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J. E. vysk. V. Padolskis ge
gužės 16 d. kalbėjo per Vatika
no radiją. Gal niekam iš Ame
rikos lietuvių neteko jo tos 
kalbos girdėti. Užtad visi turė
jome progą tą kalbą vėliau 
laikraščiuose perskaityti. Tar 
Ganytojo žodis neprivalo likti 
be atgarsio, neprivalo likti bal
su šaukiančio tyruose. Ypač į- 
sidėmėtini pareiškimai apie tai, 
kad lietuvis tikisi sulaukti ge
resnių laikų, tikisi atgauti tai, 
kas jam buvo taip žiauriai ir 
neteisėtai išplėšta. Jis to tikisi 
ir laukia, nes žino, kad pasau
lyje dar yra uola, į kurią gali 
atsitrenkti ir atsitrenkia kiek
viena neteisybė ir melas; jis 
žino, kad pasaulyje dar yra jė
ga, kuri gali išbudinti ir la
biausiai apsnūdusią sąžinę ir 
gali pažadinti veikti kiekvieną 
gerą valią teisei ir teisybei at
statyti.

“Toji uola ir nepalaužiamoji 
jėga tai Petro sostas Romoje, 
į kurį krypsta, galima sakyti, 
visos žmonijos akys”.

Į Petro Uolą turi atsitrenkti 
ne vien komunizmo, fašizmo, 
nacizmo ir viso - materializmo 
melai ir neteisybės, o minėta 
jėga privalo budinti ne vien vi
sokių materialistų apsnūdusias 
sąžines. Lietuviams rūpėjo, kad 
į Petro Uolą atsitrenktų viena 
melo ir viena neteisybės rūšis 
jau tada, kada dar nebuvo Bei 
komaiOML airi biiaMkAM

RUSAI NORI TRUKDYTI ORO 
SUSISIEKIMĄ SU BERLYNU
Berlynas, Vokietija — 

Rusai paskelbė, kad jų or
laiviai naikintuvai darys 
savo praktikas tame oro 
koridoriuje, kuriuo ali- 
įantų orlaiviai veža reik
menis į Berlyną. Tos jr 
orlaiviu - kovotojų prak
tikos būsiančios nuo 7 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro.

Tą paskelbimą rusai pa
darė tuo pat laiku, kaip 
buvo paskelbta, kad 60 
“super fortresų” skrenda 
į Angliją.

tę. Ter arabai turėjo savo 
karo štabo buveinę.

Žydų orlaiviai kelis kar
tus bonfarda^o Egypto 
sostinę Cairo. Dėl to bom
bardavimo labai jtužo to 
miesto gyventojai ir gra
sino žydams kerštu.

Žuvo 9, Hsinelbėjo 4 
B rrnberie Nelaimė jsv

Gromyko Išvyko Rusi jon I

New York — Sovietų 
Rusijos ilgametis atsto
vas Jungtinėse 
se, o vėliausiu

Valstybė- 
laiku jos

Salina, Kansas — Grįž
damas iš treniruotės ar
mijos bomberis B-29 už
sidegė ir nukrito.

Toje nelaimėie žuvo 9, o 
išsigelbėjo iššokdami pa
rašiutais keturi įgulos na
riai; vienas iš jų sunkiai 
susižeizdamas. Gaisro 
priežastis, snėjama buvo

tt K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
———
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Amerikos lietuvaitės mėgsta vaidinti. Kasmet 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne stovyklaudamos jos 
lavina savo gabumus. Ir šiais metais lietuvių Susiar
tinimo šventėje jos suvaidins p. Vaičiūno veikalą — 
Laimės gėlė.

Lietuvių Susiartinimo šventė 
sekmadienį, liepos - July 25 d., Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne, Putnam, Conn. Visi kviečiami vyk
ti tą dieną ir dalyvauti tos šventės iškilmėse.

— piknikas įvyks

TX“Andrey ;iehJ 6USikryžia- TŪKSTANČIAI DALYVAVO
išvyko Rusijon. Išvyko su|
savo žmona ir dviem dūk-' 
terim Švedų laivu Gripe- iMctę
holm. Jis šioje šaly išbu
vo 9 metus.

Pareiškė viltį, kad jam

Tel. SOuth Boston 8-2680 SDCCKNTS.

Vyriausias Čekų Generolas Pa 
bėgoj Jung. Valstybių Zonų

Prieškomunistinis judėjimas plinta
Tuo tarpu Čekoslovaki-

Ir
GEN. PERSHING’o ŠERMENYSE

Praneša, kad šiomis die
nomis vyriausias Čekoslo-j joje komunistų valdžia ve- 
įvakijos armijos karinin- da platų anti - komunisti- 
kas, gen. Antonin Bohu-*nį valymą. Laukiama dar 
mil Hasal su visa savo 
šeima pabėgo slaptai lėk
tuvu iš savo krašto į 
Jung. Valstybių zoną — 
Vokietiją.

Gen. Hasal yra pasižy
mėjęs karo vadas pirma
me ir antrame pasaulinia
me kare. Nuo to laiko, kai 
komunistai su Maskvos 
pagalba pasigrobė Čeko
slovakijos valdžią, labai 
daug čekoslovakų kari
ninkų ir civilių vadų pa
bėgo iš savo krašto, nega
lėdami pakęsti komunistų 
rėžimo ir nenorėdami būti 
savo krašto duobkasiais.

Čekoslovakų bėgimas, 
Tito pasipriešinimas Mas
kvos sudarytam Komin- 
formui ir Suomijos rinki
mai aiškiai parodo, kad 
“už geležinės uždangos” 
Rytinėje ir Centralinėje 
Europoje eina smarki ko
va tarp nacionalizmo ir 
komunistinio internacio
nalizmo.

didesnio ir žiauresnio va
lymo. Todėl ir bėga visi, 
kurie gali pabėgti.

Suėmiaiai Čekoslovakijoj
Praga — Čekoslovakijos 

komunistinė vyriausybė 
suėmė 79 asmenis, ku
riuos kaltina veikime 
prieš dabartinę vyriausy
bę ir turinčius ryšių su 
“Amerikos šnipų grupe”, 
veikiančia Vokietijoj, A- 
merikiečių zonoje.

Suimtųjų tarpe yra trys 
kareiviai. Visi suimtieji 
esą buvę pabėgėliai po ko
munistinio perversmo vė
liau sugrįžę atgal.

Manoma, kad šie areš
tai yra paseka liepos 6 d. 
įvykusios parados, kurio
je kaikurie paraduotojai 
šaukė valio dėl Benešo, o 
tylėjo eidami pro komu
nistų vyriausybės estra
dą.

Gen. Pershing palaido
tas Arlington kapinėse, 
kaip įstatymu yra numa
tyta laidoti armijų gene
rolus, ir tokių laidotuvių 
nėra buvę nuo George 
Washington’o laidotuvių.

VVashington, D. C. — 
J. Valstybių sostinėje bu
vo pašarvotas įžymus 
Gen. John J. Pershing, ku
rio karstą puošė gėlės ir 
pusę karsto apdengta A- 
merikos vėliavą. Tūkstan
čiai žmonių, įvairaus luo
mo atidavė paskutinę pa
garbą įžymiam šio krašto

Uni-
CIO

Pittsburgh, Pa. — 
irneteks čia sugrįžti. To irjted Steel Corp.

mes jam linkime. lUnited Steel Workera u-
nija susitarė dėl algų pa-

mes jam linkime.

-s IMtuvlų tauta jas kentėjo if 
melą ir neteisybę nuo lenkų 
tautinio šovinizmo. Taigi šios 

t 

rūšies melas ir neteisybė teat- 
sitrenkia į Petro Uolą, o atsi
trenkus tesudūžta į atomus.

Lenkų pretenzijos į mūsų 
Vilnių po senovei tebepropa- 
guojamas. Apie tai turėtų pra
bilti ir Vatikano organas Os- 
servatore Romano. Kad tas 
būtų padaryta, tai jau Romos 
lietuvių rūpestis. Romos lietu
viai tuo reikalu kartas nuo 
karto privalo turėti pasikalbė
jimus su Vatikano organo re
daktorium. To paseka turi būti 
tokia, kad Vatikano organas 
lenkų tautai primintų, - jog 
Septintasis ir Dešimtasis Die
vo Įsakymai privalomi ne vien 
asmenims, o ir valstybėms bei 
tautoms. Privalomi ypač kata
likiškoms tautoms, kurių tarpe 
skaitosi esanti ir lenkų tauta. 
Lenkams turi būti priminta, 
kad Septintasis ir Dešimtasis 
Dievo Įsakymai draudžia vogti 
ir geisti ne vien svetimų me
džiaginių daiktų ir gėrybių. 
Draudžia vogti ir dvasiškus 
turtus — kalbą, papročius ir 
bendrai tautos kultūrą ir jos 
savitumus. Toliau tie Dievo Į- 
statymai įsako grąžinti visa 
tai, kas pavogta. Lenkams pri- 
mintina, kad jie laužydami mi
nėtus du įsakymus — Septintą
jį ir Dešimtąjį, jie laužė ir 
Penktąjį Dievo įsakymą. Baisu, 
kada tokius darbus daro kokie 
ten bedieviai komunistai, arba 
naciai, bet dar baisiau, kada 
tai daro tauta, kuri skaitosi 
katalikiška.

•
Italijos komunistų vadas To

gliatti gavo keletą kulkų. Tai 
gavo paragauti Mussolinio vai
stų. Daugelis sako, kad Italijoj 
dėlto dalykai pablogės, nes ko
munistai dabar turės “mučel- 
ninką”. Niekas nesakė, kad nu
galabintas Mussolini taps “mu- 
čelninku”. Niekas nesakė, kad

Žydri Užėmė Nan
|***J«’ M—f** 

petį kėlimo 170,000 darbinin-
kams bus pakelta apie 
13c į valandą.

Tuo pat kartu kompani-

KBUMa* ig,***- •
gų pakėlimo nuostolius.

Naz&re- ja paskelbė, kad ji bus, ginkluotų jėgų vadui.
nlionnl _____ i ** - *

JSAKE APVALYTI KOMUNIS
TŲ PARTIJĄ ITALIJOJ

Italijos komunistų par
tijos direktoriatas, gavęs 
nuo Stalino barti už neap
saugojimą Palmiro Tog
liatti, įsakė savo 
pravesti griežtą 
partijoj.

Signor Secchia, 
riato narys, parašė parti
jos laikraštyj “lTJnita” 
straipsnį, kuriame tarp 
kitko sako:

“Mes turime išmesti iš

vadams 
valymą

direkto-

Lavalis prancūzams taps “mu- 
čelninku”, arba kad iškartieji 
nacių vadai taps vokiečiams 
“mučelninkais”.

•
Demokratų partijos konven

cijoj šen. Barkley savo progra
minėj kalboj aukštino savo 
partijos nuopelnus ir prikaišio
jo respublikonams. Girdi, res
publikonai šaltai rėmę Marsha
llo planą, sutrukdę statybos 
planus, neveikę pagal išganin
gus Prezidento patarimus dar
bininkų reikaluose ir tt Tai 
nemenki priekaištai. Bet ta 
proga tinka demokratų vadų 
paklausti, kur dingo Atlantoj 
Čarteris, — L_l_. Z_ L
kiti karo laikų pažadai?

•
Amerika, pramatydama karą 

su Rusija, visur žvalgosi talki
ninkų. Tyrinėjo ir gen. Franco 
karaliją. Rado, kad gen. Fran
co turi arti pusės milijono ka
rių, o iš viao galėtų sudaryti a- 
pie 4 milijonus. Bet ta jo armi
ja nei išlavinta, nei apginkluo
ta pagal šių laikų reikalus. 
Keista, kad Amerika nenori 
matyti, kiek moderniškų karių 
galėtų susirasti savo valdomoj, 
Vokietijoj.

partijos bailius, oportu
nistus, neteisingus ir pro
vokatorius. Mes turime 
atidaryti partijos duris 
geriausiems kovotojams 
darbo ir taikos gerovei, 
tiems, kurie supranta ko
kia yra Palmiro Togliatti 
partija”.

Vadinasi, Italijos komu
nistų partijos direktoria- 
tas, gavęs Stalino smarkų 
pabarimą, pradės valymą. 
Stalino žodis yra visiems 
komunistams šventas. 
Taigi dar vienas įrodv- 

kad viso pasaulio 
yra

mas, 
komunistų partijos 
Stalino direktyvoje.

Tartasi Elei Paskolų

Anglijos Raktelimai Oriai- 
riaiPMep Atskridę

rateti- ___
-------------- -------------------Įniaj RoyaPAirForee of*f 
nuneštas į Arlington Me-llaiviai pirmieji atskrido iš 
morial Theatre, kur įvyko j Anglijos ir čia nusileido, 
paskutinės laidojimo cere-jTuom tarpu 16 Amerikos 
monijos ir palaidotas tarp raketinių orlaivių jau pa- 

pasaulinio karo siekė Greenlandiją pake
liui į Europą.

Ši raketinių (jet) orlai-

ŠVENTOJO! ŽEME J VĖL 
MŪŠIAI SULAIKYTI

i

pirmojo 
veteranų.

Prezidentas Truman bu
vo atvykęs į šermenis, vių kelionė per Atlantą 
kada jau žmonės buvo iš-'yra pirmutinė, ir bandy- 
siskiratę. Kartu su Prezi- mų stadijoje. Raketiniai 
dentu buvo atvykęs įžy- orlaiviai neturi propelerio 
mūs armijos vadai ir vai- ir pasižymi dideliu grei- 
stybės sekretorius Mar- čiu. Kaikurie jų skrenda 
shall’as. greičiau ir už balsą.

JUGOSLAVIJOS RAUDONIEJI 
GRĄŽINSIĄ VISUS EKSKO

MUNIKUOTUS VADUS

. Cairo, Egyptas — Galop Abdullah, apsiginklavęs 
ir arabai sutiko su Jung- tik sidabriniu durklu, išė- 
tinių Tautų reikalavimu—jęs iš palocių į kiemą, 
sulaikyti mūšius Švento-! prabilo šiaip į susirinku- 
joj Žemėj. Žydai buvo su-'šią minią: 
tikę ankščiau. Ir tokiu bū
du atviros kovos bei ka-'mumą kitų maldingų ma
ras Palestinoj antru kar- hometonu tokioje karštoje 
tu tampa pertrauktas. ■ dienoje laike Ramadan?

Bus bandoma žydus su (metinis mahometonų 
arabais be karo sutaikinti trisdešimties dienų pas- 
bei Palestinos klausimą 
išrišti taikiu būdu. Ar tas 
pavyks — ateitis parodys. 
Bet svarbiausia, kad 
ras žmonių kraujo 
mas sulaikytaas.

“Kodėl jūs ardote ra-

J

atvi- 
lieji-

yra 
jūs 
bū-

Belgradas, Jugoslavija 
— Trečiadienį, liepos 21 d. 
prasidės Jugoslavijos Ko
munistų partijos kongre
sas. Į tą kongresą jugo
slavai kvietė Rusijos ir 
kitų jos okupuotų kraštų 
Komunistų partijų atsto

Marshallo Plano admi- vus, bet Maskvai atsisa- 
mstratonus Paul G. Hoff- viug įr jos pavergtieji ko- 
man, praneša, kad pasita-. munistai turėjo atsisaky- 

------ * tLrimai bei derybos eina su 
9 tautomis dėl 
kuri sieks virš 
000.

Neužilgo bus 
kiek kuriai iš 16-kos Eu-

paskolos, 
$700,000,-

paskelbta

Keturio. Utovt. ir f0?*?8 U.ipgi K*'?i-
jai ir Triestui bus paskir
ta jų atsistatymui.

Informacijos Biuro (Ko- 
minformo) ekskomuni
kuotus jugoslavų komu
nistų vadus į partijos va
dovybę ir indorsuos kiek
vieną politiką dėl kurios 
jugoslavų vadovybė buvo 
ištrenkta iš komunistinio 
pasaulio.

“Borba”, oficialus Jugo
slavijos Komunistų parti
jos organas, įtalpino apie 
įvykstantį kongresą 
straipsnį, kuriame pareiš
kia, kad kongresas grą
žinsiąs visus Komunistų

Kanados Išlaisvintas B-17 
Atlėkė | Aitrės

NUTEISĖ KATALIKŲ KUNIGĄ
Budapest, Vengrija — ištaria teisybės žodį prieš 

Katalikų kunigas Kaiman komunistų režimą, tas y- 
Borbely tapo nuteistas ra apšaukiamas liaudies 
dviem ir pusei metų kalė-priešu, ir tuoj kalinamas 
ti už “kurstymą iš sakyk- ir kankinamas, 
los prieš demokratiją”. Jįl 
nuteisė Vengrijos “liau-l Atsimename, kad ir Hit- 
dies teismas”. J““- “r

I Vengriją valdo komu- žmonių
leris turėjo “liaudies bei 

j teismus”, kurie 
Monistinė diktatūra. Kas tik pasmerkdavo jo priešus.

ninkas). Kiek iš jūsų 
iš Palestinos ir kodėl 
neįsirašote į armiios 
rius vietoj minios?”

Karaliaus žodžiai 
sklaidė minią.

Tai jau antras toks 
nios susirinkimas laike 
penkių dienų. Pereitą tre
čiadienį tūkstančiai buvo 
susirinkę prie palociaus ir 

“Salin su Britais!” 
su Trumanu!” ir 

iki mirties!” Kara-

iš-

mi-
Trans-Jtrdano Karalius 
Vienas EsMaide Minią
Amman, Trans - Jorda

nas — Prie karaliaus pa- šaukė:
lociaus susirinko 1,000 ei-.“šalin 
vilių minia protestuoti “Kova 
prieš Angliją ir Jungti- liūs ir tada pasirodęs nu
neš Valstybes. Karalius malšino įkaitusią minią.

60 Didžiųjų Bombelių Išskrido

Londonas — Amerikos Rusijos blokada Berlyne. 
Ambasada paskelbė, kadi Atskridusieji bomberiai 
60 didžiųjų bomberių (Su- padidins jau ten esančių- 
perfortreses B-29), kurie 
“išdegino Japoniją”, iš

austos čia bazėse, kurių y- 
ra pilna Anglija nuo pra
eito karo.

Kita eskadrilė transpor
tinių C-54 Skymastera iš
skrido su oro bazių ap
tarnautojų personalu.

Pranešime sakoma, kad 
tai esąs pratybų skridi
mas, jokios kitokios reik
šmės neturįs. Bet visiems 
gali būti aišku, kad šį 
skridimą iššaukė Sovietų

Halifax, N. S. — Kana- 
dos valdžios pareigūnai 
buvo sulaikę B-17 lėktuvą 
su 9 įgulos nariais. Vėliau 
juos paleido, kaip jie pasi-, 
žadėjo grįžti į Jung. Vals- skrido į Angliją. Jie su- 
tybes. Bet vietoj lėkti per 
Atlantą, jie nusileido Azo- 
res salose, gal būti pake- 
lyj i Palestiną.

Associated Press. prane
ša iš Romos, kad kiti to
kie pat lėktuvai yra Izra- 
eliaus Oro jėgų pagrindas, 
ir iš jų vienas bomberis 
bombardavęs karaliaus 
Farouk’o palocių, kai bu
vo puolamas Cairo perei
tą savaitę.

jų skaičių. Jie yra Lt. 
Gen. Curtis Lemay vado
vybėje, kurs karo metu 
vadovavo 3-čiai oro divi
zijai Anglijoje, o vėliau 
pasiųstas į Pacifiką vado
vavo Japonijos bombarda
vime.

