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Nekatalikišku bažnyčių 

kongresas
•

Anuo metu Hitleris ir Stali
nas buvo sutarę pasidalyti Eu- 1 
ropos vidurį. Kad faktiškai da
lybas įvykinti, tai reikėjo pra
dėti karą. Tą padaryti sutiko 
Hitleris. Ir pradėjo. Prietelys- 
tė iširo dėlto, kad Maskva ėmė 
grobti daugiau, negu Berlynas 
buvo sutikęs Maskvai duoti.

Kai Berlynas nustojo būti 
Maskvos partneriu, tai jį atsto
ti tuoj pasisiūlė du nauji part
neriai — Londonas ir Wa- 
shingtonas. Netekimas vieno 
partnerio Maskvai reiškė įgi- ; 
jimą dviejų ir tai daug galin
gesnių partnerių. Galingesnieji 
partneriai galėjo Maskvai daug : 
daugiau žadėti ir daug dau
giau duoti, negu Berlynas. Ir 
Maskva gavo daug sykių dau
giau, negu Berlynas jai žadėjo.

Bet kaip, kad po hitlerinio 
susitarimo Maskva grobė daug 
daugiau, negu buvo susitarta, 
tai lygiai tas kartojasi dabar. 
Kaip anuo metu Hitleris supy
ko ant Maskvos už grobimą 
daugiau, negu sutarta, tai da
bar baigia irti Maskvos part
nerystė su Washingtonu ir 
Londonu lygiai dėl tos pat 
priežasties.

•
Šio mėnesio 22 dieną Ams

terdame, Olandijos mieste, pra
sidės nekatalikiškų -bažnyčių 
kongresas. Buvo skelbiama, 
I-A i to-Jumgresą Vi Ilt im* 
siusiąs ne delegatą, o stfeUtd- 
ją. Kaip iš tikrųjų Vatikanas 
čia pasielgs, tai gal tik prieš 
pat kongresą apie tai tesužino
sime.

Apie tą kongresą neretai už
siminta, o dabar bus nemažai 
rašoma ir katalikiškoje spau
doje. Ilgokas raštas tuo klau
simu yra tilpęs tremtyje lei
džiamame laikraštyje “Nauja
sis Gyvenimas’’. Ten buvo nu
rodoma, kad tame kongrese 
nekatalikiškos bažnyčios ban
dysiančios užmegsti vienybę ir 
po to gal bandysiančios konku
ruoti su Katalikų Bažnyčia.

Ar katalikams reikia bijoti 
to kongreso ir galimos konku
rencijos? Nieku būdu. Sveika 
konkurencija ne tik nevengti- 
na, o pageidautina. Kame ne- 
katalikai gali katalikus nukon
kuruoti? Dogmatikoj? Apolo
getikoj? šv. Rašto aiškinime? 
Istorijoj? Filosofijoj? Tokiais 
ir panašiais klausimais rimtų 
diskusijų katalikų vadai ne tik 
nebijo ir nevengia, o net pa
geidauja, mielai jose dalyvauja 
ir ima viršų.

Gal susivieniję nekatalikai 
imsis daugiau darbuotis page
rinimui socijalio darbininkijos 
stovio ir tarptautinio sugyve
nimo? Tai ir gerai būtų. Tas 
paakstintų katalikiškų tautų 
vadus tame daugiau darbuotis. 
O kaip pageidautina, kad kata
likiškų tautų vadai gautų la
bai stiprų akstiną didinti susi
artinimą ir ugdyti krikščioniš-
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Teisėjas Pataria Siųsti Rau
donuosius Rusijon Su 

Wallace Prieky
Montgomery, Ala. — 1 

Teisėjas L. B. Wyatt, kal
bėdamas advokatų suva
žiavime, patarė sukrauti 
visus raudonuosius į lai
vą ir to laivo kanitonu 
pastatyti Henry Wallace 
ir juos visus pasiųsti Ru
sijon. “Mano kraujas už
verda”, sakė teisėjas, 
“kaip aš užgirstu Wallace 
ir jo partijos kandidatą į 
vice prezidentus, sakant 
mes provokuojame karą 
su Rusija”.

Teisėjas Wyatt rusus, 
bei komunistus gerai pa
žįsta, nes jis buvo pirmi
ninkaująs teisėjas Neum- 
berg’o karo kriminalistų 
byloje.

Vokiečiai Protestuoja Prieš 
Aukštas Kalnas

Frankfort, Vokietija — 
Vokiečiai ruošia protesto 
demonstracijas prieš auk
štai kainas amerikiečių ir 
anglų zonose. Kaikuriose 
vietose turėjo šaukti poli
ciją, kad numalšinti įsi
karščiavusias vokietes, 
kurios puolė maisto par-į 
davėjus.

Pinigų pakeitimas pa
naikino juodąjį turgų. Bet 
didžiausia* vtrgas. ^had. ^^ 
hni ^markiu ’ nešti ir krimst plutą kietą... Toli mano broliai, visur išblaškyti, vieni jau už-

’JSSu’ miršo, greit užmirš ir kiti... Šis pranašingas lietuvio balsas sminga giliai į 
užtektinai maisto ( ^ie^vieno laisvo lietuvio sirdj ir kviečia vaduoti kenčiančius brolius...

Ansbach f 
susirinko 500 moterų __ 
puolė tuos, kurie nestojo 
į streiką prieš aukštas 
kainas. Atvykus policija 
numalšino minią. Augs
burge, Hamburge ir kito
se vietose įvyko panašios 
demonstracijos. Bielefel- 
d’e pirkėjos užpuolė kiau
šinių pardavėją ir sudau
žė 100 kiaušinių. Muni- 
che, Nuremberge ir kitur 
taip pat puolė pardavėjus.

Lyg sapnas sis vaizdas 
lingoji piūtis. Lietuvis ir dirbdamas 
klauso nuo jo velkamos laisvės ar nela 
raudonosios vergijos naštą < 
bu nvcą Snm pei vere ir DtH

o vis tik mielos tėvų žemelės 
mai ar liūdnai dainuoja. Tai 

ės naštos. Šiandie lietuvis vilkdamas 
uodamasjdaipuoja, nes: ‘‘Aštrūs valdžios pei- 

ketklo užnėrė... Reik man naštą

te£ St. Laurent Bus Kanados
Premjeru

VOKIEČIAI BIJO KITO 
“MUNICHO”

Maskva Amerikos, departamentas jau užmo-

Amerika Rems Izrad 
ApBarijy

Lake Success, N. Y. — 
Jung. Valstybių delegaci
jos pareigūnas sako, kad 
Jung. Valstybės rems Iz- 
raeliaus valstybės aplika
ciją į Jungtines Tautas.
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Rusijos Agentai Areštavo Berly
no Vakarinių Sričių Policininkus
Nakties metu padar: kratas namuose. 

Policininkus išvežė į apklausinėjimo 
punktus

-h-
tvotiems policininkams 
net nedavė užtektinai lai
ko apsirengti, 
nakties 
slaptas 
vietas. Kiek yra areštuo
tų ir išvežtų dar nepa
skelbė, bet visiems aišku, 
kad areštai penktadienio 
ir šeštadienio naktį nėra 
pirmieji. Sakoma, kad ru
sai yra pasiruošę ir dau
giau areštuoti.

Sovietų Rusijos agen
tai, matyt, nori kokiu 
nors būdu sukiršinti Ber
lyno vokiečius ir juos nu
statyti prieš Vakarines 
valstybes.

Berlynas, Vokietija — 
Sovietų Rusijos agentai 
nakties metu padarė kra
tas vakarinių sričių poli
cininkų namuose, kurie 
gyveno rusų srityje. Poli
cininkus areštavo ir išve
žė į apklausinėjimo vie
tas.

Apie policininkų arešta- 
vimą pirmiausias pranešė 
Jung. Valstybių duotu lei
dimu leidžiamas laikraš
tis “Tagesspiegel” ir vė
liau tas žinias patvirtino 
Britų Militarė valdžia.

Kratos buvo daromos 
labai anksti rytą ir areš-

r-

Visi buvo 
metu išvežti į 
apklausinėjimo

RUSAI MOKYTOJAI ATSISAKO 
GRĮŽTI J RUSIJĄ

Ottawa, Canada — Vie
toje rezignuojančio pre- Anglijos ir Prancūzijos kėjo dalį toms korporaci- 
miero Mckenzie King, atstovai turėję pasimaty- joms, bet kitų nemokėjo, 
naujuoju premieru bus mą su Stalinu, vėliau su nes Rusija ir iki šiol ne- 
Louis Stephen St. Lau- Molotovu, dabar vėl sėdi atsiskaitė su Jung. Vals- 
rent. i ir laukia pakvietimo iš tybėmis $11,296,000,000

Molotovo tolimesniam pa- pagal “lend - lease”. 
sitarimui. Kada jie bus: J. V. valstybės departa- 

T Kp i — nežino. Imentas, negalėdamas su-
Hoiilionaiai Šį pasimatymą iššaukė sikalbėti su Rusijos val- 

- rusų blokada Berlyne, bet džia dėl tos skolos už pa
ryti biznį tiesiog su Ame
rikos korporacijoms.

Graikijos Komunistų "Vy
riausybė” Pasitraukė 

Albanijai

Jis toms pareigoms iš
rinktas Liberalų partijos —
konvencijoje. T 
partija turi s.
bus ministeriu - pirminin-į
ku. Tas pareigas pradės 
eiti su pradžia metų.

Premieras Mckenzie
King pasitraukia dėl se
natvės ir sveikatos.

Prez. Truman Paskyrė M.J 
Tobiną Darbo Sekretorium

New York, N. Y. — Pe- stoy Foundation, Ine. sa- 
reitą šeštadienį Mikhail vastimi. Sakoma, kad Ru- 
Ivanovitch Samarin, mo- sijos konsulas pat* ar kas 
kytojas, kuris čia mokino kitas Kosenkiną iš ten 
Rusijos delegacijos Jung. slaptai išvežė.
Tautams vaikus, atsisakė Kongreso Komitetas 
grįžti į Rusiją kada valrkrgipėai į Valstybe* De- 
džia pareikalavo. Jis šau- partamentą, klausdama* 
kėši Jung. Valstybių vai- ar galima būtų Mrs. Ko- 
džios apsaugos. Samarin senkiną apklausinėti Ru
su šeima per tarpininką sijos konsulate. Bet var- 
savanoriai pasidavė FBI giai Rusijos Konsulatas 
agentams ir prašė jų ap- leistų tą daryti. Rusijos 
saugos. į Konsulatas dabar rūpina-

Jacob M. Lomakin, Ru- si kaip nors “išvaduoti” 
sijos generalis konsulas, kitą mokytoją, būtent, 
pareiškęs, kad jis tikisi, Samariną ir jo šeimą, ku- 
jog “Amerikos autorite- rie dabar slapstosi, kad 
tai” pagelbės jam “išva
duoti” p. Samariną, jo 
žmoną, kuri taip pat mo
kino mokykloje, ir jų tris 
vaikučius. Kaip žinoma, 
Rusijos konsulas “išvada
vo” Mrs. Oksaną Stepa- 
novną Kosenkiną, 52 me-________H___
tų amžiaus. (vybė paskelbė, kad tuoj

Kongreso Prieš - Ameri-.bus pradėtas statyti mil- 
kos Veiklos Tyrinėjimo i žiniškas lėktuvnešis lai- 
Komitetas nori apklausi- ■ vas, kuris atsieis $100,- 
nėti Mrs. Kosenkiną, bet 
ji dabar randasi Rusijos 
konsulato globoje. Mrs. 
Oksana S. Kosenkiną bu
vo Reed ūkyje, Valley Co- 
jttage, N. Y., kuri yra Tol- dieji bomberiai.

nereikėtų grįžti į “rojų”.

Pradės Statyti Didžiausi 
Pasauly Laivg

Washington, D. C. — 
Amerikos Laivyno vado-

in_;tis netik Berlyno, bet ir 
visos Europos reikalais.

Tuo tarpu iš Berlyno at
eina žinios, kad vokiečiai 

i alijantų valdomoj daly, 
bijo kad šie pasitarimai 
gali virsti nauju “Muni- 
chu”. Kaip žinoma, prieš 
pastarąjį karą, alijantai 
(Anglija ir Prancūzija) 
norėdami išvengti karo 
su Vokietija nusileido 
Hitleriui ir atidavė jam 
Čekoslovakiją. Atidavė, 
bet karo vistiek neišven
gė. Todėl dabar bijomasi, 

,kad Munich’o istorija ne
pasikartotų vėl Maskvoje, 
Hitlerio kėdėj sėdint Sta
linui.

f
Graikijos 

nuolat vis

000,000.
Jis bus 80,000 tonų ir 

bus didžiausias pasauly 
karinis laivas. Nuo jo ga
lės pakilti ir nusileisti di-

Washington, D. C. — je sesijoje pasipriešino. 
Prezidentas H. S. Truman Bet, sulig įstatymų, Kon- 
paskyrė buvusį Mass. gu- greso nesant sesijoje, Pre- 
bernatorių ir du terminus zidentas turi teisę paskir- 
Bostono mayoru, jaunąjį ti į savo kabinetą narį ir 
ir simpatingą Maurice J. paskirtasis gali eiti savo 
Tobiną Darbo Sekreto- pareigas iki Senatas susi- 
rium (Secretary of La- rinks į savo reguliarę se- 
bor), bei ministeriu dar- siją. Tobinas paskirtas į 
bininkų reikalams. Tuomi mirusio birželio 10 d. 
jis tampa šios šalies Ka- Lewis B. Schwellenbach’o 
bineto nariu i 
posėdžiuose, 
svarstomi opiausi ir įvai
riausi šios šalies reikalai.

Athenai
kariuomenei ------- . ,
smarkyn spaudžiant suki
lėlius, norinčius Graikijai' 
užmesti komunistinį rėži
mą, tų sukilėlių “vyriau
sybė” su Markos Vefiades 
priešaky pasitraukė į Al
baniją.

Albanija yra komuunis- 
tų kontrolėje.

Į 
Jo paskyrimas turi būti! 

Jung. Valst. Senato pa
tvirtintas. Respublikonų 
vadas šen. Taft tam pa
tvirtinimui šioje specialė-

ir dalyvaus vietą. Jo alga bus $15,000' 
ku r i u o s e metams.

Buvęs gubernatorius'
Maurice J. Tobin labai į korporacijos 
rimtai svarsto priimti ar ‘ ‘ ‘ 
atsisakyti nuo tos vietos. 
Jis tebetęsia kampaniją, 
kad laimėti Demokratų 
partijos nominaciją į gu
bernatorius.

Reikalauja Užmokėti Už 
Patentus Paskolintus 

Rusijai

Surado Senai Dingusį 
Orlaivį

Frankfurt, Vokietija —1 
Alpių kalnuose, 55 mylios, 
nuo Turino, Italijoje tapo' 
surastas Amerikos Armi-! 
jos transportinis lėktu
vas, kurs lėkdamas pražu
vo lapkričio 22 d. Jis ras
tas sudužęs 9,000 kalnų 
aukštumoje.

Rasta ir 2 lavonai, nors 
juomi skrido 22 kariškiai 
jų tarpe ir viena moteris,

Washington, D. C. — 
Astuonios ameriki e ė i ų

i reikalauja, 
kad Jung. Valstybės joms 
užmokėtų apie $14,500,000 
už patentus, kuriuos var
toja Rusija pagal “lend- 
lease”.

Jung. Valstybių iždo dirbusi karo departmente.

LDS SEIMAS
Sekmadienį ir pirmadienį, rugsėjo - Sept. 19 

ir 20 d.d. š. m. įvyks Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje Norwood, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis. 
Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalio

ti į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi 
daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po vieną at
stovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali įga
lioti po du atstovu. Atstovai turi gauti įgalioji
mus su kuopos ar apskrities valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Kviečiame visas kuopas ir apskričius tuojau 
išrinkti atstovus ir pranešti Centro Valdybai kiek 
ir ką išrinkote atstovais. Naujus sumanymus or
ganizacijos gerovei siųskite iš anksto, kad dar 
prieš seimą galėtume įtalpinti į organą “Darbi
ninką”.

LDS Centro Valdyba 
Kun. Pranas M. Juras, pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, sekretorius.
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■VAIRIOS ŽINIOS

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, įnešė Bifių latviu Tremti- 
skaitytinas visose bažnyčiose Sekmadienį, rugpiūčio HIŲ Rcikūlll

8, ir primintinas Sekm., rugpiūčio 15 d. ------------
nių Reikalu

Sugrįžęs iš Europos 
kongresmonas John F. 
Kennedy įnešė į Kongresą

MYLIMIEJI KRISTUJE: —
Šiais metais į Dangų Ėmimo švenč. Panelės šven

tė pripuola Sekmadienį. Taigi aš prašau tą dieną pa- bilių, kad 29 latviai trem- 
daryti rinkliavą, kad galėtume išpildyti paskirtą tiniai atvykę mažu laive- 
mums kvotą pastatymui mūsų Tautinės Šventovės ■ liu į Bostoną, gelbėdamie- 
Nekalto Prasidėjimo garbei, prie Katalikų Universi- si nuo Sovietiškos tironi- 
teto, Washingtone.

Pereitais metais Vyskupų 
mane to svarbaus darbo iždininku. Savaime supran- i 
tama, jog man rūpi, kad mano Vyskupija gerai pasi- Kongreso sesijoje nebuvo 
rodytų gausiai aukojant pastatymui vertingos bažny- jokios galimybės šio bi- 
čios Dievo Motinai, tuo titulu, kuriuo ji yra mūsų my- liaus svarstyti, tai jį tu- 
limos šalies Globotoja.

