunkiai buvai išmo
kęs. Žmogui, kuris nedaro 
pažangos savo tikėjimo 
pažinime, galima lengvai 
pritaikinti šituos Paska- 

sisekė iš gimnazijos išsi-ijio žodžius: “Religija yra

Turiu pastebėti, kad u- 
niversiteto metai jau dau-

no Maskvos reikalavimams. Taip kalba tik tas, kurs ven to those Statės eaet of the sįeii žmonės 
turi už savo pečių pajėgą.

Tačiau kyla klausimas, ar Tito su savo pajėgo-

that the charge of discrimina- mažas.
tion against those faiths is ut-j Įžengdamas į gyvenimą, j°si°s išskirti .
terly unfounded in fact. I have pastebėsi, kad daugeliui Tavu studijos sukels sie- 
seen some of the articles and tavo draugu religija yra loję daugybę abejonių ir 
editorials which speak of pre-' tik dešimtaeilis dalykas, neaiškumų. Tuo nenoriu 
ference being given to the Bal- ka(j daugelis suaugusių ja! pasakyti, kad kuriam nors 
tie statės. They absolutely ig- visiškai nesirūpina. Iš vie- Į fakultete būtų aiškiai ko- 
nore the fact that the šame nos pusės pamatysi, kaip vojama prieš religiją. Ne! 
40 — percent preference is gi- lengvai jauni, neprityru- Bet jau ir be to kiekvie- 

! pradeda eiti name žingsnyj susitiksi 
Curzon line and a large part of netikėjimo keliu, iš kitos daugybę sunkenybių. Kas- 

, Poland which has been annex- __ kaip daugelis jau pra-' die išgirsi apie tokias dva-

Tuo nenoriu

mąjį. Tiesa, Tito atrodo esąs atkaklus ir perdaug sa- mis tiksliai apsiskaičiavo. Vienos Jugoslavijos iam by anofoer nation. The jieo- žilusia galva, daugybės sines sroves, su kuriomis
- - - — — — — A. X $_ X -*-X X X -XX AM* * X-----* -----—. FT^ X • . a . * . - . M A o ** X“. < J 1 ZX *"» z-1 Z» «*Z*K v • z •______ _ m zv/ilvim pasitikįs — pasisekimai jį apsvaigino. Tačiau 

kurį laiką jis mokėjo apsimesti ištikimiausiu Mas
kvos tarnu ir pačiam Stalinui akis apdumti. Kvailys 
to nepadarys. Stalinas jam tiek pasitikėjo, kad Jugo
slavijos sostinę Bielgradą padarė kominformo centru. 
Tito asmenybė atrodė laisva nuo bet kokių įtarimų. 
Pradžioje gal ir Tito norėjo būti Maskvai nuoširdus, 
bet paskui buvo apstatytas atsiųstais iš Maskvos “pa
tarėjais”, kurie faktinai buvo paskirti Jugoslavijos 
valdytojais. Išdidus ir troškąs garbes Tito nepasi
tenkino vien maršalu vadintis. Jis norėjo eiti ir mar
šalo pareigas, t. y. savistoviai valdyti nepriklausomą!
Jugoslaviją. Ot čia kaip tiktai jis Maskvai nusidėjo, maršalą Tito netikėtai. Kas nors jį įskundė. Tito ne-.ver>' falselY made the charge

neužteks. Jis tai supranta ir matomai nori sudaryti iš Ple ln tbe annexed land are 
Balkanų valstybių anti - maskvinį bloką, bu kuriuo larxeJv of tbe faiths which 
Kremlius turėtų rimtai skaitytis, bet atrodo, kad mo- 
i ______1____ _ ____ _____r_______ ____ ____
Rumunija griežtai išėjo prieš Jugoslaviją. Bulgarija 
pasisakė už Maskvą, nors ir pridūrė, kad nori palai
kyti su Jugoslavija draugingus santykius. Bulgarijos 
diktatorius Dimitrovas politikuoja, matomai norėda
mas uždengti šnipinėjimą, o gal ir provokaciją. Rei
kia žinoti, kad Dimitrovas varžėsi su Tito už pirme
nybę kominforme...

Kremlius turėtų rimtai skaitytis, bet atrodo, kad mo- have 1x560 831(1 to 1)6 discrimi- 
mentas tokiam blokui dar nepribrendo. Albanija ir nated against.
~ ----- ^jr President, I read further

from a letter which is a copy 
of a letter written by the 
Reverend Dr. Joseph B. Kon
čius. of the United Lithuanian 
Relief Fund of America, and 

i it is written to one of the wri- 
Iš viso atrodo, kad Maskvos nemalonė užklupo ters who very bitterly and

skausmingu patyrimų pa- nežinosi, ka darvti; išgir- 
’ *• —-- -- 'si apie pasaulėžiūras, ku

riose religiniai tavo įsiti
kinimai neranda vietos. O 
prie to viso dar vienas pa
vojus : įtakingas didmies
čių sugedimas puola jau
ną žmogų. Pamatysi, kad 
miesto minios gyvenimo 
tikslas yra tik nežabotas 

‘ i vaiky m a s i s. 
Birchovas ir Du “Mes valgome, geriame,

nes Kremliaus ponas kito diktatoriaus nepakenčia ir apsigalvojęs atkakliai Kremliui atšovė, o Kremlius |of discrimination. I read from 
inkins kitos npnriklausnmos valstvhės orpta Rusijos -ii Vaimtmaia Titr^ a-ivrlot Uoakva aicinm. that letter for the informationjokios kitos nepriklausomos valstybės greta Rusijos užsiundė jį kaimynais. Tito, girdėt, Maskvą atsipra-Į 
nepripažįsta. į še, bet nepriklausomybės neatsižada. Pirmą susirėmi-j

Pasaulis gyvai domisi tuo bolševistinio fronto mą Kremlius laimėjo, bet dar toli siekt iki Tito likvi- 
skylimu. Visi laukia, ką darys Rusija. Pasirodo, kad duotės.
Tito nesiduoda taip greit likviduojamas. Matomai jis' 
remiasi ant armijos, kurią sugebėjo apdrausti r 
rusų vadovybės. Kad taip yra, galima suprasti iš to, 
jog Maskva jam prikiša kritikavimą raudonosios ar-! ir galvoskaudį. Jis — tiksliai, 
mijos vadų, ir iš to, kad Tito taip griežtai pasiprieši-1 bolševistinį Europos frontą.

i

Be abejo, jis bus pašauktas į Maskvą, bet Tito- 
nuo neklausys: jis turi žinoti, kas jo ten laukia. I

Iš viso, Tito padarė Maskvai ne tik galvosūkį, bet 
ar nejučiomis, įlaužė

K.1

of the Senate:
For your information I wish 
to statė Lithuanians are 87 
percent Catholic; Latvians 
35 percent, and only the Es- 
tonians 2 percent.
The Senator from Florida
Tęsinys 5-tame pusi.

mokvti, grįžta prie pa
neigtų savo idealų. Ir tik
rai taip esti! Kantas, tas 
didysis filosofas. kuris 
iaunvstėj nenorėjo nieko 
žinoti nei apie Dievą, nei 
apie laisvą valią, nei apie 
nemirtingumą, galop buvo 
priverstas šituos dalykus 
paskelbti būtinais postu- smagurių 
latais. ]_______  _____
Bois - Reymond, pirmiiti- nes rvtoj mirsime!” —štai 
niai materializmo gynėjai, jų šūkis. “Tavo religija 
vėliau patys nuo jo nusi- reikalauja susilaikymo!

Kvailybė! Prigimties tei
sių nereikia slopinti!” — 
šauks jos tau iš visų pu
sių. Ir tai pasitaikys kaip 
tik tuo metu, kada aistros 
smarkiausiai klabens tavo 
širdies dureles.

(.Bus daugiau)

grįžo. Behr’as, Vundt’as 
ir kiti garsūs mokslinin
kai į aukštesnius, mate
rializmu prisigėrusius sa
vo veikalus senatvėj žiū
rėjo kaip į jaunystės pa
klydimus ir kvailybes.

I Universitetas atidarys

Parašė Jonas Rimtas

PARTIZANAI
Antroji dalis

23.
Nachalskis pakliuvo

— Bet ten turėjo būt sargų. Jie galėjo 
Vilkaitį sutrukdyti, — pastebėjo Andriukas.

— Aš nemanau. Sargams nebe pirmiena 
matyti išnešamus iš rūsies apalpusius arba 
negyvus žmones. Sargai veikiausiai nė dė
mesio į tai neatkreipė. Nebent galėjo nu
stebti, kad vienas vyras paneša apalpusį be
laisvį. Bet tai sukėlė juose vien pasigėrėjimo 
jausmą.

— Tu, Geniuk, visuomet esi raminantis 
optimistas. Kas džiugiausia, kad visados 
laimingai atspėji.

— Kur čia neatspėsi, kai tu padarai tobu
lai sugalvotą planą, — gynėsi Geniukas.

— Na, jau na. Juk planas tavo buvo pada
rytas.

— Netiesa. Vedamoji mintis tavo sugal
vota. Aš tik prie smulkmenų prisidėjau.

— Bet smulkmenos pačios svarbiausios. 
Išpildymo tvarką teko išskaičiuoti minutė
mis, beveik sekundėmis. Kas nors pervėlai, 
ir visas planas subyra. Tu gi tas smulkme
nas lyg koks laikrodis išpildei.

— Taip, bet tu jas sugalvojai. Tu meiste
ris, aš tik mašina.

— Protinga, genijališka mašina.
Geniukas turėjo pasiduoti, bet vis dėlto 

tarė paskutinį žodį, pareikšdamas, kad pro
tingų genijališkų mašinų dar nieks neišrado.

Taip broliams kits kito pagyrime besi- 
lenktyniaujant, nelaimingas Nachalskis 
kiek garsiai sudejavo ir tuomi jų dėmesį į 
save patraukė.

— Nugi aš visai pamiršau jo žandą atitai
syti! — susigriebė Geniukas.

— Iš tiesų, — pritarė Andriukas. — Me
tas jam kalbą grąžinti. Įdomu, ką jis pasa- 
kys.

— Gerai sakai, kad įdomu. Aš tuojau, tik 
sumažink mašinos greičių. Atitaisyti daug 
kebliau, negu išnarinti.

Andriukas visai mašiną sustabdė. Ge
niukas apžiūrėjo komisaro žandą.

— Komisare, tik sekundę ramiai užsilai
kyk, tuojau būsi sveikas.

Išverstos Nachalskio akys su nuostaba į 
jį pažvelgė. Geniukas švelniai pakreipė jo 
smakrą, ir komisaro žandai susičiaupė.

— Oi! — pasigirdo jo garsus šūksnis.
— Skauda? Tuojau pereis. Dabar, tovarišč 

komisare, žinai, kaip jautėsi tavo kankina
mos aukos. Paragavai savo pyragų. Skanūs, 
ar ne?

— Oi, oi! — ne tai iš skausmo, ne tai iš 
džiaugsmo ūkavo Nachalskis.

— Nešūkauk taip garsiai, nes aš vėl žan

dą išnarinsiu.
Nachalskis krūptelėjo ir nutilo.

— Aš tik nenoriu, kad rėkautum, bet kal
bėti gali, — nuramino jį Geniukas. — Mes 
norime, kad savo įspūdžius atpasakotum. 
Na, kaip jautiesi? Kaip atrodo lietuvių par
tizanai ?

Nachalskis dar neatsipeikėjo nuo kritusių 
ant jo smūgių. Jo mintys nesirišo į norma
lią galvoseną. Liežuvis, nors grįžęs į savo 
vietą, dar nepilnai buvo suvaldomas. Iš jo 
burnos išėjo kažkoks nesuprantamas myki
mas.

— Dar jis nepilnoj sąvokoj, — tarė An
driukas. — Kurį laiką palikim jį ramybėj, 
duokime atsigriebti.

— Gerai, sakai, — sutiko Geniukas. — 
Pergreit aš jį užkalbinau. Matyt, aš pats ne
suprantu, kiek žalos žmogui padaro mano 
eksperimentai.

Kurį laiką jie važiavo visai tylėdami. 
Staiga Nachalskis prabilo visai aiškiu, net 
griežtu balsu:

— Paleiskit mane!
25.

Derybos ir likviduote
— Žiūrėk, koks valdiškas tonas! — nu

stebo Andriukas.
Geniukas buvo apmaudu, kad jo “jitsu” 

nepakankamai sutramdė Nachalskio įžūlu
mą. _________

— Spustelk jį, Jurgi!
— Oi, oi! — suklykė ne savo balsu komi

saras.
— Kas jam? — pyktelėjo Geniukas.
— Aš jį tik truputį pakutenau, — teisi

nosi Ilgaitis.
— Tai turėjo būt meškos pakutenimas. 

Matai, tovarišč komisare, — Geniukas krei
pėsi į Nachalskį, — valdiškais įsakymais 
pas partizanus nieko nepeši. Dabar mes įsa
kymus duosime. Mes stipresni už tavo pa
siutišką puikybę ir kiaulišką įžūlumą. Nusi
žemink, Stalino cholope, tada su tavim kal
bėsim.

Nachalskis kymiai sudejavo.
— Mokykis žmoniškumo, nužemintai pra

šyk! — mokė jį Geniukas.
— Paleiskit mane, ponai partizanai! — 

jau verkiančiu balsu maldavo Nachalskis.
— Aha! jau sušvelnėjai. O ką darytum, jei 

tave paleistume?
— Įstočiau į partizanus.
— Žiūrėk, koks prietelius. Perdaug mums 

garbės tokį didžiūną turėti. Kas norėtum 
būti? Kokią valdžią turėtume tau suteikti?

— Aš būsiu jūsų tarnas, vergas, tik gyvy
bę man dovanokit.