Islandija Gauna Pastoli
Washihgton, D. C. —Is

landija gavo pirmutinę 
Marshallo Plano paskolą 
$2,300,000 išplėtimui jos 
žuvavimo industrijos.
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“GARBE STALINUI” tI
rašoma

Anglija Nupirko Visas 
Kariuomenės Reikmenis

I^ondonas — Maskvos i padangėse tik
radio paskelbė, kad Rusi-į “Garbė Stalinui”. Tas la
jos diktatoriaus 
gen. V. I. Stalin, vadovaus j Kur šiandien Hitleris? 
92 orlaivių formacijai, ku-iKur ryt gali* būti Stali- 
rie sudarys padangėje žo- nas? 
džius: “Garbė Stalinui”,! Tik visas baisumas ta- 
Rusijos aviacijos šventė-me: kiek žmonių turėjo 
je. Maskvoje. i žūti kol Hitlerio pasaulis

Paprastai diktatoriai'™51^; ir kiek ‘"f8 
mėgsta, kad jų vergai lai-|žutl ko! . ^įkratyta --------- „--------------.
kytu juos kaž-kokiais'į0 P»“egdziotojo. Juk sa- buvę galima gauti atski- 
• dievaičiais". Kiek čia se-ikon>a- kad balIlal ‘'r1™ rai 
nai vokiečiai sveikinosi; §Yvena-. l_J
“Heil Hitler”, arba deda-i 
vo mirimų skelbimus su į 
prierašu “mirė tikėdamas 
Hitleriui”. Panašiai'ir i- 
talų tauta buvo verčiama 
garbinti “Ille Duče Mus- 
solini”. Rusijos Neronas 
nėra išimtis. Visi jo ver
gai yra verčiami jį orien- 
tališku religingumu liaup
sinti. Net toks Sovietų 
bendrakeleivis, Harvardo 
profesorius Shapley, su
grįžęs iš Rusijos, pareiš
kė, kad Stalinas Rusijoje 
garsinamas didžiausiomis 
afišomis, kaip Amerikoje 
cigaretai bei “čiugamas”.

Taigi ir Rusijos aviaci
jos šventėje nepagerbia
mas labiausia pasižymėjęs 
Rusijos lakūnas - herojus, 
bet Stalinas, kurs šiame 
kare pasirodė didžiausias 
bailys, bijodamas ir kojos 
iškelti iš savo šalies. Toks 
paralyžiuotas Rooseveltas 
turėjo vykti į Teheraną ir 
Yaltą, nes Stalino nebuvo 
galima jokiu būdų toliau 
iškviesti. Jis bijojo į Ka% 
nadą atvykti ir Roosevel
tas su Churchil’u vienu du 
turėjo atlaikyti svarbią ■ 
konferenciją. Kuomet mi
lijonai rusų mirė karo 
fronte, o kiti milijonai ne- 
davalgę dirbo karo indus
trijose. tai mes skaitėme 
apie Stalino keltus balius 
iš užsienių atvykusiems 
svečiams, -kur visi daly
viai “maudėsi” vodkoje ir 
šampane, o stalai lūžo nuo 
valgių gausumo.

Bet šiandien Maskvos

Hashington, D. C. —
sūnus, bai panašu į “Heil Hitler”. Jungtinių Valstybių vy

riausybė pardavė Anglijai 
visas kariuomenės reik
menis, kurios jai buvo 
pasiųstos karo metu kaip 
“lend - lease”.

Anglija už tas reikme
nis sumokėjo $700,000,- 
000. Tai daugiau nei būtų

i pardavinėjant tas 
reikmenis.

Fordas Pakėlė Algas

Detroit, Mich. — The 
Ford Motor Co. paskelbė 
pakelianti algas 25,500 
darbininkų, kurie nedirba 
produkcinį darbą. Visi 
darbininkai, kurie gauna 
mažiau negu $625.00 į mė
nesį gaus nuo $20 iki $50 
daugiau.

Tuom tarpu ta pati 
kompanija negali susitai
kyti su 116,000 savo pro- 

, dukcijos darbininkų. Dėl 
to nesusitarimo UAVV u- 
nijos lokaluose eina bal
savimai dėl streiko.

I 
I 

i

DĖMESIO!

Paleido 500 Jaunuolių 
Iš Milicijos

Camp Eduards — Kuo
met 500 jaunuolių nepasi
rodė dėl dviejų savaičių 
treniruotės šioje stovyk
loje, jie visi tapo paleisti 
iš Milicijos.

I Visi jaunuoliai 
buvo
(Mass. National 
kad išvengus priverstino 
kareiviavimo.

Dabar, dėl savo “nepa
slankumo” galės būti pa
imti kariuomenėn.

TREMTINIŲ SPAUDA APIE
. BALF

nesenai
įstoję į Miliciją 

Guard),

I

Tremtyje, Vokietijoje 
leidžiamas laikraštis ‘Min
tis’ (1948 — V — 31) api
bara tremtinius, kurie sa
vo laiškuose į Ameriką 
nepamatuotai daro prie
kaištus dėl BALF’o veik
los. Sako: ...“rašantieji 
laiškus turėtų būti santū
resni ir jaustų didesnį at- jokio pavydo, bet tik iš 
sakomj’bės jausmą ir tam 
tikrą pareigą prieš kitus 
savo likimo brolius — 
tremtinius”. Toliau rašo:

lietuviams ir tas prisidė
davo prie to, kad staiga 
tremtiniai pasijusdavo ne
tekę jokios globos bei pa
ramos iš savo artimųjų 
Amerikoje. Šiuo kart no
riu čia iškelti ir trumpai 
paliesti kitos rūšies laiš
kus, kurie rašyti gal ir be
- - - —

Sekmadienį ir pirmadie
nį, rugsėjo 19 ir 20 dd. š. 
m. įvyks LDS metinis sei
mas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoj, Norwood, Mass.

Kleb. kun. Feliksas E. 
Norbutas, LDS Akcijos 
Komisijos narys, labai 
nuoširdžiai priėmė seimą 
ir kviečia visus organi
zuotus lietuvius katalikus
darbininkus šiame seime 
dalyvauti.

Vaikų Paralyžiaus EpMeni-
ja Siaučia

i-

Hashington, D. C. — A- 
merikos Raudonasis Kry
žius suorganizavo 450 
slaugių ir jas išsiuntė į 
sritis, kuriose smarkiai 
siaučia vaikų paralyžiaus 
epidemija.

Ta baisi epidemija siau
čia North Caroline, Texas, 
Illinois, South Dakota ir 
Iowa valstijose. Kitose 
valstijose susirgimai yra 
retesni.

Estai Turėjo Savo 
Suvažiavimu

Brooklyn, Conn. — A- 
merican Estonian Society 
turėjo savo suvažiavimą 
— pirmutinį po šio karo, 
kuriame dalyvavo 3-500 
estų iš visos Amerikos ir 
Kanados. Jų tarpe buvo 
ir tremtinių. Suvažiavi
mas tęsėsi tris dienas.

Laike suvažiavimo buvo 
ir koncertas, kuriame ryš
kiai figūravo ir lietuviams 
pažįstamas kontrabaso 
virtuozas Ludvig Juht, o 
kalbėtojų tarpe, taipgi lie
tuviams žinomas prot. 
Theodore Will.

Lietuvaitės pasipuošusios tautiniais rūbais atos
togauja Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn., kur baigiant mergaičių stovyklą įvyks liepos- 
July 25 dieną Lietuvių Susiartinimo šventė 
kas. Pusė šimto mergaičių pasipuošusi lietuviškais 
rūbais atliks šventės programą.

Pikni-

CHILES PIETUOSE
— Pas banginių medžiotoją ir aukso ieškotoją

išsigelbėjo ir banginis bu
vo nudobtas.

Baigiant apie banginius 
būtų galima dar prisimin
ti apie banginio didį pa
lyginimu. Prieš keletą 
dienų vienoje Chilės upė
je paskendo keleiviais 
perkrautas laivas. Laivas 
turįs 80 tonų vežė apie 
300 žmonių. Daugiau kaip 
pusė keleivių prigėrė. O 
geras banginys sveria 120 
ir daugiau tonų. Yra ban
ginių, kurių liežuvis sve
ria apie 2 (du) tonu. 
Taigi... kiek žmonių galė
tų pavežti banginys, o ta
čiau žmogus suranda bū
dą jį sutvarkyti.

Mane domina ir antra 
tema — tai aukso ieškoji
mas, juk mano šeiminin
kas ir aukso ieškotojas. 
O aukso suradęs netoliese 
Pacifiko pakrantėse. Rei
kėję pakasti kokių 2 met
rų gilio duobę ir buvo už
tiktas žemės sluogsnis su 
auksu. Auksą nuo žemių 
atskirti, žinoma, 
daug darbo. Tam
prietaisais reikėjo tą iš
kastą žemę plauti. Vėliau 
aukso grūdelius surinkti 
į krūvą ir pagaliau ugny
je išmėginti. Tai trunka 
nemaža laiko.
— Ar daug aukso pririn

kote? — klausiu.
— Apie du kilogramus. 

Va, šitas aukso žiedas — 
parodė nuėmęs nuo ran
kos žiedą, baigdamas pa
sakojimą, — yra mano 
paties surasto aukso.
— Ar ir dabar dar ran

damas auksas?
— Žinoma. Ir dabar dir

ba žmonės. Bet menkas 
uždarbis. Dabar tenka 
ieškotis pelningesnio ama-

šeimininkas 
ir nusišypso kaip nimtir- 
dus lietuvis ir paprašo iš
gerti gurkšnelį vyno.

T. Angelaitis.

Virš 1000 kilometrų į |klę, banginys traukiamas 
pietus nuo Santiago kele- 
tai dienų apsigyvenau pas 
vieną turtingą čileną. Sa
kau turtingą, nes jis turi 
malūną, laivą, didelį ūkį, 
nemažą namą. Žmogus tu
rįs pasitikėjimą vietinių 
tarpe, nes jau tris kartus 
yra buvęs miestelio bur
mistru. Jis labai domisi a- 
pie Lietuvą, jos gyvento
jus, dabartinius vargus. 
Mūsų pasikalbėjimai vyk
sta per pietus ir vakarie
nę. Aš pasakojau apie Tė
vynę, o jis apie vietinį gy
venimą. Aš sužinau, kad 
atsiradau vietoje, kur 
randasi daug , anglies, ta
čiau nėra kasyklų, trūks
ta uosto. Nustembu suži
nojęs, kad toje vietoje 
randasi ir aukso, o Paci- 
fike esama ir banginių. 
Banginiai ir auksas mane 
labiausiai domina, nes 
prisiminiau apie tai skai
tytas įvairias knygas.

Pirmiausia klausaus a- 
pie banginių medžioklę, 
nes mano šeimininkas yra 
dalyvavęs ir rengęs apie 
50 medžioklių.

Banginių me d ž i o k 1 ei 
vykstama 
liais, kurių 
bent po 7 
prie irklų, 
vadas. Pastebėjus bangi
nį prisiartinama ir smo
giama ietimi pritaisyta 
ant ilgo lyno. Banginys 
gavęs smūgį bėga tolyn, o 
lynas išvyniojamas. Kada 
banginys pavargsta, lynu 
traukiamasi artyn ir tada 
smogiama į minkštą vie
tą keliais durklais, ku
riuos ištraukiant išplėšia
ma didelė skylė, per kurią 
išteka kraujas. Tada ban
ginys nebeišlaiko ir bai
giasi. Medžiotojai skubiai 
artinasi ir skubinasi už
siūti gerklę, kad nepri
bėgtų vandens, nes bangi
nys skęstų ir nieko nebū
tų galima padaryti, nes 
gyvulys didelis, kartais 
turi virš 20 ir daugiau 
metrų ilgio. Užsiuvus ger-

į krantą ir pirmiausia 
kerpama barzda, kuri esti 
trikampė, 2-3 ir daugiau 
metrų ilgio. Iš barzdos 
daromi šepečiai, o iš pa
ties banginio gaunama 50 
ir daugiau statinaičių rie
balų (kiekvienoje stati
naitėje po 50 kilogramų).

Paskutiniu metu mažai 
kas čia banginius beme- 
džioja, retai jų toje vieto
je ir pasitaiko, o ir pelnas 
menkesnis. Dar toliau į 
pietus medžioklė yra mo- 
derniškesnė. 
metu banginių 
se vartojamos 
Iš patrangos 
sviediniu pritaisytu ant 
lyno. Paskui lynu bangi
nys pritraukiamai prie 
laivo.

Dabartiniu 
medžioklė- 
patrankos. 

šaunama
t 
I

— Ar nėra buvę kokių jJ'l®

buvo 
tikrais

vykių banginių medžiok
lėje — klausiu šeiminin
ką.
— O taip. Vieną kartą, 

banginys, gavęs ieties' 
smūgį, pasinešė ne tolyn,! 
o tiesiog į vieną laivelį.! 
Laivelis tapo perlaužtas į; 
dvi dalis. Kitu laiveliu • 
žmonės skubinosi į pagal- 
bą, bet su laivelio liku-' 
čiais likę irklininkai ėmėi 
šaukti, kad juos paliktų’ 
ramybėje, o skubintųsi 
tvarkyti banginį, žmonės

einą į čia suminėtas gru
pes, bus sotesni ir dau
giau apsirengę, jei tuos 
pačius trupinius atitrauks 
nuo ligonio ar senelio 
burnos, ar bus daugiau 
pasirėdęs, jei atims gau
tas kelnes ar švarką iš iš
badėjusio ir visiškai nu
skurusio grįžusio karo be
laisvio?

Yra dar, tiesa, retų bal
sų, kurie nenorėtų skirti 
jokios paramos studijuo
jančiam jaunimui, kultū
ros darbininkui. Vis dėlto 
vadovaują veiksniai visai 
teisingai, mūsų besimo
kančiame jaunime mato 
naujosios Lietuvos ateitį! 
Ir tai yra visiška tiesa. 
Juk atsikuriančiai Lietu
vai taip daug truks mo
kytojų, inžinierių, gydy
tojų. Sąlygos mokytis 
tremties metu tikrai yra 
nedėkingos: perpil d y t i 
bendrabučiai, maisto sto
ka, o ką jau bekalbėti apie 
stiglių mokomųjų prie
monių! Kas dabar rimtai 
mokosi, turi bent dvigu
bai tiek padėti energijos 
ir nustoti vilties siekti 
mokslo, kaip geraisiais 
taikos metais! Juk di
džiausias nuošimtis gulin
čių džiovininkų sanatori
jose, kaip tik yra iš besi
mokančio jaunimo tarpo. 
Be to, pravartu neužmirš
ti, kad pašalpą gauna ne 
kiekvienas, bet tik tie, ku
rie įrodo savo pažangumą 
ir sugebėjimus moksle. 
Atsieit, remiami tik tie, 
kurie tikrai dirba ir atsi
dėję mokosi.

BALF tikrai turi sunkų 
ir nedėkingą uždavinį: pa
lyginus, mažą gėrybių 
kiekį paskirstyti teisin
giau ir tarp galimai di-

nepagalvojimo ar nežino
jimo tikrosios dalykų pa
dėties”.

Pabaręs kai kuriuos į- 
kyriai prašančius pagal
bos ir net užsipuolančius, 
kad BALF paramos neiš
tenką, “Mintis” toliau ra
šo:

“Bet reiktų kiek sustoti 
ties BALF vykdomu šal
pos darbu. Kaip žinoma, 
Vokietijos visose trijose 
vakarų zonose yra maž
daug 60,000 tremtinių (su 
išskirtais). Visi jie dau
giau ar mažiau yra reika
lingi paramos, tai faktas, 
kurį vienodai gerai žino 
tiek BALF tiek ir mes pa
tys. Bet tokią masę nuo
lat šelpti, deja, BALF ne
įstengia, nes turi perma- 
žai lėšų. Tik pagalvokime 
— jei kiekvienas tremti
nys gautų gėrybių tik už 
vienui vieną dolerį mėne
siui, kokia suma susidary
tų per metus, du ir tris? 
Juk tai jau beveik pasa
kiškas dolerių kapitalas!

Taigi, atrodo, kad BALF 
sąryšy su mūsų tremties 

nuodėmės ne- 
kad visą mūsų 

tremtinių bendruomenės 
šelpimą suskirstė atatin
kamomis 
pagal ] 
BALF paramą, 
eilėje į šalpą turi teisę li
goniai, seneliai, įvairūs 
paliegėliai, invalidai, nėš
čios moterys, motinos, 
mažamečiai vaikučiai, be
simokantis jaunimas. Kas 

, prašau man aUiųali: “Kvieslys yra Skirstoma ir ki-
i tiems. Ar prieš tokį gėry- 
.bių skirstymą gali turėti 

............................. Įkas prieš? Ar stipresnių 
.............................................. organizmų asmens, ar neį-

“Vienas kitas neapgal
votas laiškas gali būti 
priežastimi gilesniems da
lykams. Buvo jau rašyta 
apie piktus pavydo laiš
kus, siunčiamus žemos 
moralės žmonių Amerikos

• *

keliais laive- 
kiekviename 

žmones: šeši 
o septintasis

Juozas Kaminskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

LlmMinai dil visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Kvieslys j 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 LAISVŲ” 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, j vadovybe,

i

i

Įsigykite šią knygą! į padarė,
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kai-’ 

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

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

I
> kategorijomis, 
pirmumą gauti 

Pirmoje
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Užsakymo laj>clis 

iškirpti
“DARBININKO” ADMINIJH RACIJAI:

Pridedamas (a) $.....
j Laisvę”........... knygų.

Kam .......................
Adresas ................

dėsnio skaičiaus žmonių. 
Tiesa, kartais, pasitaiko, 
kad gėrybių skirstymo 
komisijos nevisai tinka
mai atlieka savo darbą, 
pasitaiko vienur kitur ko
kio šališkumo ar neobjek
tyvumo gėrybių skirsty
me, bet tai išimtini atsi-| 
tikimai. Į visą tą gėrybių | 
skirstymą negalima žiūrė-; 
ti grynai savanaudiškom 
akim, atseit, jei aš nieko 
negaunu, tai dėl manęs 
gali ir nebūti BALF’o.

Tremtiniai visada minės

NUO ŠEŠTOS IKI SEPTINTOS

šaukti LONG DISTANCE

■A ŽMONES daugiausiai būva 
namie tarp 6 ir 7.

su pagarba ir dėkingumui 
BALF’o vardą.” |

/

-A- NAKTIES RATOS prasideda nuo 6 p.m.

★ GREITESNIS PATARNAVIMAS 
vakaro skubą.

NEW ENGLANO TELEPHONI 

AND TtLIGRAPH COMPANY



Antradienis. Liepos 2G d.. 19-tS— D A R B IN I N H A S

DARBININKAS
(THE WORKER)

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa aecond-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Sectlcn 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly ________ ___ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly _____________  $5.50 ______ ______
Foreign once per weeh yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 j

DARBININKAS
366 West Broadway,

Telephone SOuth Boston 8-2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams .... !
Užsieny metams ........................ $5.50

ČEKISTŲ AUKOS RAINIŲ MIŠKELYJE įTėvEkės Vaizdai

rastas 
kapas.

Vos karo audrai praū- 
ižus, per visą Žemaitiją 
'žaibo greitumu nuaidėjo 
|žinia, kad netoli Telšių, 
i Rainių miškelyje 
naujas didžiulis
'Atkasus, rasta 73 buvusių 

$3.oo Telšių kalėjime politinių 
i kalinių lavonai. Buvo aiš- 
iku, kad yra bolševiku en- 

South Boston, MaSSJ>tave?ist’1 ,.K,i'1I-S
Ikarui tarp SSSR ir Vokie- 

’. tijos, pasitraukdami 
į Telšių pasistengė 
politinius kahnius 
leisti, het negirdėto

Tokia antrašte prabilo tremtyje išeinąs

• v13 
visus i 
rena-i 
žiau- 

’rumo būdais ir priemonė
mis ru’a^ku'ti. kad atli-

> savo “kilnų” ir “did
vyrišką” darbą dėl tėvo ir! 

Į mokytojaus i - - - - —

Tokia antrašte prabilo tremtyje išeinąs Eltos į 
Biuletenis. Mūsų išvietintieji tautiečiai, įkalinti, bri- fcug 
tų, amerikiečių ir prancūzų zonose (apie rusų zoną 
nė kalbėt netenka), mėgina pasiekti pasaulio sąžinę, 
kad ji atsižvelgtų į žmogaus teises, brutališkai pa
neigtas “pažangusiame” XX-tam amžiuje. Dėja, į jų 
šauksmą užkemšama ausis. Pasaulio sąžinė — viešo
ji opinija — “Šiurpiai atbukusi”...