Pereitais metais mums paskirtoji kvota buvo su- kurs susirinks sausio mė- 
kelta asmeniniu klebonų rūpestingumu. Mūsų Arki- nesį, 1949 m. 
vyskupijos katalikai vėl parodė ypatingą prie Švenč. yra laikomi 
Panelės pamaldumą ir gausų duosnumą. Šįmet, dėl autoritetų žinioje, 
didesnio parankumo, mes padarysime per Žolinę vi- Daroma pastangų, kad 
satinę Vyskupijos kolektą. Aš tikiuosi, kad jūs visi jie būtų paleisti po kauci- 
man padėsite atlikti uždėtą mūsų Vyskupijai pareigą: ja iš dabartinės imigraci- 
— pastatyti mūsų krašto Globotojai, Dievo Motinai 
tinkamą Bažnyčią.

Su dėkinga palaima ir pasižadėjimu už jus daž
nai pasimelsti, lieku

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

jos būtų palikti čia pasto- 
Komitetas paskyrė viam apsigyvenimui.

Kadangi šioje specialėje

rėš svarstyti

KAIP TREMTINIUS GELBĖTI 
ŠIANDIEN

DARBININKAS
DABARTIES PASTABOS

Kongresas,

Tremtiniai 
Imigracijos

jos stoties East Bostone.
Kaip žinoma, latvių 

tremtinių bylas veda adv. 
A. O. Shallna, Lietuvos 
Garbės konsulas.

i<

Kol tremtiniams didės-, vanos tuoj BALF Centro 
niais skaičiais pavyks iš pasiunčiamos į Europą. 
Europos į Ameriką išvyk- Piniginiu vajum pagelbė
ti, dar praeis keli mene- sime tremtiniams įgyti, 
šiai, o kitiems truks iki 2 ko daiktinėmis dovanomis 
metų ir gal ilgiau. Tuo negauname ar nepakanka- 
laiku jiems reikia gyven- mai gauname.

Tremtiniams imigracija 
pagelbėti, imigruoti pagal 
nąująjį įstatymą, reikia 

[išpildyti užtikrinimų bu
tams ir darbams blankas* 
Giminės, draugai ir net 
visai tremtinių nepažįstą, 
malonėkite BALF pasiųs
tąsias blankas ko grei
čiausiai išpildyti ir BALF 
centrui sugrąžinti. Juo 
greičiau blankas grąžinsi
te, to greičiau tremtiniai 
gaus progą patekti į eilės 
pradžią.

Neturintieji BALF blan
kų, jų prašykite, tuoj pa
siųsime.

Visais tremtinių šalpos 
ir imigracijos reikalais 
prakome kreiptis į BALF 
centrą. Adresuokite: — 
Vnited Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street. 

Brooklyn 11. N. Y.

Balsuotojai tvertas 
Kongreso Dattas

D. C. — 
Kongre- 
sesijoje 

nuoširdu- 
darbais.

Kada Prezidentas Trumanas buvo nuvykęs sa
vo gyveniman miestelin balsuoti jis buvo sutik
tas ir šio triratininko ir pasisveikino. Tas pasi
sveikinimas anam jaunam vaikui paliks atminimą 
visam gyvenimui, kad jis sveikinosi su Preziden
tu.

RUSAI ŠUNIMIS UŽPIUDO 
IŠBADĖJUSIUS VOKIEČIUS

laiku jiems reikia gyven
ti: kiekvieną dieną mai
tintis, apsirengti, gydytis 
ir ruoštis n* visai aiškiam j 
rytojui, kad ir tai pačiai Į 
emigracijai. Be to, žymiai 
didesnė jų dalis negalės 
pas mus atvykti. Jie la
biausiai reikalingi para
mos.

Dabar vyksta BALF va
jai: rūbams, maistui ir ki
tomis daiktinėmis dova
nomis. Nuo September - 
rugsėjo 1 d. prasidės di
dysis piniginis vajus, ku
riam jau dabar reikia 
ruoštis: išsirinkti vajui 
vesti komisijas, pasiskirs
tyti pareigomis, pasiruoš
ti planus, kuriais galėtu
mėte pasiekti ko didžiau
sią skaičių žmonių, įstai
gų bei draugijų, galinčių 
tremtiniams pagelbėti.

Jūsų padovanotosios ar 
surinktosios daiktinės do-

Washington, 
Jung. Valstybių 
sas specialioje 
nepasižymėjo 
mu ir dideliais
Tiesa, priėmė namų staty
bos bilių, pagal kurį ski
riama 35 milijonai dolerių 
paskoloms; paskyrė $5,-
000,000 dėl automobilių 
sužeistiems veteranams ir 
fondui finansavimui G. O. 
P. namų plano. Taipgi už- 
gyrė $65,000,000 paskolą 
Jung. Tautoms statybai 
namų New Yorke. Tačiau 
yra tik dalelė to, ką Pre
zidentas Trumanas reika
lavo.

Dabar Kongresas išsi- 
skirstęs pasidavė piliečių 
balsuotojų sprendimui, ar 
80-tas Kongresas yra vie
nas blogiausių, kaip Pre
zidentas yra pasakęs; ar 
vienas geriausių, kaip 
skelbia respublikonai.

Lapkričio 2 d. bus rin
kimai ir piliečiai balsuo
tojai padarys savo spren
dimą — jie išrinks daugu
mą respublikonų, ar dau
gumą demokratų. 80-me 
Kongrese buvo dauguma 
respublikonų.

Berlynas, Vokietija — 
: tusų kontroli u o j a m a 
spauda praneša, kad' Ru
sijos militarė valdžia iš- 
eido griežtas baudžiama-
sias taisykles prieš visus minti, 
tuos, kurie pasilieka at
sargai maisto Rusijos o- 
kupacinėje zonoje Votie- 
tijoje.

Rusijos okupacinėje zo- , 
noje siaučia badas. Milita- , 
rė valdžia baudžia kalėji
mu ūkininkus ir išdalinto- 
jus, kurie nuslepia maisto 
produktus arba parduoda 
juodajame turguje.

Vakarinių valstybių zo
nose leidžiami laikraščiai 
skelbia, kad Rusijos zono
je išbadėjusieji gyvento
jai ruošia protesto de
monstracijas, ir šių žinių 
rusai neužginčijo. Rusai 
užpiudo šunimis išbadėju
sius demonstrantus 
juos areštuoja.

Sovietų militarės val
džios gubernatorius, mar-

RUSIJA REIKALAUJA IŠ ITA
LIJOS KARO LAIVŲ

Roma — Rusijos amba
sada paskelbė, kad prista
tymas 46 Italijos laivų 
Rusijai, sulig taikos su
tarties yra ilgai užsitęsęs.

Sulig tos sutarties Itali
ja Rusijai, į 90 dienų, po 
taikos pasirašymo, turėjo 
pristatyti 46 savo kari
nius laivus operacijinėj 
padėty. Tas laikas jau pa
sibaigęs gruodžio 31 d. 
1947 m.

Dabar Rusija sutinkanti 
tuos laivus paimti, kad ir 
nepataisytus. Tokia su
tartis padaryta su Ameri
kos. Anglijos ir Prancū
zijos sutikimu.

Bet Italijos Užsienio 
Ministerijos spokesmo- 
nas pareiškė, kad. tas Ita
lijos kariškų laivų perlei
dimas turįs įvykti kartu 
su Rusijos grąžinimu ali- 
jantams jų laivų, būtent, 
Anglijai: sunkųjį kovos 
laivą (battleship), 7 nai-

o Amerikai 
“Milwaukee”.
Amerika ir 
karo metu

kintuvus (destroyers) ir 3 
submarinus, 
skraiduolį 
Tuos laivus 
Anglija yra
paskolinusi Rusijai. Kiek 
esą žinoma, Rusija, toli 
gražu, dar nėra pasiruo
šus grąžinti minėtus lai
vus Anglijai ir Amerikai. 
Bet iš Italijos savo grobį 
nori gauti kogreičiausiai 
nors jos nugalėjimui nėra 
nei vieno šūvio iššovus.

| taip Devens Atvyko 
NO Kariu

Fort Devens, Mass. — 
Į šią karo laikų kariuo
menės stovyklą iš Fort 
Benning, Georgia atvyko 
800 karių. Jie čia apsisto
jo ir ruošis priimti nau
jokus, kurie bus neužilgo 
“draftuojami” į kariuo
menę.

K 
datas —

listų Partijos Km* 
rylVaHace

New York — Pasibaigu- 
sioj Komunistų partijos 
konvencijoj Komunistų 
partija nutarė savo kan
didato į Prezidentus ne
statyti, bet remti Progre
syvių partijos kandidatą 
Henry A. Wallace.

Be to jie Valdybon iš
rinko visus 12 nesenai 
“Grand Jūrės” apkaltin
tus sąmoksle nuversti šios 
šalies valdžią.

Padidėjo Gyventojų
Skaičius

nuo

Washington, D. C. — 
Cenzo Biuras paduoda, 
kad 1947 m. buvo 143,- 
414,000 gyventojų Jung. 
Valstybėse. Taigi
1940 m. cenzo, kada buvo 
131,669,275 gyventojai, 
pakilo 8.9 nuoš.

Kalifornijoje gyventojų 
skaičius nuo 1940 m. pa
didėjo 42.1 nuošimčiais. 
Oregon — 41.8 nuoš. i 
VVashington — 35.8 nuoš.

X •

dažnai turi ypatybių rei
kalingų jaunimui vado
vauti.

Malonu yra šiuo kart 
kviesti į jubiliejinį L. Vy
čių seimą mūsų dvasios 
vadus, veikėjus, kitų lie
tuviškų organizacijų ir į- 
staigų vedėjus ir atsto
vus, ir bendrai visus, ku
rie šiam lietuviškam - ka
talikiškam veikimui pri
taria.

Negalintieji dalyvauti 
seime ir norintieji šį vei
kimą paremti, gali pasiųs
ti, dabar ar seimo metu, 
nors mažą auką: Knights ras^atitolinamas. 
of Lithuania Conventiou, 
Book - Cadillac Hotel, De- 
troit, Mich. Amerikos lie
tuvių parama ir gera va
lia yra mums labai reika
linga ir bus begalo aukš
tai įvertinta.

Tad visi, vienaip ar ki
taip, dalyvaukime Lietu
vos Vyčių 35-me Seime!

Juozas Bulevičius,
Liet. Vyčių Centro Pirm.

(Pradžia 1-me pualapyj) 
ką sugyvenimą katalikiškų 
tautų tarpe ir stiprinti katali
kišką solidarumą, 
tų prie išrišimo 
čius besitęsiančių 
mų su lenkais.

Kai didieji Maskvos ponai 
pagalios sutiko prisileisti ali
jantų ambasadorius pasikalbė
ti, tai tūli komentatoriai tuoj, 
kaip teliukai, ėmė šokinėti. 
Girdi, mūsoji pusė laimėjo, ka-

Tas prisidė- 
per šimtme- 
nesusiprati-

Taip šokinėjama, kai Mas
kvos ponai nei per sprindį ne
pasitraukė iš savo pozicijų.

Taika su Maskvos ponais be 
išlaisvinimo Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų verstų mus ne 
džiūgauti, o liūdėti.

šalas Vassily D. Sokolovs- 
ky pasakęs vokiečiams 
rytinėje zonoje, kad jeigu 
jie nori daugiau valgyti, 
tai jie turi daugiau paga-

ir

Užtai Varta Amerikon
- -- i

Frankfurt, Vokietija — 
Jung. Valstybių Council 
of Voluntary Agencies 
pranešė, kad tremtinių į- 
važiavimas Amerikon su
laikytas.

Tas labai atsiliepė į 
tremtinius. Tiesa D. P. bi
lius tapo įstatymu. Pagal 
tą įstatymą bus įleista 
205,000 D. P. —tremtinių. 
Prezidentas paskyrė ko
misiją tą įstatymą vyk- 
dinti, bet Kongresas ne
paskyrė užtektinai pinigų, 
ir dėl pinigų trūkumo per 
ateinančius 11 mėnesių 
gali būti įvežta tik apie 
40,000 D. P., o gal dar ir 
mažiau.

Washington, D. C. — 
Kongresmonas McCor
mack iš Masachusetts sa
kė, kad D. P. (išvietin- 
tiems žmonėms) 
pos įvažiavimui 
bus Bostone. Jis 
su Prezidento 
komisijos pirmininku, U- 
go Carusi ir jam pasiūlęs 
vartoti Bostono uostą.

McCormack 
Carusi jam 
kad Bostonas “tikrai bus 
numatytas ir kad jis tuo 
reikalu kalbėsiąs su imi
gracijos viršininkais Bos
tone”.

• v

iš Euro- 
uostas 

kalbėjęs 
paskirtu

sakė, kad 
užtikrinęs,

Už Kalnelio Pro Giružę

LIET. VYČIŲ SEIMAS

Lietuvos Vyčių 35-tas 
Seimas įvyks 10, 11 ir 12 
dienomis rugsėjo, Book - 
Cadillac viešbuty, Detroit, 
Michigan.

Žinau, kad visiems yra 
malonu išgirsti, kad ši or
ganizacija, nežiūrint sun
kių aplinkybių, nesiliauja 
dirbus lietuvybės dirvoje. 
Nuo Maine iki Kaliforni
jos didesni ar mažesni bū
reliai renkasi kas mėnuo 
ar dažniau, kad palaikius 
savo tradicijas, pasimo
kius savo kalbos, prisidė
jus prie Lietuvos laisvi
nimo darbo, ar bent, kad __
T“*“ prinešti,“kid" neku’
*.........  “ riose kolonijose sėkmin

gai veikia, ir dar kitur or
ganizuojasi, Lietuvos Vy
čių draugovės, susidedan
čios vien iš vyresnio am
žiaus narių. Tai yra ženk
las įrodantis, kad Ameri
kos lietuviai pradeda vis 
daugiau suprasti, kad lie
tuviškoje dirvoje visiems 
yra progos dalyvauti, be 
skirtumo amžiaus ar už
siėmimo. Ypač vyresnieji

Lietuvių Reikalų Komisi
jas ypatingai didelį darbą 
atliko lietuvių tremtinių 
klausime, rašydami į A- 
merikos spaudą, valdžiai 
ir tt. Šis veiklos punktas 
ne tik prisidėjo prie ge
resnio supažindinimo A- 
merikos visuomenės su 
mūsų tremtinių padėtimi, 
bet drauge, bekovojant už 
savo teises, arčiau pri
traukė mūsų pačių jauni
mą prie savo tautos ka
mieno.

Lietuvišką darbą dir
bant svarbu turėti gabių, 
patyrusių žmonių. Malonu

metų jau 
skausmas

vasaros

viu ir drauge pasilinks
minti ir lietuvišką dainą 
užtraukti.

Ši seimą galime skaityti 
visų Amerikos lietuvių 
švente. Lietuvos Vyčių 
nariai iš savo tarpo įneša 
daug savo jėgų ir patyri
mo į chorus, parapijas ir. 
kitas organizacijas. Per šį 
seimą išgirsime nepapras-

iri tai ža vejantį raportą kaip 
»šJ Lietuvos Vyčiai per savo

Už kalnelio, pro giružę, 
Šviesi saulė teka;
Ant kalnelio su mergele 
Bernužėlis šneka.
Bėras žirgas nerimauja 
Žvengia — kasa žvyrių 
O mergelė gailestauja. 
Ašarėlės byra.
Skaudu skirtis su berneliu- 
Kurį taip mylėjo,
Kad sulaukus rudenėlio 
Vesti ją žadėjo.
Širdis plyšta, galva ūžia. 
Gaila jai bernelio: 
Jis išjojo į karužę
Gint’ tėvų šalelę.
Ar pagrįš jis — Dievas žino. 
Gal padės galvelę.
Jis bučiuoja ir ramina: 
Cit, neverk mergelę,
Neateis dar rudenėlis,
Kaip aš vėl sugrįšiu. 
Ir su tavim, mergužėle. 
Žiedus sumainysiu.
Ir taip taręs, prie širdelės 
Priglaudė mergelę.
Pabučiavęs į veidelį
Sėdo ant žirgelio.
Ir kaip viesulas išdūmė
Ten į rytų pusę,
Kur broleliai lenkus grūmė, 
Mušė vagį — rusą.
Jau netoli rudenėlis, 
Mergelė vis laukia, 
Bet bernelis, laidokėlis, 
Kitą tur mergelę.
Ta mergelė gryno plieno, 
Vardu patrankėlė;
Kai dainuoja — ji neverkia: 
Dreba visa žemė.

“Daug gražių atminimų pa
likdavo vasara Lietuvoje — ir 
pilnus vaisių sodus, ir derlių 
lysiose, ir šienapjūčių dainas, 
ir karštas darbymetes, ir ma
lonų poilsį ant upių krantų ar 
girių pavėsiuose.

“Tačiau metai iš 
įsimaišo liūdesys ir 
į tuos atsiminimus:
mėnesiais Lietuvai buvo uždė
ta vergija, jos laisvė sutrypta, 
o žmonės paminti ar išblašky
ti”.

Taip rašė “Vytis” liepos mė
nesio numeryje straipsnyje 
“Liūdnų Atminimų Mėnesiai”.

Šis rugpiūčio mėnuo ir-gi y- 
ra savotiškų liūdnų atminimų 
mėnuo. Šį mėnesį buvo pa
skelbtas Atlanto Carteris, tiek 
daug vilčių sukėlęs lietuviuose 
ir visame kankinamame pa
saulyje. Kai vėliau jo signata
rai hitlerišku būdu jo atsiža
dėjo, tai tas senus mūsų liūd
nus atminimus šimteriopai pa
gilino ir- naują liūdesį sudarė. 
Tad šį mėnesį atsakančiai mi
nėkime Atlanto Carterio pa
skelbimą ir jo negarbingą at
sižadėjimą. P.G.