— E, golubčik, tai tu papraščiausias 
“škurnikas”, tik savo kailį norįs išgelbėti. 
Reiškia, “podlečok” ir “merzavčik”. O mes 
manėm, kad tu komunistų šulas, dešinioji 
Stalino ranka.

£Bus daugiau}
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KOKS GYVENIMAS, 
TOKIA IR MIRTIS

i bolševikų į Lietuvą atėji- 
[mo buvę mažai kam žino
mi. Gyvenę kaip visi žmo
nės. Spauda jiems, kaip 
bemoksliams ir be jokio 
išsilavinimo žmonėms, bu-

Pirmosios bolševikų o- 
kupacijos metu Lietuvoje 
atsirado daug tokių žmo
nių. kurie bolševikams 
buvo su siela ir kūnu par
sidavę. Tokių parsidavė
lių buvo kiekvienoje apy- vusi svetima, 
linkėję. Netrūko jų ir Že
maitijoje. Pas komunistus raudonasis 
nuėjo “dirbti” ne tik visi šiene metusi savo mezgi- 
kriminalis tai, žmogžu- mo amatą. Vyras taip pat 
džiai. vagys, plėšikai, re- atsisakęs nuo savo užsiė- 
cidivistai, tinginiai, vai- mimo. Po kurio laiko jis 
katos, bet nuo jų neatsili- atsisėdęs į vietos vals- 
ko ir visi silpnavaliai bei čiaus viršaičio kėdę. Li- 
lengvapėdiškai galvojan- kęs valsčiaus vykdomojo 
tys žmones. Apie atėjūnus komiteto 
susispietė visi tie, 1 
jau buvo pasižymėję įvai- tvarkęs valsčiaus ____
riais juodais ir nešvariais lūs. Nors jis buvęs visai 
darbais. Daugumoje bū- beraštis, bet ant greitųjų 
darni be jokios sąžinės, stachonovietiškai prasi- 
pagal savo mokslą ir su- mokęs pasirašyti, nors jo 
gebėjimus pradėjo daryti parašas buvęs labai pras- 
naujas pas bolševikus tas, bet išdidžiai dėjęs sa- 
“karjeras”, nežiūrėdami į vo “parašą” ten, kur se
tai, kaip ir kokiu būdu tai kretoriaus padėjėjas pirš- 
bus atsiekta. Taip nevie-.tu nurodydavęs. Savaime 
nas besiekdamas karjeros aišku, kad 
susitepė brolių 
išsimaudė savo 
ašarose.

Kartą vienoje 
stovykloje teko 
kalbėti su vienu 
žemaičiu, kuris buvo kili
mo nuo Telšių, apie pir
mosios bolševikų okupaci
jos metu buvusius tautie-i 
čius, kurie norėjo pasida-! 
ryti bolševikų akyse “did
vyriais”. Jis papasakojo 
kaip viena 1__________
sėdžių miestelio pasidarė 
toje apylinkėje garsi savo 
juodais ir nešvariais dar
bais. Ši moteris buvusi 
paprasta mezgėja, o jos 
vyras eilinis žemės ūkio 
darbininkas. Abu gyvenę 
Alsėdžių miestelyje ir iki

Kada Lietuvą užplūdo 
maras. Mila-

sekretoriumi
kurie (pirmininku), ‘sėkmingai’: 
įvai- tvarkęs valsčiaus reika-'

VVestfield, A. Shelby 15.
Mtemuri

St. Louis, Šv. Juozapo par.—

District of Coiumbia
Washington, A. J. Ažukas 14.

Ulinois
Rockford, BALF nr. 85 225.

Maryland
Western Port, John Kazio 8. < 
Baltimore, BALF nr. 64 300.

Massachusetts
Northampton, Alex Raižis 27. 
Lawrence, Katrina Grenda—

Vasaros žaliu rūbu pasipuošęs Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lynas, Putnam, Conn. šešėliuose šių gražiųjų medžių liepos 25 
d., š. m., lietuvaitės vienuolės ir jų rėmėjų Gildą rengia šaunų 
pikniką, kuriame kviečia dalyvauti visus Naujos Anglijos lietu-:, 
vius. Tai metinis sąskridis, kur atvykęs lietuvis randa malonią 
valandėlę poilsiui ir pasimatymui su plačia visuomene.

Viename tokiame susi
rinkime, Ylių kaime, ku
riame dalyvavę patiki
miausi žmones: naujaku
riai, mažažemiai, beže
miai ir buv. tarnai. Pačia
me kalbų įkarštyje užge
susi lempa, kuri buvusi 

i pakabinta prie lubų. Kal- 
’bėtoja Milašienė pasijutu
si ,kad besanti po lova ir, 
kai išlindusi iš palovio,; 
kambarys jau buvęs tuš
čias ir durys iki galo ati
darytos. Jos rūbai buvę 
suglamžyti, be sagų, o 
skarelė ir batukai tik se- 

atsisakiusi!kančią dieną kieme rasti.; 
senojo amato,!Be to, ne tik buvę paakiai' 

važinėtis po juodai mėlyni, bet ir ki- 
darvdama susi-;tose kūno vietose buvę' 

I rumunus, kuriuose aiš-'aPŠčiai mėlynų žymių, ne 
kindavo Stalino konstitu-1 ti_k vaikščioti, bet ir atsi-

t

ir sekretorius 
krauju ir buvęs toksai pat beraštis 
tautiečių kaip ir viršaitis, nors jis 

ir buvęs kaimo siuvėjas, 
1___a.____ _ J____1___

supratimo neturėjęs. To- 
Įdėl senasis sekretorius ir 
buvęs paliktas padėjėju, 
kad naujieji ‘šeimininkai’ 
nepražūtų popierose.

Milašienė
I nuo savo

■ pradėjusi 
i kaimus,

moteris iš Al- i rinkimus

tremtinių raštinės darbe jokio 
man išsi- 
pabėgėliu Į

sekančio ryto, kol bažny
čioje pasibaigė pamaldos 
ir žmonės išsiskirstė į na
mus. Kadangi į šokius te
atėjo tik vieni izraelitai 
ir tų pačių neperdaugiau- 
siai, M-ne gatvėje praei
vius gaudė ir prievarta 
tempė salėn, bet ir kom
jaunuoliai nedrįso pasilik
ti ir su žydais šokti, kad 
iš tikinčiųjų pasityčiojus, 
spruko laukan.

Kilus karui tarp Rusi
jos ir Vokietijos ir iš Lie
tuvos pasitraukus bolše
vikams, Milašienės Alsė
džiuose niekas nebematė. 
Buvo manyta, kad ir ji su 
raudonarmieči a i s pasi
traukė Rytų link. Visur 
jau buvo ramu. Karas vi
sa savo didybe traukėsi į 
Rytus. Gyventojai pasi- 

,;------- _ „ - ■' - , juto, kad esą saugūs ir
Į tą pereme Rev. Edmond ramįau jaustis pradėjo...

i
BALF Centro Sandėlyje Gauti Rūbai 
Per 1948 m. Birželio - June 15-30 d. 

Svarais

Kastancija Senu

Hill, Kaz. Raz- 
Aldona Čižauskas

Woodhaven, Miss Schultz 43.
Flushing, 

lis 7.
Richmond 

mintas 62;
15; Uršulė Čižauskas 10.

Maspeth, Charles Laminas— 
44; Viešp. Atsimainymo par.— 
259.

Rego Paark, St. Ruginis, J. 
Brundza 189.

Jackson
26.

Jamaica, 
kienė 40.

New Hampehire
Nashua, J. Stašauskas 8.
Manchester, BALF nr. 53 — 

27.

lits., A. Cerboskas

L. I., Izabelė Lauč-

Ohio
Cleveland, P. Glugodienė 184; 

Dirva 84.
Pennsylvsnia

Chester, B. Leikus 14. 
Donorą, Paul Martinkus 3.
Forest City, John Bullitt 9.
Luzeme, Ona Urbanavičius 

20.
Wilkes Barre, John Balutis 8.

Vermont
Brattleboro, Anna Ludzius 

34.

New Jersey
Bayonne, šv. Mykolo par. — 

291.
Harrison, Dievo Motinos So

pulingos parapijos 738.
Jersey City, P. Barutis 29. 
Newark, Antanas Berinskis 

57; BALF nr. 35 per kunž Ig. 
Kelmelį 285; Mrs. Margaret 
Zorsky 46; M. Kralikauskas 7. 

New York
Amsterdam, Anna Kuchas 9; 

T. Kadzis 18; Mrs. Peter Ka- 
dzizs 18; P. Kadzis 26.

Schenectady, K. Laureckas— 
51.

New York City, Manhattan, 
V. Tysliavienė 21; Mr. Batalis 
4.

Brooklyn, Mary Slader 6; 
Victorija Stankevičienė 10; Mr. 
& Mrs. Johnson, Ordinas Bros, 

l Ordinas Sis., Ona Baniulis, Mr. 
Valiackas, J. Kartavičius, J. 
Bražinskas, Helen Dalench, J. 
Ginkus — 135; Mrs. Tvaskas 
38; T. Sučienė 26; Mr. Adomė
nas 56; Kun. N. Pakalnis 48; 
Simas Švedas 15; M. Vansevi- 
čienė 98.

NYC, Brooklyn, Bessie Gu- 
zauskas 17; Mrs. M. Yasmonta 

i^l; Mrs. Helen Skaz 18; Fred “VnVs g crvmn'm^ ♦ ‘' Bittroff 30; Trapanauskas 75;
A- Balčiūnas 17; Mrs. Karalius! ir mirtis . Žemaitis nuo oo .. .. . ... _.. 83; Mrs. Vaimavicius 54; Mrs.Teisių baigė savo pasi-. „ . . ~ .r j Kontrimas 83; Mrs. Damaravi- 
čius 25; Mrs. Pilipauskas 40; 
Mrs. Bushma 25; Ona Mili- 
šauskienė 12; S. Mikaliūnas 
50; Kutulis 45; Skridul 11; 
Mrs. Mary Lamont 9; Mrs. 
Skabeika 5; Mrs. Jonaitis 15; 
M. Paluciūtė 16; Mrs. Wiilard- 
maas 6.

Mirus Msgr. Edward J. 
Flanagan, kuris buvo — 

ei ją, komunistų partijos Įsestl kuri laiM ne?aleJ11'! ^gtuko^ūrė jas^cTrie- 
istoriją, kad Dievo nėra, S1- f
kad tikyba esanti kunigų; Namų savininkas dėl to; J wilsh7 kuris čia pat viskas erižo i normales 
pramanyta ir t.t. Ir taip įvykio buvęs sulaikytas ir matOmas , viskas grąžo j normales
iš kaimo į kaimą važia- j žiauriai enkavedistų 
vusi ir visur vis tą patį 'dytas, nors tuo metu jo Pienei ir jos kompanijai ši 
kalbėjusi. I yįarijnamuose nebuvę, bet koplytėlė buvusi kaip p^fkorusią

I
I

miške beganydami galvi
jus, rado ant medžio ša- 

moterį

Wyoming
Buffalo, John Pašinas 5.

CANADA
Manitoba, Winnipeg, J. Dam- 

boras 14.
Visiems aukojusiems tremti

niams gelbėti nuoširdžiai dėko
jame. Ir toliau siųskite viską, 
adresuodami: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS

INKVD norėjo jį apkaltin- druska akyse Todėl viena P«>Korui>>ą moterį, 
ti ir nadarrti ihota5:nin. „‘t?? N«* pakaruokles lavonasiti ir padaryti sabotažnin- tamsią lapkričio

i * * ■•••—•.. « «

pa užgesusi.

jusi sau “garbės laurus” toli esantį tvenkinį. Išau-
! skinti netik žodžiais, bet §us rvtui, žmonės pamatė, kalbėsima* 
ir darbais. Kartą savo na- kad statulos nėra. Po ku-, J ą' >O11M 
muose sudeginusi visus rj0 laiko rado tvenkiny, j aunas r^rvytns.
religinio turinio paveiks- Sekantį sekmadienį ši Šv. DIEDUKAS 
lūs, o Kristaus Kančią at- jono statula buvo įnešta į _______

Į piešusi nuo kryžiaus ir už bažnyčią su visomis baž- Vai kur buvai dzieduk mano, 
kaklo užnėrusi virvutę ir nytinėmis iškilmėmis, da- Vai kur buvai, dūšia mano, 
kieme ant medžio šakos lyvaujant skaitlingai * ’ ----- ‘

ku, kad dėl jo kaltės lem- 1940 ketais, iš šios koply- &erokai aPgedes»
tėtės Šv. Jono statula bu- <•—

Be to, Milašienė mokė- yo išimta ir įmesta į ne- •
•_____ 1 ______ 44______ ■LT— 1_______ ___ ?? . ... « . /

I 
J

Viršuje vaizdas parodo potvynio metu vandens 
nuteriotos motinos lavoną, gi kūdikis išlikęs gy
vas, kurį žemiau laiko R. K. gailestingoji sesuo. 
Tai įvyko arti Pueblo, Colo. Kiti šeimynos nariai 
rasti mirę potvynio bangose.

ti- Vai kur buvai tu mano, 
i Pilkas karvelėli mano?

skan-. į Vilniuj buvau, bobut mano, 
; Vilniuj buvau, dūšia mano, 

-PTJ®8 į Vilniuj buvau tu mano, 
Vasario dienio vakarą, kada tikin-:Raibo^ mano- 

bažnyčion K4 parnešei.,,,

salėje Užgurguliuok,... 
šokių vakarą, j Gur-gur-gur,...

Nors į šokius teatėjo tik -----------------
keletas uolesniųjų žydiš
kos kilmės komjaunuolių katalikišką spaudą— laik- 
ir ji pati. Šoko - ūžė iki raštį “Darbininką”!

Savo “moki- kinčiųjų miniai.