Vienas autorius M. F. Potter straipsnyje apie pa
bėgėlių atrinkimą (screeningus) šitaip rašo:

“Pasakoja, I
Charner, 1855 m. Krimo karo metu užkariavęs Jai- aiLUS ^1VLUVUS ŽCU1CS 
tą^ atsisakė priimti baimės apimtų gyventojų jam siū-jvaikus> iš visos Žemaitijos 

tinamas. Nepraėjo nė šimtmetis, ir demokratinių Va
karų vadai, pasikeisdami gėlėmis su maršalu Stalinu,! džius,

3
'vo saviškių bei artimųjų 
'tame pačiame miškelyje 
pašarvoti ir vėliau su di
džiausiomis bažnytinėmis 

i iškilmėmis, dalyvaujant 
daug tūkstantiniai žmo
nių miniai, perkelti į Tel
šių parapijos kapines. Iš 

J jų 3-jų palaikai buvo iš
vežti į Alsėdžius ir ketvir
tojo į Pavandenį. 69 kan
kinių palaikai paliko Tel
šiuose, 67 palaidoti ben
drame kape, o V. Pabar- 
čiaus ir Korzos atskirai, 

; viename kape. Taip norė
jo jų žmonos.

Nieko nelaukiant -buvo 
sudarytas komitetas, ku
ris menininkų ir inžinerių 
nurodymais, sutvarkytas 
bendrasis kapas ir pa- 

; skelbtas konkursas pada
rymui plano paminklinės 
koplyčios statymui. Buvo 
patiekta keletas konkur
sui planų. Jury komisija 
rado du planų tinkamus. 
Vienas buvo numatytas 

j pastatymui kop 1 y č i o s 
Į kankynimo vietoje, Rai- 
jnių miškelyje, o kitas ka
puose į kurią buvo mano
ma perkelti kankinių pa
laikus. Paminklams staty
mui aukos plaukė ir pra
dėti paruošiamieji darbai, 
bet vėl atslinkus rytų pa
baisai, viskas laikinai li
ko sustabdyta.

Išaušus naujam Lietu
vos Nepriklausomybės ry-

ir viršukaulio srities. • beržas, senas krybus,
Smagenys išbėgę. i

5) Aleksandravičius Jo- Tebevaidenas man akyse 
nas, Kalnėnų kaimo. Visas;Ar u‘ nakt,s ar u‘ d,ena~ 
veidas ir kūnas sudaužy- Menu, sodne, kai sirpo vyšnios 
tas buku daiktu, stiprus ’ Raudonais rubino lašais, 
kraujo išsiliejimas po odą j Dabar tik svajos mano grįžta 
kituose audiniuose. Tarp 
pakaušio kaulo ir viršu- 
kaulio yra skylė 15,8 cm. 
Smagenys išbėgę. Lyties 
'organai sumušti buku 

gilumą • daiktu, stiprus kraujo iš-

protokolo iš-dama keletą 
traukų:

1) Čiuzas 
Telšių. Pilvo 
sumušimo žymės. Ant kai
rės kojos žemiau sąnario 
smūgis, 
išsiliejęs. Abi rankos už- 

Į pakalyje
galvos kiaušo siūlės 
trukusios, trūkimai 
siau ovalinės formos, žon
duojant (žaizdų u 
matuojant) matiklis lais-įsiliejimas, 
vai eina per visą kaukolę,! 
smagenys sumaiš y t o s.
Paakiuose mėlynė.

2) Kavolis 
pažino brolis 
sas galvos

Antanas iš 
ir kiūtinės

žaizda, kraujas

surištos. Visos 
su
pu-

Petras (at- 
Matas). Vi- 
kiaušas su- 
deformuotas.

Skrajoti tėviškės laukais... 
O tie takeliai kūdikystės 
Dar vis vaizduotėje gyvi, 
Kaip amžini žiede i nevysta 
Ir čia po audrų dangumi...
Dar vis regiu tėvelį savo

6) Butkevičius A lfonsas į Beeinantį ežia rugių, 
iš Kaunatavo. Pažabotas Mfcnu kaiP šalvs* > linSavo 
arkliniu raiščiu, dešinė a-, Beglamonėdams varpas jų. 
kis išdurta, galvos kiail-Tebegirdžiu kai jis kartojo: 

muotas. Kaktnip ir na-l 
kaušyje durta žaizda 2,3' 
cm. Žaizdos kraštai nely-l 
gūs, zonduojant eina. Su-, 
mušimo žymės pastebimos 
ypač kairės akies smilki
nyje, krūtinės šone ir kai
rėje kojų srityje.

7) Gužauskas Panas iš Išaugo smėlio kapas, kryžius, 
Telšių. Rankos surištos'Ant kapo sužydėjo gėlės — 
užpakalyje. Galvoje tarp Tėvelis jau namon nebgrįžo... 
smilkinkaulio_ ir kailės au-. q a^, klajūnas šio pasviečio 
sies yra skylė 8,8 cm. pro>Dar nežinia kur nukeliausiu? 
kurią veržiasi smegenys. tėviškėlės saulė švies man— 
Kaulai sulaužyti. A pati-Į Ar žemėj svetimoj vergausiu?., 
nis žandikaulis sudaužy- j

| Tiktai vaizdai mielos gimtinės,
1 Neatpažintieji dar dau--Takai jaunystės išbėgioti 
I giau sužaloti, kaip pav.'Man teikia vėl vilties ugninės

! kis išdurta,
šas ir visas veidas defor-1

, _ ... ^ta;mo^ar'i triuškintas ----------------
į bes, kad h us jam ištiki- jg galvos dešinės pusės 
.mais ir paklusniais tar- ^arp kaktikaulio ir smil-
nais ir kad patenkinus sa
vo iškrynusią vaizduotę ir 
sadistinius norus bei jaus- 

, _ . ■ mus su malonumu ir
kad prancūzų admirolas. Leonard į džiaugsmu šiuos niekuo 

Krimn karo užkariavo ^- nekaltus LietUVOS žemės

lomus milijonus, bet davėsi gėlių puokštėmis suminkš-1kampų surinktus ne kaipo! 
' nusikaltėl i u s: žmogžu-!

karų vadai, pasikeisdami gėlėmis su maršalu Stalinu, džius, plėšikus, vagius, 
sutiko jam padovanoti milijonus baimės apimtų žmo- ^ęĮ u’^ ^aį tad iie buvo 
nių... Viešoji opinija, d----- ~ -------’-j-------------
žiauriai yra pažeisti nepajudinamais paskelbtieji 
principai, buvo jau perdaug apatiška intelektualiai ir 
abejinga moraliai, kad galėtų į tai reaguoti”...

Toliau autorius smerkia demokratijų su komu
nizmu susibičiuliavimą, kurs sudarė nejaukiai dvi
prasmę pabėgėlių padėtį ir “nelaimingos atminties 
prokomunistinę UNRRA’os praktiką”.

“Gal ateis diena, kada repatrijuotieji galės pasa- 
kyt! ir paskelbti, katp velke garsieji UNRRA °s seree- gal5tų paiiOdyti, kaip jie mes. Lyties

dar nė jiesusivokdama, kaip jįe^uvįa^ kaxĮ buvo prakti- 
į kuojantis katalikai ir, 
|kad nesutiko garbinti atė- 
ijūnu, Lietuvos pavergėju 
peršamąjį “dievą” Stali- 

;ną.

iĮ
i

— Laukuos, kaip rojuje, gražu,
Kaktoje ir pa-1 — Aš ne poetas—aš artojas,

— Bet žemės balsą aš girdžiu.
— Aš suprantu žolynų kalbą
— Kuomet juos žadina aušra 

į — Girdžiu jų tylutėlę maldą
— Kai leidžias saulė kruvina...
Dabar... toli, prie Nemunėlio,

kinio kaulų yra nelygiais 
kraštais žaizda. Iš nosies 
ištekėjęs kraujas. Oda nu
lupta. Smagenys ištryškę, 
Ties dešiniu lūpų sujungi
mu yra durtos dvi žaiz
dos 10 cm. gilumo. Šone 
iš dešinės pusės po ranka 

j yra mušimo žymės. Apati- 
i nis žandikaulis sutriuš
kintas. Lyties organai su
mušti, kraujas išsiliejęs. 
Rankų galūnės nušutintos 
ir nubružuotos. Lavono 

■ dėmės stipriai išreikštos.
3) Bubėlė Stepas iš Al-;pažymėtas Numer. 53: — Su vėtroms-audromis kovoti! 

sėdžių. Lavondėmės stip-1 “Liežuvis perplėštas. Kai-, jr vėliai grįžt į savo kraštą 
riai išreikštos visame kū- rėje pusėje krūtinės yra. Ankstybą laisvės ryto metą,riai išreikštos visame kū
ne. Lupasi ir maciruojasi plėšta žaizda 15,25 cm.1 Užkąst tenai tremtinio naštą,Nors iš šių kalinių gy

vųjų tarpe neliko, kurie į abiejų kojų sumušimo žy- kraštas žonduojant 20 cm. 
į organai su- Taip pat žaizda iš

krūtinės yra t Ankstybą laisvės ryto metą,
. 11; os: I. ............................ ...

kitos
ningai. Tiesa, tarp pabėgėlių buvo užsimaskavusių fouvo kankinami, bet apie mušti, kraujas išsiliejęs, pusės. Iš kairės pusės že- 
vokiečių kolaborantų, net karo nusikaltėlių. Tačiau gįų 73-jų kankinių nužū- Smakras priveržtas prie miau duobelės nelygiais 
aš turiu galvoj ne tuos atskirus atvejus, bet plačiąją dymo žiaurumus duoda kaklo, pažabotas raiščiu, kraštais durta žaizda 15 
masę vyrus, moteris ir jaunuolius, trokštančius at-.vert;ParOS dokumentinės liežuvis iškištas, apatinis cm. gilumo. Antra žaizdavertingos dokumentinės 
gauti žmogaus vertingumą, darbo laisvę, laisvę reikš- medžiagos medicinos gy
ti savo pažiūras ir praktikuoti savo tikėjimą. Tuo dytojų espertyzės proto-1 
tarpu tikėkim, kad tie, kurie narsiai kovoja tai jų kolai. Jie savo laiku buvo 
laisvei išgelbėti ar atgauti — jų skaičius kasdien au- išstatyti Raudonojo Tero- 
ga jų skurdo mosto* planuoja kelius, vedančius į ro paradoje. Vėliau jie bu- 
daug teisingumo ir šiek tiek meilės”. 1 vo paskelbti “Žemaičių

Taip, tai džiuginantis reiškinys, kad vis daugiau žemėje” 1941 - 1942 ne
atsiranda geraširdžių žmonių, ypač žurnalistų, kurie taįs jr buvo išleista atski- 
lankydami išvietintųjų stovyklas, aprašo jų skurdų,ra knyga, kurioje buvo 
gyvenimą, ištraukia viešumon “globotojų” kietašir- smulkus kiekvieno kanki- 
dystę, savanaudiškumą, o net kai kuriais atvejais ir pįe gyvenimo aprašymas 
kriminališką pataikavimą rusams, priverstinai grą- nuotraukos prieš sulaiky- 
žindami nelaimingus pabėgėlius į bolševikų okupuo- mą, kalėjime, 
tus kraštus. Ir taip: “pervažiavus Italijos - Austrijos vietoje ir L __ 
sieną, amerikiečių organai patikrinę traukinį, rado, vaizdai liečiantis

nio gyvenimo aprašymas

»

Suklupt prie brangio tėvo kapo.
Pr. Lembertas.

pasakyti apie jų iki mir
ties išgyventus žiaurumus 
kalėjime ir mirties vieto
je, bet ant jų kūnų palik
tosios žaizdos parodo tik-

liežuvis iškištas, apatinis cm. gilumo. Antra žaizda
žandikaulis nuverstas že- prie peties 5,10 cm. eina 
myn, kairioji akis atdara, peties sąnario iš priekio. __________ ______
Tarp viršūkalnio, pakaus- Trečia žaizda iš užpakalio ruosius NKVD darbo vai

sius.
Šių Lietuvos didvyrių, 

Žemaičių krašto kankinių

kaulio ir smilkinio kaulo 33 cm.
yra aštriais nelygiais kra-! Neatpažintas lavonas, 
štais žaizda 8 cm. Smage- pažymėtas numeriu 72: 

• nys išbėgę. !
4) Balvočius Povilas iš mušta. Nuo rankų lupasi 

Kulių valsčiaus. Įvairaus 
dydžio sumušimai ant lie
mens ir apatinių galūnių 
pilvo srityje, visa kauko
lė deformuota, dešinėje

Nugara smarkiai su-, paiajkai po nuodugnaus

kankinimo
šiaip įvairūs kiaušo pusėje skylė 15-10

_ _ . _. _____ ________ 1 kanki- cm. apimanti dešinės pu-
kad labai didelis vežamųjų į Rusiją skaičius kelionėj nius. Dėl aiškumo paduo- sės kaktikaulį, smilkinio

tui, vėl rinksis lietuvių 
kartų kartos per šimtme
čius prie šių didvyrių - 
kankinių kapo ir žemai 
lenks galvą kaipo prieš 
dvidešimto amžiaus žiau
rumo aukas, maldaudami 
Aukščiausiojo, kad saugo
tų Tėvynę nuo priešų bai
siųjų. Jonas Ervydis.

Žmogus nematąs gero 
kituose yra pats nedoras.

Mes patys galime pasi
rinkti altorių, ant kurio 
aukosimės — ant savimy
los ar ant Dievo ir artimo 
meilės altoriaus.

Fr. Ozanam.

gydytojų bei ekspertų ap
žiūrėjimo ir surašymo a- 
tatinkamų protokolų: bu-

oda. Kairiojo kirsnio 
piauta žaizda 4,4 cm. Ran
kos surištos užpakalyje. 
Galva sudaužyta, kankolė 
sutriuškinta. Apatinis ir 
viršutinis žandikaulis su- 
piaustytyti. Iš burnos vi
daus su durtuvu išmaišy
ta gerklė. Liežuvio nėra, 

ir nosies žaiz-

BALF METINIS SEIMAS

buvo nusižudę pasismaugdami”. Į L£t gvin,lc.
Prof. Brazaitis rašo: “Tokį intensyvų kultūrinį toji diena ateis? Tremtiniai to nežino, bet jų kultūri- Tarp akių i 

gyvenimą išugdė lietuvių tremtinių dvasia. <Tio ------------------------------------------------j-

skursdami ir kentėdami pasiryžę išlaikyti savo žmo
niškąjį vertingumą. Jie pasiryžę vertingai atstovauti tinių raštų gausumas. Gyvendami neįmanomai sun- bet ir iš tų galima matyti 
savo tautai, atsidėkoti savo šeimininkams, — pasiry- įkiose sąlygose, jie veikia lyg normalioj aplinkoj Lie- ir suprasti kaip žiauriai 
žę savo vertingumu užsitarnauti, kad sulauktų die-^uvoje. Jie šaukte šaukia į pasaulio sąžinę: “Ir D P jie buvo kankyti kol am- 
nos, kada jie nustos nešioję DP vardą ir turės teisę į yra žmonės! Kam juos brutaliai kankinate?” Į tai pa- žinai sustojo širdys plak- 
kiekvienam laisvam žmogui daromą pagarbą. Kada .šaulio sąžinė atsako — kukliu tylėjimu. K. ti. Nors jie mums negali!

Jie net nis dinamizmas pagrįstas šitąja ateities viltimi”.
i Kad tai ne tušti žodžiai, liūdyja stebėtinas trcm-

I 
I

da.
Tik keletas ištraukų,!

Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

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

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

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

26.
Liaudies Švietimo Pobūvis
Išvogimas ir likviduotė tokio stambaus 

komisaro kaip Nachalskis padarė bolševi
kams griausmingo ir slegiančio įspūdžio. 
Jau nebežinota nė kas daryti. Juk buvo pa
skelbta, kad partizanai jau likviduoti, tik 
belieka kiek pakrikėlių išgaudyti, ir štai ko
kia pasibaisėtina staigmena. Dėl Nachals- 
kio asmens daug nesisielota. Jis buvo nepa
kenčiamas nachalas, pasipūtėlis ir visiems 
įkirėjęs šnipas. Taigi jo likviduotė atnešė 
čekistams lengvesnio atodūsio. Bet kaip gi 
su likusiais komisarais? Juk ir jiems pana
šus pavojus gręsia. Tarsi koks vanagas neži-’ 
nia iš kur nutupia į vištų būrį ir nešasi pir
mą pasipainiojusią auką. Gal geriau visai 
neberzinti tų baisingų partizanų. Tačiau 
griežtas Maskvos įsakymas verčia juos lik
viduoti. Įsakymas su rūščiu papeikimu ir nu
rodymu, kad reikia liaudis komunistiniai 
auklėti, įskiepinant gyventojams marksizmo 
pradus ir brukant jiems įsitikinimą, jog va
dinamieji partizanai tai papraščiausi bandi
tai, ardą legaliai nustatytą valdžią ir drumš-

čią žmonių ramybę. Tad reikia organizuoti 
liaudies švietimo kursus, kuriuose, greta 
dėstymo Markso, Lenino .ir Stalino mokslo, 
būtina sukurstyti proletarus prieš buržujus 
ir banditus, žodžiu, nustatyta pravesti dvi
gubas vajus: komunistinio liaudies švietimo 
ir klasių kovos.

Prieš Maskvos įsakymą eiti neįmanoma, 
tad nurodyti vajai norint nenorint teks pa
daryti. Pirmiausiai nusistatyta pravesti 
švietimo vajų, kaipo lengvesnį. Jei .jis pasi
seks, tai ir antras klasių kovos vajus, geriau 
pavyks. Liaudžiai šviesti paskirta šie komi
sarai: Obmanskij, Zadnickij, Zavoniaika, U- 
diralskij, Bezduškin ir Pustiakov. Ta apšvie- 
tos komisija savo pobūvį nustatė laikyti ne
tolimoj nuo miesto vietovėj, kad prireikus 
pagelbos, būtų galima iš miesto greičiau pri
sišaukti. Apskritai manyta, kad pagelbos 
nebe reiks, nes komisarams duota gausi ap
sauga iš civiliškai apsirengusių čekistų. U- 
niformų tiksliai vengta, kad pobūvis atrody
tų savanoriškas be jokio valdžios įsikišimo. 
Tai padaryta vien akims apmuilinti, nes į 
mitingą faktinai varu buvo suvaryti apylin
kių kaimiečiai. Tiek žmonių sutraukta, kad 
minia nebe tilpo mokyklos salėje, ir didžiu
ma lauke stovėjo. Kadangi tai buvo vasaros 
metu, tai lauke stovintieji geriau laimėjo, 
nes turėjo tyro oro ir galimybės kiek lais
viau atsiliepti, bet tai buvo pavojinga, nes 
visur landžiojo valdžios šnipai.

Mitingą atidarė komisaras Obmanskij,

geriausias komisijos kalbėtojas ir mikliau
sias ginčų vedėjas. Tiesa, ginčų nesitikėta, 
nes suterorizuoti valstiečiai nebeišdrįs kal
bėtojams prieštarauti. Jau visi Lietuvos gy
ventojai žinojo, kad Sibire yra ledas, badas, 
nuolatinis kelių metų merdėjimas ir — klai
ki mirtis.

