
Viena komunistų tiesa 
Verda, bet valgyti tai neval

gys
Pajudino širšių lizdą
Vėl tik žydai tėra žmonės

Visi seniai žinome, kad ne
galime tikėti į tai, ką komunis
tai sako, arba rašo. Bendrai i- 
mant, ką tik jie skelbia, tai 
yra melas. Bet į jų vieną skel
biamą dalyką tai ne tik gali
ma, o ir reikia tikėti. Galima 
ir reikia tikėti, kad jie skelbia, 
kad kita santvarka — kapita
listinė, demokratinė, liberalinė 
ar net socialistinė jokiu būdu 
negali sugyventi greta komu
nistinės santvarkos. Karas jų 
tarpe turi eiti tol, kol 
kuri kitą nugalės.

•
Alijantų diplomatai

pasitarimų Kremliuje. Tuos pa
sitarimus galima apibudinti 
vienu rusišku priežodžiu, bū
tent: “govoriat, što variat, da 
kušat ne budut”. Tai reiškia: 
sako, kad verda, bet valgyti 
tai nevalgys. Taip turi dėtis 
dėlto, kad komunistai netiki į 
sugyvenimą su nekomunistinė
mis valstybėmis. Komunistai 
gali paglostyti ne komunisto 
vieną žandą, bet tik tam, kad 
jam drožti per kitą.

•

Ar reikia 
Washingtono 
apie šnipus ? 
Maskva turi 
šnipinėjimo
kaip diena. Juk 
Curtain”

viena

turėjo
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Pogrindžio Veikle Išsivysi 
Čekoslovakijos K<riuomenė je
Frankfort, Vokietija —(savo d^rba iš Rusijos a- 

Iš vėlesniųjų įvykių, pasi-'gento $2,003.00. Tuos pi- 
rodo, kad Čekoslovakijos = nigus ji perdavusi FBI. 
kariuomenėje išsivystė l Taipgi sužinojusi, kad ji 
pogrindžio veikla. Tą aiš-j Vyriausio Rusijos Sovieto 
kiaušiai įrodo Dr. Ženki, | tapusi apdovanota “Rau- 
buvusio vice-premiero ir donosi >s žvaigždės” ordi- 
didelio komunistų priešo nu. 
su šeima pabėgimas į a- 
merikiečių zoną, Vokieti
joje- ,w

Jis buvęs lydimas visą d f 
laiką dviejų ginkluotų ka- - -J* 
reivių. Vėliau buvo paim- įj^tu 
tas į Armijos troką su 
ginkluota sargyba ir at
gabentas į mišką prie šie- 
no^*.kur Jam. karelvlal Pa; vo New Yorkan ir perduo- 
“ ~i seimą pereiti davo kitiems Ru£ijos a. 

igentams persiuntimui. Už 
štai dabar atsi leidžia visą

v • • • « •

! Minėtoji amerikietė su
sižavėjusi komunizmu bu- 

• vo įtraukta i šnipinėjimo 
i karo metu su

rinkėja o žinias iš komu- 
___ i šr inu sulindusių į 
aukštas valdžios vietas, 
net ir espionažo kaip OSS 
departamentus parvežda-

Vakarai atmetė Molotovo 
pasiūlymus

Paryžiaus diplomatai abejoja, kad dabartinė konferen
cija duoty gėry rezultafy

gelbėję su j 
pas amerikiečius.

Didžiausia Pasta ils1I šnipijados aparatą, į kurį 
tapo įvelta daugelis buvu
sių ir esančių aukštų val-

nustebti, 
pasipylė 
Nereikia.

Amerikoj 
tinklą, tai 

filmą 
vaizduoja Rusijos 

šnipijadą Amerikoj. Tik dabar 
naujaaybė tame, kad apie tai

kai iš 
žinios 

Kad 
platų 

aišku, 
“Iron

Berlynas — Vietos gy
ventojai savo nepasitenki-dininku, jų tarpe net Roo- 
nimą dėlei įtaptai vedamų!sevelto patarėju. Žinoma- 
pasitarimų, Mas k v o j e jie dabar visi užsigina ar- 
Berlyno reikalu išreiškia ba atsisako vienaip ar ki- 
šitokiu anektdotu: 'taip pasisakyti, kad jie e-

Prancūzų laikraštinin- są ar yra buvę komunis- 
kas, apklausinėdamas vie-!tai, ir kad jie jai perdavę 
ną diplomatą restorane, 
jo klausia: “Ar jūs galite 
išaiškinti, koks yra Vaka
rinių - demokratinių vals
tybių nusistatymas Vo
kietijos ir abelnai-

slaptų žinių.