“Dievą kaip džiau iš tikinčiųjų 
, Milašienė 

Didžiojo

pakorusi. savo "moKi- kinčiųjų miniai, 
niams” su pasididžiavimui Kad daugiau ir 
pasakiusi: T
šešką ant liepos šakos pa- juokus, 
koriau”. į Velykas,

■ šešioliktosios 
Išvakarėse kažinkas mies- tieji 
telyje iškabino Lietuvos 
trispalvę. Buvo įtarta 

i trys jauni stiprūs vyrai, 
į kurie čekistų buvo suimti 
ir Telšių kalėjime laiko
mi, kur buvo žiauriausiu 
būdu tardomi. Kilus tarp 
SSSR ir Vokietijos karui, 
Rainių miškelyje buvo 
kankinti.

i Vietos gyventojai 
(giliai įsitikinę, kad 
trijų vyrų įtarimas ir 

11.. . „ ____,__________  - . -
ir jos vyro darbo vaisius, būtyje, Chicago, III. 

į Miestelyje, netoli bažny- ” .
ičios, 1

i rinkosi 1
prie Kristaus karsto pa- j Vyno bonką. 
simelsti, parapijos : 
surengė

Skaitykite ir platinkite

nu-
i i i

esą
v •
SIU

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di- 

SU1 rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
laikymas' esąs Milašienės vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš-

‘ 2 Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi-
labaf gražioje vieto- j°s visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra- 

je nuo senų laikų buvusi šomi ruoštis dalyvauti BALF seime., 
mūrinė koplytėlė, kurioje Kun. Dr. Juozas B. Končius,
buvusi Šv. Jono Nepamo- BALF Pirmininkas
kos statula, natūralaus Nora M. Gugienė,
dydžio. Šios koplytėlės ir BALF Sekretorė,
statulos foto nuotraukos 
nekartą puošdavo įvairių 
žurnalų puslapius. Kada 
ši koplytėlė buvo statyta, 

i niekas neatsimena, taip 
i pat niekas nežino ir kąs, 
ją pastatė. Galimas daik
tas, kad ši koplytėlė tebe
buvo dar iš anų laikų, ka
da Alsėdžiuose gyveno 

1 Žemaičių vyskupai. Mila-

j

r
i

S

Skaitomos visų metų Viešpaties 
Dienomis, Šventadieniais 

ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejtts. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite:

Philippinų Respublikos prezidentas Elpidio 
Quirino su dukterim Vicky, 17 m. amžiaus, kuri 
turi didelį darbą Philippinų “Baltuose Rūmuose” 
priimdinėdama svečius.



Penktadienis, Liepos 9, 1948

- Apie kaimietį ir apie žuvį. - Tito sū
nus ir žmona.- Jisai įsikūręs karaliaus 
palociuse ir mėgsta plačiai pagyventi.

- Jo įpročiai ir polinkiai.

6

p n i r ®
į

Stalino dešinėje, kur teis 
fašistus ir prispaudėjus. 
Aš tikiu į mūsų laisvę, į 
išlaisvinimo frontą, į at
leidimą nekaltiems apgau
tiems žmonėms, į prisikė
limą raudonosios žvaigž
dės ir į laimingą gyveni
mą. Amen”.

Taip buvo anksčiau. Da
bar, atrodo, kad Tito iš 
revoliucionieriaus virsta 
reformatu ir pradeda at
mesti tikėjimą ir paklus
numą Stalinui. Su juo ir 
Jugoslavijos komunistų 
partija.

JUGOSLAVIJOS 
RAUDONIEJI

Martin Ebon, kurs stu
dijavo komunistinius są
jūdžius visose pasaulio 
šalyse, pasakoja, kad Ju
goslavijos komunistų par
tija per šimtmečio ketvir
tį dirbo dideliame slaptu
me ir nedaug tėra žinių 
nei apie ją, nei apie jos 
vadus. Paskutiniu laiku. 
Jugoslavijoje komunistų 
partijos narių buvo pri- 
skaitoma 150,000, ar net 
daugiau — iki 2y2% visų 
gyventojų. Bet tai ma
žiausia procentas iš visų 
SSSR įtakon patekusių 
kraštų. Jugoslavijos ko
munistų partija buvo su
organizuota tuoj po pir
mojo pasaulinio karo. 
1920 metais renkant par
lamentą komunistų parti
ja iš 419 vietų laimėjo 58. 
Praslinkus dešimčiai me
tų, 1930, Ketvirtame Ju
goslavijos komunistų par
tijos kongrese, buvo nu
tarta suorganizuoti atski-Į 
ras komunistų partijas 
kiekvienoje Jugoslavijos 
šalyje: Serbijoje, Kroati
joje, Slovėnijoje. Komu
nistų veikimas vyriausy
bės buvo slopinamas, ne
buvo taip stiprus, taip, 
kad ir persiorganizavimas 
ėjo lėtai. Pavyzdžiui, Slo
vėnijos komunistų parti
ja tebuvo įsteigta tik 
1934 metais. Kadangi 
Kroatija ir Slovėnija yra 
katalikiškos ir gyventojai 
nemėgo komunistų, tai

PORA POLITINIŲ 
ANEKDOTŲ

Sakoma, kartą marš. Ti
to kalbėjęs per radiją. Po 
jo kalbos priėjęs prie jo 
vienas serbų kaimietis ir 
jo paklausęs, ar ir jisai 
galėtų pasakyti keletą žo
džių.
— Ne, — atsakęs Tito,

— tik man valia kalbėti į 
minias.
— Ar aš galėčiau pasa

kyti tik tris žodžius?
— Ne.
— Nors du? — Ne!
— Tai nors vieną žodį...

Tito kiek susvyravęs, 
bet sutikęs. Kaimietis pri
ėjęs prie mikrofono ir su
šukęs:
— Gelbėkite!

Jei šis anekdotas pa
vaizduoja, kokia prie
spauda diktatūrinėje Tito 
Jugoslavijoje, tai kita 
kalba apie trūkumus ūki
nėje santvarkoje:

Vienas Jugoslavijos kai
mietis pagavęs žuvį.
— Iškepk ją su aliejumi,

— sako jis žmonai.
— Kad nėra aliejaus.
— Tai naudok sviestą.

— Kad nėra nei sviesto.
— Kepk ant taukų! — 

Neturime nei tų...
Supykęs kaimietis ir į- 

metęs žuvį atgal į ežerą. 
Žuvis pasimuisčiusi, pašo
kusi, iškišusi žiotis iš 
vandens ir sušukusi:

— Tegyvuoja Tito!
“TIKIU Į STALINĄ IR 

TITO”
Agentūra “Kipa” perei

tais metais pranešė, kad 
Jugoslavijoje vaikai ver
čiami kalbėti šią maldą:

— Vardan Stalino, Tito 
ir šventosios pasaulinio 
komunizmo dvasios. A- 
men. Aš tikiu į Staliną, 
visagalį mūsų laisvės tvė
rėją ir į Juozapą Tito, jo 
atstovą ir jo draugą, kurs 
buvo pradėtas iš partiza
nų dvasios ir kurs gimė 
šalyje, kentėjusioje nuo i- 
talų ir vokiečių fašistų. 
Jis pakilo nuskaidrintas 
blogo su juo elgesio ir 
keršto, jis sėdės visagalio

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
<kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dšbar mes Jums siū- 
Ibme 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

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas.......................................... :.......................

ŪARBtHiNŽAS

Ši iškilminga eisena įvyko Naples, Italijoje, kai buvo 3,500 Ameri
kos žuvusių karių kūnai palydimi kelyj į Ameriką juos vežant. Tai bu
vo impresinga gedulo procesija. Tie Amerikos kariai buvo nuvykę, kad 
išlaisvinus kitus iš diktatorių vergijos ir savo gyvybėmis įrodė laisvės 
kilnumą. Amžiną atilsį....

Pūga
Lediniai vėjai veidą nykiai čaižo 
Ir ūkauja garsais keistais aplinkui.
Nebėr namų. Žengiu pro šėįsmą gaižų.
Nebėr namų. Jie nežinioje dingo.

- Bevilčiai sūkuriuotas mano kelias. 
Aš juodas taškas dangoje baltojoj. 
Dar neseniai čia buvo pievos žalios 
Ir saulė dieną švelniąją bylojo.

Nakties nyki tamsa mane aplieja.
Visi daiktai it jūroje nuskęsta.
Dėl ko į naktį man išeit reikėjo — 
Į naktį, kur daug kam viltis užgęsta?!

Vienok, kai taip visur aplink sutemę, 
Šviesa širdyj manojoj įsižiebia, 
Ir brangų, naują rytmetį man lemia 
Ir su viltim ir su drąsa žengt liepia.

A. Tyruolis
• 

prisitaikydama prie aplin
kybių komunistų partija 
paskelbė, kad kiekvienas 
jos narys pagerbs religi
nius įsitikinimus.

Jugoslavijos komunistų 
partijos žymiausi vadai 
yra trys:

Kardelji, gimęs 1910 
metais, tai lyg partijos 
“smegenys”. Jo parašyto
ji 1939 m. knyga apie Slo
vėniją buvo vyriausybės 
uždrausta platinti. Jis 
vienas iš garsesnių to 
krašto komunistų kalbė
tojų. Žinomas savo griež
tu atsidavimu komunistų 
doktrinai ir nemėgsta va
karų demokratijų. Vieno
je slaptoje instrukcijoje 
Jaunųjų Komunistų va
dams Jugoslavijoje jisai 
rašė:
— Proletarijato revoliu

cija žygiuoja. Ji yra su
sieta su Sovietų Rusija 
kaip savitarpe politine, 
taip ir ūkine pagalba...

Generolas MHovan Dji- 
las yra Jugoslavijos ko
munistų partijos pirmi
ninkas. Sakoma, kad jisai 
yra tikrasis jų “bosas”. 
Jis yra asmeniškas Stali
no draugas. Kalbama, kad 
nevieną kalbą jisai para
šęs ir pačiam Tito. Prieš 
amerikiečius ir britus jis 
gerokai nusistatęs ir yra 
gandų, kad kai 1946 me
tais buvo pašautas ameri
kiečių lėktuvas, dėl ko ki
lo nesusipratimas, gene
rolas Djilas buvo vienas 
tų, kurie palenkė Jugo
slaviją laikytis griežtai.

Trečiasis Jugoslavijos 
raudonųjų vadas yra Ti
to. Atrodo, kad ar tik ne
bus jis iš visų trijų la
biausiai linkęs į savysto- 
vų laikymąsi, nepaklau
sant Maskvos.
MARŠALAS JUOZAPAS 

TITO - BROZ
Dabartinis Jugoslavijos 

diktatorius gimė Kroati
jos vienoje farmoje 1892 
metų gegužės 25 d., taigi 
dabar turi 56 metus. Jo
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KAIP PRAVESTAS ĮSTATYMAS 
TREMTINIAMS ĮSILEISTI

Pradžia 3-Čiame pusi, 
stated just a few minutes ago 
that there were none of that 
faith in the Baltic countries. 
Lithuania is the largest and 
most populous of the Baltic 
countries.

I read further:
This makes the average of 
Baltic people who are Catho- 
lics over 40 percent. The Se
nate Wiley bill — which is 
the bill we are now discus- 
sing—reęuires that 50 per
cent or the refugees allowed 
admission should consist of 
Poles and Ukrainians from 
Poland’s former territory 
east of the Curaon line.
Of course, that is a mistake. 

He means Polish nationals. 
That has nothing to do with 
the faith. We know that the 
faiths of east Poland, covered 
by this bill, in large measure 
are the faiths which are said 
to be discriminated against. I 
read further from the letter:

Seventy - five percent of 
these people are Catholics 
and their number is neariy 
twice that of the Baltic 
DP’s.
I read further from the let

ter, which is a copy of a letter 
vritten to one of the news 
urriters:

The Baltic DP’s together 
with the Poles and Ukrai
nians from east of the Cur-

tų kalbomis, moka rusiš
kai ir vokiškai, be to — 
gali skaityti prancūzų, i- 
talų ir anglų kalbomis, 
bet jis yra iš tų, kurie sa
vo pasiruošimą gyvenimui 
sėmė ne tiek mokyklose, 
kiek kietu gyvenimo pa
tyrimu.

BOMBOS SUŽEISTAS
Kada Jugoslaviją užplū

do vokiečiai, kada su jais 
vedė žūtbūtinę kovą Mi- 
chailovičius, tai Tito ra
miai gyveno Zagrebe ir 
slaptojo pasipriešinimo 
bei kovų su naciais nepra
dėjo tol, kol jie neužpuolė 
Rusijos. Tik tada ir Tito 
sukruto, ilgainiui sutelk
damas apie 200,000 parti
zanų. Jis mėgo gyventi 
drauge su partizanais, 
kęsti tuos pačius pavojus, 
dėl to partizanų tarpe bu
vo gana populiarus. 1943 
metais buvo bombos su
žeistas ir per kaikurį lai
ką jo kairiosios rankos 
nervai kaip reikiant ne
veikė.