Visa tai omenėj turėdamas, komisaras 
Obmanskij jautėsi kaip gaidys ant savo 
mėšlyno, ir lygiai kaip gaidys, kalbėjo daž
nai užsimerkdamas. Kažkas yra pastebėjęs, 
jog gaidys dėlto gieda užsimerkęs, kad savo 
giesmelę atmintinai moka. Taip pat plačiai 
yra žinoma, kad visi mikiniai - kalikai savo 
pamokas užsimerkę atbarabanyja. Tuo pat 
dėsniu ir Obmanskis kalbėjo dažnai prisi
merkdamas. Ir daugelis klausytojų užsimer
kė, dalinai dėlto, kad užsikrėtė Obmanskio 
pavyzdžiu, bet daugiausiai dėlto, kad komi
saro kalbą ir jie atmintinai žinojo. Lengva 
komunistų kalbos atmintinai išmokti. Jas 
kala per dienas ir naktis visur esanti bolše
vikų propaganda — mokyklose, teatruose, 
koncertuose, vaikų darželiuose, dirbtuvėse, 
kalėjimuose, prieglaudose, mitinguose, poil
sio vietose. Jos skamba ore per garsokal- 
bius, jomis nulipintos visos tvoros, sienos, 
išeinamos vietos. Jos seka žmogų tampriau 
ir įkiriau už šešėlį, šešėlį tamsa nuslopins, 
nuo bolševikų propagandos nėra išsigelbėji
mo. Jos sausumas ir tapatumas nervus į de
speraciją įvaro. Visuomet ta pati nuobodi, į 
šlamštą nudėvėta, visam pasauliui žinoma

pasaka.
Savo uždavinį Obmanskis šimtprocenti- 

niu tikslumu atliko. Nuo reikiamojo teksto 
nevienu sakiniu nenutolo. Nuo Markso pra
dėjo, Leninu pataisė, o Stalinu tiek patobu
lino, kad didesnei tobulybei vietos nebeliko. 
“Kryška, da i vsio tut”. Dangtis, ir baigta. 
Kaip gi namo statybą aukščiau išvesi, kad 
jau namas stogu uždengtas? Belieka tik su 
dideliausiu malonumu ir komfortu jame ap
sigyventi. Tačiau tų rojaus namų gyvento
jams primenama, kad būtų verti tokia ne
girdėta laime naudotis. Čia eina ilgas išskai
čiavimas Sovietijos piliečių pareigų. Atmin
tinai tą sudėtingą litaniją atbūbnyjęs, Ob
manskis jau iš savo galvos šį klausimą pa
statė:

— Kas sakys, kad Sovietų Sąjungoj gy
venti negerai?

— Aš sakau, kad negerai, šešku atsiduo
da, — pasigirdo iš minios balsas.

Komisaras Zavoniaika, supratęs tą kaipo 
savo asmens įžeidimą, piktai šūktelėjo:

— Kas išdrįso taip atsiliepti?
— Vagie, kepurė dega! — atsakė tas pats 

balsas.
Žinantieji, ką reiškia Zavoniaikos pavar

dė, triukšmingai nusikvatojo. Net pats Ob
manskis šyptelėjo. Komisaras Zadnickij už
tarė Zavoniaiką.

— Kaip gi taip, tovarišč Obmanskij? Ko
dėl nesudraudi to chuligano? Juk tai skan
dalas, kontrrevoliucija.



Antradienis. Liepos 20 d., 1948 DARBININKAS

JUDO PE DI» MIS
Netoli Žemaičių Kalvarijos. 

Sedos valsčiaus ribose, ant 
Varduvos upės kranto stovėjo 
senas, stambus ir turtingas li
kis. kuriame gyveno ir pavyz
dingai šeimininkavo S. L. Jis 
apylinkėje buvo žinomas kaipo 
geras, patyręs ir tvarkingas ū- 
kininkas, bet sykiu buvo žino
mas kaipo atkaklus bedievis ir 
girtuoklis. Pas jį sustodavo pa
žįstami ir nepažįstami, bet vie
nos idėjos žmonės, kurie po 
priedanga įvairių viešų vakarų, 
vaidinimų bei gegužinių dary
davo plataus masto susirinki
mus, kuriuose aptardavo eina
muosius reikalus ir nustatyda
vo gaires. Tai buvo anų laikų 
“pažangiųjų” savotiškas cent
ras.

Vyriausis sūnus ir jauniausia 
duktė baigė aukštuosius moks
lus. Šis sūnus, kaipo kairiųjų 
pažiūrų žmogus. pirmaisiais 
Lietuvos Nepriklausomybės 
metais (1918 ir 1919) aktyviai 
dalyvavo bolševikų eilėse: kaip 
valsčių komitetų organizato
rius ir mitingų ruošėjas. Be to. 
1920 met. buvo Telšių miesto 
ir apskrities komunistų komi
tete, kaipo to komiteto sekre
torius. Su jo parašu išleista ke
letas bolševikiškų vietos gyven
tojams privalomų įsakymų. 
Tais pačiais metais, kada bol
ševikai savanorių buvo vejami 
iš Lietuvos ir jis drauge su bol
ševikais iš Telšių pasitraukė. 
Vėliau jis buvo žinomas kaipo 
socialdemokratų vadas ir buvo 
kurį laiką Šiaulių miesto bur
mistru, vėliau ligonių kasų ve
dėju. Dabartiniu laiku jis yra 
tremtyje, o šeima liko Lietu
voje.

Jauniausis sūnus liko jokios 
mokyklos nebaigęs, bet nuo pat 
jaunystės dienų aktyviai dirbo 
kairiųjų tarpe. Jis paveldėjo 
savo tėvų ūkį. Jis buvo blogas 
ūkininkas, girtuoklis ir pasko-

iškalbą bei orientaciją, nesėaė-
jo rankas nuleidęs, bet ėmės 
darbo, žinomai tokio, kuris bu
vo ne sunkus, bet jielningas.

Zem. Kalvarijos miestelyje 
veikė ŪKininkų smulkaus kredi
to draugija (bankelis) ir ranki
nė pieninė. Viena ir kita įstai
ga buvo vedamos ir tvarkomos 
sąžiningų ir darbščių žmonių, 
kurie turėjo pasitikėjimą ir 
gerą vardą ne tik pas vietos 
gyventojus, bet ir pas valdžios 
vyrus, kurie tvarkė ir prižiūrė
jo tokias organizacijas. Šios į- 
staigos buvo sąžiningų ir tvar
kingų žmonių rankose ir kas 
metą davė gražaus [>eino.

Nors J. O. matė ir suprato, 
kad jam būtų tose organizaci
jose pelninga ir šilta vieta, bet 
žinojo, kad jam bus duris už
daros. Todėl jis pradėjo orga
nizuoti panašią antrą smulkaus 
kredito draugiją (bankelį). į 
kurią susispietė visi vietos ir a- 
pylinkės kairiųjų pažiūrų žmo
nės. Nors šis bankelis buvo 
pradėtas organizuoti su ge
riausiomis ir didžiausiomis vil
timis. bet gyvenimas nuvedė 
savais keliais. Valdžia nerėmė 
ir kreditų neskyrė. o žmonės 
savo sutaupų nedėjo. Ir taip po 
kelių vargingų ir nustolingų 
gyvavimo metų su nuostoliais 
baigė savo dienas. Nuostolius 
turėjo padengti nariai.

Sykiu su bankeliu pradėjo or
ganizuoti ir garines pieninės 
statybą. Nors labai sunkiai, bet 
darbas ėjo pirmyn. Valdžia rė
mė ir skyrė statybai bei maši
nų pirkimui ir jų įrengimui ga
na dideles pinigų sumas. Čia J. 
O-lis ‘ dirbo” taip, kad po ku
rio laiko jam pasisekė rankinę 
pieninę likviduoti, žinomai, tik 
su valdžios pagalba. Po kelių 
metų jo “veikimo”, valdžios or
ganai atkreipė į jo darbą ir 
tvarką savo dėmesį. Prasidėjo 
revizija po revizijos, suėmimai, 
tardymai ir galu gale teismas

Šis naujas išradimas vadinasi lekiančioj! ‘channei wing plane’. Bu
vo nesenai išbandytas ir sėkmingai paleistas operavimui Hagerstown, 
Md. Ji sveria 1,000 svarų ir skrenda 30 milių per valandą.
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Rugpjūčio 15 d., Žolinėse, 
KENNEBUNK PORT, MAINE 

Paminklinio 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 

Vienuolyno ir Koplyčios 
Iškilmingas

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos Anglijos Uetuvig Diena

lintų pinigų negrąžinti mėgė
jas. Vyriausia duktė tai pat įtarė savo galutiną ir paskutinį 
bemokslė, bet aktyvi kairiųjų'žodį. J. O-Iis gavo 18 mėnesių 
tarpe darbininkė, kuri liko pas sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
tėvus. Savaimi buvo visiems'grynais pinigais dar sumokėti 
aišku, kad jai teks tėvo ūkį pa- pieninei už padarytus nuosto- 
veldėti. Todėl ne vienas apy-‘lius apie Lit. 25.000. Žmonės 
linkės vyras suko ir laužė sau kalba, kad tik dalis nuostolių
galvą, kaip pasipiršus. kad lai- pieninei teatlyginta, nes O.
mėjus jos ranką. Tuo tarpu mokėjęs taip gerai paslėpti,
nuo Salantų jaunuolis J. O-lis kad ir geriausi ekspertai - žino-
visu smarkumu pradėjo jai vai negalėję susigaudyti ir tik- 
pirštis. Tėvas pastebėjo ir savo'sliai nustatyti kiek kur buvo 
dukrai pareiškė, kad ūkis ir padaryta išlaidų.
visas turtas būsiąs jai atiduo-į Šalę bankelio ir pieninės J. 
tas tik tada, jei ji ištekėsianti O. dirbo ir šiaip “visuomeninį” 
už bedievio vyro. J. O., matyti darbą. Buvo vietos šaulių būrio 
buvo paveiktas savo mylimo-‘kurį laiką vadu, bet dėl nešau- 
sios. nustojo lankyti bažnyčią disko veiKimo liko iš šaulių tar- 
ir iš praktikuojančio kataliko po pašalintas. Be to, jis uoliai 
liko aršus bedievis. Ir tokiu ir nuoširdžiai dirbo ir organi- 
būdu laimėjo savo mylimosios zavo liaudininkų partiją ir val- 
ranką ir liko stambaus ūkio stieeių sąjungą. Buvo vietos 
valdytoju. Iš prigimties būda- valščiaus bei apskrities tarybų 
mas gabus ir turėdamas gerą nariu. Taipgi buvo ir tiltų sta-

tymo rangovu. Be to, dažnas 
buvo restaranų svečias, gerda
vo ir vaišindavo draugus bei 
pažįstamus. Pinigų nesigailėjo 
ir jų apščiai turėjo. Buvo dide
lis įvairių kelionių bei ekskur
sijų mėgėjas. Vienais metais 
vien į Kauną kelionių išlaidų 
iš pieninės kasos padaryda ap
valus skaičius Lit. 2000, —su
moje.

Jo uošvis Žem. Kalvarijos 
miestelyje turėjo namą ir že
mės sklypą. Namas ir sklypas 
buvo išnuomuotas, kur buvo į- 
rengtas motoru varomas malū
nas. Po kurio laiko iš malūno 
nakties metu kilo gaisras. A- 
part malūno ir gyvenamo na
mo dar sudegė 4-rių kaimynų 
gyvenami namai. Iš viso apie 
10 trobesių. Padaryta už dau
gelio tūkstančių litų nuostolių. 
Buvo apdraustas tik malūnas 
ir gyvenamas namas. Vienas ir 
kitas labai brangiai įvertintas 
ir tai apdraustas. Kiti trobe
siai neapdrausti.

1940 metais, kada bolševikai 
pirmą kartą okupavo Lietuvą. 
J. O-lis okupantus pasitiko su 
išskėstomis rankomis. Nieko 
nelaukdamas ėmė viešai ir ak
tingai veikti kaipo senas bol
ševikas. Papuošęs raudonu kas
pinu savo krūtinę per mitingus

Lietuvos Generalinio Konsulato New I
Yorke Paieškomi Asmenys:

MASELSKIS, Juozas ir 
Pranciškus, kil. iš Juodaičių v., 
Šiluvos apylinkės.

MENKAITIS, Pijušas, iš Už- 
balių km., Pajevonio vi., Vilka
viškio ap.

MIKLUŠAITfi, Ona.
MIKLUSIS, Morkus, žmona 

Ona ir vaikai Ona ir Pranas, 
Philadelphijoje.

MIKŠYTĖ, Zosė, duktė, Ba
joraitės.

MITZKUNAS, iš Raseinių a.. 

Bet jo pasiūlymas ir sumany
mas buvęs atmestas todėl, kad 
siūlytojas buvęs ne tik buožių 
kilmės, bet ir stambus žemval
dys su nutukusiu sprandu ir 
dideliu pilvu. Praūžus karo au
drai, paaiškėjo, kad O-lis norė
jęs likti būsiančiojo cholkozo 
'valdytoju, kad svetimu darbu 
ir turtu būtų galėjęs šiltai ir 
sočiai gyventi.

Vokiečių okupacijos metu jis 
ramiai sėdėjo'savo ūkyje, turė
damas geras pažintis su vokie
čiais pareigūnais, jautėsi sau
gus ir laukė iš rytų išlaisvinto
jų. Jonas Ervydis.

turįs brolius Antaną, Joną ir 
Jurgį ir seserį Moniką.

NEVEDOMSKAITĖS, Elz
bieta ir Pauline, iš Biržų ap.

NEVERDAUSKAS, Kostas, j 
iš Telšių ap.

NEVERDAUSKAS, Vaclo
vas, iš Telšių vi., ir jo vaikai.

PALTAROKAITĖ, iš Vien- 
žindžių km.. Biržų ap.

PAPLAUSKAITĖ, Marija, 
kil. iš Vaiguvos m., Raseinių 
ap., gyvenusi pas Sezeniaus- 
kus, Kelmės vi., Raseinių ap., 
ištek, pavardė nežinoma.

PATKAUSKAS, Jonas ar 
Mykolas, gyv. Washingtone.

PAULAUSKAS, Vincas, s. 
Vinco, gimęs Amerikoje, gyve
nęs pas tūlą Leoną Povilaitį.

PAULIUKONIS, (Pauliuko- 
niai), iš Kunigiškių km., Tau
jėnų - Deltuvos - Ukmergės v.

PETEREIT, Max, iš Anužių 
km., Pagėgių ap., gyvenęs 1298 
Brook Avė., tur būt New Yor
ke - Bronx.

PETERSON - Stiklakytė, Ju
lija.

PETRAITIS, s. Knaučiūnai- 
tės - Petraitienės.

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

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

2:00 P. M. — Šv. Antano Vienuoly no 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. — Lietuviu 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!
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Ligi pasimatymo Kennebunk Port’e, Maine
LIETUVOS PRANCIŠKONAI. £

____________________________________

PETRAUSKAS, Kazimieras 
ir Stanislovas, s. Jono ir Onos 
Gaižauskaitės, iš Kauno ap., 
Seredžiaus vi.

PISKARSKIS, Edvardas.
PITKŪNIGS. šeima, kilę nuo 

Karaliaučiaus, vėliau atsikėlę į 
Šilutės apylinkę.

POCAITIS, iš Kirklių km., 
Sedos vi., Mažeikių ap.

POVILAITIS, Leonas.
PRABULIS, Andrius, Jonas 

ir Juras, iš Punsko vi., Seinų a.
PUZINAITĖ - Braze, Ona, iš 

Žeimelio vi., Šiaulių ap.
RAMANAUSKIENĖ - Ben- 

daravičiūtė, Ona.

RAŽAITIENĖ - Baltrušaity
tė, Adelė, d. Vinco ir Onos, kil. 
iš Kudirkos Naumiesčio, Šakių 
ap., ir jos brolis Juozas Baltru
šaitis, kilęs iš ten pat.

ROČKYTĖ - žažeckienė, O- 
na, iš Čekiškės vi., Kauno ap., 
ir vyras Zažeckis, Mykolas.

RUDZIONIS, Antanas ir 
Rudžionytė, Michadina, iš Bai
sogalos vi., Kėdainių ap.

RUGINAITĖ, Marija.
Ieškomieji ar apie

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consuktte Generat of Litbuania 

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

Iš jų buvo
Lietuvos Nepriklauso-

nuo bačkos pradėjo pamazgų 
kibirus pilti ant buvusios Lie
tuvos valdžios ir sykiu girti 
atėjūnų pastatytąją bolševikiš
kąją valdžią.kad ji esanti lietu
vių tautos ‘išlaisvintoja’, kad ji 
esanti viena iš geriausiųjų ir 
darbo žmonių valdžia. Pasidarė 
nuolatinis žydelio B. Margolino 
svečias, pas kurį praleisdavo 
ištisas dienas. Jis buvo vienas 
tų. kurių dėka ir pastangomis 
iš vietos šaulių aikštelės pra
šalinti ir išniekinti du lietuviš
ko styliaus kryžiai, 
vienas
mybės 10 metų sukakties jubi
liejui paminėti 
kitas kryžius buvo iš senesnių 
laikų. Abu kryžiai buvo gražūs 
ir meniški. Kryžiai nuplauti ir 
iš aikštelės pašalinti. Be to, 
gėles išmindžiotos ir sunaikin
tos. Po kurio laiko jo pastan-į 
gomis ir dėka vietos kapuose! 
apie 20 kryžių - paminklų su
naikinta. Vienur ir kitur kaili
ninkų nesurasta, bet norėta 
apkaltinti tuometinį buvusį kle
boną. kad jo dėka ir pastangų-j 
mis buvę kryžiai išniekinti.

1941 m. sausio mėnesio 12 d.' 
jo pastangomis suimtas vietos 
pieninės vedėjas — pienininkas 
Vacys Pabarėms, kuris Telšių! 
kalėjime buvo laikomas ir tar-j 
domas iki pat karo pradžios su 
Vokietija. 
miškelyje 
žiauriausiu
Liko žmona 
vaikai.

pastatytas, o

Kilus karui, Rainių 
buvo enkavedistų 
būdu nukankytas. 
ir du mažamečiai

Jungtinių Valstybių valstybės Sekretorius 
George C. Marshall (kairėj), pasirašo atsiskaity
mo užbaigos lend - lease su Britanija sutartį. An
glijos ambasadorius Sir Oliver Franks laukia pa
sirašyti tą patį dokumentą, kuriame pažymėta — 
$31,000,000,000 lend-lease obligacijų sutartis.

Su lig “Tiesos” pranešimų J. 
O-lis pirmas Žemaičių Kalvari
jos apylinkėje mėginęs suorga
nizuoti cholkozą. Tuo reikalu 
jis atatinkamose įstaigose da-' 
ręs žingsnius, kad jam būtų J 
pavesta organizuoti, siūlyda
mas net savo ūkį. kad paimtų, i PAMATYK Jį ŠIANDIEN PAS JŪSŲ FORDO DYLERĮ!
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Suomiai supliekė maskviečius
- Nuotaikos miškų, ežerų ir upių 

krašte Europos šiaurinėj šaly. - Nau
jasis suomių vidaus reik, ministeris 
yra lietuvių draugas. - Kaip jis lietuvį 
kunigą vedė į socialdemokratų būsti
nę ir į bažnyčią.

SUOMIŲ UPES 
PAKRANTĖJE

Visa eilė Europos vals
tybių, nuo pat Estijos 
šiaurėje iki Bulgarijos 
pietuose — klupo patek
damos į raudonąjį bučių. 
O Suomija atsilankė. Lie
pos mėn. pradžioje įvyku
siuose rinkimuose suo
miai, galima sakyti, su
pliekė komunistus, nes šie 
neteko net penkiolikos 
vietų parlamente, prarado į 
beveik trečdalį iki šiol tu
rėtų pozicijų.