Liturgini* Mliio*
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Masėj

BROCKTON, MASS.
%

Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
lių vienuolyno rezidencijoj Rė
mėjų rengiamoj Lietuvių Die
noj, kuri įvyks nigs. 6 d., 
(Labor Day), š. m., Thatcher 
St., Brockton, Mass., tarp kitų 
programos numerių įvyks ir 
nepaprastai margas vaikų pa
radas. Jame kviečiami daly
vauti vaikai iš visos Naujos 
Anglijos ir plačios Amerikos 
su jų įvairiais vežimukais, dvi
ratukai, triratukais, lėlių veži
mukais, įvairiai pasirėdę —lie
tuviškais ir kitokiais kostiu
mais. Įsivaizduokime tokį pa
vyzdį: važiuoja mažytė, kokių 
5-kių, 6-šių, 7-nių ar 8-nių me
tų mergytė su savo lėlių veži
muku, kuriame guli dvi lėlės, 
o trečią lėlę nešina stumia ve
žimuką... Tikrai darbšti bitelė, 
kuri taip rūpestingai ir neša ir 
veža... Arba štai važiuoja ant 
triračio panašių metų stambus 
lietuviukas, kuris pasirišęs lie
tuviškos spaudos ryšulius, kaip 
knygnešys drožia savo keliu... 
Šie ir panašūs vaizdai turi sa
vo turinį ir tiesiog traukia 
džiaugsmo ir vilties ašarą, kad 
mūsų priaugančioji karta bus 
ir pavyzdinga šeima ir patrio- 
tinga — neužmirš savo tėvelių 
žemės papročių.

Tuo tarpu kviečiami visi pat- 
riotingieji lietuviai paruošti sa
vo vaikučius anai paradai, o 
vėliau suteiksime žinių apie to
limesnę jos eigą. Rap.

KlMfiUVCNYttS SEIMAS 
įvyks tuojau po AL

RK Federacijos Kongre- 
būtent, antradienį, 

spalių 19 d. I. m., Chica
go, UI.

so,
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PIRMOJI PAŽINTIS SU 
“LIŪDNU BALSU” 
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Vytautas česna

/.

Dar neseniai teko .pa
siekti laisvos ir demokra
tiškos šaHes — Kanados 

^3^5 žemę, todėl, žengdamas 
r"~ 

iV-tžj metama >3.50

DARBININKAS <
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

8UBSCRIPTION RA TĘS
Domestic yearly____________  >5.00
Domeatic once per week yearly >3.00
Foreign yearly ______________ >5.50
Foreign once per week yearly >3.50

tai yra įsą- 
akli komu-

ir nepersekiojamam? Juk 
ten “rojus” ir “kilniausia 
demokratija”...

Žvilgterėkime ir dar to
liau į “naujos Amerikos” 
atrad imą minėta me 
straipsnyje:

“Ana dieną Kanados 
laikraščiuose tilno mažutė 
žinutė, kaip 500 lietuviu 
dipuku buvo suvažiavę i 
Hamiltoną išpažinties ir 
komunijos. Hamiltnnan 
važiavo iš Toronto ir kitų 
vietų. Čia irvi buvo “ne
patogu” atsilikti nuo kit”, 
nei vertinti išnaši n ties. Jei 

i kaip, dar paskaitys bedie
viu. bolševiku. Nnrs cip 
Vokietija, tačiau ir čia 
klerikalų ranka toli sie
kia”.

Čia norėtųsi pridurti, 
i kad “klerikalų” niekad 
; nebuvo ir nebus tokia ilga 
ranka, kaip komunistu - 
bolševiku. Gi dėl stebėji
mosi. kad padorūs (ne ko
kie išgamos) lietuviai su
važiavo pasimelsti, prieiti 
išpažinties ir priimti Šv. 
Komuniją
nes viso pasaulio tikintie
ji tain darė, daro ir da- 
rvs. išskyrus, žinoma, du 
diktatorio valdvmo kraš- 
Itus (vienas iš jų su bire
lio), tai buv. rudą Vokieti
ją ir raudoną Rusiją. Tie
du dvyniai broliai: Stali
nas ir Hitleris ne tik na- 
tys buvo (raudonasis dik-

šešupėle, tekėk, plauk, Šešupe, 
Su tavim plaukia mūsų daina. 
Jaunas juokas mums sklinda iš lūpų, 
Veidus puošia jauna šypsena.

2 k.
liams sunku 
moninti. Jie 
nizmo vergai...

Toronte yra leidžiamas 
ir jų organas, vadinamas 

! "Liaudies Balsu”. Tai yra 
laikraštėlis, a la “Vilnis 
ar “Laisvė” Amerikoje.

Ligi šiol buvau to spau
dos šlamštelio nematęs, 
bet. atvykus ’ Torontan, 
tenka pastebėti visus

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ................ >5.00
Vieną kart savaitėje metanu__t------  -
Užsieny metams .........................  >5.50 pirmuosius žingsnius On-
Užsieny 1 kart sav-tėj metams >3.50 f ... . . - .tano provincijos sostinėj 

— TorontS, pirmiausia, 
stengiausi įžvelgti kaip 
šiame mieste gyvena se
nieji mūsų tautiečiai — 
ateiviai.

Tiesa. _____ ■
džiai. reikia nasakvti bu- kampe’ins “l iaudies Bal-' 
vo "ara "ražus. Se^esnie-
iji Toronto

Demokratija nuolatos kovoja, bet ji šaudo bal- lietuviaituri isipK- 
sais, ne kulkomis, ir demokratinės balsavimų kovos ’ 
laimi svarbesnes pergales, negu kruvinos ginklų kau
tynės. Kiekvieni rinkimai yra tarsi karo mūšiai, tik 
su tuo skirtumu, kad rinkimų kova nieko neužmuša, 
nieko nesužaloja, o karo kautynės praryja tūkstan
čius gyvybių, kainuoja begalės pinigų ir sunaikina 
amžiais sukurtus tautų lobynus. O demokratinių ko- tarpe 
vų bei rinkimų rezultatai pakreipia visos tautos gyve-j*^’. \ 
nimą vienon ar kiton pusėn. Geriausias pavyzdis Ita- svaiginę komunizmo pro- 
lija. Jos rinkimai nulėmė jos likimą. Buvo pastatytas pabaudos opiumu, gieda 
griežtas klausimas: ar, Italiją valdys komunistai, ar garbės himnus tiems, ku- 
krikščionys? Jei būtų laimėję komunistai, Italija r*e pa verge musų Tėvynę 
šiandien neštų tokį pat komunistinės vergijos jungą, i Lietuvą, kurie išvežė sim- 
kaip Vengrija, Čekoslovakija, Lenkija ir kitos komu- tus tūkstančių musų bro- 
nistų pavergtos ne komunistinės šalys. Šv. Tėvas pui-iįjU ir 1 vergijos
kiai tą numatė ir taip išjudino tautinį bei religinį ita- darbus Sibiran ir kurie 
lų pojūtį, kad jie ėjo į rinkimus lyg į kokį kryžiaus P?^vjnde sventą musU be
karą. Popiežius iškėlė du svarbiausiu dalyku: pabrė- yiskės žemę kraujuje ir a-i 
žė būtiną reikalą kiekvienam piliečiui balsuoti ir nu- sarose— 
rodė, kas Italiją laukia, jei laimėtų tautos ir religi-' 
jos priešai — komunistai.

Visų Amerikos piliečių svarbiausia pareiga 
balsuoti. Gal kas pasakys, kad yra dar svarbesnė pa
reiga — ginti savo šalį. Bet balsavimas kaip tik ir yra į Y1?— 
savo šalies apgynimas. Kas visuomet balsuoja, tasj-^į

Svarbiausia Piliečiu Pareiga
pirmieji įsnū-

»>

Mes atėjom ieškoti ir rasti, 
Mūs jaunystė čia ieško šviesos, 
Mūsų jėgos čia žydi ir bręsta, 
Vyrams vėtrų, audrų nebaisu!

Čia pažįstam, kas kenčia ir džiaugias, 
Čia suprantam, ko trokšta širdis... 
Mes elgetą sutiksim kaip draugą, 
Ir turtuolis mūs žodį girdės.

Tat į darbą, į darbą, draugužiai, 
Nepabūgsim kančių ir kovos!.. 
Idealo kely nepalūžę, 
Mes išeinam prikelt Lietuvos!

I

su” užkamšytus. Mat,' 
gwe"tojai —Į'liaudžiabalsirrinkems’ ne- 

, nors svarbu ar kas nori jų or- 
ruosa^vbes: ?aną skaityti ar ne. 

automašinas ir mokantiems ]------
Nauiai atvykusiam tos. administraciia siunti- 

. nuošir- nė ja jį veltui: tik “švies- 
Deja, vis Htės”, tik komurištekite! 

dėlto, ne visi. Mat. yra jų Yra namų, kuriuose lietu-
> ir kanadietiškų viai pvvena. kad juose vi- 

“bimbini”kų”. Jie apsi- sai nėra tokia pavarde ad
resato, kurio vardu ‘Liau
dies Ba’sas’ siunčiamas. 
Tokiu būdu ir man teko 
susipažinti su tuo laikraš
tėliu. •

Atneša laiškanešys paš
tą. Vartau gauta ia snau- 
dą- ir laiškus. Tik štai,| įkaitykime ir toliau: 
prieš mano akis išdygsta 

• dar nematytas spaudos 
egzempliorius. Dar nespė
jęs nė jo užvardinimo 
perskaityti, savo prietelių 
klausiu:
— Kas čia per laikraš

tis?
— A, čia “Liūdnas Bal-j iš savo nusės 

sas” — sraunu atsakvmą. tiek tenorėčiau 
Imu sklaidvti

ir. kiek paskaitęs, tikrai įr kaiD būtų buvęs perse- 
’sitikinii. kad tai “liūdno, klojamas tremty, visvien 
ba’so” būta...

Na. paskaitykime 
kartu ir su 
maloniaisiais skaitytojais, Į ' -----------
tuomet ir bus visai aišku j Nebijom nieko. Mes — kariai, 
kaip liūdnai skamba 
laikraštėlio gaida. 

Pasiskaitykime straips
nelį “Klerikalizmas tarp 
pabėgėlių”.
— Vargšai— sakvčiau— 

tie komunistėliai. Dar la- Kulkosvaidžiai ir jų daina, 
bai neseniai vis šaukdavo.! Jais priešams kelią kertame, 
kad pabėgėliai — tai visi, Prieš jųjų norus veikiame, 
fašistai, karo nusikaltė
liai ir pan. O dabar? — 
Klerikalai...

nedideles, 
namelius, 
pan. 
ateiviui jie geri, 
dūs, malonūs... j

j Jie, nors taipogi turi į- 
sigiję turtą ir, bolševiku 

_ | akimis, būtų skaitomi 
buožėmis, kapitalistais ar 

i visokiausiais išnaudoto- 
tačiau visvien savo 

budriai stovi tėvynės sargyboje, ypač šiais laikais,j dame ę ?ieda- !nar’y‘ 
kuomet tiek įvairių priešų nori palaužt tautos dva- nju galima važmėti gra
sią, ištvirkinti jaunimą, pašiepti tikybą, iškoneveikti žiu. limuzinu, gyventi pui- 
dorovę. Dar to negana. Jau daroma aiškių užsimoji- , iai. įrengtam bute ,ir: • 
mų nuverst šios šalies vyriausybę, pasikasant po de- 
mokratijos pamatais, ir užvesti komunistinę ne!ais-~" ’ 
vę. Tad kiekvienas neinąs balsuoti pilietis yra pana
šus į kareivį, kurs karo metu slepiasi nuo kariškos 
tarnybos. Tai vertas sušaudymo bėglys - dezertyras.

Bet kai kas gali taip teisintis: mano vieno balsas, " i; ’ ‘ ____
nieko nereiškia — galiu nė nebalsuoti. Tas žmogelis (sovietišką ubagyną), tai 
pamiršta, kad tokia pat mintis gali ateiti ir tūkstan-! geriausiu atveju’ kur teks 
čiui kitų jam panašių galvoto jų. O gal ir šimtui tūks-i sunkios klumpės tamnyti 
tančių. Statistika parodo, kad Bostono mieste yra įr alkanu pilvu vaikščioti, 
200,000 balsuojamajo amžiaus nebalsuojančių žmo- arba pakliūti Sibiran — 
nių. Gal pusė jų nepiliečiai. Bet jei kita pusė—100,000 vergijos darbų 
piliečių — nesinaudoja savo teise balsuoti, tai kiek,“ • -
gerų, teisingų kandidatų gali pralaimėti ir į jų vie-l 
tas įstoti tokių, kurie nusistatę kenkti religijai iri 
griauti sveikus moralybės principus! “Demokratijoj, 
neužtenka būt teisingam, — sako Arkivyskupas Cu-| 
shing. — Tu gali būt teisingas, bet gali skaudžiai nu-! 
kentėti, pamatęs, kad laimėjo neteisinga, bet skait- 
lingesnė pusė. O dėlto ji skaitlingesnė, kad tu ir daug

kiai įrengtam bute ir...

galima tik Kar.adoi. A- 
; menkoj ar kitam demo
kratiškam krašte. Sovietų 

" ‘ i “pra- 
banga”yra nusikaltimas ir 
ji gali nuvesti į kolchozą

i dirbti...
Tai aksioma komunistinės 
diktatūros krašte!...

Tačiau, žinoma, suko- 
munistėjusiems apakė-

Ne- Mi” ėt m e st ^aipsnely je 
prenumera- f žodi rašoma:

' “IŠ
aiškiai matosi (iš Vn’rins? 

Ved
Vnkintiin’e 
klerikalai, 
žmonėms,

P. AJ. 
kemnė^e 
patauia 
sroviu
liaudininkams, yra 
sunku, nes iuos 
varžo”. (Žiūrėkite! 
nistai susidūmoio 
ninkamo pabūti 
jais!.. P. A.).

nes

iis nebūtu buvęs ištrem
tas į Sibirą... O kad jis 
niekeno nebuvo persekio
jamas tremtinių tarpe — 
tai liūdiia ir tas faktas, 
iog Ožkinis ilgesnį laiką 
tremty buvo pats stovyk
los vadovu...

”’°Š-
Kit” 
ypač 
gana

visaip 
Komu- 
l’audi- 

užtarė-

I

“Sakoma. kad buvęs i 
Lietuvos Ūkininko redak
torius Vincus Ožkinis, jau 
60 m. amžiaus žmogus, 
buvo labai persekioiamas. 
Už tai iis, su daugeliu ki
tų. grižo Lietuvon”. (Pa-Į 
ibraukimai mano P. A.).

“Liūdnas Bal-! iš savo nusės į tai tik 
„J.. . _ i pridurti,

jo lapus Jeigu Vincas Ožkinis kad

I i
Gi dėl “daugelio kitų 

grįžimo su Ožkiniu Lietu
von” viena tik noriu pa
brėžti, kad man tikrai ži
noma, "jog Ožkinis grižo į i 
Lietuvą vienui vienas — 
be jokių palydovų. Jį ly
dėjo nebent tik enkave
distai...

Dar kiek giliau žvilgte
rėjus į “Liaudies Balso”

t J------—----- ____
jil J. žengė

“Darbininko” .NEBIJOM NIEKO

to: Tik žengiame ir žengiame.
4 Ir priešui mirtį rengiame.

i Ilgainiui šėlsta sūkuriai. 
Mes einame ir žūname, 
Ir žygių vyrai būname.

I Granatos dūmai ir liepsna — 
Tai žygiai—jų telaukiame, 
Ir žygių dainą traukiame...

tau panašiu nėjo balsuoti. Tad aš jums primenu, kad Nebijom nieko. Mes—kariai, 
turite griežtą moralinę atsakomybę užsiregistruoti . Tik žengiame ir žengiame, 
balsavimui ir, atėjus rinkimams, balsuoti. k. Į Ir priešui mirtį rengiame.

čia nėra ko,

rašeivos teigimus, krenta ^^:ir 
i akis toks faktas, kuris 
pačiu “liaudžiabalsinin- 
kų” kortas apverčia auk
štyn koiomis. Juk ten ra
šoma. kad Ožkinis buvo 
“labai persekiojamas” ir, 
žinoma, tik todėl rizikavo 
"Tižti į okupuotą Lietuvą. 
Kitaip, matyt, iis jokiu 
būdu nebūtų prįžęs... Čia 
norisi “Liaudies Balso” 
bendradarbio paklausti:
“O kodėl gi negalima 
grįžti į dabartinę Lietuvą Toroton, 1948. 8. 5.

♦

bedieviai, bet tikinčiuo
sius žiauriausiais būdai* 
nersekioio, trėmė i Sibir*» 
šaudė ir žudė. Sovietų 
.siioi prieštikvbinis tero
ras ir dabar tebesi>dčia.

Tai tik mažas žvilgsnis, 
tai trumputė pirmoji ma
no pažintis su Toronto 

, “Liūdnuoju
puslapiai mirgėte mirga 
panašiomis nesąmonėmis.

Pr. Alšenas.

J

BALF METINIS SEIMAS
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. (rugienė, 
BALF Sekretorė.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

28.