Dabar Tito yra apsigy
venęs gražiausiame Bei- i 
grado priemiestyje, o sa
vo darbo kabinetus turi 
buvusiuose karaliaus pa- 
lociuose — Baltuosiuose 
Rūmuose. Jis mėgsta ge
rai pavalgyti ir stipriai iš
sigerti, pakelia gana 
daug. Šioje srityje jisai 
pralenkia net pagarsėjusį 
rusų maršalą Budennyj. 
Nuolat rūko, labiausiai 
mėgdamas Makedonijos 
tabako cigaretes, kurias 
laiko sidabrinėje dėžutė
je. Mėgsta puošnias uni
formas, iškilmes ir puo
tas, bet į jas, kaip ir Sta
linas, savosios žmonos ne
siveda. Tito yra slaviškos 
išvaizdos, muskulingu vei
du, žilstančiais plaukais. 
Ūgis, panašiai kaip Stali- 

penkios pėdos ir aš- 
coliai. Politinį auk

lėjimą jisai gavo tarnau
damas Raudonojoje armi
joje ir atsilankydamas į 
Rusiją. Tačiau patogaus, 
savarankiško gyvenimo 
pamėgimas, galbūt, jame 
didesnis, kaip paklusnu
mas Stalinui, kas jį ir pa
lenkia dabar atskilti nuo 
kominformo, ypač, kad 
nepriklausomumas nuo 
užsienio, neišskiriant nė 
Rusijos, daugumai yra 

i prie širdies. Sovietai ap
šaukė jį esant palinkusį į 
itrockizmą. Italai seka į- 
; vykius su nepasitikėjimu, 
įtardami, kad čia gali, 
kartais, būti ir nauja ko
munistų klasta. Tito — 
'kruvinas ir žiaurus (pa
bėgę Jugoslavai kaltina jį 

■ išžudžius daugiau milijo
no žmonių). Gal net neto- 

lima ateitis parodys, kas 
yra Tito: pilno savaran
kumo išsiilgęs ir naciona
linėmis nuotaikomis susi
žavėjęs diktatorius, ar tik 
kito atspalvio raudonasis 
— Trockis, ar naujas kla- 
stingaš Želigovskis.

Šiuo metu įvykiai vysto
si ta kryptimi, kad atro
do, jog Tito tikrai atskilo 
nuo kominformo, su savi
mi patraukdamas visą Ju
goslavijos komunistų par
tiją su jos pareigūnais; 
atrodo, kad jie nuošir
džiai siekią Jugoslavijos 
savarankumo ir nepri
klausomybės. Tuo keliu 
eidamas Tito atpirks nors 
dalį tos žalos ir skriaudos, 
kurią padarė jugoslavams 
ir visam pasauliui.

Dr. J. Prauskis.

tikroji pavardė — Broz. 
Tito yra slapyvardė, var
tota raštuose ir slaptame 
veikime. Pirmojo pasauli
nio karo metu jisai buvo 
paimtas į Austrovengri- 
jos kariuomenę, nes Kroa
tija tuo laiku dar pri
klausė Austrovengrijai. 
Fronte buvo sužeistas ir 
1915 metais pateko į ru
sų belaisvę. Belaisvių la
geryje išbuvo porą metų, 
iki revoliucijos, kurios 
metu kovėsi raudonųjų 
pusėje, išbūdamas raudo
nosios armijos tarnyboje 
ketverius metus.

1920 metais jisai sugrį
žo į Jugoslaviją ir čia 
pradėjo uoliau dirbti dar
bo sąjungose, pasiekda
mas metalo darbininkų 
sindikato sekretoriaus 
vietą. Jugoslavijoje begy
vendamas susilaukė sū
naus, tačiau šeimos laime 
jam neteko daug džiaug
tis, nes 1928 metais buvo 
areštuotas už priešvalsty
binį veikimą ir sekančius 
šešerius metus praleido 
kalėjime. 1929 metais ji
sai išsiuntė savo sūnų į 
Rusiją, kur jisai išbuvo 
iki 1945 metų. Šio karo 
metu Tito sūnus, leitenan 
tas Žarko Broz,
raudonarmiečių eilėse ties 
Možaisku ir neteko ran
kos, už ką jisai gavo auk- 
ščiausį Sovietų karinį me
dalį.

Tito žmona mirė prieš 
keletą metų. Jisai yra ve
dęs kitą, jaunesnę, kuri 
karo metu dirbo sanitari
niuose daliniuose, o taipgi 
organizavo partizanams 
palankią propagandą.

Ispanijos civilinio karo 
metu Tito Balkanuose or
ganizavo savanorius į 
tarptautinę raudo n ų j ų 
brigadą. Kaikurie Ispani
jos karo dalyviai tvirtina, 
kad Tito buvo politiniu 
komisaru vienoje raudo
nųjų brigadoje, Ispanijo
je, bet patsai Tito to ne
patvirtina.

Tito kalba serbų - kroa

no —i
kovėsi tuoni

aon line are among the first 
refugees who came to Ger
many, Austria, and Italy. 
Some of them had fled their 
native land from communis- 
tic aggression aven as early 
as 1941. The majority of 
them arrived in 1944. The
Senate bill is just giving 
them priority as they have 
been the people who suffered 
the longest period in the 
concentration and DP camps 
of Germany, and Italy.
Mr. President, the reason 

that some preference, now 40 
percent, was given to the 
people of those countries was 
this. Thoęe people connot re- 
turn home. There is no ques- 
tion about that. If they go 
back to their native land, the 
people of East Poland, those 
of Lithuania, Latvia, and Es- 
tonia, they are certain to suf- 
fer bodily harm and perhaps 
death. They were among the 
first Vho were seized by the 
Germans and forced into so- 
called slave — labor camps. 
That has already been explai- 
ned, būt it may well be repea- 
ted. Why was a dead line of 
December 22, 1945, fixed? It 
was fixed for only one reason, 
Mr. President, and that was 
that, knowing we could not 
take all DP’s, we wanted to 
take those who were in truth t 
and fact the earlier comers, 
the ones who were forced into 
labor, the real DP’s who were, 
without their own choice, for
ced to go into camps and work 
during the war”.

BALF vadovybė su pir
mininku Kun. Dr. Kon
čium priešakyje ilgą laiką 
budriai veikė, kad ypač 
lietuvių tremtinių reikalai 
nenukentėtų Kongrese, 
svarstant tremtinių įsilei
dimo įstatymą. BALF pir
mininkui teko daug kartų 
važinėti, lankyti įtakingus 
asmenis, laimėti palanku
mą?

Imigracijos ir šalpos 
reikalais prašome kreip
tis :
United Lithuanian Relief Fund

of America, Ine., 
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

DĖMESIO!

"Kvieslys į Laisvę"
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 LAISVĘ” poezijos eilu
tes, kurias jūs 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 lapelio 
iškirpti 

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

į Laisvę” ...........  knygų.
Kam ...............................................................................................
Adresas ..................-..................................... -............................
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONUOSE *.

H0RW00D, MAS1
Rūbų Rinkimo Vajus

Sekmadienį, liepos 11 d. vie
tinis BALF 22 skyrius pradės; 
rūbų rinkimo vajų. Rūbai la
bai reikalingi lietuviams trem-

Są jung iečių Išvažiavimas 
’ Moterų Sąjungos Mass., 
'Maine ir N. H. apskrities iš va
džia vimas - piknikas įvyks rug
pjūčio 29 d.. Aušros Vartų par. 
1 bažnyčios darže, Worcester, 
Mass. Mūsų kolonijos kuopa 
darbuojasi ir platina tikietėlius, 
kai galėtų prisidėti kokia nors 

'auka. Liepos 12 d., parapijos 
: svetainėje įvyks pramogėlė 
Kviečia visus ir visas dalyvau
ti. šv. Pranciškos Cabrini

Sukaktuvės

pirmininku yra kleb. kun. F. 
Norbutas; pirm. A. F. Knei- 
žys; rašt. Petras Rakauskas; 
ižd. Juozas Versiackas. Vajaus 
Komiteto pirm, yra p. Izabelė 
Vasiliauskienė. Norintieji 
daugiau informacijų, 
kreiptis pas bet kurį iš

tiniams ne tik \ okietijoje. bet nėtų valdybos narių, 
ir kituose kraštuose. Vajus tę- ________
sis visą savaitę. Pasidarbuoki-j savaitę kleb. kun.
me ir aukokime. Taipgi lietu- \’orbutas yra išvykęs 
viams tremtiniams yra labai gOms 
reikalingas maistas. Aukoki
me vieną kitą dolerį maisto

gauti 
galite 
pami-

Į

IOWHL, MASS.
Birželio 28 d., Šv. Juozapo 

i
lietuvių par. svetainėje įvyko 

F. E. Svarbus susirinkimas, kurio 
atosto- tikslas buvo sudaryti komite

tą atvykstančius lietuvius 
į tremtinius priimti ir apgyven-

Pereitą savaitę p. Vaclas Še- dinti. Susirinkime dalyvavo 
nupirkimui, kad jie galėtų ap- reika atsisakė nuo vargoninin- J vietinio Federacijos skyriaus ir 

’ - ■ kavimo ir išvyko pas savo šei- kitų organizacijų atstovai.
Kleb. kun. Jonas Skalandis 

pradėjo susirinkimą malda ir 
ragino visus pasiruošti, kad 
galėtume pagelbėti lietuviams 
tremtiniams, kurie, atvyks į 
Lovell’į apsigyventi. Dalyviai 
vienbalsiai pritarė klebonui ir 
sudarė Imigracijos Komitetą.

Štai Komiteto sąstatas: Gar
bės pirm. kleb. kun. Jonas 
Skalandis; pirm. Vytautas Ta- 
mulionis; vice pirm. Petras 

iSaulenas ir Jonas Rusas; prot. 
rašt. Ona Saulenienė; fin. rašt. 
Ona Grigienė; ižd. Dr. Vincas 
Kriaučiūnas; iždo globėjai — 
Jonas Šaukimas ir Juozas Kas
paravičius; maršalka — Bro
nius Steponavičius; korespon-

siginti nuo bado ir ligų. į ;__ ;_ • _ __ 2 '
V isi. kurie turite atliekamų mą į New Jersey gyventi, p. V. 

rūbų, atneškite juos į Šv. Jur- šereika labai nuoširdžiai dar- 
gio lietuvių par. svetainę. St. bavosi per kelis metus Šv. Jur- 

-rba į lietuvių gj0 parapjjoj.James Avė., arba
svetainę. St. George Avė. Jei- Geriausių sėkmių, p. Vaciai, 
gu patys negalėsite atnešti ar- Tik nepamiršk Nodvvoodiečių 
ba atvežti, tai pašaukite vieną įr kada nors juos aplankyk, 
iš trijų vietų telephonu: NOr-: p y Sereikai išvykus, dabar 
wood 7-1449: NOrvood <-0791 vargonininko pareigas atlieka 

_____ , p. Petras Rakauskas, 
iš komisijos nuvažiuos į Tikimės iš jo su laiku gero 

vargonininko.
—

Pereitą trečiadienį, birželio 
Šidlauskus, 

> įvyko pp. 
Jono ir Onos Kavaliauskų, gyv. 

ir Willow St., išleistuvės, pp. Ka- 
a‘ valiauskai pirko biznį Provi-

arba NOnvood 7-0979. ir kas1 vįpt,njs 
nors 
namus ir paims rūbus.

BALF 22 skyriaus Komite
tas sutvarkęs aukotus rūbus
pasiųs j BALF centrą, iš kur 30 d pas pp A 
bus pasiųsti ten. kur jie la- Summer St.,
blausiai yra reikalingi.

Kviečiame visus aukoti 
pagelbėti surinkti rūbus ir 
valinę. Kas neturi 
rūbų tai aukokime vieną kitą jau persikėlė ten gyventi, 
dolerį nupirkimui maisto. ] išleistuvėse dalyvavo pp.

BALF 22 skyriaus Garbės valiauskų artimieji ir visi 
kėjo jiem geriausių sėkmių 
nvj.

atliekamų dence. R. I.. ir šiomis dienomis I den tas — Vladas Paulauskas.
Reikia pažymėti, kad į Ko

mitetą įėjo veiklūs ir patriotin- 
gi asmenys. Korespondentas.

VVestfield, Mass. NASHUA.H.H.
t

Lambson Fumiture Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIŲ direktoriai

C«r. Eim & Thomas Sts.
Tel. 22 — IVestfield. Mass.

Sekmadienį, liepos 11 d., Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje, 
8 vai. rytą Šv. Vardo draugi
jos nariai bendrai priims šv. 
Komuniją.

mirė
Pro-
Jur-

Mirė Jurgevičienė 
Birželio 26 d. staigiai 

nuvažiavus pas gimines į 
Lauvence & Methuen, ividence. R. I.. Katrina M.

Mass. įgevičienė. 66 m. amžiaus, gyv.
5 Atwood Avė., Norwood, 
Mass. Velionė buvo pašarvota; 
Warabow Funeral Home. 1156 į 
Washington St.

1 Palaidota iškilmingai biršelio 
29 d. iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios Highland kapinėse, 

j A. a. Katrina M. Jurgevičie- 
nė (Kakanauskaitė) paėjo iš 
Puocelionių kaimo, Alovės pa
rapijos. Ji buvo pavyzdinga 
katalikė, priklausė ne tik prie 
parapijos, bet ir prie jos drau
gijų. Buvo katalikiškų įstaigų 
ir spaudos rėmėja.

j Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį p. Ievą Jurgevičiūtę ir 
brolį p. Gabrielių Kakanauską. 
Reiškiame jiem gilią užuojau
tą, ypač sergančiai p. Ievai 
Jurgevičiūtei, o a. a. Katrinos 
M. Jurgevičienės vėlei lai Die
vas suteikia amžiną atilsį.

Chandler's Flcwer Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms"

162 Essex St.
p. Kazys NadzeikaIAWRENCE, MASS.

F. X. Robicha jd
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lowell St., Methuen, Mass.

Louell, Mass.

Harry Bass, Ine.
United Cloak & Su it Co. 

/YRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
16G Centrai St., 

LCWELL. MASS.