Kame to viso priežastis?
Viena, suomiai yra Ru

sijos kaimynai. Jie šimt
mečius turėjo grumtis su 
Rusijos pastangomis juos fi^;iųr£Įaliįy 
užgrobti. Šių eilučių auto- - -- --
nu teko prieš sj karą per- gnį guomjjos kultūri- 
Imli n utį C’LrnT’C’ni *■ x f

gus. Šio straipsnelio auto
rių teko su juo susipažinti 

: laikraštininkų kelionėje 
po Vengriją. Vėliau teko 

į jį aplankyti jo pačio na
muose Helsinkyje. Tas so
cialdemokratas buvo toks 
malonus išrodyti kunigui 
savo partijos centrinę 
būstinę, supažindinti su 
socialdemokratų partijos 
sekretoriumi, kurs ta pro
ga pareiškė, kad jie metę 
kovą prieš tikybą ir dabar 

i parodo respektą religijai. 
Patsai Eino Kilpi nuvedė 
lietuvį kunigą į katalikų 
bažnyčią, užmokėjo net ir 
už gatvėkario tikėtą. Jo 

’ žmona taipgi socialdemo
krate paprašyta parašė

čiui “XX Amžius” straip-
keliauti Suomiją skersai 
ir išilgai, iki pat šiaurinės 
poliarinės srities, kur va-į 
sąrą saulė nei nakčia ne
nusileidžia. Teko kalbėtis Į 
su suomiais, su jų žvejais. 
Jie pasakojo, kad iš Rusi
jos jau tada perbėgdavo 
Sovietų kankinti piliečiai 
ir suomiai turėjo ryškų 
vaizdą apie raudonąjį 
pragarą Rusijoje, o gro
buoniški Sovietų tikslai 
dar labiau paaiškėjo, kai 
po šio karo atplėšė nuo jų 
pačias brangiausias pra
monės sritis, kur gaivalin
gos Vuoksos upės srovės 
suka Imatroje įtaisytas 
fabrikų mašinas. Sėdėjau 
tada valandas tose gražio
se pakrantėse ir man į 
galvą neatėjo, kad tą suo
mių žemės dalį ims min
džioti aziatiška maskolių įvyko ypatingose aplinky- 
koja. bėse! tuo laikotarpiu, kai

[ buvo pasirašomas naujas 
suomių karinis susitari
mas su Maskva, Helsinkio 
policijos vadas, ne komu
nistas, pastebėjo, kad ko
munistų kontrolėje esan
čiam skrajojančiam poli
cijos būriui yra paskirta 
kulkosvaidžių. Matyt, kad 
tas buvo padaryta sutvar
kius komunistui Vidaus 
Reikalų minis’teriui Yrjo 
Leino. Jisai policijos vadą

v • inius reikalus, savo rašte 
Į parodydama pagarbą reli- 
• gijai. Kada užsienyje pa- 
■ sklido gandai apie grįži
mą į valdžią prof. Volde
maro, Eino Kilpi telefonu 
iš Helsinkio pašaukė ne 
ką kitą, o katalikų kunigą 
Kaune, kad patikrintų 
tuos gandus. Taigi tas 
simpatingas lietuvių prie- 
telis yra dabar Suomijos 
vidaus reikalų ministeris, 
kurs kontroliuoja Suomi
jos policiją ir kurs pasi
rūpino, kad rinkimai būtų 
tikrai laisvi, kas ir atnešė 
minėtą smūgį maskviečių 

i partijai — komunistams.
KOMUNISTŲ NEGAU

TIEJI KULKOSVAI
DŽIAI

Eino Kilpi paskyrimas

I

SUOMIŲ MINISTERIS— 
LIETUVIŲ DRAUGAS
Antra suomių laimėjimo 

priežastis, — jų ryžtingu
mas pašalinti komunistą 
vidaus reikalų ministerį. 
Tuo būdu buvo garantuo
ta rinkimų laisvė. Nau
juoju suomių Vidaus Rei
kalų ministeriu yra Eino 
Kilpi. Jis yra socialdemo
kratas, bet plačių pažiū
rų, labai kultūringas žmo-apskundė prezidentui Pa-

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; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3S6 West Broadwoy ✓ So. Boston 27, Mass.

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

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

Kai tūkstančiai žmonių traukė atostogoms iš Pennsylvania stoties 
New Yorke, šios dvi motinos su vaikučiais rado prieglaudą laukiama
jam stoties kambary pailsėti ir laikinai prisiglausti, nes jos buvo iš
kraustytos iš gyvenamų namų ir kitų dar neturėjo.

APGAULINGI TURTAI

liepos 11 d. š. 
stoties, Salėm.)

iš-u T* ,. 1lllll

asikivi. šis gi vieton pa
klausyti komunisto minis- 
terio, paskelbė pavojaus 
padėtį krašte ir taip iš vi
daus reikalų ministerio 
policijos tvarkymą perė
mė į savo rankas. Tada 
prezidentas pasirūpino, 
kad parlamentas išreikštų 
nepasitikėjimą tam komu
nistų ministeriui. Taip ir 
įvyko. Jis turėjo atsista
tydinti, jo vieton ir pa
skyrė Kilpi. Paasikivi iš
drįso tą padaryti, nes jis 
žinojo, kad suomių tauta 
yra su juo. Kad nors kiek 
apmaldžius komunistus, 
buvo duota ministerės be 
portfelio vieta atstatytojo 
komunisto žmonai.
SUOMIŲ ATSARGUMAS

Tiesa, Maskva dėjo di
delių pastangų ir Suomiją 
paimti visiškon savo įta
kon. Kada Stalinas ir Mo
lotovas pasikvietė Suomi
jos delegaciją derėtis dėl 
naujos sutarties, Moloto
vas pasiūlė, kad derybų 
pagrindan būtų imama 
jau su Vengrija ir Rumu
nija pasirašytosios sutar
tys. Tačiau suomių dele
gacija pareiškė, kad tokių 
sutarčių nepatvirtintų jų 
parlamentas, ir pareiškė, 
kad jie patys atsivežę su
tarties projektą. Melo tė
vas sutiko jų projektą pa
naudoti derybų pradžiai. 
Suomiai derybas delsė. Jų 
delegacijos nariai grįžo 
atsiklausti parlamente. 
Vėliau, pasirašytą sutartį 
parlamente ilgai diskuta
vo, o tuo tarpu savo kraš
te ėmėsi atsargumo prie
monių prieš galimą komu
nistų sukilimą. Jie vien 
Stalino žodžiu nepasitikė
jo.

KUUSINENO DUKTĖ
O pavojus buvo didelis, 

t Juk Herta Leino, ta at- 
i statytojo komunistų mi- 
jnisterio žmona, kuri da
bar suomių ministeriu ka
bineto posėdžiuose daly
vauja kaip ministeris be 
portfelio, yra duktė Otto 
Kuusineno, kuris prieš ke
letą metų buvo galva 
Maskvos įtakoje sudary
tos ‘Suomių vyriausybės’, 
kurs dabar valdo Suomi
jos pašonėje » įsteigtąją 
Sovietų Karelų respubli
ką, kurios sąstatas įeina 
ir nuo Suomijos atplėšto
sios žemės.

Vos karui pasibaigus, 
1945 metų rinkimuose, ko
munistai laimėjo ketvir
tadalį vietų parlamente ir 
savo žmones buvo įstatę 
į svarbiausias ministeriu 
vietas: vidaus reikalų, tei
singumo ir ministeris pir-

r ne nemuneiio

Nužydėjo gėlės,
Apsiniaukė rytas
Kai iš tėviškėlės
Buvom išvaryti.
Bet ji saule šviečia
Pro miglas tamsiąsias
Ir iš šio pasviečio 
Kviečia brolį-sesę.

Ten prie Nemunėlio,
Prie Šešupės kranto, 
Kur linai žydėjo 
Marguliavo lankos.
Prie Mūšos, Agluonos, 
Prie Nykos, Lukašiaus, 
Kur netilpo kluonuos 
Javo gubos našios.

Prie Neries, Dubysos, 
Prie Šventosios upės, 
Kur sodybos tyso
Sodais apsisupę 

r »

Prie tamsaus Nevėžio —
Jo srovės vėsiosios,
Prie auksinio smėlio
Baltijos plačiosios...
Šaukia ten mus žemė.
Šaukia ten mus girios. 
Tik kad ten sutemę — 
Viskas tarsi mirę...
Daug vergijos metų.
Miela tėviškėle.
Tave žiauriai plaka 
Išgamos atėję...
Ar ištvers dar akys 
Mūsų motinėlių?
Juk jau upės - marios 
Ašarų tekėjo.

Ar ištvers dar rankos
Mūsų partizanų
Gint: Žemę brangią — 
Tėviškėlę mano?...

Ne, neliūskim, broliai! 
Aušta laisvės rytas. 
Matos blaivūs toliai — 
Saulėn skrenda vytis!
Tik kartu pabelstam
Į užvožtą karstą!
Tarsi Kristus kelsis
Visos Laisvių chartos!

(Kun. Dr. Bernardino Graus-
lio kalba, pasakyta Lietuvių 
Radio Valandos programoje 
sekmadienį, 
m. iš WESX

“Darykite sau prietelių 
apgaulingų turtų pagalba, 
kad Jums mirus priimtų 
jus į amžinąsias padang
tes” (Luko 16, 9).

Tai Kristaus žodžiai, 
i kuriais Jis šios dienos e- 
j vangeli joje mus perspėja 
savo širdies nepririšti prie 
žemės turtų ir nepasida
ryti jų vergais, bet juos- 
taip vartoti, kad paveldė- 
tume amžinuosius turtus 

į dangaus karalystėje.
Žemės turtus Kristus 

j vadina apgaulingais tur
tais, nes jie laikini ir nie
kados nepatenkina žmo
gaus širdies. Kas nemato, 
kad viskas, kas yra šioje

i pasibadinę Demokratų U- žemėje, yra laikina ir pra- 
inija. Suomija pasirašė są- einama! Bet ar pagalvojo 
jungą su Rusija, bet pasi- kada nors prieš šį karą [tie 
įruošė rinkimų keliu at
mesti savo krašte komu
nistinę sistemą, kurią 
mia Rusija.

AMERIKIEČIŲ 
PAGALBA

Daug čia, žinoma, padė- 
! jo ir amerikiečių pagalba.
Kaip skelbia, 
Evening Post”, 
savo gėrybėmis ir pasko
lomis Suomijai davė 122 
milijonų dolerių. Tas visų 
pirma padėjo parūpinti 
pastogę tiems 450,000 
suomių, kurie, sovietams 
užgrobus dalį žemių, išsi- 

j kraustė į Suomijos gilu
mą. Suomija gražiai už tą 
atsidėkojo aiškiai palink- 
dama į vakarų demokrati
jų pusę, nežiūrint savo 
karinės sutarties su Rusi
ja.

Suomijos vardas garse-I sienojus po vieną nuleisti 
ja po visą pasaulį, o ji tik 1 
kokiu milijonu gyventojų 
turi daugiau už Lietuvą. 
Tačiau, jos teritorija yra 
net šešis kartus didesnė 
už Lietuvos. Suomijoje 
daug ežerų, daug miškų, 
daug uolingų plotų išei- pieninių

paviršių, kaikurie mineralai. Perka 
vardas suomiai daugausiai meta- 

— ežerų

re-

t

“Saturday 
Amerika

I

žemės 
ir jos 

reiškia

Pr. I^emhcrtas.

mininkas jų rankose. 
Taip, kad komunistai mi- 
nisteriai kontroliavo poli
ciją, naujų įstatymų leidi
mą ir ministeriu kabinete 
posėdžius. Visos kitos 
tautos atsidūrusios tokio
je padėtyje suklupo, o 
suomiai — ne. Vis tai dėl
to, kad suomiai aiškiai su
prato pavojų: suomių par
lamentas atsisakė duoti 
lėšų padidinti komunistų 
kontrolėn bepatenkančiai 
slaptajai policijai, o suo
mių socialdemokratai at
metė komunistų pinkles— 
eiti išvien darbo unijose. 
Komunistai taip 
jautė priešingas 
kas tautoje, kad 
drįso eiti savo
vardu ir ėjo į rinkimus

gerai 
nuotai- 
net ne

tikruoju

bent vienas Europos mili
jonierius, kad ir jis gali 
tapti beturčiu O vis tik 
nevienas jų tokiu tapo. 
Per kelias minutes viso jo 
amžiaus prakaito vaisius 
virto pelenais, o jis nuo
gas ir alkanas pradėjo 
tiesti ranką į praeivį, kad 
gavus išmaldos. Tada tik 
jis suprato Kristaus žo
džius, kad žemės turtai y- 
ra apgaulingi, bet nevie
nam jau buvo pervėlu, nes 
nuogam dvasioje reikėjo 
stoti prieš Dievą, kuris 
pareikalavo griežtos jo i 
gyvenimo apyskaitos.

Žemės turtai yra apgau
lingi, nes jie nepatenkina 
žmogaus širdies. Perdaug 
didelė žmogaus širdis, kad 
ją galėtų patenkinti nors 
ir visos žemės turtai. Ji

į upes, ir, tikrai, miela 
žiūrėti, kaip tie rąstai 
pukši į vandenį. Apie pen
kis šeštadalius viso Suo
mijos eksporto ir sudaro 
sienojai, popierius ir che
minė mediena, o taipgi 

produktai bei

Beraščių be- 
Suomija turi 
universitetus.

lą, mašinas, grūdus. Dau
giausiai prekiauja su An
glija ir Vokietija. Suomi
ja yra prie Baltijos jūros, 
taigi gana patogus susi
siekimas laivais. Ir pačio
je Suomijoje yra tiek ka
nalų ir upių, kad plaukio
jimui tinka net 3,000 my
lių. Suomiai mėgsta spor
tą, kaikurį laiką jų kraš
te buvo visai uždrausti 
svaiginami gėrimai.

Dr. J. Prunskis.

sutverta ne žemei, bet 
Dievui, ir tik Jis vienas 
ją gali pilnai patenkinti. 
Turtai tik vilioja žmogaus 
širdį, kaip tos pasakų lau
mės, iki kol pats žmogus 
netenka jų auka. Ir nelai
mingas tas, kuris pasiduo
da tai nesuvaldomai ais
trai. Tik mirties valandą 
gal būt pajus visą savo 
gyvenimą klydęs. Ir ne
vienas tokių tada sušuks: 
grąžinkite mano gyveni
mo metus, o mokėsiu kaip 
juos sunaudoti.

Jei turtai netikinčiam į 
Kristų ir nesivadovaujan
čiam gyvenime Jo princi
pais yra pražūties prie
žastimi, tikram krikščio
niui jie turi pasidaryti 
raktu į dangaus karalys
tę. Turtų pagalba krikš
čionis, pasak Kristaus žo
džių, turi užsitikrinti sau 
prietelių, kurie jį priimtų 
į amžinąsias padangtes. O 

prieteliai yra pats 
Kristus kiekvieno dvasios 
ir kūno vargšo asmenyje, 
kuris prašo mūsų pagal
bos. Jis juk sakė: ką tik 
padarysite vienam iš tų 
mano mažiausių brolių, tą 
man pačiam padarysite. 
Ir ne iš kitko būsime tei
siami, bet iš to, kaip bu
vome gailestingi savo ar
timui, kaip mokėjome 
naudotis mums dvasios ir 
kūno paties Dievo paves
tais turtais.

Iš pamaldžiojo Tėvo de 
la Colombiere gyvenimo 

: skaitome sekantį tikrą at
sitikimą. Tūlame Prancū
zijos mieste mirė turtin
gas ir išdidus turtuolis. 
Po jo mirties viena Aplan
kymo seselė, be.simelsdą- 
ma bažnyčioje staiga pa
mato velionį ir išgirsta jo 
žodžius: “Kaip teisingas 
ir šventas yra Dievas. 
Nieko nėra mažo Jo aky
se. Viskas pas Jį turi už- 
mokesnį, viską o viską Jis 
vertina, 
baudžia” 
dama to turtuolio nelabai 
padorų gyvenimą, nuste
busi paklausė: “O gal ir 
apturėjome iš Dievo gai
lestingumą?” 
sakė — vien 
neatstūmiau 
čios rankos”!

O kiek ir 
maldaujančių 
atstumkime 
nors ir paskutiniu duonos 
kąsniu reiktų dalintis, 
nes tik tokiu būdu įsigy
sime draugų dangaus ka
ralystėje, tik tada šios že
mės turtai nebus apgau
lingi, bet išganingi turtai.

bet taip pat ir 
Seselė, pažino-

“Taip — at- 
dėl to, kad 
maldau jan-

šiandie yra 
rankų! No

jų ir mes,

nančių į 
Neveltui 
“Suomi” 
žemę.

SIBELIUS — BUVO 
SUOMIS

Miškais nuaugę net trys 
ketvirtadaliai visos Suo
mijos. Dauguma gyvento
jų yra liuteronų tikybos, 
katalikų tėra gal tik koks 
trejetas bažnyčių visame 
krašte. Švietimas aukštai 
pastatytas, 
veik nėra, 
net tris
Tarp suomių yra žymių 
architektų, o kompozito
rius Jan Sibelius įgyjo pa
saulinį garsą. Tik dešim
toji dalis Suomijos ploto 
yra naudojama žemė, ta
čiau žemės ūkyje dirba 
net 657 Suomijos gyven
tojų. Daugiausiai sėjama, 
rugių, avižų, sodinama! 
bulvių. Turima daug šie
no ir pagaminama nema
žai sviesto. Ūkininkai 
daugiausiai smulkūs, dau
gumoje farmos mažesnės 
kaip 25 akeriai.

Apie septintoji gyvento
jų dalis dirba pramonėje. 
Daugiausiai — prie miš
ko, medžių apdirbimo. J- 
domu, kad suomiai, pluk
dydami rąstus, nedaro 
sielių, kaip Lietuvoje, bet 
leidžia medžius palaidus į 
upę, o paskui gaudo. Kar
tais jie turi iš ežerų, spe
cialiai sukaltais latakais

DARBO DIENOS MILŽINIŠKAS

Suvažiavimas ■ Piknikas 
—— Įvyks —

PIRMADIENĮ,

Rugsėjo - Sepfetnber 6 d., 1948

Thalcher Street, tachta, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
rengia puikią dienos iškilą.

Vietinis rengėjų komitetas organizuojasi ir 
organizuoja vienukes — stalus ir budeles Įvai

riam patarnavimui atvykusioms sveteliams.
Nuoširdžiai kviečia ir kitų kolonijų darbuotojus 
ir veikėjus suorganizuoti savo biznio stalus ir 
atvykti tą dieną į bendrą talką, kad bendru dar
bu daugiau nuveikus — laimėjus.

RENGĖJAI.
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> ♦♦♦Galop Karo Kapelionas, kun.
K. Jenkus perskaitė aktą, ku- & 
riuomi įteikiami 
napoliui globoti. 
Jagminas. MIC. 
du priima ūmą 
Vokietijos pelenais, iškėlęs, pa
rodo žmonėms, prašo maldų, 
pagarbos kankinių palaikams.

Iškilmingai su procesija pe
lenai buvo nunešti prie a. a. 
kun. Dr. J. Navicko kapo ir 
ant pedestalo padėti. Procesijo- 

gra- je į kapą dalyvavo beveik visos 
Naujos Anglijos dvasiški ja:
buvo taip pat Jų Prakilnybės. 
Prelatas J. Ambotas ir Prela
tas J. Balkūnas. Pamaldos ne
vienam išveržė ašarų.

Jau ketvirtą valandą slinko 
tamsūs debesiai, 
pats dangus liūdi 
laimės. Išsilaikė 
pabaigos ir tada, 
gausiomis lytaus 
dėjo gamta lietuvių kankinių Y 

dalimi. Lietus pabaugino žmo- i 

nes. kurie skubotai skirstėsi £ 
I namon. Daugelis pasiliko pasi-! Jį 

slėpę po medžiais, pastogėse, j 
Trumpai palijo, žmonės grį- ■ 

žo į pievas, prie stalų, bet jų 
nuotaika jau pasikeitus ir pa- 
mažu skirstėsi. Grįžo daugelis 
namon vėliau, džiaugdamosi, i V 

I p-ozt cralZ-irt Sa liti ‘ ^4^

i tose iškilmėse, aplankyti Lietu- j 
vių mokslo įstaigą. i

! Kolegijos vadovybė ir Dienos 
kun. J. Vaite-j 

kia žmonių prie savo stalo juo- kūnas visiems ir visoms begalo į 
kais, pasakojimais. laimė ji-! 
mais, neatsiliko nuo kitų. Čia Į 
pat matėsi ir p. Kedžiai. p. Ko-' 
lendienė. kurie su šypsena svei-! 
kino ir vaišino atsilankusius 
prie Kartfor'o skyriaus stalo.