Nakties Eisena
Ir pirmiau tokie vaizdai ne retai Ivanui 

apsireikšdavo, bet jis tai skaitė pragaro 
pinklėmis. Šmėklai nubaidyti jis persižegno
jo. Tačiau šmėkla neišnyko, kaip tai pir
miau būdavo. Negyvėlis niūriai į jį žiūrėjo. 
Jo akys taip pat buvo išverstos ir veidas 
toks pat pamėlynavęs, kaip pietų metu, kuo
met jis išgėrė caro atsiųstąjį vyną. “Ir vėl 
žabangos, — pamintyjo caras, — bet aš ne
pasiduosiu šėtono išdaigoms, sutramdysiu 
piktos dvasios gudrybę. Teatsikelia Vieš
pats ir teišnyksta Jo priešai!”

Negyvėlis neskubiai išlindo iš po grindų 
ir atėjo pas Ivaną. Caras norėjo surikti, bet 
negalėjo. Jo ausyse baisiai skambėjo. Ne
gyvėlis jam nusilenkė.

— Sveikas būk, Ivanai, — pasigirdo, kv- 
mus nežmogiškas balsas, — nusilenkiu tau, 
nes mane nekaltą nužudei!

Tie žodžiai atsiliepė pačioj gelmėj Ivano 
sielos. Jis nežinojo, ar tai šmėkla kalba, ar 
jo paties mintis taip vaizdžiai, apčiuopiamai 
pasisakė.

Štai pakilo kita grindų dalis, ir pasirodė 
Danila Adašev, prieš keturis metus Ivano

nužudytas. Adaševas išlindo iš po grindų, 
nusilenkė carui ir tarė:

— Sveikinu tave, Ivanai, ir nusilenkiu 
tau! Nes nekaltą mane nužudei!

Paskui pasirodė bajorienė Marijona, kar
tu su vaikais nužudyta. Ji perstatė penkis 
savo sūnus, kurių kiekvienas nusilenkė ca
rui ir tarė:

— Sveikinu tave, Ivanai, ir nusilenkiu tau!
Paskui pasirodė kunigaikštis Kuriatov, 

kunigaikštis Oboienskij, Nikita Šeremotov 
ir kiti Ivano nužudyti asmenys. Kambarys 
prisipildė negyvėliais. Visi jie lenkėsi carui 
ir kalbėjo:

— Sveikinam tave, Ivanai, ir nusilenkiam 
tau!

Štai pasirodė vienuoliai, seneliai - atsi
skyrėliai, vienuolės, visi juodais vienuoliš
kais drabužiais, išbalę, kruvini. Atėjo ka
riai, buvusieji su caru prie Kazaniaus. Juo
se kruvinai žėrėjo baisios atsivėrusios žaiz
dos, bet ne kautynėse įsigytos, o budelių pa
darytos. Štai pasirodė sudraskytais drabu
žiais mergelės ir motinos kūdikiais nešinos. 
Vaikučiai tiesė kruvinas rankutes ir kuždė
jo:

— Sveikinam tave, Ivanai, kad nekaltai 
mus nužudei!

Vis daugiau šmėklų grūdosi į kambarį. 
Caras jau nebegalėjo suprasti, ar tai vaiz
duotės padariniai, ar tikrenybė. Šmėklų žo
džiai šimteriopai kartojosi. Gedulinių pa
maldų atgarsiai skverbėsi į jo ausis. Caro 
plaukai pasišiaušėjo.

— Dėl Dievo gyvojo! — sušuko jisai. —

Jeigu jūs iš pragaro atsiųsti kipšai — išny
kite! Jeigu jūs iš tikrųjų esate manim nu
žudytųjų vėlės, tai palaukite paskutiniojo 
Dievo teismo. Viešpats pats mūsų reikalus 
išspręs.

Suspiegė negyvėliai ir pradėjo suktis apie 
Ivaną, tarsi vėjo blaškomi rudens lapai. 
Graudžiai suaidėjo vėlinių pamaldų gies
mės; lietus pradėjo smarkiau į langus plak
ti, ir viesulo staugime pasigirdo Ivanui lyg 
trimito garsai, šaukiantieji į Dievo teismą.

— Į teismą, Ivanai! Į teismą!
Caras garsiai suriko. Iš gretimų kamba

rių atbėgo tarnai.
— Kelkite! — šūktelėjo caras. — Kas gali 

dabar miegoti? Atėjo paskutinė diena, pas
kutinė valanda! Į cerkvę! Visi su manim! 

Caro dvasiškiai subruzdo. Varpai skar
džiai suskambėjo. Vos užmigę opričnikai, 
išgirdę gerai jiems pažįstamą varpų skam
besį, pašoko iš miego ir pradėjo rengtis. 
Daugelis jų viešėjo pas Viazemskį. Ten jie 
gėrė ir linksmai dainavo. Išgirdę varpus, jie 
nutraukė pokilį ir ant savo brangių drabužių 
greit užsivilko juodus vienuolių rūbus ir ant 
galvų užsimovė kapiušonus. Visas bažnyt- 
kiemis staigiai sujudo. Cerkvė žydriai nu
švito. Susijaudinę ir baimės apimti gyven
tojai bėgo žiūrėti, kas čia darosi, ir pamatė 
nušviestus palociaus langus ir ilgą vingiuo
jančią opričnikų eiseną. Visi jie, vienuoliais 
pasirėdę, nešėsi smaluotus žibintuvus. Jų 
šviesa atspindėjo ant palociaus ir cerkvės 
sienų.

Priekyje ėjo vienuoliu apsitaisęs caras, 
mušėsi į krūtinę ir balsiai raudojo:

— Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio! 
Būk gailestingas man, pašvinkusiam šuniui! 
Suteik amžiną ramybę visiems, kuriuos aš 
nekaltai nužudžiau!

Pas cerkvės duris caras visai sunegalėjo 
ir bejėgiškai sukniubo. Ant laiptų sėdėjo se
na jo auklė. Ji ištiesė jam drebančią ranką.

— Kelkis, batiuška, aš tau padėsiu! — ta
rė Onufrienė. — Seniai tavęs čia laukiu. Ei- 
va, Jonuk, į cerkvę, drauge pasimelsiva!

Du opričnikai pakėlė carą ir nuvedė į cer
kvę.

Eisena vis gausėjo. Naujos opričnikų ei
lės grūdosi į šventyklą. Visi taip pat apsi
rengę, tokiais pat žibintuvais nešini. Milži
niški šventųjų paveikslai, ant cerkvės sienų 
ir lubų nupiešti, pasipiktinusiai ir smerkian
čiai į juos žiūrėjo.

Tylioj ligi šiol nakty suaidėjo šimtai bal
sų, ir toli nešė varpų garsai ir tyslus psal
mių giedojimas.

Kalėjimo įnamiai, retežiais žvangindami, 
pašoko iš miego ir klausėsi.

— Tai caras laiko naktines pamaldas, — 
jie kalbėjo: — sušvelnyk, Dieve, jo širdį ir 
suteik malonės jo sielai!

Miegantieji su motinomis kūdikiai pabu
do ir nusigandę pradėjo verkti. Viena kita 
motina ilgai negalėjo savo kūdikio nuramin
ti. Pagaliau taip jį baugino:

— Nutilk, nes dar Maliuta išgirs!
Išgirdęs tą baisų vardą, persigandęs vai

kutis prisiglaudžia prie motinos ir nutyla.
Ir taip per kiaurą naktį cerkvėj skambė

jo opričnikų giesmės ir be paliovos gaudė 
varpai.
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“TREMTINIŲ MOTINA
Kai naujieji imigrantai 

iš Europos, vykdami į šį 
kraštą pagal naująjį DP 
įstatymą, pravažiuos pro 
Laisvės Statulą įplaukda
mi į New Yorko uostą, jie 
pamatys seną, labai bran
ginamą Amerikos laisvės 
ir kilnumo simbolį, atnau
jintą ir pagražintą. Kaip 
tik dabar Kongresas pa
skyrė $500,000 sutvarky
mui Bedloe Island, kurioj 
randasi Statula. Seni pa
statai, likę iš tų dienų,* ka
da toji sala buvo kariuo
menės įgula, bus pašalinti. 
Nauja, daug puikesnė 
prieplauka pakeis senąją. 
Visas plotas bus apsodin
tas medžiais. Tas visas 
darbas kaštuos 2 milijo
nu dolerių. Kas sudarys 8 
kart didesnias išlaidas nei 
kaštavo pati Statula.

Laisvės Statula toj gar
sioj vietoj stovi jau 62 
metai. Ji buvo pašventin
ta 1886 m. spalių 23 d. ir 
po 5 dienų buvo leista ją 
lankyti visuomenei. Tik
rai reikšmingas sutapi
mas, kad jos atnaujinimą 
šiandien seka nauja imi
gracijos banga, kaip ly
giai Statulos ] 
anuomet sekė masinis i-

dį kalba jau pats faktas, 
kad vien švytulyje gali 
sutilpti 12 žmonių, o sta
tulos viršuje gali stovėti 
40 žmonių.

Prie pagrindinio įėjimo 
į Laisvės Statulos vidurį 
yra įrašytas toks posmas: 
“Siųskit pas mane Jūsų 

vargšus.
Jūsų minias trokštančias kvė

puoti laisvai.
Suvargusius žmones iš Jūsų 

perpildyto kranto,
Siųskite juos audros išrautus 

benamius,
Aš laikau šviesą prie auksinių 

durų!”

Šią sonetą parašė Emma 
Lažams, garsi Amerikos 
poetė, kilus iš Vokietijos 
žydų šeimos.

Ji gimė 1849 metais 
New Yorke, kur jos tėvas 
Moses Lazarus buvo žino
mas pirklys. Emma Laža
ms gyveno trumpai. <
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Kaip tik Jungtinės Valstybės priėmė įstatymą privalomai taikos me
tu karo tarnybai tuomet pradėta steigti naujos ir atidarinėti senos ka
riuomenės stovyklos visoje šalyje. Šis žemėlapis nurodo žvaigždutėmis 
pažymėtas vietas kur bus mokinami treniruotės savanoriai ir pasaukti 
jaunuoliai.

Non vėtros ūžia
I Nors vėtros ūžia aplink mus.

1^^NKUVrENcTRukMelytė^km., Eržvilko vi., Tauragės ap. 

ir jos motina bei brolis ir se
suo Julija.

JANULIS, Jonas, iš Viekš- Šlepečių km., Biržų vi.
nių, Mažeikių ap. t KAZLAUSKAS, Jonas, iš

JANUŠKEVIČIUS, Antanas, K““““ km" L*“ke*
U Baikininktlių, Pakuonio vi., “ų *p‘
Kauno ap. I

JASKEVICIUS, Baltrus, iš
Paulių km., II Varėnos vai.

JOCERYTE, Marė, iš Viekš
nių, Raseinių ap. i

JOVARAITE (Jovarauskai- 
tė), Marija, mokiusis 
Meno Mokykloje.

JOVARAUSKAITE
raitė), Marija, mokiusis Meno
Mokykloje Kaune.

JUKNA, Jonas, iš Kalniškio
km., Obelių vi., Rokiškio ap.

JUKNEVIČIUS, Mateušas, iš
Naujasodžio km., Pažaislio vi.
Kauno ap.

JUODAITIENE
iš Bebrininkų
vi., 1-------------

KAZLAUCIŪNAS, Petras. 
KAZLAUSKAS, Jokūbas, iš

Jų tė- 
Alvito

ir Jo-

KE2INAITIS, Pijus ir sesuo 
Adelė, gimę Amerikoje, 
vas buvo iš Šičkų km., 
vi., Viilkaviškio ap.

KIZELIS, Augustas
nas, iš Kazokių km., Šimkaičių 

Kauno v1’ aP-
| KLOSCHIES (Klošys), iš 

(Jova- km > Klaipėdos krašto.
KRAFT, Adolf, iš Lietuvos.

j KRATAVICIUS, 
Ona.

| KRIKŠČIŪNAS, Juozas, iš 
. Daujenų vL, Biržų 

lainių km.
’Į KRUTULIS, Jonas, Jurgis ir 

Motiejus, iš Putriškių km., 
Prienų ar Balbieriškio vL, Ma- 

VUka7iškiolri>mP°lė8 aP-
| KULIKAUSKAS, Pranciškus, 

Bliukiškių km., Bublelių vL, gyvenęs ir mo- ’
: Šakių ap.
I KULIKAUSKAS, 
j brolis Katauskienės, 

.. nių ap.
I KULPINSKAITĖ
♦

KAIRIŪKŠTYTĖ, Magdale-,0“*;.
na, U Petkeliškių km.. Ve,ve-! . KURMIENfi - BunMauska- 

j te, Magdalena (buv. Zenkaus
kienė), iš Marijampolės ap.

* KVEDARAS, Antanas, 
: Gražaičių km., Žagarės

j.' Šiaulių ap.
I KVEDARAS, Klemas, iš Ky- 

-r‘bulių km., Skaisgirio vi., šiau- 
is lių ap.

t I KVIETKAUSKAS, Antanas, 
’ iš Džiugų km., Kurklių vi., 

Ukmergės ap.
KVIETKUS, Jonas, brolis 

Elzbietos Kančauskienė, iš Ra
seinių ap.

; LANKUTIS, Pranas ir sesuo 
Anastazija.

I LAURINAVICIŪTE, sesuo 
! non, kur ištekėjo. i0x108 Voroneckienės.

KARBAUSKIS, Jonas ir Sta- LAZAUSKAS, Aloyzas, is 
nislovas. į Kviečių km.. Kretingos ap.

KARNAUSKAITE, Manėj LIEPAITE, Ona, iš Kviečių
duktė Jurgio, gimus Ameriko- km’’ Kretin8os ®P- 
jg ( LUKĄ VIČIUS,

KARTAVIČIUS, Motiejus, iš ~ t

Dobiliūnų km., Vištyčio parap., ; 
Vilkaviškio ap.

RATINIS, Jonas, iš 
naukos km., Panevėžio 
2 sūnūs, vienas vardu 
tas.

KAVALENKIENE, 
duktė bei žentas Bikovas, 
lypas, išvykę iš Kauno.

KAVOLIUS, Antanas ir
voliūtė, Marijona, iš Balnių 1

Antanas ir

ap., Berk-

- Merkevi-
čiūtė, Izabelė, 
km., Pilviškių 
apakr.

JURDONAS, 
kęsis Skuode.

JURGUTYTfi - Gross, Mani
la, iš Liepojos.

KAČKYTE, Eufemija,

Yorke Paieškomi Asmenys: Romanas, 
iš Rasei-

***** -r“* ~ 
J! Tu, drauge, būk ramus!

mirė 38 metų amžiaus, jej tarpe mūs vienybė bus, 
metams praėjus po Lais- Nieks mūsų nepražus.

Nebaisios mums yr’ audros tos, • centas. 
Kariai mes amžių įgulos; 
Mūs ateitis — tikrai. 
Į darbą, ei, draugąi. 
Tėvynė mūs, jei dora bus, 
Per amžius nepražus;
Darbais sulauksim palaimos, 
Nors būsime kapuos.
Drąsa, vienybė, išmintis 
Visus mūs priešus išblaškys.

. Drauguži, ei, drąsiai, sms kraštus. Jus pasakų į Kelk vaiavą auk4ui. 
puikybes , ir duokit man! 
“suvargusius žmones L, 
Jūsų perpildytų krantų”. į 

Vargu poetė žinojo tuo 
metu, kad tie netolerantiš
ki kraštai, kurie išvarė 
“suvargusias minias”, ne
tiktai atidavė savo ge

vės Statulos, kuriai ji de
dikavo šią sonetą, pasta
tymo. Pirmoje savo poe
mos dalyje, Emma Laža
ms vadina Laisvės Sta
tulą kaip ją vaizdavosi ir

ANDRIUŠIENE - Banionytė, 
Magdalena, ir Banionis, Vin-

pastatymą 3ukūrė Bartholdi—“Trem- 
■ ^asinis i- Motina", ši Motina 

mtgracijos ant p i u d i s.. j ų iššaukiančiai kreipia. 
Prancūząį skulptonus Fre-H * netolerantiškuosius 
denc Bartholdi aukure tą E į valdovus:statula irTiiM nnarnl iraca *Statulą, kuri pagal įrašą 

pedestale yra 
Prancūzų Tautos Do

vana Tungtinių Valstybių 
Tautai”.

Dvyliki metų skulpto
rius dirbo kol pabaigė tą 
milžinišką kūrinį, kurs 
“primena .dviejų Tautų 

— siekiant Jung.
Amerikos Valstybių ne
priklausomybės ir byloja 
apie jų neišdildomą drau
gystę”. Statula sveria 
450,000 svarų. Pedestalas 
yra virš 149 pėdų aukš
čio, o pati Statula su švy
turiu turi virš 151 pėdas 
aukščio. Taigi pedestalas 
ir Statula turi 301 pėdą 
aukščio. Apie Statulos dy-

I i

Ši Motina

“Pasilaikykit sau senuo-

įš i Pirmyn, pirmyn, jauni draugai, 
i Saulėti mūs takai!
Geriau mums karžygiu numirt. 
Neg Judo grašį imt.
Kas surakint gal dvasią mūs, 
Jei mūsų širdys skaisčios bus? 
I saulę, ei, draugai, ,

j ARMALYS, Antanas ir Ar-
imalytė, Bronislava.
į ARMANAVIČIŪTE, Paulina,
iš Kruonio vi., Trakų ap.

Į AUGEVICIUS (Augilius), iš
Gintalų km., Varnių vi., Telšių

' apskr.
Į AUGILIENES - Veidmontai- 
tės, Natalijos, giminės kilusieji 
iš Varnių vi., prašomi atsiliepti.

AUGILIUS (Augevičius), iš
:Gintalų km., Varnių
1 apskr.

AUŠRA, Juozas, 
Stankevičienė, Juze,

Įčio vi., Vilkaviškio ap.
BALČIŪNIENE - Rupšytė, 

Bornė, iš Gruzdžių vL, Šiaulių 
apskr.