Atliekame Spaudos Darbus

*

I

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos ’ dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

1

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletns, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikictus, vizitines korteles, parengimų
programas. įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, *<ass.
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ISTORINE DIENA. ’
Rugpjūčio 15 d., Žolinėse, 

KENNEBUNK PORT, MAINE 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
Vienuolyno ir Koplyčios 

Iškilmingas 

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos Anglijos Lietuvių Mena

DIENOTVARKE:
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pa

mokslu vienuolyno parke. *Mišių metu giedos 
Brooklyno Lietuvių Apreiškimo parapijos choras 
vadovaujant muz. SakuL

2:00 P. M. — šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios pa
šventinimas. Pašventinimo apeigas atliks Portlan- 
do vyskupas J. E. Juozapas E. McCarthy, D.D. 
dalyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D. D., Kinijos 
Pranciškonui Vysk. Louis P. Durand, O.F.M., ku
nigams, vienuoliams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: žymių kalbė
tojų kalbos; lietuviškos dainos, kurias padainuos 
Brooklyno Apreiškimo parapijos choras; tautiniai 
šokiai vadovaujant O. Ivaškienei iš Boston, Mass.; 
įvairūs laimėjimai.
Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašventinimo 

Iškilmėse Ir Lietuvių Dienoje:
Visus Amerikos Lietuvių, ypatingai Šv. Antano vie
nuolyno ir koplyčios Fundatorius, Rėmėjus, Gerada
rius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es ir “Varpe

lio” skaitytojus.
Visi Keliai Veda Į Atostogų Kraštą Maine!

Ligi pasimatymo Kennebunk Port’e, Maine 
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.tu

<

Clair, Pa.; Iždininkas — kun.
Kazimieras Rakauskas, Šv.
Juozapo par. vikaras, Mahanoy- nės dedasi vargšų užtarėjais ir 
City, Pa.

Kaip anais metais ,taip ir šie
met, didingos Lietuvių Dienos 
iškilmės bus rugpjūčio (Aug.) 
15 d.

Kun. Juozas A. Nevernuskas,
L. D. Spaudos Komitetas.

taip sunkų gyvenimą visko ne
tekusiems. Gaila, kad tie žmo-

terorizuoti net savo 
kad pasitarnavus 

idealams. Tikiu,

Trečiadienį liepos 7 d. apsi
vedė p. Kazys Nadzeika, gyv. 
7 South St., su ponia Marijona 
Borak. Jungtuvės įvyko Šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čioje. Liudininkais buvo pp. Jo
nas Okulevičius ir Agota Bob

elis.
p. Kazys Nadzeika buvo il

gametis LDS 65 kp. finansų 
raštininkas ir Naujosios Angli
jos LDS apskrities iždininkas, 
uolus veikėjas ir “Darbininko”, 

| Lietuvių Radio Valandos ir ki
tų katalikiškų įstaigų nuošir
dus rėmėjas.

Sveikiname p. K. Nadzeiką ir 
jo žmonelę ir linkime malonaus 
gyvenimo.

TAMAOUA, PA.

Kap.

Birželio 28 d. įvyko susirin
kimas, kurio tikslas buvo ap
tarti reikalus, liečiančius 34-tą 
Lietuvių Dienos minėjimą.

Sekantieji kunigai buvo iš
rinkti valdybon: Garbės Pirm. 
—kun. Pijus C. Česna, Šv. Juo
zapo par. klebonas, Mahanoy 
City, Pa.; Pirm. — kun. Kle
mensas A. Batutis, Šv. Petro 
ir Povilo par. klebonas, Tama- 
qua, Pa.; Vice-Pirm. — kun. 
Albinas Bielskis, Švč. Jėzaus 
Širdies par., New Philadelphia, 
Pa.; Raštininkas — kun. Pet
ras Povilas Laumakis, šv. Ka
zimiero par. klebonas, St.

PADĖKA
Brockton Lietuviams

Geraširdžiai Brockton, Mass. 
lietuviai! Žiaurus likimas pa
lietė mūsų tautą. Dešimtys 
tūkstančių lietuvių nustojo 
visko: tėvynės, turto, darbo ir 
savo artimųjų; Dar ir šiandie
ną tie nelaimingieji mūsų tau
tiečiai skursta įvairiose campė- 
se ir laukia nežinomos ateities. 
Tik Jūsų pastangomis tų ne
laimingųjų gyvenimas gali bū
ti praskaidrintas šviesesne vil
ties kibirkštėle ] 
jiems affidavitus 
čia, į tą laimės šalį; tik 
galite palengvinti jų vargą 
siųsdami jiems maisto bei 
bų pakietuką.

Geraširdžių ir aš buvau 
piamas būdamas tremtyje, 
dėl gerai žinau kaip didelė ir 
reikšminga Jūsų parama yra 
nelaimėje atsidūrusiems * mūsų 
tremtiniams. Gerų žmonių dė
ka ir aš čia tarpe Jūsų esu. Ir 
džiaugiuosi, kad pagaliau ir aš 
galiu, jei ne affidavitais, tai 
bent maistu ir rūkalais parem
ti tebevargstančius brolius 
tremtyje. Tad remkime juos 
visi kuo galėdami ne tik kaip 
savo tautiečius, bet ir artimo 
meilės vedini, kaipo žmones.

O dabar gerbiamieji geros 
širdies lietuviai metines sukak
ties kaip aš esu tarpe Jūsų 
proga, kurie globojote ir šel
pėte mano stirną, prašau pri
imti mano ir mano šeimos nuo
širdžiausią padėką už materia- 
lę ir moralę paramą ir širdin
gą užjautimą mus nelaimėje. 
Mano žmonai sugrįžus į savo 
gimtinę, Montello, be "Jūsų pa
ramos su 3 mažais vaikais bū
tų tekę daug vargo ir skurdo 
pakelti. Tik dėka Jūsų duosnu- 
mo ir artimo meilės, mano šei
ma, belaukdama mane atvyks
tant, nepatyrė didesnio vargo.

Nesmerkiu ir tų tautiečių, 
kurie mus neužjautė ir tyčiojo
si iš mūsų nelaimės. Jie, vie
ton padėti vargstantiems, darė 
kliūtis, kad dar pasunkinus ir

parūpinant 
atvykimui 

Jūs
pa- 
rū-

šel- 
to-

sakosi kovoja už žmonių lais
vę, bet dirba tikrai atvirkščiai 
ir kėsinasi 
tautiečius, 
svetimiems
kad ir jie greit pamatys savo 
paklydimą ir supras savo klai
das.

Tad, dar kartą dėkoju vi
siems, kurie kuo nors padėjote 
mums įsikurti čia. Mes iš savo 
pusės negalėdami kit kuo atsi
lyginti, išreikšdami Jums savo 
dėkingumą paprašėm Šv. Roko 
parapijos kleboną atlaikyti Šv. 
mišias jr paprašyti Dievo ge
ros sveikatos Jums ir saugoti 
Jus nuo nelaimių. Ačiū, ačiū 
visiems, ypač: I. ir St. Kuo- 
džiams, J. Jakavonytei, E. Ko- 
dytei, M. Jankauskaitei, o ypa
tingai ačiū Antaninai ir Adol
fui Balevičiams už sudarymą 
sąlygų turėti gražų ir jaukų 
butą jų namuose.

Tamošaitis ir šeima. 
1948 m. mirželio 22 d. ’

Brockton, Mass.

ramutapNiA. pa
Birželio 14 d. mirė Edvardas 

Lukoševičius, gyv. ūkyje netoli 
Philadelphijos. Palaidotas iškil
mingai iš Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios Šv. Karsto ka
pinėse.

Laidotpvėse patarnavo Domi
ninkas Earaminas, laidotuvių 
direktorius, 2339 E. Allegheny 
Avė. XX.

WATER8URY, CONN.
Birželio 27 d. įvyko dviejų 

moterų Šv. Onos ir Rūtos 
draugijų šaunus išvažiavimas. 
Išvažiavimas buvo labai gra
žioj vietoj pas ponus J. Vasi
liauskus, Oakville, Conn.

Dalyvavo visos narės ir daug 
svečių. Priklauso didelė 
p.p. Vasiliauskams ir 
mai už vietą ir puikų 
mą.

Trečiadienį, liepos 7 d. suėjo 
du metai kaip šv. Pranciška 
Ksaverietė Cabrini tapo įrašy
ta į šventuosius. Antros meti
nės sukaktuvės buvo tinkamai 
minėtos mūsų bažnyčioje. Dė
ka Sesučių Kazimieriečių pa
stangoms, prie Šv. Juozapo al
toriaus buvo įrengtas tinkamas 
altorėlis šv. Cabrini. Klebonas 
kun. dr. Mendelis tuoj po ka
nonizacijos įsigijo dvi švento
sios relikvijas, kurios buvo 
duodamos sveikinti sekmadie
nį po visų mišių, o antradienį 
ir trečiadienį po visų Novenos 
pamaldų. Taipgi buvo dalina
mi novenos lapeliai Šv. Cabri
ni garbei per visas tas tris die
nas. Be to Novenos Mišios bus 
atnašaujamos kitą savaitę in
tencija visų, kurie lankėsi šią 
savaitę pamaldose.

Šv. Cabrini gyvenimas bega
lo įdomus, nes ji yra mūsų lai
kų šventoji ir pirmoji Ameri
kos pilietė pasiekti šią garbę. 
Gimusi Italijoj liepos 15 d. 
1850 m. Lodi vyskupo ragina
ma, ji įsteigė vienuoliją švč. 
Jėzaus- Širdies Misijų Sesečių 
1880 m. Į trumpą laiką (37 
metų), kuomet ji mirė Chica
goje 1917 m., ji paliko 4,000 
Sesučių savo Kongregacijos ir 
67 įstaigas įvairiuose kraštuo
se, kaip tai — Italijoj, Ispani
joj, Prancūzijoj, Jungtinėse 
Valstybėse ir Pietinėje Ameri
koje. Jos darbai žmonių nema
rių sielų naudai įvairiose šaly
se privertė ją net 30 kartų per
važiuoti plačias Atlanto mares. 
Ji atvyko į New Yorką 1889 
m. darbuotis tarp išeivių italų. 
Jos priėmimas nebuvo per
daug mandagus nei daug ką 
žadėjo, tačiau, pasitikėdama■ 
Dievumi, ji pradėjo jai šv. Tė
vo Leono XIII skirtą darbą, 
kurs nešė gausiausią palaimą.

Kunigai aiškino, kad šv. Ca
brini šventumo paslaptis jos 
nuolatiniame susijungime su 
Dievu. Nežiūrint kiek darbų ji 
turėjo, nežiūrint jų svarbumo 
ir sunkumo, maldos metu ji 
tikrai užmiršdavo šį pasaulį; 
jos mintis ir širdis buvo pasi
nėrę Dievo didenybėje. Kaip 
tik tos maldos dvasios mums 
amerikiečiams trūksta. Pa
skendę medžiaginės pažangos 
sūkuryje, mes katalikai neį
manome tinkamai susikaupti, 
neįmanome kaip minties spar
nais nuskristi pas Dievą ir at
siminti, kad čia ne amžinybė, 
kad šis žemiškas rojus tai tik 
proga prisirengti prie amžino 
gyvenimo su Dievumi. Mes a- 
merikiečiai turėtume šauktis 
šv. Cabrini užtarimo, kad ji iš
melstų mums uolesnios maldos 
dvasios, kad mes medžiaginę 
pažangą galėtume sujungti 
tikra antgamtine malda.

antroji rinkliava per visas mi
šias buvo renkama dėl maisto 
pakietų išvietintiems lietu
viams. Surinkta $200.00.

Girdėjau, ponios Prankienė, 
Bikulevičienė ir Magdalena 
Vaškevičienė rengiasi važiuoti 
pas Tėvus Pranciškonus į 
Maine valstiją šventimo jų vie
nuolyno iškilmėse rugp. 15 d. 
Būtų malonu, kad ir daugiau 
Baltimorės lietuvių dalyvautų 
toj reikšmingoj Tėvų Pranciš
konų iškilmėje.

Nepriklausomybės šventė lie
pos 5 d. praėjo labai ramiai 
Baltimorėje lietuvių tarpe. 
Bažnyčioje Stebuklingo Meda
lio pamaldų nebuvo. Pakeistos 
į antradienio ir trečiadienio va
karus.

Sekmadienį, liepos 11 d. pri
puola bendroji Komunija švč. 
Vardo vyrų dr-jai. Vasaros 
metu reikia daug pasišventimo, 
kad neapleisti mėnesinės Ko
munijos. Pereitą sekmadienį 
parapijos sodalietės gan gra
žiai pasirodė. Nežiūrint karš
čių ir švenčių gausus būrys da
lyvavo šv. mišiose 8:30 v. rytą.

Jau 10 dienų kaip karščiai 
kepina Baltimorės gyventojus. 
Nors kasdieną ir palija, tačiau 
po lietaus vėl karšta kaip kros
nyje. Vasara, tad galima tikė
tis, kad šį ir ateinantį mėnesį 
saulutė kepina visus.
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padėka 
jų šei- 
priėmi-

M. D.

Albert k Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jum* reikalingi akiniai leia- 
kite mum* iAegzaminuoti aki* ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas aki*.
Room 20*

Tel. «-1M4
207 PARK BUILDING

Woreester, Mum.
275 Main St, Webster, Masa.

Klebonas kun. dr. Mendelis 
džiaugiasi savo padėjėjais šią 
vasarą. Tėvai Pranciškonai — 
kun. Pranciškus ir kun. Alek
sandras eina pareigas kun. Du- 
binsko ir kun. Jono Mendelio, 
kurie yra išvykę atostogų. Ne 
tik klebonas, bet ir parapijie
čiai yra patenkinti jų darbu. 
Malonu turėti juos mūsų tarpe.

Jonas Žydalis apleido West 
Baltimore General ligoninę ir 
ilsisi namie, Dundalk, Md. Ken
čia nuo nusilpnėjusios širdies. 
Jo geroji žmona yra slaugė.

Per pereitus du sekmadienius

Jtions tainskas
Ine.

laidotuvių 
DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. I^erington 8595 

Limoainai Ml visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį

W.J.CWslwlm
GRABORIUS

AsmenUka* Patarnavimas"

381 SmithSL,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M

Manchester, N. H.

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880

Brockton, Mass.

Woodward*s Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLES OtL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BUŠO 

Ratui Suvienodina ir Oeneraliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3009 8032 BROCKTON. MASS.

Bancroft Package Stare,1
Ine., i

Importuoti ir Naminiai 
Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South St., Athol, Mass.