So. Bostonas, vadovaujant p. 
Brazauskam. kuriems gražiai 
padėjo p. Stakučiai. 
nuo valgių stalu, 
ragauti atsivežtų gardumynų. 
Vienu žodžiu, 
darbininkų.
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MARIANAPOLIO ŽINIOS !tės! aSaroii viešpatavo tyia.

Anglijos 1
įvyko lie-
labai gra-

Visi kviečiami Į Lietuvių Susiartinimo Šventę

PIKNIKĄ

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 m. Birželio - June men.

Čonnecticut
New Britann, Stanley Ryz 

A.L.L. Post 4 — 11.00.
Waterbury, BALF nr. 2 — 

50.00.

Ii

I

I

Ti adicinė Naujos 
Lietuvių Diena, kuri 
pos 5 dieną, praėjo 
žiai. Vienuoliktą valandą Jo
Prakilnybė Prelatas Dr. K. Ur
bonavičius atnašavo iškilmin
gas šventas mišias už žuvusius 
lietuvius: jam asistavo kun. 
Mažukna ir kun. Naudžiūnas, 
abu Tėvai Marijonai. Turinin
gai prakalbėjo į žmones apie 
dienos reikšmę kun. P. Stra
kauskas. Šv. Kazimiero parapi
jos choras iš Providence
žiai. harmoningai, giedojo mi
šias. Po mišių, atsilankusius 
pasveikino kun. Dr. A. Jagmi
nas. MIC.

Prie įvairių stalų Kolegijos 
Rėmėjų Skyriai nenuilstančiai 
darbavosi: daugiausia dirban
čių buvo iš VVorcester’io. Prie 
vartų stovėjo Jurgis Augusti-
navičius su savo būriu vyrų; i 
virtuvėje valgius gamino 11 at
vykusių moterų. vadovaujant 
p. Ridikevičienei. Be to. šis' 
skyrius dar turėjo atskirą sta
lą : Moterų Sąjungos 5 kuopa 
tvarkė Bingo lošimą ir reikia 
pasakyti, kad puikiai joms se
kėsi. Į

Kaip kiekvienais metais, taip' 
ir šįmet \Vaterbury gražiai pa-Į 
sirodė. Skyriaus pirmininkas p. 
Jokubauskas. padedant p. Ka- 
rinauskienei ir kitoms, suma
niai rūpinosi, kad piknikas pa
sisektų. Iš Hartford'o p. Kri- 
pas. kuris daug visada pritrau- rengimo vadas.

itpelenai Maria-
Kun. Dr. A. 

Kolegijos var- 
su atvežtais iš

i y
Yi ♦♦♦f
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Rodos, kad! 
kankinių ne-j 
iki pamaldų < 
rodos, kad 

ašaromis liu-

SEKMADIENI,

Liepos-July 25,1948

lllinois
Me’rose Park. Mrs. S. 

zinski — 2.00.
Massachusetts

Brockton, Mrs. E. Kelley 
2.00.

Worcester, B. R. Sarapas 
2.00.

E i-a-

Dayton, Šv. Kryžiaus Moterų 
Draugija — 25.00.

Homerville, Pius Brazis 5.00. 
Peunsylvania

New Philadelphia, Kun. S. C. 
Mozūras— 25.00.

Pittston, BALF nr. 44 — 
100.00.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolynan 
PUTNAM, ČONNECTICUT

Adresas: R. F. D. 2, Putnam, Conn. Įžangos nebus. 
Svečiai bus pavaišinti skaniais lietuviškais pietu

mis. Pietūs kainuos tik $1.25. Bus gražus vaidini
mas, dainos, lietuviški šokiai. Seseles visus kviečia 
atsilankyti.

Michigan
Detroit. St. Leinartas 2.00.

New Jersey
Paterson. Matthew Belch — 

BALF nr. 86 — 11.00.
New York

Eleonora BurienėBrooklyn,
— 5.00.

So. Ozone
— 1.00.

Cleveland, 
36.00; Kun. 
5.00.

Park, D. Norvilas

Ohio
BALF nr. 38 —

J. F. Angelaitis—

Kelrodis j Putnam, Conn. — Autobusai iš Providence išeina 
8:15, 10:15, 12:05, 3:15. Praeina pro vienuolyną — Immaculate 
Conception Convent. Autobusai išeina kas valandą iš*Wor- X 
cester, Mass. Traukiniai: iš Hartford į Putnam 9:15 AM (Day- A 
light Saving Time). Iš Boston į Putnam 9:15 (Daylight Saving 
Time). Automobiliu: Bridgeport — routes 8, 6, 44; Boston — 1, 44, 
arba 9, 12, 193; Hartford 44; New York 1, 5, 44; New Haven 5, 
44; New London 12; Providence 44; Waterbury 6, 44; Worcester *|* 
12, 193; Brockton 28, 44. Traukinius sutiks Camp Immaculata & 
busas. Atvykstantieji autobusais telefonuoja 1451. .

Kad galėjo dalyvauti nepapras* ooaooaaoaaaaaaeeeaaaoaa ♦

GLASGOW, ŠKOTIJA

dėkingi, kad malonėjo tą dieną' 
dalyvauti iškilmėse, tinkamai 
pagerbti pelenus brolių lietu
vių. žuvusių koncentracijos sto-

• vykiose;

Gražus piknikas, Škotijos Lietuvių Moterų 
Draugijos Skyriaus, Glasgowe

tuolių vilų ir rezidencijų, — 
daug kuo jis nepasižymi. Gy
ventojų jis turi 32,986. Labiau
sia jis pasižymi įvairiomis vals
tybinėmis, o ypač karinėmis 
įstaigomis. Miestas turi nedide
lę prieplauką, laivų statybos 
jardus, ir kitas pramonės ša
kas.

BALF NARIŲ MOKESČIAI:
lllinois

Rockford, BALF nr. 85 — 
42.00.

Massachusetts
Boston, BALF nr. 17 250.00.

Maine
Greene, BALF nr. 41 59.00.

New Jersey
Paterson, BALF nr. 86 — 

17.00.
Kearny, BALF nr. 7 (filmų) 

35.00.
Newark, BALF nr. 35 (fil

mų) — 52.00.
Ohio

Cleveland, BALF nr. 
49.00.

Pennsylvania
Pittston, BALF nr. 

100.00.
Kulpmont, BALF nr.

26.60.

38

44

89 — •

UŽ KALĖDINIUS 
ATVIRUKUS 

lllinois
Chicago, Mrs. E. Šamas — 

5.00.
New York

Glen Head, A. Beresnevičius 
12.50.

. .......... Visiems aukojusiems, apsi-milžimskos! ,J mokėjusiems mokesčius ir at- 
netoli nu°j gįsfcajgjusiems už Kalėdinius 

atvirukus nuoširdžiai dėkoja
me.

Aukas ir toliau prašome siųs
ti: United Lithuanian Relief 
Fund of America, 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

kūs jų vaizdai jau baigiasi. Da
bar prasideda lygumos, gražūs 
žaliuojančių medžių gojeliai, 
maži kaimeliai, skaitlingos Ško
tijos ūkininkų sodybos ir der
lingi jų laukai. Pagaliau įva
žiuojame į puošnųjį Kilmar
nock miestą, turintį sulig 1922 
m. gyventojų cenzo, 34,728 gy- 

‘ventojų. (Sakau miestą, nes iš- 
i skyrus milžiną — GIasgow, tu
rintį virš 2,000,000 gyventojų, 
paskiau Edinburgh, — 320,318 
gyv. ir Paisley, — 84,455 gy
ventojų, visi kiti Škotijos mies
tai, — nėra dideli). Žymią šio 
miesto gyventojų dalį, — su
daro turtuoliai, gydytojai, 
mokslininkai, profesoriai, įvai
rūs specijalistai, įvairių įstai
gų vedėjai, tarnautojai, buvu
sieji įvairių stambiųjų biznių 
ir didelių krautuvių savininkai 
ir t.t. Miestas skaitlingas įvai
riomis viešosiomis savo įstaigo
mis.

Šk. L. K. Moterų Dr-jos sky- 
vyklose; mums Amerikoje gy- rius Glasgowe, vadovybėje ga- 
venantiems garbė tuos palaikus bios ir energingos pirmininkės 
globoti kol Lietuvai atgaus P-nios O. Barkauskienė, sekma- 
laisvę. Įdienį. 27 d. birželio. — suruo-

Dėkingi Tėvai Marijonai ir šė gražią iškilą — išvažiavimą. 
Dienos Rengimo Pirmininkas, arba kaip amerikiečiai vadina, 

pikniką, savo narėms per pusę 
nupiginta kaina, iš Glasgow į 
Prestwick miestelį. Kaipo ligo- 

!nį, Moterų dr-jos pirmininkė 
■nepaliko ir mane namie sėdėti; 
nors už bilietą ir pilną kainą 

! užsimokėjau. Keturiais milži- 
1 niškais dviejų aukštų autobu- 
įsais, viso vykome apie 220 as
menų, daugiausia moterys, 
mergaitės ir jaunimas.

Štai jau ir vežimai vietoje. 
Veikiai visi susėdame. Ant 
dangaus visur slankioja tam
sūs, juodi debesiai. Autobusų 
vairuotojai, abejingai pasižval
gę po erdvę, — pataria mums 
važiuoti dar truputį toliau, ne- 

I. Ieško — Pališaitvtė - Gru- gu į Prestwick, būtent į Ayr 
šaitienė Bronė, gim. Raginėnų] ■ 
kaime Šeduvos parapijoj, Pane- šaitienė 
vėžio apskr. puseserių: 1. Ra- 
dauskaitė Marija. 2. Radaus- • 
kaitė Ona. abi iš Gikonių kai
mo, Smilgių vals.. Panevėžio 
apskr. — ištekėjusios.

nepriklausomybės. Ma- II. Ieško Pališaitvtė - Gru-

lūžtančiu 
kvietė visus

t

Komanda iš

pasišventusių 
Kolegijos naudai, 

buvo geras kiekis, jų rūpestin
gumo dėka, diena pasisekė.

Trečią valandą popiet įvyko 
taseball žaidimas.
Vvorcester pasirodė, bet ne vi
si iš \Vaterbury; trūkstančių 
žaidėjų vietas užpildė vietiniai: 
Worcesteris laimėjo 9 prieš 5.

Svarbiausias dienos įvykis 
]■ asidėjo ketvirtą valandą. Į 

nones prabilo p. Jonas Aistis- 
/ leksandravičius. Marianapolio 
T ofesorius. Rašytojų Draugi- 
j s pirmininkas. Jis nušvietė 
i laimingą kalinių padėtį, at- 

būklę Eu-
Dr. V. Padalskis. Lie- 

ir rezistenci- 
jausmingai 
kurią Lie- 
dabar sie- 

atgavimą 
besiekian-

r p
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CAMBRIDGE, MASS.
i

Šv. Onos Novena
Liepos 18 d. prasidėjo 

Šv. Onos novena ir tęsis iki 
liepos 26 dienos. Rytais novena 
yra po 8-tos vai. mišių; vaka-Į 
rais — 7:30 v. Novenai vado
vauja kun. Antanas Ignotas, 
MIC. Visi kviečiami pasinaudo
ti

prie

Dievo malonėmis.
Kūn. Pr. Juškaitis, 

klebonas.

PAIEŠKOJIMAI

ir lei- 
pusva- 

Glas-
Giffnock.

šakojo tremtinių 
{K)je.
vos ix>gr;ndžio 
s svarbus vadas.
Jbėjo apie laisvę, 
va turėjo, kurios 

už tos laisvės
V
kia:
f u pelenai mirusių
<': tos

stovi šim- 
autobusų, mig 

visų vietų) 
ore pralei- 

Dabar

mašinėles 
šeimininkės 

sutaiso ant 
išdėsto ant

šiurpulingai kūliais besiverčian
čiomis į kraštus vandens vilni- 

— draskosi tarsi beprotis! 
Truputį pragiedrėja. Pasigirsta
apkurtinantis propelerių, tarsi 
jaučių baubimas. — ir oro 
milėinas lėktuvas išnėręs iš de
besių, pro Alisa Craig kalną, 
iš Atlanto vandenyno, neria že
myn, tiesiai virš mūsų galvų, 
taiko į Rytinį Prestwick’o ae
rodromo galą, nusileisti. Tai 
geras būrys pasažierių gerokai 
vėjo “išpustytų”, iš New Yor- 
ko parskrido!

Į Čia dar per du kartus, geria-

miestelį, taip pat pajūry, už tą 
pačią mokestį. Ten, jie sako, 
pajūry, yra didelis Public Shel- 
ter, — tai galėsime pasislėpti 
nuo lietaus, jeigu pradės smar
kiai lyti. Taigi ir paklausome 
protingo jų patarimo.

Autobusai pasijudina 
džiasi kelionėn. Po gero 
landžio, — pasiekiame 
gow priemiestį
Tai turtuolių distriktas! Puoš
nios ir ištaigingos jo vilos ir 
rezidencijos pasislėpusios skai
tlinguose soduose ir daržuose, 
kur visa pasakiškai yra “ap
semta”. įvairiais žaliumynais, 
kur raibsta — marguoja įvai
riaspalvės gėlės, gėlės... —žie
dai. žiedai... Čia visur viešpa
tauja grabinė tyla....! Už va
landėlės visa virsta vien tarsi 
gražus sapnas... — staiga mes 
pasijuntame tuščiuose Giffno- 
ck’o kalnynų tyrlaukiuose esą. 
Kalbuosi su šalia manęs besė
dinčia su dukteria moterimi; 
ji klausinėja manęs apie Pa
lestiną ir dabartinį joje be- 
vykstantį vidujinį karą, tarp 
žydų ir arabų. Kalbuosi su ja 
ir žvalgausi pro langus aplin
kui. Viešpatie! — koks pana
šumas! — Čia visa aplinkuma, 
labai yra panaši į Palestiną.— 
Tušti kalnai, kalneliai, kloniai, 
daubos, mažos 
kalnuose avelių 
nekur matosi 
gritelė, o apie ją 
slankioja po vieną 
nuskurusios ožkutės, 
kia vištelė... Mat irgi savo rū
šies “ūkininkai”! Netoli kelio, 
jier klonelius ir mažus terpkal- 
nius, — dideliais vingiais 
raitydamas, teka diktokas 
lis, iš kurio Vakaruose, ne 
toli nuo Glasgow, — jau 
vysto Cart upė, — labai

upelę Pales-

I

Bronė Petrauskaitę 
Petrę iš Jurbarko.

Adresas:
Grušaitienė Br.

D. P. Camp. BĮ. 29/9 
Augsburg - Hochfeld 
Germany U. A. Zone

l

Išsirikiavę Oriham Field, Anglijoj Royal Air Force “jet” lėktuvai, 
kurie aplankys rugpjūčio mėn. Jung. Valstybes. Tai bus pirmas tos rū
šies lėktuvų skridimas per Atlantiką.

besiganančių 
bandos, kur- 

maža. varginga 
netolimais 
arba dvi, 
arba ko-

besi- 
upe- 
per- 
išsi- 
yre

'panašus į Jordano 
tinoje.

Dabar jau mes 
pačiame Ayrshire 
vidury. Tušti kalnynai ir ny-

esame veik
Provincijos

Palikę Kilmarnock, po valan
dėlės laiko, — mes ir vėl atsi
duriame laukuose. Dabar jau 
abiejose kelio pusėse, vis ran
dasi tirščiau gyventojų, nors 
dar kurį laiką ir per žaliuojan
čius laukus važiuojame. Paga
liau, privažiuojame Prestwick 
miestelį, turintį vos 9,692 gy
ventojų. Dabar jau prieš mūsų 
akis, sumėlynuoja ir didžioji 
Atlantiko vandenyno Ayrshire 
jūrių įlanka. Prestwick, kaip 
mažas pajūrio miestelis, mažai 
kuo tebėra įdomus; labiausia 
jis yra įdomus vien tuo, —kad 
Prestwick’e yra įtaisyta di
džiausias visoje Škotijoje aero
dromas, didžiausiems trans - 
atlantiniams lėktuvams pakilti 
ir nusileisti.
leidžiasi per Atlantiko vande
nyną su pasažieriais, milžiniški 
keturių motorų varomi, Britų ir 
Amerikos, “Clipper”, "Libera- 
tor”, “Skymaster”, “Flying 
Fortress”, ir kitų įvairių rūšių 
lėktuvai, tiesiai į New Yorką.

Paliekame milžinišką Prest- 
wick aerodromą, pervažiuoja
me per miestelį, — ir po valan
dėlės, — mes jau esame Ayr 
mieste. Ayr miestas, nėra dide
lis, bet nėra ir mažas; neskai
tant gražių ir ištaigingų tur-

I
Dar trumpa valandėlė, — ir 

pervažiavę miestą, išsukame 
visai pajūrin, ir pagaliau susto
jame prie plačios, 
eksplanedos, visai
vandens, kuri yra taip tiesi, 
tarsi įtempta smuiko styga, ir 
taip ilga, — kad vidury sto
vint, — vos abu jos galus, be
gali užmatyti...! Ant šios eks
planedos, arba aiškiau pasa
kius, plataus, cementinio pajū
rinio kelio, giedriomis, šiltomis 
dienomis, visuomet 
tai automobilių ir 
kuriais suvažiavę iš 
žmonės, čia tyrame
džia keletą valandų, 
mes esame lygiai 46 mylios at
stumo nuo Glasgow. Ilgai ne
laukdami, susitaiso 
užverda vandenį, 
paruošia arbatą, 
patiekalų stalus,
jų atsivežtuosius užkandžius,— 
ir valgome “karališkus” pietus! 
Geroji Moterų Dr-jos pirminin
kė p-nia O. Barkauskienė, ma
ne nė per pėdą iš savo globos me arbatą jr užkandžiaujame... 
niekur nepaleidžia.

Po pietų, pradedame nuo 
golfo kursų kiek sklaidytis. 
Stoviu ant pat golfo kursų 
aukštumos ir žvalgausi į jūras. 

’ Čia tai gerai man yra žinoma 
1 vieta. — Tai milžiniška Ayr- 
' shire provincijos, Piet-rytinėje 
1 Škotijoje, Jūros Įlanka (Ayr

shire Bay), 82 mylių pločio, 
' nuo Arran salos kalnynų, sker

sai iki Ayr miesto, ir 39 mylių' atgai ‘laimingaf pasibaigė.
' ilgumo, nuo Stevenston mies-, 
1 telio, iki Alisa Craig kalno, to-' 

Ii Atlantike, pro kurį kiekvie-j 
nas laivas, plaukiąs iš Glasgow( 
į New York.

Horizonte, visose pusėse, 
dangus juodais debesimis, tarsi 
kokia derva aptemęs, ir matyti, 
kad aplinkui gerai pila lietus; 
čia nors ir tamsu, bet dar ne 
lyja. Baisus vėjas, ateidamas 
iš jūrių su baisiomis, baltomis, dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

Jaunimas įvairiai žaidžia. Į va
karą, vis tik dėl to, vėjas visus 
pakankamai “supusto”. Lau
kiame vežimų... Pajūrys, — jau 
nebe mielas...! Štai jau ir 8 va
landa vakaro... Ačiū Dievui, — 
vežimai jau čia! Skubiai susė
dame ir lengviau atsikvepiame. 
Mat dabar turėsime progą 
kiek apšilti.

Taip tai mūsų kelionė į ten ir

J. Butkevičius.

I

Iš čia pakyla ir

Ramybes Šaltinis
j Surinko ir išleido kun. P. M. 
Juras, 1943 m., 544 pusi.