BALČIŪNIENE - Skuodžiū-
• tė, Uršulė, iš Panevėžio vi.

BALTADUONIS,
km., Merkinės vai., Alytaus ap. km’’ Plun?ės v®l-> Telšių ap.

----------------- i
Jonas ir Cetkauskaitė, Kaziūnė, ■
iš šekštininkų km., Kupreliškių Ska*^_2d?_?2^lių Ap’ 
parap.

CIKOTAITE • Mikušauskienė,.
Petronei*. ii Jankų vi., Sakių ,T.
apakr.

COOPER (Kulpinskaitė), O-
na.

DAJORAS, Mykolas, iš 
venčio vai., Šiaulių ap.

DARAŠKEVICIUS, Nikode
mas, iš Slyžių km., Veprių vi., 
Ukmergės ap.

(Cooper),

į zx*uiy, vi, vai »
riausius piliečius Amen- Pakflkim kaip arai!

j KALU2EVICIUS, Aleksas ir 
- -Jonas, iš Domeikiemio km., A-!

i lytaus ap.
Į KALWEITIS, Friedrichas, 
(Rečiūnų km., Vištyčio vi. 
i KANTAUTAS, Juozas 
žmona Šidlauskaitė, Elena,

> Naumiesčio parap., tremtiniai, 
DOMBROWSKA, iš Medingė- P1*^ ateaiePti *inunes ir P3' 

nų parap., Telšių ap., vyro pa- ži®tamus- 
vardė nežinoma “turinti ftmįJ KARALEVIČIUS, Juozas ir 

DOVTDENAS, Anupras, iš Zlgmas' * Griškon1^ km- Bu- 
- - —....... itrimonių vi., Alytaus ap.

EIDINTIENE - GaubaitėJ BARANAUSKAITE, Bronė,1 
Petronė, iš Stalgėnų km., Plun- » Vantain>U km., Krakių vi., 
gės vi., Telšių ap. Arge“ti_

FERERAU - Guntherytė, A-į 
mali ja, iš Skriaudžių ir jos! 
duktė Olga, iš Prienų.

iš Žeimių1 GADEIKIENE, iš Jovaiškės J

vL, Telšių

ir sesuo,
is Višty- i Panemuni0, Rokiškio ap.

iš
vi.,

kai, bet ir neteko tų “pa-
Isakiškų puikybių”, kurios
'puošė jų miestus. Miestus;
!taip pat jie prarado savi-' 
žudiškuose karuose ir to
talitariniuose 1 * ” ............... .
muose. Anglijos Bažnyčios perse-! BARANAUSKIENE - žilins-.vak _

Yra nesunku įspėti, kur klojimų, kad airiai ieško- kaitė, iš Moliniikių km., Vilka- CAUBAITĖ - Eidinbene,
™-------- T-------------------- J- ‘ j i Petronė, iš Stalgėnų km., Plun

gės vi., Telšių ap.
GEDVILAITE - Hinickienė, 

Aleksandra, iš Laukuvos vi., 
Tauragės ap.

GENYS, Kazimieras, iš Svir- 
niškių km., Alytaus vi.

GENYTE - Karoblienė, An
tanina, tremtinė, duktė Petro 
Genio ir Veronikos Butenaitės, 
iš Ukmergės ap., prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus.

GERVIENS - Venckutė, Ma
rija, ir vyras Gervė, Kazys, iš 
Pažaislio vai., Kauno ap.

GROSS - Jurgutytė, Marula, | 
iš Liepojaus.

GULDIKAUSKAS, Ignas, iš’ 
Klovainių, Pakruojo vL, Šiau- 
lių ap.

GUNTHER’YTŠ - Federau, 
Amalija, iš Skriaudžių, ir duk
tė Olga, iš Prienų.

HINICKIENE - Gedvilaitė, 
Aleksandra, iš Laukuvos vi., 
Tauragės ap.

JABLONSKIS, Vladas, iš 
Laivių km., Salantų vL, Kre
tingos ap.

JAKOMAITIS, Jokūbas.

ma, ji buvo gerai susipa
žinusi su Amerikos istori
ja ir iš jos žinojo, kad 

- ■■ Pilgrimai atvyko į šį 
sukreti-i kra£tą gelbėdamiesi nuo dalena.

Anglijos Bažnyčios perse-! 3----

BANIONIS, Vincentas, ir 
’Andriušienė - Banionytė, Mag-

GAIDYTE, Johana.
GAIGALAS, du broliai, iš

Užublandžių km., Maišiogalos

Emma Lazarus rado įkvė
pimą savo poemai. Zino-

******* f
! jo prieglobsčio Amerikoj. viskio ap. 
įbėgdami nuo Britų prie-i BARTKUS,

l 29
38

4
I

šaukti LONG DISTANCE
★ TARP 6 IR 7 P.M. kada žmo

nės daugiausiai būva namie.

Jeronimas, iš 
spaudos ir bado, kad* vo-įPl*«»kiniu kra - Telšių ap. 
kiečiai keturiasdešimt aš-į BAUTRUKAS, Bronius, iš- 
tuntų metų sukilėliai bego ivyko P®® tėvą Amerikon iš Vil- 
nuo reakcinės valdžios ir niaus ap., Salų ar Gervėčių v. 
kad lenkai ir lietuviai pra
dėjo gausingai atvykti po 
1863 m. sukilimo prieš di
dėjančią caro priespaudą 
ir ūkišką eksploatavimą. 
Ji matė savo akimis di
dėjančią imigraciją nu
skurdusių vengrų, slova
kų ir ukrainiečių ir kitų 
septyniasdešimtais ir aš
tuoniasdešimtais metais. 
Ji turbūt matė išgąsčio 
vejamus Rusijos . žydus, 
bėgančius nuo caro pogro
mų 1882 m.

Dabartinė nauja imigra
cija palygint daug mažes
nė, kaip anuomet, tur būt 
paskutinė atvykstančių į 
Ameriką nelaimingųjų 
banga. Laisvės Statulas 
švyturys dabar nušviečia 
ir buveinę Jungtinių Tau
tų, kurių uždavinys paša
linti priežastis, verčian
čias žmones aklai bėgti iš 
gimtųjų kraštų ir ieškoti 
užuovėjos, kur jie galėtų 
“laisvai kvėpuoti”. C.C.

I

ir jos 
Pi-

it NAKTIES KAINOS praside
da 6.

< GREITESNIS APTARNAVI
MAS prieš vakarinį judėjimą.

NfW INGLAND TELEPHONI 

ANO TKUGRAPH COMPANY

Jrozas Kashsta
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Wa*hington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8505 

Llmoainai M\ vi»oklų reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

BEIRUTE . Matukienė, Juli
ja, vyras Matukas, Antanas, ir 
vaikai Juozas ir Ona.

BELIAUSKAS, Antanas, 
Juozas ir Konstantinas, iš Kiš- 
keliškio km., Alytaus ap.

BENDORIOTE, Ieva, duktė 
Šimo, iš Punsko vai.

BERCYS, Endrius, iš Viršti- 
ninkų km.. Palangos vai., Kre
tingos ap.

BERNADIŠIUS, Povilas, iš 
Ramanavos km., Subačiaus vi., 
Panevėžio ap.

BIELYS, iš Punsko vai., Sei
nų ap., Navininkų km.

BIKOVAS, Pilypas, su žmo
na ir jos motina Kavalenkiene, 
išvykę iš Kauno.

BIRMANAITE - Burbienė, 
Pranė ir vyras Burba, Kazi
mieras, iš Veisėjų vai., Seinų a.

BUGENYTE, Marija ,iš Kur
klių, Ukmergės ap.

BURBIENE - Birmanaitė, 
Pranė, ir vyras Burba, Kazi
mieras, kilę iš Veisėjų vaL, Sei
nų a.

BURDILAUSKAITE - Kur- 
nuenė (bu v. Zenkauskienė),
Magdalena, iš Marijampolės a. 

BUTKEREITIS, Adolfas ir 
Gustavas, iš Vyšnialaukės km., 
Marijampolės ap.

BUTKUS, iš Lukšių vi., Ša
kių ap.

CERNIAWSKA, Marija, iš 
Liepojos.

CESAS, iš Šiaulių ap., brolis 
Paulynos Nemunienės.

ČETRAUSKAS, Antanas ir

i

Ka-

Cezaris ir 
Vincas ir Lukavičiūtė, Kamilė, 
iš Kruonio vi., Trakų ap.

MACKEVIČIŪTE, Albertina, 
iš Varnių.

MALIUKEVIČIUS, Pranas, 
iš Juozapavos - žemaitaičių 
km., Garliavos vi., Kauno ap.

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

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

ATSILANKYKITE Į
HELDS CORHER UNOLEUH CO.

ČIA GERIAUSIAI GALIMA PIRKTI

įvairių rūšių ir dydžio Rūgs — tinkanti bile kokio 
dydžio kambariams. Rubber Tile ir Asphalt Tile.

Specialės Inlaid 9x9 šmonai
Galite patys įsidėti.

Uždyką duodame cimentą, prie Jūsų užsakymo. 
Dykai pristatome į namus. Garantuojame įdėjimą

FHK CORNER LNOLEUM COMPANY
1404 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.

Tel. GE 6-8527

Vyrai sako daug gerų dalykų 
apie Dexters; turi būti 

priežastis kodėl!
Kodėl joms 
neišbandyti
Dezter! f-/:

r*

į

R. C. Sullivan Ine., Manclmter, N.

BANOTK W
M. Z»t. 1874

DBHER
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Apie Stalino Sūnų Vosylių
- Raudonosios armijos pulkininkas jį 
vadina diktatoriaus “sūnumi palai
dūnu”. - Stalinas turi dukterį ir sūnų.
- Savo vestuvėse Stalinas šaudė nors 
pro langą. - Vosylius lėktuvų eskadri
les vadas. - Turi keturis automobi- 
lius.-Kaip Stalino sūnus gyveno fron
te ir kaip Maskvoje. - Pakele į genero
lus, kai buvo 26 metų.

£
VOKIEČIAI “KETURIASDE
ŠIMT AŠTUNTIEJI” AMERI 

KOS ISTORIJOJ

STALINO ŠEIMA
Stalinas turi tris vai

kus. Labiausiai jisai myli 
dukterį Svetlaną, kuri da
bar turi 24 metus am
žiaus, ir yra ištekėjusi už 
inžinieriaus, dirba n č i o 
planavimo komisijoje. A- 
pie ją mes jau buvome ra
šę, kai pertiekėme pasa
kojimą jos buvusios mo
kytojos.

Stalino vyresnysis sū
nus Jokūbas, arba, kaip 
dažnai vadinamas— Jaša, 
gimė kai dar Stalinas bu
vo jaunas ir buvo vedęs 
georgijietę Kotriną Sva- 
nidze, kuri mirė 1907 me
tais. Ir apie Jašą mes ži
nome, ypač iš tų dienų, 
kaip jisai laikėsi vokiečių 
belaisvėje.

STALINAS SAVO 
VESTUVĖSE

Rugpiūčio mėn. vidury
je žurnalas “Look” pa
skelbė buvusio rusų avia
cijos pulkininko Sergie- 
jaus Malachovo straipsnį 
apie trečią Stalino vaiką, 
kurį vadina Stalino sū
num palaidūnu — apie 
Vosylių. Jisai gimęs 1920 
metais. Jo motina, Nadež- 
da Aleliujeva, buvo antro
ji Stalino žmona. Ji buvo 
net 21 metais jaunesnė už 
Staliną, tik ką baigusi 
gimnaziją kai ištekėjo. 
Per tas vestuves Stalinas 
buvęs ypatingai linksmas: 
šokęs, gėręs ir, sekdamas 
Rusijoje priimtą trukš- 
mavimo paprotį, šaudęs 
pro langą.

LIMUZINE VEŽIOJO 
I MOKYKLĄ

Vosylius nuo pat jauna
tvės gana lepinamas. Į 
mokyklą jisai buvo veža
mas uždarame limuzine, 
ir mašiną jisai labai mė
go. Stalinas norėjo jį pa
daryti svarbiu valstybės 
pareigūnu, bet Vosylius 
palinko į aviaciją. Devy

niolikos metų būdamas, 
baigęs gimnaziją, jisai 
stojo į aviacijos mokyklą 
ir čia ne tiek domėjosi te
orija, kiek mėgo visus pa
vojinguosius posūkius o- 
re. Aviacijos mokyklą 
baigė 1941 metais, antro
jo leitenanto laipsniu. 
Prasidėjo karas ir Vosy
lius išėjo į frontą. Tačiau 
jisai gana greit pastebėjo, 
kad vyresnieji vengia jį 
siųsti į kautynes, turbūt, 
bijodami užsitraukti Sta
lino nemalonę, jeigu kas 
su juo atsitiktų. Tada ji
sai pradėjo siekti, kad 
patsai būtų paskirtas ko- 
mandieriumi. Ir taip jo ži
niai buvo pavesta lėktuvų 
eskadrilė, su 18 kovos lėk
tuvų, prie jauno Vosy
liaus buvo priskirtas pa
tyręs padėjėjas.
“AK NORI IŠKELIAUTI 

Į SIBIRĄ?.™
Dabar Vosylius, lyg pa

mėgdžiodamas savo tėvą, 
pradėjo elgtis kaip mažas 
diktatorius: nežiūrėdamas 
laipsnių jisai dažnai kėlio
jo senus lakūnus dėl nie
kų, rašė papeikimus, areš
tavo žmones ir net dažnai 
grasino: “Ar nori iške
liauti į Sibirą?”

Eskadrilės karinės ope
racijos buvo diriguojamos 
patyrusio padėjėjo, kurs 
kantriai išklausydavo Vo
syliaus nurodymų, o dary
davo savaip, kaip reikia.

Diktatoriaus sūnui leng
va kopti į aukštybes ka
riuomenėje. 1944 metais 
Vosylius jau nešiojo puoš
nius pulkininko antpečius, 
ir buvo apkabintaas gau
siais medaliais.
DIKTATORIAUS

SŪNAUS PRABANGA
Dvidešimts ketverių me

tų pulkininkas Vosylius 
Stalinas jau turėjo ketu
ris automobilius. Maistą, 
vynus, kaviarą, cigaretes

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 tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Weit Broadwoy So. Boston 27, Mass.

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

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

laisvės 
savo

Vaizdas parodo viršuje Izraeliaus vyriausybę, kuri priimą (apačio
je) savo kariuomenės paradą. Kas sako, kad izraelitai kariškai nepajė
gūs!?

Ant Neries kranto
Ant Neries kranto, žaliam pavėsy,
Vargšė našlaitė sėdėjo, 
Iš jos krūtinės oro erdvėje 
Liūdna dainelė skambėjo.

Ji klausė tyliai, ką vėjas šneka,
Kaip medžiai ūžia, linguoja,
Kaip paukščiai čiulba, kaip Neris teka, 
Ašaroms akys paplūdo.

Nuo kaitrios saulės veidas nudegęs, 
Žiūri į dangų akelėms,
Lūpos prabilo, neiškentėjo, 
žodžius graudingus kartojo:

-J • -

Sudiev, tėveli, sudiev, močiute: 
Seniai aš jų neregėjau, 
Palįkot vieną mane mažutę, 
Vargti pas kitus turėjau.

Sveiki, palikę čia mane vieną, 
Nėra man draugų nė jokių. 
Viena našlaitė vargstu pasauly, 
Iškenčiau skausmų visokių.

t

*

ir drabužius gaudavo iš 
Kremliaus parduotuvių, 
kurios gerai aprūpina Ru
sijos naujuosius buržujus. 
Kai tik kur kėlėsi Vosy
liaus pulkas, jam vis buvo 
surandama geriausios pa
talpos su prabangiais bal
dais, su šilkinėmis užuo
laidomis, su pianu ir su 
radijo aparatu. Jo drabu
žius siuvo tas pats siuvė
jas, ką ir Stalinui. Atosto
gas jisai praleisdavo ge
riausiose Kaukazo vasar
vietėse. Panašias praban- 
gas teturėjo tik aukščiau
siojo Politbiuro nariai. 
Tačiau jisai išspausdavo 
pareigūnus, kad jie ir jo 
pulkui duotų geriausį ap
rūpinimą, dėl to pulkas jį 
mylėjo, nors kaip vado — 
negerbė, nes jis neturėjo 
nei patyrimo, nei sugebė
jimų.
SPROGIMAS VOSY

LIAUS PULKO
AERODROME

Vieną dieną susprogo 
lėktuvas su bombomis jų 
pulko aerodrome. Vosy
lius suareštavo keletą ka
rininkų, o kitus išrikiavo 
pakartotinai ir, vaikščio
damas prieš juos su revol
veriu rankoje, šaukė, kad 
jis patsai nušausiąs sabo- 
tažninką. Po keletos die
nų ir antras lėktuvas bu
vo išsprogdintas ir tyri
mai parodė, kad sprogimo 
priežastimi buvo trūku
mai bombose.
NACIŲ KARIKATŪROS 

RUSŲ BARAKUOSE
Kitą kartą šnipai prane

šė Vosyliui, kad tarp ka
rių matyti vokiečių pa
skleistų lapelių, aprašan-

Šįmet įvyko šimtmetinis 
sukaktis 1948 m. revoliu
cijos Europoje. Ši revo
liucija prasidėjo Prancū
zijoj vasario mėn. 1848 
m. ir apsupo Vokietiją, I- 
taliją, Austriją, Vengriją 
ir Lenkiją ir yra istorinis 
įvykis. Revoliucija sukrė
tė Kontinentinės Europos 
politines įstaigas.