TeL 770



Centro
Pirmininkus

VIETINĖS ŽINIOS
Pažymėtina, kad pp. Baluko- 

niai yra nuoširdūs “Darbinin
ko” ir Lietuvių Radio Valandų

kis
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Liepos 3 d., tapo pakrikštyta 
Kristina Maria, Vlado ir Alesės 
(Naudžiūnaitės) Opanasets, 
gyv. 31 Mt Vernon St., Dor- Į 
chester, Mass.

Liepos 4 d., tapo pakrikštyti 
dvynai Vilimas Juozas ir N. į 
Pranciška, 1_______ ______
(Kengrytės) švagždžių, gyv. ‘ 
760 Dorchester avė., Dorches
ter, Mass.

Nauja porelė. Liepos 10 d., 
Edvardas Pranašas susituoks 
su Stanislaya Glazauskiene, 
gyv. 2 Dixfield St., So. Boston, 
Mass.

Danielius Su Šeima 
Atostogauja

Mirė Nikodemas 
Gendrolius

dai. Parengimas įvyks L. Vy
čių kambaryje, Emerson St, 
So. Bostone, šeštadienį, liepos.
10 d., š. m. 7:30 vai. vakare.? 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia, 
visus ir visas atvykti į šį pa-“ 
rengimą ir kartu su jomis pra
leisti laiką. Bus įvairių žaidi
mų ir užkandėlių. Glldietė.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Liepos 3 d., nuo širdies smū- * rėmėjai. Šia proga linkime p. 
gio staiga mirė Nikodemas M. Balukonienei linksmų 
Gendrolius, 67 m. amžiaus, sa- togų, 
vo namuose, Jamaica Plain. Iš 
Lietuvos paėjo Mickiškių kai
mo, Batakių valšč. Tauragės 
apskr. Amerikon atvyko prieš 
50 m. Didžiame nuliūdime pa-: py. Mykolas ir Adelė Šlužai 
liko žmoną Kostanciją (Gru- įr jų dukrelė Gloria iš Kearny, 
bytę), dukterį Oną Tamošaitie- n. J., ir p. Ona Šlužienė ir jos 
nę, gyv. Norwoode, vedusį sū- sūnus Roy iš Miami, Floridos 
nų Vincą ir Edvardą, šio karo buvo atvykę į So. Bostoną pas. Pirmą sykį istorijoje, 
veteranus, du brolius ir seserį.

Danielius i. Averka •

Bostone įvykęs LRKSA 56- 
tas Seimas pagerbė to Seimo 
Rengimo Komisijos uolųjį pir
mininką, adv. J. J. Grigalių 

Į vienbalsiai išrinkdamas jį tos 
organizacijos 

Lig 
Ko-

atos-

Praleido Šventes 
Pas Gimines

I
' didžiulės mūsų
Centro vice pirmininku, 
šiol jis joje ėjo Kontrolės 
misijos pirm, pareigas.

Adv. J. J. Grigalius yra 
gęs plačiai žinomą Bostodo Ko
legiją ir tos Kolegijos Teisių 
Fakultetą, sėkmingai prakti
kuojąs advokatas. Jis buvo pir
mas lietuvis, Bostono Mayoro 
paskirtas Assistant Corpora- 
tion Counsel for the City of 
Boston, ir tas pareigas garbin
gai ėjo per keturis metus. Vė
liau tapo paskirtas Title Con- 

Isultant for the Boston Housing 
Authority. Tas pareigas atli
kęs tapo paskirtas nariu Board 
of Assessors of the City of 
Boston.

, Maurice 
skirtas, 
bioms 
Komisionieriaus pareigoms.

Adv. Grigalius nuo jaunų 
dienų dalyvauja su lietuviais. 
Savo gabumais, patyrimą poli
tikoje, įtaką valdžioje ir svar
bias asmenines pažintis paau- 

, koja lietuvių organizacijoms ir 
, kovai už Lietuvos laisvę. Per 

penkis metus ėjo So. Bostono 
, Liet. Piliečių Draugijos pirmi

ninko pareigas, tą draugiją iš- 
( augindamas iki arti 1000 

rių skaičiaus ir jos biznio 
dimą sumodernizuodamas, 
bar yra jos direktorium.

Yra pirmininku LRKSA 
tos Jaunuolių kuopos, ir Lietu
vos Vyčių 17-tos kuopos nariu; 
BALF 17-to skyriaus direkto
rių; Massachusetts Suvienytų 
KHubų raSthtmteu^*1 Amerikos 
Lietuvių Tarybos vice pirmi
ninku ir dalyvavęs Tarybos de
legacijoje pas prezidentą Tru- 
maną Lietuvos Nepriklausomy
bės reikalu. Kaipo A. L. Tary
bos narys yra vadovavęs ir 
sėkmingai pravedęs ne vieną 
Vasario 10 minėjimą Bostone.

Reikia tikėtis, kad adv. Gri
galius dabar daug prisidės prie 
šios organizacijos ugdymo, y- 
patingai įtraukdamas į ją čia 
gimusį inteligentiškąjį jauni
mą. To jam nuo širdies linki
me. Rap.

Aukavo pianą, šiuo laiku, ka-| 
■ da šv. Petro parapijos bažny
čia yra pagrindinai taisoma, 

; žmones gausiai aukoja ir uoliai 
Edvardo - Birutės ldarbuo>8i b^yčiofi taisai.

Į Linksme yra priminti, kad 
žmonės rūpinasi ir mokyklų 
reikalais. Štai ponia Ieva Dau
kantienė, gyv. 1138 Dorchester 

jave., paaukojo mokyklai labai 
J gerą pianą.

Į Dabar mokyklose yra jau 8 
pianai. Dar jų reikia keliems 
mokyklų kambariams.

I Ačiū visiems aukotojams.

Atlankė veteraną. Liepos 7 
d., kun. Albertas Kontautas at
lankė veteraną kareivį ir vei
kėją Joną Petrauską Chelsea 

* Navai ligoninėje, kurs baigia 
sveikti ir rengiasi grįsti So. 
Bostonan.

Tą pačią dieną atlankė ligonį 
ir p. S. Mockus.

Ligonius lankyti yra geras 
darbas.

DAKTARAI
•-------------------------------------- .

ŠOU 4478

Dr. Jeseph F. AataneHs
OPTOMETRI8TA8
515 E. Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos liskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 0-tal

Sottadioniais nuo 2 iki S-tai.

e

I

bai- VMnori Dirbs
, kad 

gimines p. Ievą Marksienę ir; Massachusetts Statė Federa-— — — —--- r — --------- -- -- t ^****ii4V<w
Velionis buvo plačiai žinomas jos šeimą. Pirmadienį, liepos 5'**°° °f Labor ir CIO pasirašė

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeymMr
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaflm alintac.r* 
534 E. Bro«dway, 
So. Boston, Mass. 

Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TOL TROvbrldge 8330

J.RepsMs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 0—8.

Ieško savųjų. Liudvikas Ado
maitis, atvykęs iš Detroit, ieš
ko, Bostone, savo giminių: Vin
cento, Aleksandro Aleknų, Ve
ronikos Aleknaitės ir Paulinos; 
Aleknaitės.

Prašome informacijos suteik-1 
“Darbininko” ofisan.

• ------------ |
Vasarinė mokykla. Liepos 6 

■d., 9 v. r., prasidėjo vasarinė 
vaikų mokykla su šv. mišiomis, 
parapijos salėje. Vasarinės pa
mokos lietuvių kalboje ir raš
liavoje buvo laikomos parapi
jos mokykloje, 146 I St., iki 

■liepos 30 d. Nauji mokiniai bus 
I priimami tik iki liepos 12 d.

Serga misionierius. Šiomis 
dienomis labai sunegalėjo senai 

' sergąs pasionistas misionierius,' 
kun. Alfonsas Maria. Liepos 7 į 

; d., jam suteikta paskutiniai 
į Sakramentai. Jis gyvena St. 
Gabriels Posionist Monastery, 

! 159 Washington St., Brighton, 
Mass. Melskimės kun. Alfonso 
gerovei.

I

ti

1

{VAROS SKELBIMAI
ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATI < 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0048

Bei. 87 Oriole Street
West Roxbury, Mass 
Tsl. Parkway 1233-W

PARSIDUODA 2 šeimynų 
:namas, Montello, Mass. labai 
'geroje vietoje. Norintieji ne
brangiai pirkti — pašaukite 
Brockton 3869. (9-13)

REIKALINGA dirbtuvei dar
bininkai. Yra proga pažengti 
pirmyn. Gera alga ir mokyni- 
mos laiku. Geros darbo sąly
gos. Telefonuokite: GArrison 
7-0167. (9)• 

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

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

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Masa.
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UMrakyMto Toniko Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
blingtoaNsM.

Tai. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

—™————

Šią savaitę praleidžia atosto
gas p. Danielius Averka iš 
Brookiyn, N. Y. su savo šeima! 
pas savo brolį ir brolienę pp. 
P. Averkus ir pp. Janušonius, 
gyv. So. Bostone.

pp. D. Averkai turi daug gimi
nių, So. Bostone, Dorchester ir 
apylinkėje.

p. Danielius Averka yra bu
vęs LDS Kontrolės Komisijos 
narys ir “Darbininko” spaus
tuvės darbininkas. Taipgi buvo 
savaitraščio “Amerikos” admi
nistratorius, »Brookiyn, N. Y. 
Po kelių metų sunkaus darbo, 
pasitraukė iš “Amerikos” ir 
dirba lietuvio siuvykloje, kur 
yra išsidirbęs gerą darbą. Pri
klauso prie siuvėjų unijos ir 
nesenai buvo lietuvių siuvėjų 
skyriaus atstovu siuvėjų unijos 
seime, įvykusiame Atlantic Ci
ty, N. J.

Linkime pp. Averkam links
mai praleisti atostogas.

Antradienį, liepos 6 d., p. Da
nielius Averka kartu su kun. 
Janušoniu lankėsi “Darbinin
ke”.

L
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Bostoniečiai Dalyvaus 
Worcester Miesto šimt
metiniame Paminėjime
Atsilankęs į Susivienymo Sei

mo Meno Festivalą, muzikas J. 
Žemaitis pakvietė Bostono Lie

tuvių Tautinių Šokių Grupę da
lyvauti Worcesterio miesto 
šimtmetiniame įsikūrimo pami
nėjime.

Worcesterio miestas tą su
kaktį iškilmingai minės liepos 
25 iki rugpjūčio 1 d. Lietu
viams paskirta pusvalandis lie
pos 28 d. 8:30 iki 9 vakare. 
Ant specialiai įrengtos estra
dos prieš City Hali 
Šv. Kazimiero par.
choras, vad. muz. J. Žemaičiui, 
(kurs dainavo Lietuvių Radio 
Valandos koncerte Jordan 
Hali), Katalikų Veteranų Vyrų 
Choras iš Aušros Vartų par., 
vad. muz. Burdulio, ir Moterų 
choras, o bostoniečių minėta 
grupė lietuviškuose kostiumuo
se šoks senuosius lietuvių tau
tinius

dainuos: 
šaunusis

šokius.

Susirinkimas
Dorchesterio Lietuvių Pilie

čių Kliūbo susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos (July) 9 d., 
8 vai. vak., 1810 Dorchester 
Avė., Dorchester, Mass.

Kviečia visus Valdyba.

Gaisras Lietuvių 
Įstaigoje

Sekmadienį, liepos 4 d. apie 
1:30 vai. po pietų iš lauko pu
sės pradėjo degti 220 E Street, 
So. Bostone, namas. Spėjama, 
kad vaikai, liepos 4 proga, pa
degė. Tame name yra Boris 
Beverage kompanijos 
vyno ir toniko sandelis.

Sandelio savininkams pp. 
Juozui Arlauskui ir Juozui 
Skendeliui gaisras padarė trijų 
tūkstančių dolerių nuostolių. 
Bet sandėlio savininkai tarėjo 
apdraudą ir apdraudos kom
panija jiems nuostolius paden
gė.

alaus,

Vėliau, gubernatoriaus 
J. Tobin’o tapo pa- 
dabartinėms jo svar- 
Bostono Metropolijos

na- 
ve- 

Da-

94-

Mayoras Paskyrė Lietu
viukus Pravesti švaros 

Vajų

d. buvo visi nuvykę į Mariana- 
polį ir dalyvavo Lietuvių Die- 

Finance Corp. ir savistoviai ir noje, o po to grįžo į Kearny, 
per jo tarpininkavimą daug, N. J.
lietuvių yra atvykę į šią šalį iri PP- Šlužai yra veiklūs Kear- 
Kanadą. Daug yra pasidarba- ’ ny lietuvių parapijoje ir yra 
vęs Šv. 
statant, 
tikslui
surinkęs. Velionis sielojosi dėl 96 kp., Dayton,
Lietuvos dabartinės nelaimės, ninkas, buvo atvykęs su Navai 
Tapo palaidotas liepos 6 d., iš Reserve eruise dviem savaitėm 
Šv. Petro liet. par. bažnyčios, į Bostoną. Būdamas Bostone, 
Forest Hills kapuose. Amžiną p. Petkus ir jo draugai D. 
atilsį duok jam Viešpatie. Rap. Brewer ir G. Stir (visi iš Day- 

ton, Ohio) lankėsi pas p. Feli
ciją Grendelytę ir pas kitus 
i Vyčius.