Ši maldaknygė panaši į aukš
čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yro

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukėms, Savininką?
Pagamina gerus lietuviškus pietu> 
užlaiko geriausį alų. vvną ir degti 
nę, ir visiems draugiškai ir manda 

giai patarnauja.

i

258 West Broadmy, South Boston, Mass. Į

y -
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VIETINĖS ŽINIOS
Paskutines Meterins 

RekoHdJos

ŽINUTES
Karnivalas prirengtas. Dėka 

kun. Albertui Abračinskui 
jo bendradarbiams 
čiams jauniems ir seniems ant
ras metinis karnivalas jau pri
rengtas. Jis atsidarys 3 v. p.p. 
trečiadienį, liepos 21 d., baigsis 
šeštadienį, liepos 24 d. Visiems 
durys atdaros.

Vaikų minios jau laukia prie 
uždarytų vartų.

jkams ir nekatalikams atsilan- 
ikyti veltui nuo trečiadienio iki 
Į sekmadieniui, 10 a. m. — 4 p.
m. Liepos 21 d., 1 v. p. p. dau- 

,r gelis jaunimo važiuos su kuni- 
parapijie- Kontautu į misijų parodą.

_________

Liepos 18 d., tapo pakrikšty
tas Karolis R., sūnus Jurgio - 
Pranciškos (Gerulaites) Plais- 
ted, gyv. 9 Dorset St.

Mirė svečiuose. Zigmantas j 
Stejionas Nikštėnas atvažiavo, 
iš Amsterdam, N. Y., į So. Bos
ton, paviešėti pas savo sūnų 
Edvardą, 31 Story St., liepos 
9 d. Per porą metų jau jis ne- 
sveikavo. Norėdamas permai
nos, atvažiavo pas sūnų ir 
marčią. Kelios dienos atgal 
skundėsi širdimi. Pasišaukė 
gydytoją. Po to jautėsi kiek 

i geriau. Bet liepos 16 d., 4:30 
vai. p. p., staiga užgeso. Jis 
paėjo Ramygalos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 42 metų, 
išėmus du metu, visą laiką gy
veno Amsterdame, N. Y. Pali
ko žmoną Juzefiną (Jakaitytę), 
tris sūnus ir seserį. Laidojamas 
Amsterdame, N. Y.

Į laidotuves išvyko visa Nik- 
štėno šeima ir p. Alena Aksti- 
nienė su šeima.

Paskutinės šiais metais mote
rims rekolekcijos įvyks rugpjū
čio mėnesio paskutinį savaitga
lį, Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn. Reko
lekcijos prasidės rugpiūčio 27 
dieną (penktadienį vakare) ir 
baigsis rugpjūčio 29 dieną 
(sekmadienio ryte). Atlygini
mas už rekolekcijas tik $5.00. 
Maloniai kviečiamos lietuvės 
katalikės jose dalyvauti. Regis
truotis prašome iš anksto.

Adresas:
Rev. Sister Superior 

Immaculate Conception 
Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn. 
Telefonu 1451

Daugiau Lietuviškų Radio 
Programų

Metinis Karnivalas Lietuvos NptaitiniMs Atstovams

$500.00 dolerių
Kviečiama visus, senus ir jaunus, ateiti j 

rengiamą Kamivalą — luly 21,22.23 ir 24 ■ 
nue 5M P. M. iH lliN P. M.

Įžangos Nebus
Ateikite ir pasilinksminkite ir paremkite 

eera darbo.
Visi Į Kamivalą!

Buvę Lietuvos tautos;ir savo pareigingumo pa- 
atstovai demokratiniuose jautimu padvigubins savo 
Seimuose, suvažiavę 1948 budrumą, suaktyvins vei

klą ir, vadovaujami Vy
riausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto, visais pri
einamais budais talkins 
įgyvendinti mūsų nelai
mingos tėvynės išlaisvini
mo programą, kuri vie
ningai visų, tiek organi
zacinių formų, tiek ir tu
rinio požiūriu yra priim
ta.

Didžiausios reikšmės tu
ri darnus visų mūsų poli
tinių veiksnių bendradar
biavimas, kiekvienam pa
gal savo paskirtį atlie
kant jam pavestus užda
vinius, duodant juo kil
nesnį drausmingumo ir 
susiklausymo pavyzdį, juo 
aukštesnės kieno pareigos 
einamos.

Kiekvienam mūsų pa
siuntiniui linkime geros 
sveikatos ir sėkmės sun
kią tautos tarnybą einant, 

pas. Prof. J. KaminsAus, 
Susirinkimo pirm.

pas. Dr. P. Karvelis, 
Susirinkimo sekr.

-------------,-------- ------------------* 1 

metų gegužės mėn. 15 die
ną paminėti tremtyje 
Steigiamojo Seimo sukak
tuvių, vienu balsu nutarė 
pasveikinti mūsų diplo
matinius atstovus, ypatin
gai didžiuodamiesi, kad 
lemtingoje Lietuvai va
landoje mūsų pasiuntiniai 
vieningai 
protestus 
Sąjungos invaziją ir atsi
stoję pirmųjų rezistentų 
eilėse.

Visa lietuvių tauta ati
džiai seka savo diploma
tinių atstovų veiklą ir de
da didelių vilčių į jų pa
stangas Lietuvos išlaisvi
nimui.

yra pareiškę 
prieš Sovietų

Artėjant lemiamai va
landai, žemiau pasirašiu
sieji tautos atstovai lau- 

Įkia, kad mūsų pasiunti
niai su visu pasišventimu . --------------------------------
ir džiaugsmas kitiems, didelio 
skausmo ištiktiems.

Ir kai Tu pasensi — tapsi ži- 
i la, su daugeliu raukšlių apie 
'akis, su giliomis vagomis kak
toje — tada Tu tik tą visa su
prasi. Švelnutė, linksma kūdi
kio širdis bus tada pribrendusi 
į nuostabiai jautrią širdį. Tada 
Tu būsi jau skausmą patyrusi 
ir kančias mačiusi, būsi jau gi- 

iliai įžvelgusi į žmonių akis ir 
širdis. Būsi ten jau atradusi 
paslėptas žmogiško gerumo ir 
meilės grožybes.

Šiandiena Tu nesi daugiau 
jau vaikas, — ir nesi dar sena. 
Tu esi kupina jaunatvės jėgų— 
ir turi dovaną suprasti, atjaus
ti

Pereitą sekmadienį p. Anta
nas Norvaiša, atvykęs iš trem
ties ir apie metai gyvenąs So. 
Bostone, pradėjo naują lietu
višką radio programą iš 
WVOM stoties, Brookline, 
Mass., 4:30 vai. po pietų. Taip
gi šiais metais pradėjo radio 
programą p. Povilas Lapenas 
iš WTA0, Cambridge, Mass., 
11 vai. rytą, sekmadieniais.

Per keturioliką metų veda
radio programas p. S. Minkus
— WORL, Boston, Mass., 9:30 

į vai. rytą, sekmadieniais, ir p.
Antanas F. Kneižys šeštadie

niais 1:15 vai. po pietų ir sek
madieniais 10:30 vai. rytą iš 
WESX, Salėm Mass., ir sekma- 

j dieniais 9 vai. rytą iš WVOM
J' | stoties, Brookline, Mass.

Taigi per savaitę turime pro- j Cushing, D. D., viešai kvietė (kio vargai. Ir buvo 
radio lietuvius duoti iš savo mylimų-j 
risde- ... .Ai,, :«• ♦r-.lri,, „nėnnVi. *

j
VISOMS, KURIOS JAUNOS
Pašaukimas - Pasirinkimas Savo 

Mylimo Kryželio
ĮVAIROS SKELBIMĄ!

žaidžia Carney ligoninės nau
dai. Liepos 23 d., 7:30 v. v.,
Columbus Stadium, So. Bosto
ne, stiprus Pere Marųuette ra
telis žais sviedinį su New Eng- 
land Haboes komišku rateliu. 
Bus įvairių pamarginimų. Atsi
lankys Jo Ekscelencija Richard 
J. Cushing, D. D., Bostono Ar
kivyskupas. Bus renkamos au
kos Naujai Carney Ligoninei.
Visi kviečiami atsilankyti. j

-------------- Liepos 16 d., mirė, Carney
Alena Michailowsky paieško Ligoninėje, ilgai sirgęs Jonas 

savo sesers Juzefinos, švogerio A. Palaima, 61 metų. gyv. 335 
Zigmo Slipikų, jų sūnaus Jono Fuller St., Dorchester. Mass. 
ir dukters Vandos. Kas turėtų Paėjo Ukmergės parapijos. A-
kokių nors žinių, malonėkite merikoje pragyveno 46 metus, i 
jas suteikti “Darbininko” ofi- Paliko žmoną Marcelę (Ivaške-j 
san. įvičiūtę), tris dukteris ir brolį.1

Laidojamas liepos 20 d., 9 vai. j 
r., šv. Benedikto kapuose, iš Į kla tis lietuviikų , 
šv. Tetro parapijos bažnyčios. I amlJ 4 valandas ir Wsde.

, šimt minučių. Klausytojai - kri
tikai įvairiai šias visas radio 
programas komentuoja, nes, 
tikrai pasakius, jos ir yra į- 
vairios.

i

, . I
Lietuviškas skyrius Misijų 

parodoje. Šv. Jono Seminarijo
je, Brightone, 48 Seserų Vie
nuolijos laiko išdirbinių paro
dą. Turi skyrių 
Seselės _ -
Parodon galima vj^iems katali- kauskas, apie 6 metų amžiaus. 
" • Jo tėveliai gyvena 219 I St.

|Tapo iškilmingai palaidotas, iš 
■Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
! liepos 19 d.
i 
I j 
i f 
i

Jėzaus
ir lietuviškos j Tą dieną taip pat mirė ilgai 
Nukryžiuoto, sirgęs kūdikis Vincentas Juš-

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

L Rėpsite, M. k
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Tnman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

BUŠAI f PUTNAM, CONN., 
Sekmadienį, Liepos 25 d. iš 
So. Bostono išeis 7:30 v. r.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tai. Parkw«y'1233-W

Banditai Peršovė 
Policmoną

šeštadienio vakare, du polic- 
monai pasiviję vogtą automo
bilį ant Columbus Avė., prie 

Bostone bandė su- 
banditus,

ką tik apiplėšę 
Tuomet banditai 

juos areštuojančio 
naujoko, Charles J. 
m., ištraukę jo re-

Mass., avė.,
imti jį vairavusius 
kurie buvo

i
krautuvę, 
puolė ant 
poliemono 
Sergei, 31
volverį keturiais šūviais jį per
šovė. Bandė pabėgti, bet atvy
kusi policijos pagelba suėmė 4 
įtariamus banditus.

Peršautasis poliemonas ran
dasi Bostono miesto ligoninėj 
kritingoj padėty su keturiomis 
kulkomis savo kūne. Jis turi 
žmoną ir du vaikučius.
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims 
tr piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. šaukite:

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

220 E St, Tel ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Užsisakykite Turniku Pas Mus
Pristotam guriausi toniką 
Piknikams, Vestuvėms.

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamus.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė* Islington. Mass.

TaL Dedham 1304-W
PRANAS GKRUI2JKI8, Namų Tel. Dedham 1304-R

P-lė Antanina Majauskaitė, 
Nekalt. Prad. P. Marijos Kon
gregacijos Gildos veikėja, pra
nešė, kad į tos vienuolijos pik
niką busai išeis iš South Bosto
no nuo Šv. Petro par. bažny
čios. sekmadienį, liepos 25 d., 
7:30 vai. ryte. Kviečiami visi 
norintieji vykti nesivėluoti.

Aplankė Sunkiai Sergantį 
Tėvą Alfonsą Marią

Pirmadienį, liepos 19 dieną 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius, 
kleb. kun. Pr. Virmauskas ir 
kun. Al. Abračinskas aplankė 
sunkiai sergantį Tėvą Alfonsą 
Marią, pasionistą, kuris randa
si Šv. Elzbietos ligoninėje, 
Brightone.

Tėvas Alfonsas Maria yra 
plačiai žinomas kaipo iškalbin
gas misijonierius. Gali būti, 
kad nėra lietuvių parapijos 
bažnyčios, kuriose jis nebūtų 
skelbęs Dievo Žodį,
nutolusius į Katalikų Bažnyčią.

Pasimelskime ir prašykime 
Aukščiausiojo stiprinti Misijo- 
nierių, kad jis dar kiek pagy
ventų.

Tėvas Sn Motina Savo

Tėvas su motina savo, 
dar tiktai dar

Į veselę išvažiavo dar tiktai dar 
Dar tiktai dar pamažu,
Dar tolįau dar bus gražiau, 
Dar tiktai dar.

Duktė viena pasiliko dar... 
Jai nelaimė atsitiko dar...

Dar...
Prisikvietus daug berniokų 

dar tiktai dar 
Sukapojo du sūrioku dar... 

» Dar...
Parvažiavęs tėvas žiūri dar... 
Klausia kur padėjai sūrį dar... 

Dar...

Metiniame Jėzaus Nukryžiuo-1 kių gyvenimo problemų. Kūdi- 
tojo puošniame parengime, ku- kiškomis akimis daireisi aplink 
ris kasmet įvyksta Darbo die-'ir regėjai tik žmonių ir daiktų 
noje (Labor Day), Thatcher išorę. Tu nepagalvodavai apie 
St., Brocktone, kartą Jo Eks-' išsižadėjimą savęs, apie kovą ir 
celencija Arkivyąkppas Richard kančią. Tavo vargai buvo kūdi- 

> Tau gera. 
į Tu supykdavai ant naujo svie- 

jų vaikučių ir tokių pašauki-' dinio, kurs nenorėjo šokinėti, 
mų, kurie pasišvęstų artimo j nepatenkinta būdavai apsiaus- 
meilės darbams; lietuvių tau-.tu, kuriuo turėjai vilkėti ir iš 
tos darbams; Dievo didesnei kurio Tavo draugės pasijuok- 
garbei darbams. Kad būtų sn-įdaro, kad jis negražus. Tu nu- 
pažindintas mūsų brangus jau-' liūsdavai dėl sergančios katės, 
nimėlis su tuo kilniu tikslu iri Tu verkdavai, kai matydavai 
čia pat J. E. pareiškė, kad jis.apie save slankiojančius susirū- 
skiriąs to tikslo siekimui kun.' pinusius suaugusius. Bet tas a- 
Pr. M. Jurą. Vienuolijos Rėmė-ašaras Tu greit įveikdavai ir jų 
jų pirmininką, pašaukimų ieš- daugiau neprisimindavai. Tavo 
kojimo direktorium. Arkivys- kakta buvo lygi ir šviesi. Tu 
kūpąs kalbėjo lietuviams. Jis 
pareiškė, kad štai Jėzaus Nu
kryžiuotojo Vienuolija, 
čia pat motiniškas namas, yra 
skiriamas aptarnauti lietuvių 
parapijas, kolonijas ir tt., ir 
štai ypatingoms pareigoms, 
būtent, kad palaikyti lietuvybę. 
Kad parapijos turėtų savas lie
tuviškai katalikiškas mokyklas.
Kad jaunoji karta suprastų sa
vo tėvų kalbą, papročius ir kad 
pamiltų viską, kas katalikiškos 
Lietuvos‘buvo mylima...

Subangavo 
Mieli lietuviški 
šypsena. Seniai atsiduso,—kaip 
pavėluota. Bet geriau vėlai ne
gu niekad. Šeimų tėvai, kurie 
ir vedini ir nešini, — nudžiugo. 
Jaunimas, — nevisi suprato. 
Juk tai sunkus darbas. Bet tik 
prisiminkime šio vienuolyno 
Seselių perstatytą vaidinimą— 

grąžinęs kada sunešė visos ir visi savo 
kryželius, manydami iš krūvos 
išsirinkti lengvesnį ir galop iš
sirinko kiekvienas ir kiekviena 
po kryželį, kuris buvo jų pačių 
atneštas. Tai reiškia, kad mū
sų pačių pasirinktas kryželis y- 
ra lengviausias. Taip ir norisi 
tarti žodelis kaž kur seniai nu
girstas:

Esi jauna!
Tai gražiausia Tavo gyveni

mo valanda, kurioje Tu esi pa
sirengusi atiduoti save žmo-: 
nėms, kurie Tave apsupa, kurie 
Tave myli.

Ir kiekvienai gėlei išaušta to
kia diena, kurioje ji savo žie
dą tiesiai ir stipriai yra nukrei
pusi į saulės šviesą. Diena, ku
rioje Tu esi pasiruošusi save 
atiduoti, kadangi visi iš tavęs 
kažko tikisi, kažko laukia, yra 
Tau dabar išaušusi.

Vaikas būdama nematei jo-

bijodavai rūpesčių ir neturto, 
o tačiau būdavai su savo ne

neišmanančio
mis kūdikio akutėmis paguoda

kurios kaltomis, nieko

žmonių minia, 
veidai nušvito

REIKALINGA patyrę virė
jai ir broileriai. $50.00 į savai
tę. Atsišaukite asmeniai:

SAILOR TOM’8 
Reading, Mass.

REIKALINGA PATYRĘ Fry
Virėjai. $50.00 į savaitę. Atsi
šaukite asmeniai:

SAILOB TOM S 
Keading, Mass.

kitus.
Visa, kas gera, yra prieš Ta

vo akis. Tu gali paremti, tobu
linti. Kuris luomas pasirinkti? 
Visi kilnūs ir visi naudingi, jei
gu juos pergyvensi sulig Dievo 
įsakymų. Bet yra bene leng
viausiai prieinamas ir čia. pat 
šaukiama prie vienuolinio gyve
nimo, kuriuomi labai ir labai 
pasitarnaujama Bažnyčiai ir 
Tautai. Pasiimk šį savo kryže
lį, kuris yra lengvesnis už kitų 
ir eik Dievui ir Tėvynei tarnau
ti per artimo meilę. Kvieslys.

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th 8L, So. Boston. Maso 
Tel. So. Boston 1298.

Vlee-Firmininkė — G. GalliūnienC,
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Ratt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th SL, So. Boston, Mase. 

Finansų Ratt. — B. COnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

TeL Parkvay — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvaritdarė — Ona Krasausku.

11 8pringer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
t>u protokolu raitininke.

•V. JONO EV. RL. PA4ALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tuleiida, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot RaM. — Jonas GlinecHs, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Raėt — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sbcth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganaviėius, 
690 E. Seventh St, S. Boston, Mana

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

Draugija laiko susirinkimus ku tra
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St. So. Boston. Masa

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u vę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, 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, Mass.