Kada revoliucija buvo 
nugalėta Vokietijoj, tūks
tančiai nusivylę 
kovotojai apleido 
kraštą ir ieškojo prie
glaudos ir laisvės Ameri
koje. Tarpe 1848 ir 1860 
m. du politiniai judėjimai 
sujaudino šį kraštą. Vie
nas svarbus judėjimas bu
vo kova išnaikinti vergi
ją, kitas judėjimas buvo 
agitacija prieš imigran
tus. Tą agitaciją varė a- 
merikoniška politinė par
tija “Know Nothings”. 
Pradžioje ji buvo slapta 
organizacija, gavo vardą 
nuo fakto, kad kada na
riai užklausti apie organi
zaciją visuomet atsakyda
vo “Aš apie ją nieko ne
žinau”.

“Kųow Nothing” parti
ja priešinosi airiams ir 
vokiečiams imigrantams 
ir siūlė daug diskriminuo
jančių įstatymų prieš 
juos. Jie reikalavo, kad 
imigrantai čia turėjo gy
venti 21 metą prieš natu- 
ralizavimą ir stengėsi su
laikyti sveturgimus i u s 
nuo viešų tarnybų ir su
laikyti Romos Katalikus,

I
J

do automobilis. Vosylius 
tuojau sustabdė pirmą 
pravažiuojantį automobi
lių, nors tai buvo kokio 
tai vice - ministerio maši
na, pasakė, kad jis yra 
Vosylius Stalinas, iškrau
stė iš mašinos važiavu
sius žmones ir pats nuva
žiavo su savo kompanijo- 
ne.

IŠ DARBO IŠMESTOJI 
TELEFONISTĖ

Kitą kartą, vėl svečiuo
damasis įtartinoj vietoj, 
Vosylius norėjo paskam
binti savo draugui. Ta
čiau jis kalbėjo su kuo tai 
kitu. Stalino sūnus pašau
kė telefonistę ir įsakė iš
jungti juos ir sujungti su 
juo. Telefonistė pasakei
negalinti to padaryti. Ta- kaiP vietinius taip svetur- 
da Vosylius užriko: gimusius nuo viešų darbų
— Ar žinai, su kuo kai- ir nuo balsavimo.

čių palaidą Kremliaus gy
venimą ; net karikatūra 
esanti, kuri vaizduoja 
Staliną šokantį su dvigu
bai už jį storesne moteri
mi. Tą naktį, apie 3 vai. 
ryto, Vosylius, drauge su 
dešimčia karininkų bara
kuose pravedė kratą. At
rado du lapeliu ir jų savi
ninkus išsiuntė į baudžia
mąjį batalijoną. Po dvie
jų dienų, atvykęs į pulko 
štabo būstinę, Vosylius 
atrado dar vieną lapelį, 
priklijuotą prie jo rašti
nės. Visą mėnesį NKVD 
vedė rūpestingą tardymą, 
areštavo keletą vyrų, bet 
kaltininko surasti negalė
jo-

VOSYLIAUS PRAMO
GOS MASKVOJE

Keletą mėnesių išbuvęs 
fronte Vosylius pasidarė 
nervingas, rūstus. Pradė
jo surasti sau priežastis 
dažnoms kelionėms į Mas
kvą, kur su teatro žmonė
mis ėmė išsiblaškymo ieš
koti vodkoje, dainose ir 
kituose pomėgiuose. Čia 
jisai nesivaržė. Vienas iš 
geriausių jo draugų buvo 
filmų fotografas Eugeni
jus Carmen, bet kai tas 
vedė, tai Vosylius jo žmo
ną pasiėmė su savim į 
frontą. Ir tai buvo jo ne 
pirmoji ir ne paskutinioji 
auka. Kad Maskvos apy
linkių dačos galėtų pra
bilti, jos daug pasakytų.
NUOTYKIS VIEŠKELY

JE TIES MASKVA
Diktatoriaus sūnus su 

kitais nesiskaito. Vieną 
dieną važiuojant jam kar
tu su viena teatro žvaigž
de, kelyje į Maskvą suge-

bi?! Čia kalba Stalinas. 
Rytoj būsi atleista nuo 
darbo. —

Grąsinimą jisai įvykdė. 
Mergaitė tikrai buvo nuo 
darbo atleista.
GARANTUOTA VIETA 
PRIE VALSTYBINIŲ 

RAGAIŠIŲ
Nepakeitė Vosyliaus bū

do nei jo vedybos, nei šei
moje susilauktieji vaikai. 
Kartais, išsigėręs, Vosy
lius ir prasitaria perdaug, 
pavyzdžiui: “Taip nyku 
aplinkui... Kada tėvas pa
galiau pasirūpins, kad vi
si turėtų ko sočiai paval
gyti”.

Slaptoji sovietų policija 
informuoja Staliną apie 
trukšmą, kurį sukelia jo 
sūnus ir apie šuntakius, 
kur jisai nuklysta. Atro
do, kad Stalinas tuo nėra 
patenkintas. Kad taip ki
tą, rastų gal progą “su
tvarkyti” vienaip ar ki
taip, bet kai sūnus, tai.... 
1946 metais pakėlė jį į ge
nerolus. Dabar, net ir po 
tėvo mirties, Vosylius tu
ri garantuotą šiltą vietą 
prie valstybinių ragaišių...

IR RUSAI JO 
NEGERBIA

Patys rusai tuo raudo
nojo generolo — Vosy
liaus — lengvabūdiškumu 
nėra patenkinti. Minėta- 
sai buvęs rusų aviacijos 
pulkininkas Sergejus Ma- 
lachovas jį vadina Stalino 
sūnumi palaidūnu, kurs 
išaugo proletariato dikta
toriui.

Savo išvaizda Vosylius 
panašus į savo tėvą: vidu
tinio ūgio, žemos kaktos, 
panašios nosies, tankiais, 
padrikusiais plaukais.

_ Dr. J. Prunskis. 

Vokiečiai — imigrantai 
— ypač 1848 pabėgėliai, 
jautė šį pavojų savo nau
jai įgytai laisvei. Kada 
1859 m. Massachusetts le- 
gislatūra pridėjo priedą 
prie Valstijos konstituci
jos, kurios atėmė nuo 
naujai naturalizuotų pilie
VAI JO, PIOVMMJAI

Žalia pieva ne kelmyne,
Gera piauti dobilyne,
Valio, valio, piovėjėliai, valio!

Aš dalgelę paspustysiu, 
Pradalgėlę išvarysiu 
Valio...
Man dalgelė sunku traukti,
Pusrytėlių ilgu laukti, 
Valio...

Man dalgelė vieno plieno, 
Piauna šieną visą dieną, 
Valio...

imigran-

Canisius, 
žurnalis-

čių teisę balsuoti per du 
metu po naturalįzavimo, 
vokiečiai ir kiti 
tai išsigando.

Dr. Theodore 
Vokietijoj gimęs 
tas iš Springfield, Illinois, 
parašė Abraham Lincoln, 
prašydamas jo pasisakyti 
kur jis stovi šiame klausi
me. Savo pagarsėjusiam 
laiške Lincoln pareiškė, 
kad jis, kurs pasmerkė ne
grų pažeminimą ir jų prie
spaudą, “keistai sau prie
štarautų” jeigu jis patei
sintų tai, kas pažeistų gy
venimo teises baltųjų 
žmonių, atsižvelgiant jų 
kilmės krašto arba kal
bos.

Lincolno pareiškimas 
patraukė vokiečių - imi
grantų sentimentą į res
publikonų partiją. Vokie
čių Centralis Respubliko
nų Komitetas New Yorke 
šaukė susirinkimą Deut- 
sches Haus Chicagoje, ir 
pakvietė tris vokiečių de
legatus iš kiekvienos vals
tijos dalyvauti. “Forty - 
eighters” dalyvavo dele
gacijoje ir jų tarpe buvo 
garsieji žmonės, kaip Carl 
Schurz, George Schneider 
ir Adolf Douai. Delegacija 
nutarė pasiūlyti sekamam 
respublikonų seimui prog
ramą (vėliau pavadintą 
“The Dutch Plank”) kuri 
tarpe kitų dalykų reikala
vo išnaikinimą vergijos ir 
reikalavo pilnų teisių imi
grantams. Delegacija pa
žadėjo remti bet kurį kan
didatą, kurte priinys—H - 
programą. Ne visi rėmė 
nominaciją Lincoln’o.

Seimas priėmė “Dutch 
Plank”. Lincolno nomina
cija buvo užtikrinta, nes 
“Dutch Plank” du priešai 
buvo automatiškai elimi
nuoti ir kiti du kandida
tai nebuvo gana stiprūs. 
Bet šis įvykis nebaigė vo
kiečių imigrantų rolės 
prezidento rinkim u o s e 
1860 metais. Kova buvo 
sunki, ypač šiaurės Cent
rinėse valstijose, ir pagal 
viena gerai žinoma isto
riką svetimgimusių bal
sai — ypač vokiečių ir 
skahdinavų — nusprendė 
Lincolno rinkimą ir kartu 
Tautos likimą.

Sekdami “Forty - Eigh
ters” pavyzdį, Amerikos 
vokiečiai savo visomis jė
gomis rėmė laisvę, ir taip 
darydami įgijo svarbią 
poziciją Amerikos politi
koj. C.C.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

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



KBOBUNKJORT, ME.
Rugpjūčio 15-tcji čia pat. tai 

didelė diena Lietuves Pranciš- 
1 onų istorijoj. Tai diena, kuri 
: tžymės jų šioje šalyje pasto- 
\ ai įsigyto Centralinio Vienuo
lijos Namo pašventinimą. Tai 
L. Pranciškonų istorijoj, ker
tinis akmuo Amerikos pasau
lyje. Juk Pranciškonų veikla 
plačioje Lietuvoje jau sunai
kinta. Tėvai ar nužudyti ar iš
vežti į Sibirą. Lietuvoje paliko 
lyg tie kalnai kelmuoti — Lie
tuvos laukai kapuoti. Vienok 
Apvaizda pabudino savo laiku 
Juozapą ir Mariją bėgti nuo 
Erodo. Tremtyje gyventi ligi 
ateis valanda. Apvaizdos ranka 
atvedė pakrikusius, bet dar gy
vus ir pilnus vilties ateičiai, j 
šį kraštą, kur jie rado ūžuvėją 
ir prieglaudą. Ir štai tos pakri
kusios pranciškoniškos bitės 
susigūžė į Maine valstiją ir 
čia kuriasi pastovią vietelę — 
Cenralinį savo veiklai namą — 
Kennebunk Port. Maine.

Rugpiūčio 15 d.. Žolinėse. Šv. 
Antano vienuolyne. Kennebunk 
Port, Maine, yra rengiamos di
delės iškilmės — pašventini
mas to centralinio namo ir ja
me gražiai įrengtos koplyčios. 
Čia reikia pažymėti nors vienas 
dalykėlis, būtent, toje koply- i 
čioje yra įrengti penki gražūs j 
marmuriniai altoriai pritaiky- į 
ti to namo arkitektūrai. Kitus j 
naujus ir jau seniau pritaiky
tus, bet dar nematytus daly
kus. Vienu žodžiu, ten atvykęs 
ekskursantas turės
naudą pažingeidauti ir 
tyti visų tų naujanybių 
puošnios Maine gamtos.

V isi Keliai Veda į Poilsio Kraštą Maine

Ir PAMINKLINIO
ŠV. ANTANO VIENUOLYNAS IR KOPLYČIA
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Sb BOSTON, MASS. 
Specialūs Busai

I Tėv. Pranciškonų Vienuolyno 
Pašventinimo Iškilmes 

Kennebunk Port, Maine
” Specialūs busai iš So. Bosto
no išvyksta rugp. 15 d. 7:30 v. 
ryte nuo “Darbininko” namo 
kampas E ir W. Broadway. Ke
lionė ten ir atgal $3.25. Bilie
tus galima gauti: pas A. Ma
jauskai?, A. Ivašką, S. Griga- 
navičių ir “Darbininke”.
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išvyksta rugp. 15 d.. 6 A.M. gA
nro bažnyčios. Kelionė ten >riy 
atgal — $3.50. Bilietus galima 
gauti: pas Mrs. E. Liolienę,! gjf 
li s. M. Čiužienę. Mrs. E. Bo- 
b .lier.ę ir Mr. M. Kamendulį.

CAMBBIME, MASS. 
Specialūs Busai

Į Tėv. Prancisuonų V ienuolyno 
Pašventinimo Iškilmes 

Kennebunk Port, Maine
Ekskursijos busas 

r.uo bažnyčios rugp. 
7:30 A.M. Kelionė ten ir 
S3.25. Bilietus galima

išeis j
15 d., 
atgal: 
gauti 

I aukauto ir Bačinskio krautu
vėse. pas P. Kadaitį, A. Zavec- 
I' į, A. Ambrozaitienę. B. Jaku
tį-

BBOCKTON, MASS. 
Specialūs Bosai

J Tėv. Pranciškonu Vienuolyno ' 
Pašventinimo Iškilmes 

Kennebunk Port, Maine 
Specialūs busai iš Brocktono,

Ar Vežtis Pietus?
Kaikurie klausia ar vyks

tant į Kennebunk Port. Me. | 
r. gp. 15 vežtis pietus ar ne? 
Provinciolas kun. J. Vaškys, 
l.:.ikydamosi Bostone, pranešė. 
1 d darbščiosios Levvistono lie
tuvės moterys ruošia karališ- i 
1 :s pietus dėl kokio 800 sve-Į 
ti į. Todėl patariame dėl pietį, 
r sir* pinti. Ten nuvykę gausi
te. Be to veiks bufetai. Klau
sėjai matyt dar nežino Tėvų 
Pranciškonų svetingumo. Tą 
patirsite nuvykę j Kennebunk 
Port. Me. Bušų Komisija.

* 1/

ATLANTO VANDENYNAS ŠALIA VIENUOLYNO. PUIKI PROGA PASIMAUDYTI.

DIENOS PROGRAMOJE
f •

Lietuviuos dainos; tautiniai šokiai vado
vaujant Onai Ivaškiena, Boston, Mass.

Kviečia visus
Lietuvos Pranciškonai



VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

School, E.

Ward 7, Patrick 
School, Dorchester 
West Seventh St.

Choate Burnham

* A A i

F. Gavin 
St., near

I
i

a a

BALF Centro Sandėlyje Gatos Dova
nos 1948 m. Tarp Liepos 15-13 d. 

Svarais

1

Registruokis balsuoti rinki
muose, ragina visuomenės va-' 3rd, near I St.
dai. Mayoras James M. Cur-Į Ward 8, Joshua Bates School. 
ley, per radio iš WMEX, rugp. Harrison avė.
2 d., 
išdėstinėjo blogybes 
čias iš gerų piliečių 
mo rinkimuose. Jis 
pareigą kiekvienam

iškalbingai ir nuodugniai! Ward 9, South End House, 
paeinan- 43 Rutland St.

nebalsavi-' Ward 10, Lowell School,
įrodinėjo Centre St., cor. Mozart St.

piliečiui Ward 11, Abby W. May
balsuoti šalies gerovei. School, Thornton St.

Jo Ekscelencija Arkivysku- Ward 12, Boston Clerical 
pas Richard J. Cushing, D.D., School, Warren St. 
pakartotinai ragino visus pilie- Ward 13, Municipal Building, 
čius rūpintis balsuoti. Darbo Columbia rd., cor. Bird St. 
Federacijos seime, rugp. 4 d., Ward 144, Christopher Gib- 
Nantasket, Mass., Jo Eksce- son School, Ronald St. 
lencija kalbėjo ir savo kalboje Ward 15, Quincy St. School, 

balsuoti. Quincy St., cor. Stanley St.
pri-' Ward 16, Mary Hemenway 

sakė School, Adams St., cor. King 
St.

Ward 17, Municipal Building, 
savimams reikia užsiregistruo- Washington St., cor. Norfolk 
ti iki rugp. 13 d., 10 v. v.

Užsiregistruoti galima City, Ward 18, K. of C. Building 
Hali Annex nuo 9 v. r. iki 10 (Mattapan Council), 1581 Blue 
vai. vakare. Hill avė.

Galima užsiregistruoti nuo 61 Ward l0- Curtis HaU’ S™111 
v. iki 10 v. vakarais sekamose 
vietose. i Ward 20, Longfellow School,

Ward 1, Joseph H. Barnes ®°uth St., cor. Hewlett St. 
School, Marion St. i Ward 21- Washington Alls-

Ward 2, Ward Room, Bunker ^on School, Cambridge St.
Hill and Lexington Sts. I Ward 22> Thomas Garden

Ward 3, Brandeis Vocational School Athol and Brentwood 
St.

vėl priminė visiems 
“Aš esu priverstas jums 
minti pareigą balsuoti”, 
Jo Ekscelencija.

Primaries — pirmiems, bal-

High School, Common St., en- 
trance.

Ward 4, Rice School, Apple- 
ton St.

Ward 5,
School, Arlington St., cor. Mel- njs g. J. 
rose St.

Ward 6, Parkman School, W. parapijos 
Broadway, between B and C Kansas. , 
Sts.

Šie du šimiukai vadinami Maltese terries sa
vo klasėje pripažinti čampionais. Jie yra paruošti 
patarnauti radio transliacijose reikalingas dalis 
ir jiems paruošta reikalingos ausinės, kad savo 
roles atliktų laiku.

’degienės ir Kubilienės. Pagel- 
Huntiogton Park, Jonas Už- bėjo rinkti: J. Zerolis ir B. 

davinys 52.
CoKWBtk*t

Bridgeport, V. V. Yoga 40. 
Daaielson, Mrs. Adelė Dvar- 

ca* 58.
DtoMct of CotamHa

Washington, Maria R. Tūbe
lis 8.