Mykolo Petkaus tėveliai yra 
.“Darbininko” ilgamečiai skai-

seniau kaip “laivakorčių agen
tas” dirbęs prie Baltic Statės

Lietuvių parapijos mokyklos 
6-to skyriaus mokiniai (12 m. 
amžiaus) Edvardas Veša ir 
Mamertas Simonavičius maty
dami, kad South Bostone yra 
daug apleistų ir nevisai švarių 
vietų, nusprendė ką nors dary
ti tuo reikalu. Drąsos ir suma
numo jiems netrūksta. Edvar
das Veša parašė tuo reikalu 
Bostono mayorui James Cur- 
ley laišką ir išsirūpino audien
ciją. Mayoras, juos abu, vieną 
penktadienį priėmė, kur jie žo
džiu jam išdėstė reikalą apšva
rinti South Bostoną, ypatingai 
tą dalį, kur randasi Šv. Petro 
lietuvių bažnyčia. Mayoras su
tiko, kad jų reikalavimas yra 
rimtas ir reikalingas akcijos ir 
todėl paskyrė Edvardą Vėsą 
švaros “Campaign Manager” 
visose Bostono mokyklose, o 
Mamertą Simanavičių jo ‘Chief 
Assistant’. Jiems pavedė suda
ryti planus, o sekantį mokyklų 
sezoną pravesti mokyklose va
jų dėl So. Bostono apšvarini- 
mo.

Išlydėdamas mayoras jiems 
davė po 25c.

Dabar šie smarkūs lietuviu
kai (Mamertas yra žinomas 
dainininkas) daro planus jiems 
uždėtoms pareigoms įvykdyti.

Rap.

t
I

Petro liet, bažnyčią ■ “Darbininko” skaitytojai.
So. Boston, ir tam * -------------

būk daugiausia pinigų' p. Mykolas Petkus, L. Vyčių 
Ohio, pirmi-

Lankėsi “Darbininke”

Susivienymo Seimo proga 
“Darbininke” lankėsi dienraš
čio “Draugo” redaktorius Leo- tytojai. 
nardas Šimutis, Chicago, IU.;| Taipgi lankėsi Bostone p. 
“Garso” red. Matas Zujus, Wil- Danielius Degutis, veiklus Vy
kęs Barre, Pa.; BALF reikalų tis, iš Elizabeth, N. J. 
vedėjas Juozas B. Laučka, i Lankėsi prof. Ant. Kučas iš 
Brookiyn, N. Y.; Dr. Pr. Pa- Scranton, ir kun. Dr. V. Gi- 
dalskis iš New York; p. F. džiūnas, O.F.M. 
Šaukevičius iš Cleveland, Ohio;' 
p. Kubilius iš Maspeth, N. Y.; 
p. B. Mičiūnienė, LDS Garbės 
narė, iš New Britam, Conn. ir 
daug kitų.

i

1

Lankesi l

Atostogauja

Jonas Glineckis, biznie- 
turįs savo valgomųjų pro-

Pereitą^aavaitę lankėsi jūri
ninkai iš Dayton, Ohio — My- mus. Jis rašo: 
kolas Petkus, Liet Vyčių 96 
kp. pirmininkas, Donai Brew- 
ver ir Charles Stir.

Lankėsi pp.-V. Česnai ir po
nia Šukienė iš Cleveland, Ohio. 
Taipgi lankėsi Mrs. Petronėlė 
Baltrušaitienė iš Scranton, Pa. 
Atsilankymo proga atnaujino 
“Darbininką” ir spaudos fon
dui aukojo $5.00.

P- 
rius, 
dūktų krautuvę 502 E. 8th St., 
So. Bostone, yra išvykęs atos
togoms į Dexter, N. Y., ir iš 
ten prisiuntė visiems linkėji- 

“labai šilta, o
mes žvejo jame”.

Jonai, parvešk žuvių ir 
mums So. Bostoniečiams.

p. Pranas Tuleikis ir duktė 
Paulina, gyv. So. Bostone, buvo 
išvykę į Kanadą aplankyti sa
vo gimines, atvykusias iš trem
ties, Vokietijos.

pp. Tuleikiai sveikina visus
iš Kanados.

Išvyko j Binghamtoną

Pereitos savaitės pabaigoje 
išvyko į Binghamton, N. Y. 
praleisti atostogas p. Marcelė 
Balukonienė, gyv. 260 West 
Broadvay, So. Bostone, p. M. 
Balukonienė yra p. Vinco Balu- 
konio, Sr., So. Boston Cafe sa
vininko, žmona.

ArbatėleArbatėlė

Besiartinant metiniam Varg-
dienių Seselių Vienuolijos me
tiniam
South Bostono tos Vienuolijos 
Rėmėjos — Gildą 
rengti šaunų
Arbatėlę, tos Vienuolijos nau-

parengimui - piknikui

nutarė su-
parengimėlį —

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. SL. PAtALPINM•V. JONO EV. BL. PA6ALPINBB 

DRAUGIJOS VALDYBADRAUGIJOS VALDYBA

Juozas Svagždya,
601 6th St, So. Boston, Mass.

251 lest Broadwaj,

Pirminink&s —

Vice-Plrmlninkas — Pranas Tuleikis,

ProtRaM. — Jonas GVneekte,

Ra. RaAt — Aleksandras Ivslka, 
440 E. 8ixth SL, So. Boston, Mass.

Odininkas—Stasys K. GrlcansTUtas, 
•M E. Seventh St, 8. Boston, Kasa

Marfalka — O. Krasauskas,
11 Sprlnger St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trs> 
etą sekmadieni kiekvieno mtaesio 
2 vai. po pietų- Parapijos saiij. 
402 E. 7th SL. So. Boston. Ms*

702 E. 5th SL, So. Boston, Mass

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

GericnMlt UMfa Vyrams ir Moterims yra i 
SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

sutartį dirbti vieningai Ameri
kos demokratijai ateinančiuose 
rinkimuose — išeiti 
kandidatus, kurie 
darbininkais.

ši sutartis buvo 
Bostone, Massachusetts Citi-' 
zens League for Political Edu- 
cation šios organizacijos lyde
rių.

Šios darbininkų stambios li
nijos padavė viena kitai ran
ką ir pasižadėjo dirbti petys 
petin, kaip CIO, — A. F. of L.,” 
ir A D. A., lyderiai sutarė iš
eiti prieš tuos kandidatus, ku
rie neis su darbininkais.

Yra organizuojama rinkimų 
kompanija, kurios 
kės po $1.00, kad 
pravedus tinkamus 
į valdžios vietą.

Į

prieš tuos 
yra ne su

, I

pasirašyta

nariai mo-* 
sėkmingiau 
kandidatus

SkL

Kas norite Įsigyti SauMtojo 
Califomljoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitis pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Neoš Ave^ 
Hollyvood 38, Calif.

t
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YAKAVONIS

741 No. Nata SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LMICrOlUVVy MirSKTOrVUB IF 

Balta mu«tejas 
Patarnavimas Uteną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 6-1580

ZALETSKAS
SUNIRAI. KOMI

554 EastBraedtoay 
SOUTH BOSTON, MA88 

D. A. Zaletskas, F. I. ZalatekM 
Oratoriai Ir Balsamuatojal.

Patarnavimas dieną ir nalrtj 
Kaplyčla Šermenims Dykai.

NOTART PUBUC
TU BOU Boston 0818 

aou Beste* asas
2
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DARBININKAS

Tremtinio Matyti Ir Girdėti Vaizdai
iv. Ir tuo momentu 

formalumus. Įtyti, kad kieme būtų kur susi ;,'os °u Robiu tai ti- 
. pu, kuris

su savoj Keliai tiesūs, gražūs,ukr:i"’-'i1’ 
kambario gyventojais, ry- asfaltuoti, medžiais apso-įnuotr:’'*’'as 
tiniu traukiniu išvažia-1 dinti. Laukai drenuoti, i jas). Surišus i 
vau Ingolstadt’o link, i balų, pelkių ir krūmokš-j savo so «ą vieta, jauni-
Nors tais keliais daug sy-jnių nesimato. Pavasario j mas o 
kių jau buvau važiavęs ir darbas visur virte verda, j ją ? o ;š apverstos' krūtiniu:
apylinkės buvo matytos. Vienur kitur išdidžiai i maši^o^ iš1 
ir pažįstamos, bet pasi- traktorius traukia plūgą, i ji s^and1. kuri buvusi i- čia”" 
stengiau susirasti tokią akėčias, ar sėjamąją ma-j vairam' 
vietą, kad pro langą būtų šiną, kitur velka 
matyti pravažiu o j a m i bosą su sriutomis ir laisto 
vaizdai., šios kelionės me- pievas, dirvas, žiemken- 
tu mano akis neieškojo čius ir pasėlius. Bet daž- 
gražių apylinkių, kad pa- nai matosi ir toksai vaiz- 
sigerėjus gražiais gamtos das. kad šalia traktoriaus 
vaizdais, bet stebėjo kiek- kitame lauke vos gyva 
vieną pravažiuojamą kai- karvė velka akėčias, plū- 
mą, pastatą, 
namus, kiemus, sodus, ke
lius ir laukus, kuriuose 
virte virė pavasario že
mės ūkio darbai. Visur 
matėsi, kad gyventojai 
yra įdėję daug, daug dar
bo ir vargo, kol per metų 
eilę pasiekė to. kad prava
žiuojantis svetimšalis ga
lėtų daug ko naujo ir pa
mokinančio pamatyti.

Kadangi Bavarija yra 
katalikiškas kraštas ir 
tirštai apgyventas, ne
nuostabu. kad pro langą 
pažvelgus, vienu žvilgs
niu iš karto matosi ne 
viena ar dvi bažnyčios, 
bet penkios, šešios, o daž
nai iki dešimties ir dau
giau. Visos gražios, didin-

Susitvarkęs ir atlikęs būti. Niekur neteko ma-|cbu< 
ViSUS kitUS f 11 imnc Vili* oiioi
Didžiojo šeštadienio rytą nors gėlių darželis, 
atsisveikinęs su savo .■ Keliai tiesūs,

Vilnie vienuolyno ta?- j 
nyčioie bu’onm prisikėli- Į 
•'"o m°tu PrisP'^imo a p-į 
ckio-jo ffrpjn.V’, jŠI’il^ir»orr»s ; 
ir trinmfaviškos. O Velv- 
ku r*rt?» buvome beturiu;

’davęs kaikuriu | tremtiniu bažnyčioje. Čia 
veikėjų foto vįSOs pamaldos ir arėjuos

(fotografi-____
mašinai į į Lietuvo j0.

buvo atliekamos brin ir
Prisikėlimo j

lietuviškų i 
inksm° die-;

s ■ - - ia esąs ne tremtoje,;
va.lborni<?. žino- toli nuo

didžiulį ma ir iu k^’ba ir su tėvv*'*'1, bet. ^imtorios
----- iš-’ritus’os parapijas bažnyčioje Ve- 

^.,♦.-0 foto n.iiotrau- JtU’p saviškiu ir ar-
”ū’ tam^.

Šia**1'1 mieste pirmojo: •

I V-,—, -j ------------------

išvažia- dinti. Laukai < 
link, balų, pelkių ir krūmokš-J savo s 
_ — Pavasario j mas t

(mefu.
r riaukdama s i,4r.-io

f • - ,. •

kada 
iš 
“T

išdidžiai i maši^o'* iškritusi atvežto- mums nušvito...”, jau-'
- - * 1 l___________ • 2 ’ «. ■ . '

spauda vart” 
jr g--o foto 
kos. atmainę sa-,tim”T
vo wve”fojus. Minia įpy
kusi ir uždegusi spaudą, o pasaulinio karo metu bu-į

i iš apverstos masinos pasi- VęS kaino karo belaisvis; 
'pylęs benzinas, kuris nuo prancūm tautos didvvris 
'degančios spaudos užsi-!genpr<ųas Gaul’e. Jis iš 
įdegęs ir sykiu pradėjęs į vokiečių belaisvės pabė- 

------ -------- — ---------  .liepsnoti puikus, naujas gęS jo sąjūdis praeitais' 
to. Vienur, kitur ganosi i limozinas. Kol DP nolici- metais Prancūzijoje lai-’ 

’ J “ ja Ir ugr ia^esiai atbėgo, mėjo savivaldybių 
visa mašina T----- ---- —
kendusi Pensuose. Minia 
norėjusi nolitruką suimti, 
bet atvažiavusi amerikie
čių MP sudarė iš auto 
mašinų špalerius - užtva
ras ir tokiu būdu politru- 
kui pasisekė nabėgti nuo 
minios. Priešingai, var
giai jis bebūtu sveikus sa
vo kaulus išnešęs. Šis į- 
vykis nufilmuotas ameri
kiečiu ir pačių tremtinių.

Iš Munechen’o išvažiuo
damas į J^golstadt’ą, taip 

stebėti 
vaizdus.

gyvenamus gą ar bosą su sriutomis.'
Su arkliais dirbančių lau-įdegęs 
kuose mažai kur tesima-, liepsnoti puikus.

Kongresui priėmus priverstinos karo tarnybos bilių ir jame pažy
mėjus, kad, kurie jaunuoliai (nuo 19 iki 25 m.) bus National Guard tar
nyboje, tie nebus šaukiami į kariuomenės tarnyboje. Todėl šis vienas iš 
daugelių būrių, Washington, D. C., skubiai įsirašė į National Guard 
tarnybą, kurion galima |stoti apeinant aną bilių ligi Prezidento pasirašy
mo veikiančiu įstatymu. Vaizdas parodo priimant priesaiką.

skaitlingos avių bandos, i 
Avys gražios, didelės ir 
mėsingos.

Taip bestebint prava
žiuojančius vaizdus, nepa- 
sijutau kaip traukinys į-j 
važiavo ir sustojo Muen-i 
chen’o stotyje. Turėdamas 
kelias valandas laisvo lai
ko. ėjau pažiūrėti Muen- 
chen’o miesto .kuris gar
sus ne vien kaip Bavari-i 
jos buvusi sostinė, Euro-! 
pos milijoninis didmiestis 
ir kultūros bei mokslo į- 
staigomis, bet ir netolima 
savo praeitimi. Juk čia Pat pasistengiau 
Hitler’is vokiečių tautai pravažiuojamus

rinki- Darbai atliekami pačių
buvo nas- mUose. Be to, šis miestas vokiečių, o plytos sunau-
man iLTinio   ______  i •>  t________ _____ _ .

gos, įvairaus dydžio ir sti- pradėio skelbti savo mok-;pia gamta ir žemės pavir- 
liaus ir dangų siekiau- s-ą. Čia Hitler’is grasinančius I 
čiais bokštais, kurie liūdi- pasauliui, o be to. čia rin- maičių

i____ : tt’___ ___ ___ ___________________ i Vnncp

liaus ir dangų

10. Penktoji pamoka — 
Žmogaus kilnybė

Mūsų dabartiniuose ken
tėjimuose glūdi dar viena, 
bene didžiausia, paslaptis.