Km n«rite Įsigyti SaulMsjs 
Califami>ja Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realslatininkas

710 N. Vaa Ncm Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL NOMB

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

faeph W.Cas 
(KASPERAS) 

LaMstuvią Direktorius M 
Bafsamuotojas 

NOTARY PJJBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dyk* 

Tol. ąou Boston 1437 
80U Boston 396T

11

YAKAVONIS
Fanerai Uore

741 No. Mate St
Brockton, Mbm.

V. YAKAVONIS
LaMotuvIy Direktorių* Ir 

Balumuotojas 
Patarnavimu Dieną ir Nakų 
Koplyčia termenima Dykai 

Tai. Brockton 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOM*

5S4 B—8Riua$way 
SOUTH BOSTON, MAil

E A. Zalstakss, F. E. ZaMskas 
GraBorisI Ir BalsamuatsJaL 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Ksplyėla ėsrmsslms Dykai

NOTARY PUBUC
Tai 80U Bastos 0818 

80U Boston 2000



BUV. SEIMO-TAUTOS ATSTO 
VŲ SUVAŽIAVIMAS 

TREMTYJE
mūsų gyveni-*pirmininkas Vaclovas Si- 

palaidas ir dzikauskas. Jis padarė ir 
tik gražiais platų politinį pranešimą, 

ir mūsų 
reikalus, vpač,

Tremtyje 
mas nėra 
dangstomas 
žodžiais, gal kaip ko ir paliesdamas 
teršiamas Liet. Raudona- tremtinių 
sis Kryžius, tuo pačiu ir plačiai apsistodamas, ką 
BALFAS, net Vyriausias reikalavo ir suvažiavę 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko- Seimo atstovai, dėl truk- 
mitetas, kurio priešakyje dymų sudaryti Vyriausy- 
stovi mūsų žymiausias bę. kada Kybartų aktai 
tautos sūnus. Laisvės ko- kaišiojami užsienio diplo- 
vų vadas kun. prof. Myko- matams ir Stasys Lozorai- 
las Krupavičius ar kiti, tis save vis laiko ir minis- 
bet tai lietuvių negąsdiną teriu pirmininku ir pr^zi- 
ir yra tik bolševikų ir dentu, o einant mūsų Vai- - 
tautos griovikų darbas, stybės konstitucija, jis v- 
Tremtyje darbas susior- ra beteisis. Jau yra suda- 
ganizavęs į įvairias orga- ryta, taip vadinama Egzi- 
nizacijas ir nuveikti dar- line Vyriausybė, dabar 
bai apžvelgiami metiniuo- vadinama Vykdomąja Ta
še suvažiavimuose. Bet ryba, o VLIKAS — Vy- 
vienas žymiausių, pasku- riausias Lietuvos Išlaisvi-|_ 
tiniu metu įvykusių šuva- nimo Komitetas atlieka . 
žiavimų, jau paties gyve- Seimo funkcijas, 
nimo iššaukto, yra įvykęs 
buvusiųjų, Steigiamojo 
Seimo ir visų trijų seimų 
atstovų suvažiavimas, ge
gužės mėn. 15 d. Felbache 
(prie Stuttgarto). Suva
žiavimas pradėtas pamal
domis, kurias atlaikė tė
vas domininkonas Tomas 
Žiūraitis. Dalyvavo, ne tik 
krikščionys demokratai, 
bet ir valstiečiai liaudi
ninkai ir socialdemokra
tai. Pagerbta mirusieji Si
bire ir tremtyje atstovai. 
Suvažiavimo iniciatorium 
buvo ir suvažiavimą ati
darė krikščionių demo
kratų partijos narys, bu
vęs finansų ministeris dr. 
Petras Karvelis, plačiai 
nušviesdamas suvažiavi- įįįbtojį*‘Lietuvoje 
mo tikslą,_reikalą ir pasą- komisarais ir enkavedis- <___...______ w „ ,
kęs, kodėl nedalyvauja tajs Dar to sąjūdžio eilė- cūzijoje, Danijoje, 
paskutinio Seimo atsto- matome; Greimą. Vo- ...
v?i’. taip vadinamo dikta- kietaitį, Deksnį, Stankevi- ir Amerikoje: Leonardas 
tūrinio rėžimo, kad tai Žakevičių, o paskuti- Šimutis, dr. Kazys Gri- 
nebuvęs demokratinis Sei- nju me^u jau prisidėjo ir nius, Rapolas Skipitis, dr. 
mas, o totalinis _ ...
vadizmas privedęs 
prie galo, ką visi 
vusieji plojimu 
Prezidiuman išrinkti am
žiumi seniausias ir jau
niausias: pirmininku —
prof. inž. Juozas Kamins
kas (socialdemokratas) ir 
sekretoriumi — žurnalis
tas Jonas Kardelis (vals
tietis liaudininkas).

Pradžioj ėjo sveikini
mai. Sveikino, be iniciato
riaus, pirmininkaujančio, 
Lietuvos Valstiečių S-gos 
ir Varpininkų Filisterių 
vardu prof. Mečys Mac
kevičius, socialdemokratų 
jaunimo — Leukadija 
Garliauskaitė, Lai s v ė s 
Kovotojų — adv. Antanas! 
Mikaila; raštu: prel. prof.; 
K. Šaulys (Italijoj), Sa-; 
kalauskas (Danijoj), Ku-! 
dlis, buvę Seimo kancelia
rijos tarnautojai ir kiti, j 
Be to, mūsų Vyriausybės 
vardu, vadinamosios Vyk- mas nauju Darbo Sekre- paskutinis 
domosios Tarybos, pats torium, Washington, D.C.'Seimas yra paleistas, ne-

suvažiavimuose.

ir pats 
kraštą 

dalyva- 
pritarė.

DARBININKAS

Šiomis dienomis Cape May, New Jersey uoste užsidegė švedų tran
sportinis Dagmar Salen laivas, Pakraščių sargyba atėjo su pagalba. Tik 
vienas vyras buvo sužeistas. Kiti išjigelbėjo. Vaizdas parodo nelaimės 
vietą.

ŽIL VAIČIŪTE, Matildė.
ZOKAS, Jonas, sūnus Simo-

ir lietuvių vardą, leisda- 
!mas visokius raštus, biu- 

Dar buvo iškilęs klausi- ietenius.
mas apie naują vadavimo 
komitetą, kuris pasivadi
nęs VLAKU — Vyriausiu 
Lietuvos Atvadavimo Ko
mitetu. — BDPS — Ben
drojo Demokratinio Pasi
priešinimo Sąjūdžiu, ku
riam vadovauja toks ne
rimtas 
Taunys, 
vardą, 
jaunimą
Paryžiuje sėdįs, toks Bro
nius Raila, buvęs trečia- 
frontininkas kartu dirbęs 
su komunistais P. Cvirka, 
A. Venclova. K. Korsaku, 
J. Marcinkevičium, J. 
tėnu, T. Tilvyčiu ir 
kitų, kurie šiandien

gaivalas, kaip: 
suteršęs savo 

verbavęs lietuvių 
į Vokietiją, arba

Buvo ir daugiau kalbų, 
kurios neūko tuščios, o Į 
rado reikalo sudaryti iri 
rezoliucijas. Išrinktas, i 
taip vadinamas komitetas,! 
kurio tikslas susirišti su į 
tarptautine parlamentarų į 
sąjunga ir reikalui esant,: 
galėtų ir savo atstovą pa-i 
siųsti. Komitetant pirmi-į 
ninku išrinktas — u.. 
Pr. Raulinaitis (krikščio-; 
nių demokratų), nariais— ft.RKATTž 
adv. VI. Požėla (socialde-: SARKA1TE 
----- x t Marijona, iš

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

RUMBUTIS, Bernardas, ir 
Elena Rumbutytė, iš Gargždų 
vi., Kretingos ap.

RUZGYS, Vincas, kil. Alto
niškių km., Zapyškio vi.

RYCKIS, Simanas ir sesuo 
Ryckiūtė, Ona, kilę iš Bartny- 

■ ~ - kų vi., Vilkaviškio ap., gyv. a- 
dr V Pie Scrant°n.
- ŠALTENIENE - Lelis, Gra

silda, iš Pumpėnų, Panevėžio a. 
i - Morauskienė, 

mokratų )\rrMkk7G7kas “arii°na- u BartininJ'» v1;' 
(valstiečių liaudininkų). |VUtavirtio ų>.. gyv. Argenu-

Suvažiavime dalyvavo ŠARKIENE - Zutautaitė, ir 
šešiolika Seimo atstovų,‘jos vyras Šarkis, A., abu iš 

gyv.

Ra-

kilę

Bu-
eile
pa- dešimt dėl senatvės nega-|Nevarėnų vi., Telšių ap. 
yra Įėjo atvykti, kiti yra Švei- Chicagoje.

SEILIUS, Rapolas, gim. Bu- 
dalis' trimonių vi., Alytaus ap., gyv. 

Chicagoje.
ŠENFALČIŪTE, Augustė, 

Podbuktės.
ŠIAULINSKAS, Stasys. 
SIAUTILAS, Stanislovas.

carijoje, Švedijoje, Pran-

Greimą. Vo- Lietuvoje liko, o kiti jau

ninos, vaikai, kurių pavardės ZIBELIENE, Romualda, gira, 
nežinomos. Ji buvo kilusi iš Lietuvoje, gyv. Chicagoje. 
Ramongailių km., čipenų vi.,! ŽIČKYTES - Paulauskienės, 
Biržų ap. i Monikos, iš Montvilų krn., Ju/-

VASILIŪNAS, Petras ir Pra- barko vi., giminės ir pažįstanti 
nas, kil. iš Maksvitiškių km., prašomi atsiliepti.
Panevėžio vi. v

VENCEUS, Jonas, iš Bata-
kių vi., Tauragės ap., gyv. Co- no, gyveno Amelton (?).
Uinsville. Į ZUTAUTAITĖ - Šarkienė, ir

| VENSLOVAITIENE - Gužai-! jos vyras- Šarkis, A., abu iš 
tė, Morta, ir jos sesuo Ona išiNevarėnų vi., Telšių ap., gyv. 
Šakių ap.

I VENSLOVAITIS, Antanas ir|
jo broliai bei seserys, 
naičių km., šakių ap.

I VERUNGIS, Jonas, 
liavos vi., Kauno ap.

| VIENIUKEVIČIUS, Jonas ir 
žmona Marija, iš Alytaus vi.

į VILIMAS, Tadas, iš Joniš
kio vL. Šiaulių ap.

i VILIUNAS, Kristupas, iš 
Tauragės ap., sūnus Krisstupo, 
ir Onos.

VILKAITIS, Vincas ir sese
rys Agota Bukšnaitienė, ir Ma
rijona Spreinaitienė iš Šakių a.

VILKAS, iš Aukšt. Panemu
nės, prie Kauno.

VIRKUTIS, Antanas su
ma.

VIRKUTYTE, Bronė,
Viekšnių vi., Mažeikių ap.

VITKAUSKAS,
nūs Kazimiero, iš 
Alytaus ap.

VITKAUSKAS,
Jurgio, iš Merkinės vi., Alytaus 
apskr.

VIZGIRDA, Juozas, Kazys ir 
Pijušas, kilę iš Rymavičių km., 
Gižų vi., Vilkaviškio apskr.

ZAKARYZAITE, Antanina, 
iš Slavikų vi., šakių ap., mano
mai gyv. Chicagoje.

ŽEMAITIS, Juozas, kil. iš
Žaliosios vi., Vilkaviškio ap., ir 
jo žmona Žemaitienė, Ona, bei 
vaikai Bernardas, Vincentas,

i Cecilija ir Ona.
ŽEMAITYTE, Stasė, kil. iš

Šiluvos vi., Raseinių ap., ištek, 
pavardė nežinoma.

iš

iš

' Chicagoje.
ALIŽAUSKIENE - Zabiel - 

Mik-jtė, Barbora, iš Berčiūnų km., 
Dusetų vi., Zarasų ap.

ALYTA, Jonas ir Kazys, iš 
Baltininkų vi., Vilkaviškio a ». 

AMBRASAS, Stasys, iš ŽrJ- 
!:ų km., Pabaisko vi., Ukmer
gės ap.

ANDRIUŠIS, Juozas.
APACENKA, ir jo žmona 

Guobžaitė, Ona.
APERAVIČIUS, Vladas, iš 

Linkuvos vi., Šiaulių ap.
BAKŠIENE - Biknerytė, A- 

gota, ir Bakšienė - Biknerytė, 
Elzbieta.

BAUNSKIENE - Barkaus- 
kaitė, iš Liūdiškių km., Liuba
vo vi., Marijampolės ap.

BARKAUSKAITE - Balins- 
kienė, iš Liūdiškių km., Liuba
vo vi., Marijampolės ap.

BARTUŠKAITE, Virginija, iš 
Marijampolės.

BENEŠIŪNAS, Juozas ir 
Kazys, sūnus Mato.

BIKNERYTES, Agota Bak
šienė ir Elzbieta Bakšienė.

BILEVIČIUS, Alijošius, iš 
Vištyčio vi., Vilkaviškio ap.

BRUKLIS - Kruminš, Anna, 
iš Eltiškių, Lietuvoje, ir vyras 
Brūklys, Vilius.

BUDRYS, Ignas, iš Grigai
čių km., Platelių vi.

BUIVYDIENE - Stankutė, 
iš Trubakių km., Skuodo vai., 
Kretingos ap.

ČEPRECKIENE - Pečkytė, 
Marijona.

ČERNIAUSKAS, Jonas, iš 
Subačiaus vi. *

CIRPUS, Antanas ,ir Cirpy- 
tė, Agota, iš Obelių vi., Rokiš
kio ap.

DAGILIUS, Jurgis, Petras ir 
Vincas, iš Paužiškių km., Ig
liaukos vi., Marijampolės ap.

DAIRUČIOTE, Eufrozina.
DAMBRAUSKAITE - Kise- 

liunienė, Marija, Kiseliūnas, 
Juozas ir Petras, ir Kiseliunai- 
tės, Marija, Onutė ir Verutė.

DAUGIUS, Jonas, iš Totor- 
kalnio km., Biržų ap.

DEKERIŪTE, Marija, iš Vir
balio, Vilkaviškio ap.

DUDAITE - Jurienė, ir vyras 
Juras, Petras, iš Šešuolių vi., 
Ukmergės ap.

Ieškomieji ar apie *uos žinnn- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF IJTHUAN1A 

41 Wrst S2nd Street 
York 24, N. Y.

Gar-

šei-

Domas, 
Merkinės

šū
vi.,

Morkus, s.

ŠIDLAUSKIENE - Balčiū
naitė, Anelė ir brolis Balčiū
nas, Antanas, kilę nuo Šidlu- 
vos.

ŠILEIKA, sūnus Antano ir 
Pranciškos Poceliunaitės.

SILICKAS, Antanas, iš 
guvos vi., Panevėžio ap. 

ŠILINSKAS (Žilinskai), 
iš Raudėnų vi., Šiaulių ap.

[ ŠILINSKAS, Petras, gim. 
Šiaulių ap., gyv. Pittsburgh. 

Į SKOKAUSKAITE, kil. nuo 
Antašavos, Biržų ap., ištek, pa
vardė nežinoma; Lietuvoj lan
kėsi su sūnumi tarp 1929-36 m. 

ŠLEIVYTE, Aldona, kil. nuo 
Antašavos, Biržų ap., ištek, 
pavardė nežinoma.

ŠLEKYTE, Teofilija, ištekė
jusi, iš Višakio - Rūdos par., 
Marijampolės ap.

SONGAILA, Povilas, iš Šau
kėnų, Šiaulių ap.

ŠOPILAS, du sūnūs ir duktė 
Stasio Šopilo, iš Žiežmarių, 
Trakų ap.

SPIRIKAVIČIUS, Adolfas, iš 
Panevėžio.

SPREINAITIENE - Vilkaity- 
tė, Marijona, iš Šakių ap. 

STANKAITIS, Juozas, 
iš Garliavos m., Kauno ap.

STANKAITYTE, Ona, kil. iš 
Garliavos m., Kauno ap., ište
kėjusios pavardė nežinoma.

STANKEVIČIENE - 
navičaitė, Michalina, ir 
šuo Bagdonavičaitė, 
gyv. Philadelphijoje.

STANKEVIČIENE - 
tė, Pranė, iš Alytaus ap., But
rimonių vi.

STIKLAKYTES, Julija Pe- 
terson, ir Juzefina Keys.

STRIM, kil. iš Šakių ap., bro
lis Aldonos, ir kiti 
riai.

STULGAITYTE, 
ir Marija, iš šakių 
manomai gyv. Detroite.

STUMBRAS, Juozas, 
Daugų vi., Alytaus ap.

SVILAINIS, Stepas, kil. iš 
Malėtų vi., Utenos ap., turėjo 
restoraną.

TAMULAITIS, Vincas, s. 
Martyno, iš Dievogalos km., 

_______________ ___________Zapyškio vi., Kauno ap. 
yra brangu ir viską Lietu-1 TARVYDAS, iš Užpalių km., i 
vos atvadavimui, kur be-i ir vai., Utenos ap. 
tektų būti išblaškytiems. I TARVYDAS, Antanas, iš 
Tenka tik džiaugtis, kad Naumiesčio, Tauragės ap. 
senoji karta, kuri perėjus* TIŠKEVIČIUS, Vaclovas, iš 

[įvairias gyvenimo mokyk- Rimgailų km., Betygalos vi., 
jlas, yra užgrūdinta kovai Raseinių ap., gyv. Chicagoje. 
!įr darbui ir šiandien ji| TOMKUS, Antanas, s. Bag- 
pirmoji atsistojo Tėvynės,donavičiūtės - Tomkienės. 
vadavimo darbe. Kartu su! TURKUS, Antanas, Matau- 
ja visiems eiti ir to gar-šas ir Mykolas, iš Kėdainių a. 
bingo Šūkio: viską Lietu-; ŪSAS, Juozas, gydytojas, 
vai ir Lietuvos atvadavi- dr. med., iš Kauno, prašo atsi- 
mui, turime nepamiršti, o liepti gimines ir pažįstamus, 
įsigyvendinti ir dirbti.
Mes laimėsim!

A. Jankūnas.

iš

K. Škirpa. Bet tikimasi, J. Pajaujis, Pranas Daili-- 
kad bus su jais susitvar- dė, Jonas Bildušas ir kiti, 
kyta ir jų dalis žmonių net aštuoni. Kaip minėta, 
daugiau eina prie vieny- dalyvavo šešiolika Seimo 
bes. Bet ir amerikiečiams atstovų; aštuoni krikščio- 
lietuviams gerai pažįsta- nių demokratų (du krikš- 
mas, Juozas Gabrys- Par- čionių, du ūkininkų ir ke- 
šaitis (sėdįs Šveicarijoje), turi federantų) ir aštuoni minskas, dr. P. Karvelis, 
visokiais būdas teršia, ne kairiųjų — keturi valstie- K. Bielinis, 
tik mūsų vadų darbą, bet čių liaudininkų ir keturi visą vadavimo akciją

baigęs savo kadenciojs. 
Dalis Seimo atstovų įsi
jungia ir į valstybinį dar
bą: kun. prof. M. Krupa
vičius, prof. inž. J. Ka-

o Amerikoje 
ne

ša Amerikos Lietuvių Ta-
'•9

kil.

socialdemokratų. Pati 
nuotaika jautėsi kaip Sei- ryba, kuriai sumaniai va
rne, nes dauguma buvo vi- dovauja žymus

bet vie- nininkas, politikas, krikš
čionių demokratų partijos 
narys, 
tis. Be to, įsijungia į va
davimo darbą ir aukščiau 
minėti 
Neatsilieka ir kitose vals
tybėse gyveną Seimo at
stovai, pa v. Šveicarijoje: 
prel. prof. K. Šaulys ir 
prof. dr. J. Eretas.

Šis pirmasis Seimo at
stovų suvažiavimas, kuris 
negalėjo būti skaitlingas, 
bet įnešė impulso veikti ir 
dirbti, nežiūrint į pasau- 
lėžiūras ar partinius nu
sistatymus, bet dirbti vie
ningai, kaip dar 1918-1919 
metais, valstybes kūrymo 
darbe; kad kas lietuviška

suose Seimuose,
ningai sutarią dirbti, ap
galvotai svarstą ir savo 
nusistatymuose tvirti — 
neišverstaskūriai, kupini 
valstybiniam darbui dirb
ai minčių, projektų ir nė
ra susenę. Bet ir kalbėti 
kalba, kaip tikri 
riai. Žinoma, jų
būrelis, bet jis svarus ir 
šiandien gana reikšmin
gas, nes, einant mūsų 

i konstitucija, jie yra tei- 
Keen Johnson, pramato- sėti Seimo atstovai, nes 

trečiasis

orato- 
mažas

Palestinos Arabai sustojo kovoję, kad pasimeldus. — Vieną charak
teringą iš Palestinos žydų ir arabų karo lauko vaizdelių atidengia ir šis, 
kuriame matome knupščiomis kritusius arabus maldai.

visuome-
Bagdo- 
jos se- 
Adolfa,

Leonardas Šimu-

Seimo atstovai.

Bagdy-

šeimos na

Kunigunda 
vi., ir ap.,

Lakūnas Herbert H. 
Hoover, 36 metų amžiaus, 
apdovanotas už skraidy
mą, o ypač už vėliausįjį, 
XS-1 lėktuvu, kuris grei
čiau skrido kaip balsas.

gini.;

VABALAS, Pranas, iš Sin
tautų parap., Pittaburghe.

VASILIAUSKAITĖS, Anta-

Laike Demokratų partijos konvencijos, kuri 
įvyko Philadelphijoj, vaizde matome dalyvius — 
James A. Farley ir Šen. Alben Barkley. Pastara
sis buvo nominuotas Vice Prezidentu.