Chicago, J. M. Šaltenis 30.

i 
I

i Rugp. 7 d., mirė Adomas 
Masiulionis (Paulson), savo 
namuose 64Whitney St., 
Roxbury. Paėjo Širvintų para
pijos. Paliko žmoną Marijoną 
Ramonytę ir tris sūnus. Buvo nų Vienuolyno ir Koplyčios di-į~ 
veteranas pirmojo pasaulinio džiąsias pašventinimo iškilmes,! 
karo. Yra pašarvotas pas lai- įvykstančias rugpiūčio 15 d.,Į* 
dotuvių direktorių Juozą Kas- Kennebunk Port, Maine, tai j-j 
parą, 187 Dorchester St. Lai- sigykite busų bilietus neve-i 
dojamas iš Šv. Petro parapijos liau penktadienio, rugp. 13 d. Į 
bažnyčios, rugp. 10 d., 9 v. r., Tie specialūs busai išeis sek- 
Senos Kalvarijos kapuose. -madienio rytą 7:30 vai. nuo 

______ '“Darbininko”. Grįš į tą pačią! 
vietą, tą pačią dieną. Kelionė 
į ten ir atgal $3.25, Tikietų ga
lima gauti “Darbininke”, pas 
pp. Brazauskus, V. Valatką, A. 
Majauskaitę, S. Griganavičiu 
ir A. Ivašką. Yra užsakyti 
trys puikūs busai. Jei atsiras 
didesnis skaičius norinčių jais

Įsigykite Bosų Bilietus 
Iki Penktadienio i

j E. St Louis, Nekalto Prasid. 
parapija 300.

Blackatone, P. Mankus 15.
Gardner, Ona Šimkus 10.
E. Weymouth, 

Gailius 18.
Springfield, John A. VVallace 

11.
Wareham, (86 High St.) 2.
Worcester, Anna Bakanows- 

ky 9.

Norintieji važiuoti specia
liais busais į Tėvų Pranciško-'

Rugp. 14 d., įpuola pasnin
kas — vigilija prieš Panos Ma
rijos į Dangų 
šventę.

Sekmadienį
bažnytiniame Sekminių ir

Ėmimo metinę

bus tryliktas po 
Švenčiausios Pa- 
į dangų Ėmimo

Rugp. 8 d., vietiniams kuni- 
! gams gelbėjo

Abraham Lincoln darbe Tėvas Pranas Aukštikal- nos Marijos
L, ir kun. Jonas Bro- : šventė bei Žolinė. Ši šventė yra 

niu8 Rusteika, Švč.
klebonas,

Marijos 
Moline,

4

lietuvių mylima. Geistina, kad važiuoti, bus užsakyta daugiau.
šios didžios šventės proga Tas reikalinga žinoti iki penk- 
į.1-1_ :__ Anuo-ioii tadienio.

DAKTARAI

TOL TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvi* Gydytojas
278 Harvard Street

Kampo* Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiao Valandos 2—4 ir 9—8.

PAIRK SKELBIMAI

AJ.NAMAKSY
REAL E8TATE A 

INBURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 094*

Bes. 37 Oriole Street 
We«t Roxbury, Maa*. 
Tol. Parkway 1233-W

Tą dieną, tapo pakrikštytas 
Petras Antanas, Petro ir Ale- 

' nos (Ulčinskaitės) Pečiulių, 
gyv. 895 E. 4th St.

i Karolis Juozas, Karolio ir 
Pranciškos (Čepaitės) Rožėnų. 
gyv. 254 Bowen St.

į Robertas Leonas, Jurgio ir 
Alenos (Valytės) Wallace, gyv. 
16 Hubbardston St.

| Dėkojo. Vietiniai kunigai dė

kojo visiems už visokias aukas 
bažnyčios taisos vajui, kurs 
gan sėkmingai einąs, šeimos, 
kaip Gumbakių, Stankevičių, 
Našlėnų, Žibučių ir kitų, auko
ją po $50.00, 40.00, 25.00, ir 
t. t. Kunigai džiaugėsi, kad 

, žmonės taip aiškiai supranta 
.bažnyčios taisymo reikalą ir 
| taip gausiai jį remia.

Taip pat buvo malonu vieti
niams ir svečiams kunigams 
matyti tiek daug žmonių lan
kant bažnyčią ir einant prie 
Sakramentų.

Komisija.

Lankėsi

Bush 398.
N. Y. C. — Long Island City, 
E. Mulks 17.
Jamaica, Mrs. J. B. Laučka 

25.
Manhattan, A. Kaulius 20. 
Bronx. Ben Romaninsky 80. 
Maspeth, Jonas Revuckas 21.

Ohio
Cleveland, BALF nr. 38 857. 

Pennsylvania
Chester, Mrs. J. Tamasitis 7. 
Forest City, M. M. Kamins- 

ky 22; Be Vardo 15. 
j Pittsburgh, Šv. Vincento par.

Mrs. Mary 303.
j Kingston, K. Kučinskas 6.

Visiems aukojusiems rūbus, 
avalynę, vaistus ir kitokius 
tremtiniams gelbėti daiktus, 
nuoširdžiausiai dėkojame.

J ____________

New Hampshire Į Per 1948 m. liepos mėn.
Manchester, Mary Zaremba tremtiniams į Austriją BALF 

115. .Centras pasiuntė: 100 pundų-
New York balęs rūbų, vertės

Amsterdam, Mrs. Anna Ku- 6 dėžes moteriškų 
. chis 12. dėžes vyriškų batų,

J j Binghamton, Mrs. Mary Sa- telių vaikučiams, 
vage 19. ! Viso pasiųsta

Thomaston, L. I., S. J. Kibi- [ vertės, 12,410 svarų, 
ras 6.

N. Y. C. — BrooklyJ, —
Mrs. S. Kazlauskas 100; Mrs. adresu:

• A. Batus 10; Zenon Close 12;'
Dr. Aldona Šliupas, vaistų 6; i 
Mrs. K. Maldeikis 80; K. Kau- 
linskaitė 32 ; Helen Walsh 20; 
Antanas Kundrotą 16; Mrs. 
Lawler31; A. Matskevičius 13; 
J. Bobinas 14; Mary Dumblis 
15; Mrs. Baukša 37; Mrs. Gu- 
deika 53; Mrs. Jasinskas 37; 
Mrs. Čižauskas 20; Petras 
Montvflą^ir Juozas Simonaitis 
surinko iš: Krasauskienės,
Krištaponienės, <--------------- -
Raubūnienės, Janulienės, Mor- 

< kūnų, Ambrozaitienės, Pėsti- 
T« MLzvli,” (“rji ~

$9,645.00. 
batelių, 3 

1 dėžę ba-

SlO, 291.10

Visokeriopas dovanas ir to
liau malonėkite siųsti BALF,

United Lithuanian Refief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 
BALF telefonai — 

EVergreen 7-1422-23

PAIEŠKOJIMAI

•t

tėvelius.

sūnus Jurgį*. Velieąis buvo 
brolis Margaritos Tiškevičie
nės.

MOCKUS, Antanas, iš Ožke- 
nų km., Kuršėnų vi., Šiaulių a. 

MORGELEVTČIUS, Petras, 
iš Gudonių km., Seirijų vi., A- 
lytaus ap.

MOTIEJŪNIENE - Ramoš
kaitė, Kostė, ir vyras Motiejū
nas, Petras.

MŪGGE, Eduard, iš Taura- 
' ges, gyv. St. Louis, Mo.

MYKOLAITIS, Albinas, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Lietu
voje, Kybartuose.

NACIŪNAITfiS, Birutė ir 
Vanda, iš Rokiškio ap.

NAINYS, Juozas, gyvenęs 
Gruzdžiuose.

NASTONAITE, Elzbieta, iš 
Jonavos vi., Kauno ap.

NAUJOKAS, iš Pervazninkų 
km., Kidulių vi., Šakių ap.

NAUJOKAS, Jonas ir Mikas 
iš Ąžuolinės km., Tauragės vi. , 

NAVAKAS, iš Daujenų vL,- . 
Biržų ap., Porijų km.

NEDZINSKAS, Bolius ir 
žmona Bronė, iš Gudonių km.,t,. 
Seirijų vi., Alytaus ap.

PADOLSKIS, vaikai Juozo 
Padolskio.

PEČIUKAITIS, Pranas, iš . 
Papartynų km., Šakių ap.

PETRAUSKAS, Antanas, iš 
Vantainių km., Krakių vi., Kė
dainių ap.

PINKUS, vaikai ir našlė An
tano Pinkaus, kilusio iš Plynių... 
km., Lukšių vi., Šakių ap.

PLAČAITES, Barbora Rho
dy ir Josephina Metsawage. 

j Ieškomieji ar apie juos žinan- 
j tieji maloniai prašomi atsiliepti: - 

Consulate General of Lithnank* 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MARKŪNAS, Juozas, Petraš 
ir Povilas, iš Šlepečių km., Bir-r 

Galinaitienės, aP‘
l MASIULIS, Jonas, sūnus Jo
no, kilusio iš Užpalių vi., Ute
nos ap., ir Antaninos Matulio- 
nytės, kilusios iš Aluntos vi., 
Utenos ap., prašo atsiliepti gi
mines.

į MASKELIŪNAS, Juozas, ir 
Aukščiausiojo Valstijos Teis- sūnus Stasys’ iš Poveliškių 
mo paskirti vieną tyrinėtoją iš- km- Seiri^ vI ’ A1Vteus ap. 
tyrimui Suffolk County Teis-i MAT AITE, Elzbieta, iš Ožke- 
mų, ypatingai Bostono. Esą nų km” KuršenW vi., Šiaulių a. 
pasklydusių kalbų apie “teisy-' MATSCHULAT, Otto, iš Vil- 
bės” pardavinėjimą teismo ko- kaviškio ap., gyv. Montevideo, 
ridoriuose ir apie kaikurių ad- 
vokatų “lupimą aukštų kainų”, MATU KAS, Antanas, žmona 
būk tai “patepimui” teisėjo ir.Beikūtė, Julija, ir vaikai Juo- 
taip toliau. jzasirOna.

Aukščiausiasis Teismas susi-' MATLLIONYTES, Antani- 
rinks rugsėjo 13 d. ir tada nos- kilusios iš Aluntos v1’ ir 
šiuos reikalavimus svarstys. kasiulio Jono, kilusio iš Užpa-

[lių vi., Utenos ap., sūnus Jonas 
.Masiulis prašo atsiliepti gimi
nes.

j MERKEVIČIŪTE - Juodai- 
įtienė, Izabelė, iš Babrininkų 
' km.. Pilviškių vi., Vilkaviškio a. 

MERKYS, Lionginas, iš Ve- 
želių km., Skapiškio parap., 
sūnus Antanas, ir duktė Mal- 

Ivina.
METSAWAGE - Plačaitė, Jo- 

sephina, ir jos sesuo Rhody, 
Barbora.

MIKŠIŪNAS, Jonas, iš Už
pelkių km., Kruopių vi., Šiau
lių ap.

MIKŠIŪNAS, Vincentas, ir 
sesuo Uršulė, ištekėjusi, iš Pa
pilės vi., Šiaulių ap.

MIKUŠAUSKIENE - Čiko- 
taitė, Petronėlė, iš Šakių ap.

MILEWSKI
j iš Lankupenų 
'.v., Vilkaviškio 
j MILEWSKI 
helmine,

i

1

tus ir maldą sau ir kitiems.
Šaukimės Dangaus Karalie-.

nės Lietuvai ir lietuviams pa-J Pirmadienį, rugp. 9 d., š. m., 
gelbos. [lankėsi “Darbininke” p-lė Julė‘ninkienės, Jankeliūnienės.

-------------- 'Jakavonytė, Brocktono miesto į jauskienės, Pauliukoniūtės, Ja- 
novich, Miglienės, Skarulienėc, 
Mykolaitienės, Meškienės, Ve-

Susirinkimai. Pirmadienio va- turtų įkainuoto ja - vykdama į 
kare, buvo susirinkimas Sal- Jėzau Nukryžiuotojo Seselių 
džiausios V. J. L. R. K. Drau- Rėmėjų valdybos ir komisijų 
gijos. Antradienio vakare, lai- susirinkimą, įvyko šv.

mokykloje, West 
Bostone.

dieną lankėsi muz.

kys savo susirinkimą Lietuvos Petro par. 
Dukterų draugija. Taip pat ir 
vyčiai.

Pasiuntė 11 Pakely 
Tremtiniams

5th St., So.
Tą pačią

Juozas K. Žemaitis, šv. Kazi
miero par., Worcester, Mass., 
vargonininkas.

poj
i
I

i

Lietuvos Dukterų D-ja 
globa Motinos Šv. buvo paren
gus pramogėlę. Lakusiu pelnu 
buvo paruošta ir pasiųsta lie
tuviams tremtiniams Vokietijo
je 11 paketų su maistu. Krau
tuvininkas Juozas Petrauskas 
padarė nemažą nuolaidą pirk
tiems reikmenims ir pasidarba
vo jų supakavime, už tai drau
gija jam išreiškė padėką savo 
paskutiniame susirinkime.

Vaidybos Narė.

Į
LANKĖSILANKfiSI

i

Pereitą savaitę lankėsi kun. 
Jonas B. Rusteika, Šv. Marijos 
parapijos, Moline, Kansas, kle
bonas. Jis atvyko į So. Bosto
ną praleisti atostogas pas savo

Trys Žuvauto jai Vos 
Neprigėrė

Reikalauja Ištirti Suffolk 
Teismus

Boston Bar Association 
Attorney General pareikalavo

ir

Draugijų Valdyty Adresai
•V. JONO EV. BU. PAtALPINC* 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininką* — Juozą* ftvagždys, 
S01«Ui 8C, So. Boston, Maa*.

Vfce*Pirminink** — Pranas TuleUda, 
708 B. 8th St, So. Boston, Maa*.

Prot RaOt — Jonas GMnecki*, 
5 Thotna* Pk„ So. Boston, Maa*.

Jin. Balt — Aleksandras IvaSka, 
440 K. Sixth St, So. Boston, Maa*.

ItdtainkM—Stasy* K. Griganavičiu*, 
Mt«. Svrenth St, 8. Boston, Maa*.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu Kkmadienj kiekvieno mėnesio 
2 nl po pietų. Parapijos sataj, 
4«l K. 7th St. So. Boston, Mass.

Ka* norite Įsigyti SauMteje 
GaMTemf/eje Namu* ar kita* 

nuosavySe* 
kreipkite* paa:

CK AS. LUKSIS
Realstatininkas

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

♦

Užsisakykite Tanike Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

GraftonAvfe, Islington. Mass.
TaL Dedham 1304-W

PRANAS GKRUIAUO8, Namų TaL Dedham 1304-R

Trys jauni -praeito karo ve
teranai išvyko penktadieny žu
vauti, bet jų laivui apvirtus, 
jie vos neprigėrė. Vandeny iš
buvo apie valandą laiko iki 
praplaukiąs laivas jų nepama
tė ir išgelbėjo. Jie yra Povilas 
Virbickas, 6 Brewster St, 
So. Bostone, laivo savininkas, 
Juozas Urbonas, 193 I St., So. 
Boston ir Albert Miller iš 
North Reading, Mase. Sveiki
name laimingai išsigelbėjusius.

šj kartą žuvys vos nepaga- 
vo žuvauto jus.

x. X. >_ K x. X_ X. x_ V k \AX. y x, X_ KX

Br ''
Goiiaoila UMga Vynus ii Moterims yia

SOUTH BOSTON C AFE

1 zl

' /•

M*—a B------- ■---------- >
WCIi NvBQWijt

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

giai patarnauja.

Sorih Boston, Miss. i

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LaMetuvIų Direktorių* Ir 

Bal*amuotoja* 
Patarnavimu Dieną ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton *-15*0

Wil- 
km., 

ap.

(Miller), George, 
km., Gražiškių 

ap.
- Wemer,

iš Lankupenų 
Gražiškių vi., Vilkaviškio 

MILIAUSKAS, Jonas ir Sta
sys, iš Kelmės vi, Pliuškančių 
km., Raseinių ap.

MILLER (Milewski), George, 
iš Lankupenų km., Gražiškės 
vi., Vilkaviškio ap.