Penki šimtai metų, su 
geru kaupu, kaip mūsų 
tauta pažino tikrąjį tikėji
mą. Apsikrikštijo. Katali
kų tikėjimo, kaip dieviš
kojo mokslo, pirmaeilis 
tikslas yra ištobulinti vi
sas kilniąsias žmogaus ga
lias, kad jis būtų vertas 
išganymo. Viršūnė to išto
bulinimo yra šventumas. 
Bet kiek šventųjų mūsų 
tauta įsigijo per tuos 500 

į metų? Nė vieno! Jei kai 
' kurie lietuviai ir pasiekė 
asmeninio šventumo, kaip 
vienas iš mūsų dienų ark. 
Jurgis Matulevičius, mes 
pasistengėme juos tik iš
kilmingai palaidoti ir 

i tuoj pamiršti. Gilintis į io 
j pavyzdį, jo darbus, laimė- 
i jimus
' Ir likome vienų viena 
, tauta, iš visų katalikiškų 
j tautų be savo šventųjų. 
• Giriamės katalikai, bet 
Į vaikštinėjam su gėdos žv- 
} me ant savo veido. Toji gė- 
į dos dėmė be žodžių kalba, 
■ koki mes apsileidėliai sa- 
į vo asmenybės tobulinime, 
dieviškojo mokslo vertini
me ar dorybių siekime.

Pasigailėjo mūsų Die
vas. Užleido kančias be ri
bų, be krašto, kad ta gėdą 
nuo mūsų nuplautų. Mat, 
kančios yra geriausia 
šventumo mdkykla. Jei ne 
iš laisvos valios, tai bent 
prievartos būtų pralietas 
kraujas, gal. duos mūsų 
tautai šventų jų.

Ir kągi ? A* ne teisingai 
kenčiame? Taip. Rašvki- 
me apie Lietuvos kančias 
ir mokykimės!

A. J. Stanius 
Pabaiga.

nuo senų laikų buvęs gar- dojamos atstatymui su
sus kaip kareiviniu ir griautųjų per šį karą 
tvirtovių miestas. Mieste miestų, 
ir apie miestą iki šiai die- 
nąi tebebuvo įvairūs įsi-j Tarp įvairių 
tvirtinimai, kurie esą pa-mų iš brolio girdėjau ir 
daryti prancūzų belaisvių tokį pasakojimą kaip 
rankomis iš tų laikų, ka- praeitą žiemą Schwab 
da vokiečiai buvo užpuolę Gmund’es stovykloje bu- 
Prancūziją ir nuo jos at- vo sutiktas Stalino pa- 
plėšę nemažą dalį teritori- siuntinys, lietuvių tauty- 
jos. Dabar amerikiečių į- bės leitenantas Čepas su tas kaipo buvęs Zarasų 
sakymu visi įtvirtinimai kitu politruku. Šioje pa- miesto batsiuvys, kuris 
ardomi, nors jie yra be baltiečių tremtinių stovy- taip pat kariuomenėje 
jokios karinės reikšmės.1 kloję leitenantas Čepas “pasižymėjęs” kaip NK

VD agentas. Tokie “drau
gai” lietuvių tremtinių 
buvę sutikti labai “drau
giškai” net leitenantas 
Čepas netekęs savo puoš
naus antpečio, o be to,mo
terų buvęs purvais “at- 
praustas”. Esą padaryta 
ir foto nuotraukų (foto
grafijų). Be to, politruko 
Čepo antpetis ir foto nuo
traukos esančios labai 
branginamos ir saugioje 
vietoje laikomos, kad grį
žus į Lietuvą būtų galima 
kaipo retą ir brangų eks
ponatą padėti i Karo Mu
ziejų. kurie liudytų bū
siančioms lietuvių kar
toms, kaip lietuviu trem
tinių buvo tremtvj sutik
ti tautos išdavikai —Mas
kvos pasamdyti agentai.

j Kelias dienas pas švo- 
nerį pasisvečiavęs vėl grį- 
žau per Augsburg’a į na
mus pri#1 kasdieninio dar
bo. Grįždamas taip pat 
stebėjau pravažiuojamus 
vaizdus. Gėrėjaus vokie- 

į čių tautos darbštumu, 
i tvarkingumu, ištvermin-
igumu, rvžtinpximu. bet 
i sykiu biaurė jaus jų buvu- 
■siu vadų žiaurumu, niek
šiškumu. trumparegyste 
ir noru kitas tautas pa- 

į Dabar ištiesę rankas lau- ver^tl-
_  kiame gailestingumo iš 

, brolių amerikiečių. Bet ne- 
I

šį karą

kaipo sovietų repatriaci- 
nės misijos atstovas no
rėjęs padaryti pranešimą, 
kurio metu kaikurie trem
tiniai dabartinio leitenan
to Čepo asmenyje atpaži-

pasakoji- nę buvusį ryšių bataliono 
puskarininkį Čepą, kuris 
pirmosios bolševikų oku
pacijos metu “puikiai” 
pasidarbavęs, įskųsdamas 

daugelį lietuvių. O jo 
draugas taip pat atpažin-

i

Čia Hitler’is grasina sius labai panašus i Že- 
i Kalvariją. Lau- 

: pavasario darbai 
čia daugiausiai atliekami 
arkliais. Traktoriais ir 
karvėmis dirbant mažai 
kur teko matvti. Mačiau 
labai dau** apyniu laukų, 

Į kuriuose buvo pats pava- 
• sario darbvmetis. Matyti, 
kad apvriai duoda gerą 
neiną. Ne be reikalo ir p. 
Valickas iš Amerikos ra
šo vienam tremtiniui, kad 
4merikoie apvnių augin
tojai turi gražaus pelno. 
Jis pataria, kad tremti
niai pas Bavarijos anvniu 
augintojus pasimokintų 

jto amato.
Bevaikščiodamas Muen-; Ingolstadt’e radau ir 

susiti- brolį su dukrele, kuris 
:kaip ir aš atvažiavęs pas 
seserį, kad bendrai saviš- 

jkių tarpe praleidus Kris- 
; taus Prisikėlimo šventę, 
j Nors jau ketvirtas Vely- 
j kų šventes švenčiame 
i tremtyje, bet pirmas tik 
Į bendrai.

Šis miestas turtingas 
senomis, gražiomis baž
nyčiomis. Kaikuriose baž
nyčiose aplankėme Kris
taus karstus (grabus, ku
rie labai gražiai meniškai 
įrengti. Visas bažnyčias 
radome pilnas tikinčiųjų.

kosi Europos didžiųjų vai-'kuose 
kurie sulig ’

ii

ja, kad čia vietos gyven
tojai yra giliai tikintys. stvbiu vyrai. 
Taip, kiekvienas didesnis Hitler’io noru ir pageida- 
ar mažesnis kaimas turi vimu tvarkė Europos že- 
ne tik bažnvčia. klebonija, mėlapį.
mokykla, vieną kitą ivai- Nors senas ir turtingas 
rių reikmenų krautuvę, gražiais modemiškais pa- 
kepvkla. viešbuty elektrą, statais miestas, bet dėl 
vandentiekį, bet turi ir buvusiu vokiečių tautos 
vieną kitą karčiam?, ku- vadu išdidumo ir noro pa
rkose no sunkaus dienos vengti kitas tautas, šis 
d°rbo vakarais ar šventa- miestas liko nemie’ašir- 
dieriais. susirenka kaimo dingai amerikiečių lakūnų 
gvvento’ai palošti korto- sugriautas ir jo atstatv- 
mis ir išgerti alaus, kad mas turės užtrukti daug, 
praleidus laisvą laiką.

Ne tik miestuose, bet ir nors dalinį 
kaimuose visi pastatai vaizdą, 
mūriniai stogai raudoni iš 
čerpių ar dokalkų. Gyve- chen’o gatvėmis, 
rami namai dvieju aukš- kau seną savo pažįstamą, 
tų: pirmame aukšte vie- kurį paskutinį sykį bebu- 
] ame ga’e gyvuliai ir pa- vau matęs Lietuvoje. Jis 
j o langais mėšlai ir sriu- man papasakojo, kaip bu
me aukšte gvvena žmo- vo netolimoje praeityje jų 
nes. Kieme ties durimis.
r,-v - ----- - -

daug metu, kol atgaus 
pirmykštį

stovvkl o j e Muenchen’e 
Tik mėšlų krūva ir sriutų “sutvarkytas” Stalino pa
tų duobė, šiaip visur šva- siuntinys. Tą dieną buvu- 
ja ir pavyzdinga tvarka, si ukrainiečių šventė. Jų 
Tik mėšlų krūva ir srutų jaunimas paradavęs. At- 
duobė visą vaizdą gadina, važiavusi mašina ir iš jos 
1 et čia taip priimta. Vo- išlipęs politrukas ir nuė- 
] iečiams gražu ir tvarko- ięs j įstaigas. Mašina ap- 
je. o be to. jie negali įsi-į važiavusi vieną kartą ra- 
vaizduoti. kaip kiemas be'joną. Ukrainiečių krautu- 
tokių “papuošalų” gali:vėje nusipirkęs silkių ir

Amerikos trokai skubiai veža į Jung. Valsty
bių kontroliuojamą aerodromą ir pakrauna lėk
tuvus, kurie įvairias reikmenis veža į Berlyną. 
Tai Sov. Rusijos padėka Amerikai už pagalbą ka
ro metu varžant pirmos rūšies reikmenų pristaty
mą dviem milijonam berlyniečių.

Kodėl Lietuviai Kenčia?
Tremtinio iimai

kur tau!

Vaizdas parodo bandymą Farmingdale, L. I., New York, F-84 Thun- 
c'erjet kovotojo, kuris daug pajėgingesnis už kitus šios rūšies kovoto= 
■jus. Jo sparnuose yra j rengta astuonios oro raketos ir 50-to kalibro kul
kosvaidžiai. Jų skaičius didinamas.

siskųskime: kokiu saiku 
seikėjome, tekiu ir mums 
bus atseikėta. “Palaimin
tas, kurs atsimena stoko
jantį ir beturtį, Viešpats 
jį išliuosuos nelaimės die
ną” (Ps. 40, 2). O jei dar 
nesame išliuosuoti iš savo

Jonas Ervydis.

namvnė do 
teisingumo

jos laimė. Jis 
kojų, visus 
dėsnius.

Šiandien ii 
bedieviu nutukus stabas —

PAIEŠKOJIMAI

(Tęsinys)

Maistas vakarienei
200 litų.

Muzika — 50 litų.
Pakvietimų spausdini

mas — 15 litų.
Salės nuomavimas 25 li

tai.
Penios naujiems tuale

tams įsitaisyti (privačiai _  _
surinktos žinios) — 800 Ii- įelataės?’neišmokot 

me gailestingumo darbų
Gryno pelno senelių prie- daryti. Kokia graži proga 

glaudai liko — 55 litai. kentėti ir mokytis!
Taigi išleista 1090 litų, 9.Ketvirtoji pamoka — Ti- 

kad laimėjus 55 litų. Klau- kėj imas
simas: kodėl mes tiesiogi
niai nepaaukojome 1090 Ii- auka, 
tų prieglaudai? Mat, pir
ma neištempę ir neaptem
pę savo pilvo nenorėjome 
kito atjausti. Ir tai ne vie
nintelis vaizdelis. Ar tai 
galima pavadinti brolišku labiau rūpėjo savoji gar- nėj. Dabar būtų valanda tone. Jie jau mirę, bet jų sū- 
gailestingumu. 1 bė ir puikybė, negu žmoni- sustiprėti tikėjime.

pavaduoja
I Paieškau savo dėdės Petro 
j Damausko, gimusio Padvamiš- 

Stalinas, didžiausias pA-jkių kaime, Pajavonio valsčiui, 
Saulio veidmainis. jis j Vilkaviškio apskrityje. Jis anlc- 
minta nekajty krauju ir a-'^au gyveno New York.
šarcmis, gėrisi jų kančio
mis.

Tas kuo aiškiausiai įro
do prie ko veda bedievybė. 
Gaila, k^d kai kurių lietu
vių pabėgėliu akys, tiek 
vadų, tiek eiliniu, dar ligi 
šiol tos aiškios tiesos ne--

Viktorija Dainauskaitė 
K. W. Hospital 

Kitchener, Ontario, Canada.

Mūsų tauta tapo karo 
Jis mus perbloškė, 

suiniuždė ir atidavė rau
donam žvėriui mus suėsti. 
Bet kas tą karą pradėjo? 
Žmogus, kuris save pasta- 
tė “vietoj Dievo. Hitleriui vyzdžio nė kairėj nė deši- čio B. Visą laiką gyveno Bos-

Andriejus Aukštuolis 13a 
Schveinfurt D. P. Camp 
Blok 10—29a U.S. Zone 

Germany 
mato. Ieško giminių: Tėvo sesuo, Ie-

Nebuvome mes toki šir- va Aukštuolytė, duktė — Kasi- 
dies katalikai nė Lietuvoj, miero, kilusi Trakų apskrities, 
Liaudies kaltinti negali- Valkininkų valsčiaus, kaimas 
ma: ji nematė gražaus pa- Durgušiai. Ištekėjusi už Kierai-

į nūs ir dukterys gyvi.