MISEVIČIENE, našlė Jurgio 
Misevičiaus, ir vaikai, jų tarpe
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Kaip mes atsidūrėme Vokietijoje
(Tęsinys)

SOVIETAI IŠNIEKINA
BAŽNYČIĄ

jiems nepavyko ir 
nevalgę, tik su ma- 
stabtelėjimais po 16 
buvome Telšiuose at-

vai mums užmerkti akis, 
bet 
mes 
žais

Tuo momentu kai mes vai.
keliavome Telšių linkui likę pėsčiomis 70 kilomet- 
Raudėnai, Kaunatava bu- rų. Jei ne mano bendra
vo iau raudonųjų ranko-. keleiviu ryšuliai, gal bū- 
se: Tryškiai degė, bolševi- tume kiek ankstėliau bu
kai iau kėlė koja i Luo- vę 
ke. — ................
vargę nebekreipėme dė
mesio į lėktuvų pavoju ir 
ėjome vieškeliu įsimaišę 
tarp vokiečių kariuome
nės karts nuo karto kris
dami į griovius užpuolus 
sovietų lėktuvams. Rau
dėnuose įėję raudonarmie
čiai — pasakojo klierikas 
— klebonijos gyventojus 
sustatė prie sienos parei
kalavo, kad per 10 min. 
būtu Dastatvta 5 litrai 
degtinės, 10 žąsų būtu nu
pešta ir iškepta. Neišni1- 
džius sąlveru, kunigai bū
sią sušaudyti. Moterys vi- 
$ą miesteli perlėkė kol su
rado deetinę. Vargonin- 
kui pavyko išaiškinti, kad 
ne taip greitai pavyks 
prūde pagauti plūduriuo
jančias žąsis, tegu jie (ru
sai) nušauja tai tada pie
tūs bus greitai gatavi, o 
sušaudę kunigus pietų juk 
nepaskubinsi. Jie nusilei
do ir taip padarė, tačiau 
tų “ultimatumų” buvo ir 
daugiau netrūko nei muši
mų. Bažnyčioje ieškojo 
brangenybių. Atidarė ta-

Tryškiai degė, bolševi- tume kiek ankstėliau bu

Dabargi auštelėjus iš-į __ . , , .Nors ir tok) dideli kelią 
buvome atlikę, tačiau ir 
Telšiuose rebeealėiome 
beilsėtis. nes bolševikai ir 
čia iau buvo prie vartų. 
Miestas — ant u š t ė j ę s. 
Naikintuvai tik mažomis 
pertraukomis duoda pail
sėti, žemu skridimu apiDi- 
lia gatves šoviniu kruša. 
Likusieji gyventojai di
džiausioje panikoje... Visi 
kas eali skuba į stoti, nes 
1 vai. išeina paskutiniai 
traukiniai, kuriais civiliai 
dar gali nasinaudoti. Vė
liau kas liko liko... Prieš 
stoti skaitlingi sunkieji 
priešlėktuviniai pabūk
lai. kurių anksčiau mūsų 
miestai neturėjo. Stotis 
sausakimša karių ir civi
liu. Rusų bombonešiai be 
atvangos mėgina stotį su
bombarduoti. Visi pasi
darė kietų nervų, net ir 
motervs su vaikais, at-j 
skrendant rusų eskadri-; 
lems stoties bombarduoti' 
niekas nebesislėpė. Visi • 
šaltai buvo rezignavę liki
mui. Tačiau nekarta jiems 

bėrnakuiį~* ir ciboriją^ tet nepavyko prasiveržti pro 
ypatingai stiprią vokiečiu 
ginybą. Tačiau vietoj 1 
vai. mes išvažiavome 6 v. 
stovėdami ant traukinio 

Taip po triių 
dienu didžiausių nuotikiu 

į. mirtinai išvargę mes vėli 
atsidūrėme Kretingoje.

Y. Z.
I Į

Vaizdas iš Olimpiados, kuri vyksta Londone, Anglijoj, lenktynių, 
kuriu 400 metrų bėgimo rekordą pasiėmė Jung. Valstybių sportininkas 
M. Whitfield (136).

DŽIUGINANTI MUS ŽINIA

t

pastebėję, kad negrynas 
auksas, neėmė. Tačiau os
tijų laimei neišbarstė. 
Purifikatcrius, kurių pa
sauliečiai negali rankomis P.a_ orP?ji 
liesti pasiėmė sau už no
sines, o albu juostas nusi
kirpo šaipydamiesi ir sa
kydami .kad bus geri ba
tų tepalui padažvti. Bet 
to cinizmo neužteko, kiau
lę atsivarė bažnyčion čia 
ją paskerdę svilino ir mė
sinėjo. Gi natys bolševikai 
per desantininkus ir lape
lius skleidė esą pas juos 
įvykę įvairių stambių pa
kaitu, ypatingai religijos 
atžvilgiu, kuri dabar kuo
ne globojama. Pasirodo 
kad velnio angelu nepada
rysi nors iš angelo ir ne
labasis atsirado.

Džiaugiausi, kad netu
riu daiktų rankose, ta
čiau neilgam, nes savo ne
turėdamas pasidariau ki
tų nešiku, taip kad pūs
lės delnuose iššoko. Ne
peršokęs griovio nesakyk 
ap. Ir vėliau man teks eiti 
garbingas čemodanų neši
ko pareigas. Nors ir labai 
stengėsi sovietų naikintu-

SĖDŽIU PO LANGELIU

Sėdžiu po langeliu. 
Žiūriu pro langelį. 
Čiūčiuoja, liūliuoja 
Ant marių laivelis.

O tame laively 
Mergelė sėdėjo,
Jūrelių putelėms 
Sau burnelę prausė.

Jūrelių putelėms 
Sau burnelę prausė, 
Žuvelių 
Galvelę

Žuvelių
Galvelę
Skandino žiedelį 
į marių dugnelį.

Plauki sau. žiedeli.
Tolimon šaleiėn, 
Tolimon šaleiėn. 
Kur mano bernelis.

šukelėms 
šukavo.

šukelėms 
šukavo.

DARBO DIENOS MILŽINIŠKAS

Suvažiavimas ■ Piknikas
PIRMADIENĮ,

Rugsėjo - September 6 d., 1948 
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno Rezidencijoje, 

Thatcher Street, Brockton, 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 atvykusiems 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.

Į mano rankas pateko mums pasakė, kad yri 
laiškas, kuris mane labai pirmas atsitikimas čia 
nudžiugino. Mūsų tautos Europoje. Dabar, šešių sa- 
tremtyje gyvuojąs Čiur- vaičių bėgyje, dar turesi- 
lionies vardu Ansamblis me vieną, visų išrinktų 
susilaukė dėmesio tokio ansamblių bendrą koncer- 
žmogaus, kurio dėka gali tą, o po to, jei ponui Hu- 
tikėtis greit į šią šalį at- rok taip pat reikalas atro- 
vykti. dys apsimoka, būsime ar-

Mes žinome kiek daug gažuoti ir greit vyksime... 
; žmonių ir šioje šalyje ža- Man išrodo, kad a^sam- 
vėjosi Ansamblio pasiro- blis atvyks. Jis, vadovau- 

idymais Vokietijoje ir ži- jamas p. Hurok, paro- 
nome, kain dažnas mūs duos plačiajai 
beviltiškai tardavome:
— Sakysim jie visi kar

tu ir atvyks i čia. Bet jie 
.bus priversti išsiskirstyti, 
jie iš pirmos dienos turės 
pasirūpinti duonos klausi
mu. Kaip lietuviai įstengs 

!juos įvesti į Amerikos 
publiką? Juk tai praban- 

. . .... . . ga ieškotis tam tinkamovienas išeivis prieš mirti menedžeriaus”. 
tą žemes žiupsneli spau-. 
džia prie lūpų, kad pasku- Ir iš tikro, paskleisti jų 
tinėm mintimis ir pasku* mena plačiojoj Amerikos 
tiniais atodūsiais būtų su publikoj lietuviu jėgomis 
Lietuva, su tėvais ir arti- vargu būtų įmanoma, 
maišiais.

“Tie, kurių 
taip pat savo 
mintis skyrė 
ir artimiesiems. Jie žudo
mi mirė su žodžiais lūpo- 

•se: “Lietuva, už Tave
• mirštu!” Su tokia pat 
šventa patrioto meile jau 
keleri metai miršta tūks
tančiai lietuvių Sibire ir 

; bolševikų kalėjimuose, 
; partizanai — Lietuvos gi- 
įriose, jos laukuose, kai
muose ir miestuose. 1__
pai ir kryžiai, kančios ir

LIETUVA, UŽ TAVE MIRŠTU! ~ tai šių dienų Lie'

Vien: no j giružTs
Vienuomoj giružės sveikinu tą rytą, 
Vienumoj tarp rožių, sielos nerimę, 
Ko liūdnai dainuoji vakarais liepsnotais 
Vis tą pačią dainą: buvo jis ir ji?

Lijo ir prilijo daug žiedų į sielą 
Pavasarį gegužės nakties tylumoj... 
Jau ruduo už lango, gal dėl to nemiela, 
Liūdesys į sielą veržias įkyriai.

Tu skundies kas rytą, vasarą vėlyvą, 
Liūdna žemėj, liūdna, nuobodi daina, 
Palaidota laimė, meilė jau pražuvo, 
Ir širdis sužeista, laimės alkana.

Vienumoj giružės ant laimužės kapo 
Neraudok taip gailiai, neraudok, oi ne: 
Įrašyk į širdį ant geltono lapo, 
Gal sugrįžta laimė, meilė ir daina.

pelenai čia, 
paskutines 
tėvų žemei

j Su Ansambliu dažniau 
susirašinėjo Alice Ste- 
phens - Steponavičienė. Ji 
būdama tos pat srities 
darbininkė, geriau reika
lą suprato ir geriau žino
jo kur kreiptis ju kelione 
į čia rūpinantis. Sužinoju
si, kad garsusis Sol Hu- 
rok, kurio rūpesniu Ame
rikai buvo perstatyta dau- 

į gelis pasaulio žymių ar
tistų, dainininkų, šokėjų, 
išvyko į Vokietiją ieškoti 
tremtinių stovyklose nau- 

” jų talentų, ji tuojau pa
siuntė ansamblio vedėjui 
Alf. Mikulskiui telegramą, 
ragindama surasti progą

A meri’-nj. 
Tokiu būdu garsins lietu
vio vardą, gelbės mum 3 
Lietuvos laisvės kovei. 
Mes visomis jėgomis Pri
sidėsime, kad Ansamblio 
rengiami koncertai būtų 
gausiai lankomi. Bet ir 
dabar jau mes turime An
sambliu pradėti rimtai rū
pintis. Dar nesu tikra, bet 
manau, kai jį čia atvyku
sį teks mums priglausti. 
Organizacijos ir žmonės, 
kurie sudaro imigrantais 
rūpintis komitetus, priva
lo čia apkalbamą dalvka 
įsidėmėt, 
konkrečios 
pasijustų 
klupti.

kad paprašyti 
pagalbos ne

iš netyčių už-

Pr. Lapienė.

Didysis Ramybes 
Šaltinis

--------------------------- Į “Laisvę išplėšia, bet jos
< Dr. Pr. Padaiskio kalba, vija galės būt perkelta į niekas nepadovanoja. Lai- su ®*vo J5n°ru pasiroayti 

pasakyta Marianapoly pa-vėl laisvą Lietuvą, į tą svę reikia išsikovot. Ir šis J*?“?; f™
gerbiant Flossenburgo kar.- mūsų tėvų Žfemę, UŽ kurią kraštas — JAV — turėjo Vr-J 1 u- i
kinių

Pulki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psk

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino dideli pasisekimą. Kai
na — $3.75.

Šventei! Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

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

I

lę, už kurią kraštas —___
lietuvių pelenus). ir jos žmonių laisvę jie kovot ir daug aukų sudėt,

. mirė. Jie įteikiami jums, kol lygiai prieš 172 metus

turėjo

Du tūkstančiai keturi nes jumyse teka Lietuvio išėjo į platųjį laisvės vieš- šimtai rX4----- - - - - -
Vyrų ir moterų, jaunų ir širdis,

M

i

Į

ast^or^as^G®^m^;- kraujas, plaka Lietuvio kelį. Už laisvę ir mes ko- 
. ~“------ , nes jūs Lietuvą vojam ir ją iškovosim.

senų, v įsi jie — Lietuvos myiįt ir už jos laisvę ko- Juk ne vieną laisvės kovą 
vaikai. \ isi jie pureno Vojat. Jūs kartu esat gar- praeity esam laimėję, ne 
Lietuvos žemelę, laistė ją bingi piliečiai šio didžiųjų vieną kartą Lietuva prisi- 

i—i— — 2mogaug iaigvių krašto, kėlė.
kurs šiandien Virto pa-; 
vergtųjų tautų 
švyturiu.

<<

vaikai. \ isi jie pureno Vojat. Jūs kartu esat gar- praeity esam laimėję, ne
savo prakaitu, mylėjo ją. 
Visi jie gyveno savo šei
mose, džiaugėsi savo so
dybomis, tėviškės dirvo
mis ir pievomis. Visi jie— 
mūsų broliai ir sesės Lie
tuviai.

“Ir visų jų šioj žemėj 
jau nėra. Jie mirė ne sava 
mirtimi ir ne savoj žemėj. 
Juos sušaudė, pakorė, ba
du ar vėzdu išžudė naci
niai budeliai. Jų mirties 
vieta—Flossenburgo kon
centracijos stovykla, vie
na iš žmonių žudyklų, ku
rių buvo pilna hitlerinėj 
Vokietijoj ir kokių tebėra 
tūkstančiai bolševikinėj 

IR“Tie 2480 lietuvių, kurių ^-ninančią Motiną. Ne 
šventus, kaip relikvija, MES GYNĖJAI 
palaikus — pilkus pelenus 
šiandien pagerbiama, žu-j ———
vo todėl, kad jie buvo Lie-, Mes šauliai ir mes gynėjai 
tuviai. Brangios laisvės Lietuvos.

“Už gilią Tėvynės mei- visad budim, *rip budėję 
lę ir Lietuvos laisvę” — įjj marias, vartus Aušros, 
tai žodžiai, įrašyti pamin-!
klinėj lentoj, jiems pa-Mums nebaisūs sunkūs žygiai, 
gerbti tremtinių praeitą Nebau&ina M oi ne. 
vasarą pastatytoj tam Lietuvos narsių karžygių 
pačiam Flossenburgo mir- (Gnausmu aidl olsena. 
ties slėny. Jie nužudyti Plieno šalmai galvas dengia, 
todėl, kad, šventai vykdy- Trykšta ugnis iš akių, 
darni Lietuvio priesaiką,' Jeigu priešai smaugt nevengia, 
atsisakė nusilenkti oku-Į_

I

“Laisvė miršta, kai ne
laisvės ra kas už ją miršta. Lie

tuvos laisvė išplėšta, bet 
šioji urna įteikiama nėra miru?i: ,Ji ir nemirs,, 

saugoti jums, nes tuos “esmes, LieUviai, uą ją 
kankinius ir jus riša ne- kovodami mirštam. Lietu- 
gęstanti mūsų tėvų žemės Y“ Pnsikela nes gyvieji 
meilė. Anuomet, išlydėda- 
ma savo sūnų ar dukterį a ., 
į tolimą užjūrio kraštą, 
motiną i jo škaplierius į-r . . _ - .
siūdavo tėviškės žemės J™ sventas »’
žiupsnelį, kad išeivis sve
tur būdamas savo moti
nos Lietuvos nepamirštų, 
kad sunkioj valandoj pa
siguostų ir visad jaustų, 
kad jis turi jį mylinčią ir

paties p. Mikulskio laiško 
ištrauką).

...ponui Sol Hurok jau 
davėme parodomąjį kon
certą. Jo paties žodžiais iš 
visų Europoje girdėtų an- m., 150 puri. 
Bamblių, mūsų ansamblis Sakoma: juoktis sveika. Nu- 
jam padarė didžiausią į- sišypsok! pripasakoja visokių 
spūdį ir esame jo patikin- juokų ir ilgesnių linksmų nuo
ri, kad mus laikys pirmai- tykių. Kaina $1.00. 
siais kandidatais angaža- 
mentui. Dainavimo metu 

[ jis kelis kartus sušuko
bravo, o po koncerto dar 
pakvieė visus į sceną ir 
pareiškė padėką ir kom- 
plementus. Jo sekretorius

s ir kovosim. Nacių ir bol-
1 nukanki n t i e j i, 

šiandien žūstantieji mums

Brangios laisvės Lietuvos.

atsisakė nusilenkti oku
pantui ir vergu būti. Jie 
mirė sukaustyti grandi
nėmis, bet visa savo būty
be kaip laisvi Lietuviai.

“Tų 2480 lietuvių kan
kinių pelenai šiandien 
perduodami jums, Ameri- Dėl brangiosios Lietuvos, 
kos Lietuviai! Juos su gi- Nerami dvasia karžygių 
lia pagarba ir meile sau- Aušros vartus atkovos. ' 
gosit iki ta tautinė relik-

Tai ir mes nevengrim jų.

Jaunos degančios krutinės, 
Priešo kulkos nepajus... 
Ir nei žygiai nei kautynės 
Mūsų dvasios nepalauš...

Mums nebaisūs sunkūs žygiai

i pareigojimas.
“šiandien page r b i a m 

2480 nukankintųjų palai
kus. Prieš juos galvas nu- 
lenkiam. Ties šia relikvi
ja šiandien suklauptų tų 
žuvusiųjų tėvai ir moti
nos, broliai ir seserys. Jų 
čia nėra. Jie pavergti, mi
rę ar žuvę. Mes čia esam 
— jų širdies, kraujo ir jų 
siekimų artimiaus i e j i. 
Mes skausmo sukausty
tom širdimis, su ašaromis 
akyse ir malda lūpose 
juos pagerbtam ir prisie
kiam tęsti jų šventąjį žy
gį. Ties šia tautine relik
vija pasižadam nusišluos
tyti kasdienybės dulkes 

Inuo mūsų veidų ir visa, 
kas menka, išrauti iš mū
sų širdžių. Pasiryžom ir 
tesėsime pasiekti to di
džiojo laimėjimo, už kurį 
kovojo ir mirė šie kanki
niai. Tarkime jiems šian
dien Lietuvoj ginklu ko- 
ivojančiu partizanų dai
niaus žodžiais, skirtais 
žuvusiųjų ginklo brolių 
atsisveikinimui: 

i“Ne«ulaukėt jū® tekančio ryto, 
M. Zabkfckfe. Bet sulauks jo — LIETUVA!”

Nmlšrsok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai-

— $1.50.
“Darbininkas”
366 W. Broadway,

So. Boston 27. Mass.

na

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Ši knygute yra labai naudinga kiek
vienam perskaityti. Joje nurodoma kaip 
galima ir dvasiniu būdu priimti šv. Ko
muniją, Knygutė 32 puslapių. Kaina 25c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 

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