Sovietų Spauda Tyli 
Apie Šnipus

(MARIJAI
- ’

Jei Tau galėčiau pabert po kojų,
Kaip brangius perlus, visus žvaigždynus, 
Šviesi man būtų naktis tamsioji,
Kurioj užgesčiau jas apkabinęs.
Nors ir aptemtų šis skliautas didis 
Ir nebebūtų naktų žvaigždėtų, 
Čia Tavo šfviesai visur pasklidus, 
Ir akmenėliai žvaigždėm žėrėtų.
Jei Tau galėčiau sunešt po kojų 
Gėles, kai skleidžias žiedai jų žavūs, 
Lengva man būtų migla pilkoji, 
Kurioj nugrimzčiau jas pabučiavęs.
Nors nežydėtų jau lankos plačios, 
Išdžiūtų rasos, rytais jas vilgę, 
Čia Tavo brangias akis pamačius, 
Rože pavirstų pikčiausia dilgė.
Bet Tu Skaisčiausia, o Stella maris, 

ynai

Londonas — Iš patiki
mų šaltinių sužinota, kad 
Maskvos konferencijoje 
susidarė rimta krizė dėl 
Molotovo pasiūlymų ir 

į užsispyrimo. Vargiai susi- 
■tars dėl Berlyno ir kitais 
į klausimais.

Tačiau, trijų Vakarinių 
atstovai yra nusiteikę dar 
kartą pasimatyti su Molo
tovu. Pirmesniuose susi
rinkimuose Molotovas da
vė tokius pasiūlymus, ku
rie nėra priimtini Vakarų 
valstybėms. Tai dabar tų j 
valstybių atstovai nori

Jeigu su Molotovu nega
lės susitarti, tai Vakarų 
atstovai svarsto ar verta 
su Stalinu pasimatvti ir 
su juo pasiginčyti. Tačiau 
daug kas mano, kad iš tos 
konferencijos nebus grū
dų. Paryžiaus diplomatai 
pesimistiškai žiūri į Mas
kvos konferenciją.

Viešbudų Patarnautojų 
Streikas

Roma, Italija — Viešbu-jvaisiyuių aisvuvai nori ,. • r«. . .«-•
: Molotovui atvirai posaky- c"» Patarnautojai išėjo j 
ti, kad jo pasiūlymų ne- Jre'M’ "skalaudami di- 
priima. Sužinota, kad Va- desmo atlyginimo.
karų atstovams yra pasa-l Tas skaudžiai palietė šio 
kyta laikytis anksčiau garsaus miesto turistų - 
duotų instrukcijų. keliautojų biznį.

streiką, reikalaudami di-

“UŽSALDĖ” RUSŲ MARKES 
BERLYNE

tapo taip sakant pajudintas 
širšių lizdas. Svarbiausias įro
dymas, kad valdžia nutvėrė 
žvėriui už ragų yra tai komu
nistų keliamas gvoltas ir gyni
mas įtartųjų. Jei šnipų čia nė
ra, jei įtartieji nėra savi, arba 
jei jie be priekaišto, tai komu
nistai apie tai arba tylėtų arba 
tik sumurmėję nutiltų.

•
Berlyne buvo apie 5,000 žy

dų. Kai dėl Rusijos blokados 
to miesto gyventojų padėtis 
pablogėjo, tai pablogėjo kartu 
ir žydų padėtis. Kad tų žydų 
padėtį pagerinti, tai alijantų 
lėktuvais jie iš užblokuoto 
Berlyno išgabenti. Apie kito
kių tautų gelbėjimą nei kalbos 
nėra. Tik žydai tėra žmonės.

•
Kai Rusijos ir alijantų san

tykiai vis labiau tempiasi, 
tempiasi iki trūkimo, tai dau
gelis šaukia, kad tik taiką iš
laikyti, kad tik išvengti karo. 
Kiti įrodinėja, koks baisumas 
būtų kitam pasauliniam karui 
kilus.

Natūralu baisėtis karu. Na
tūralu norėti ir veikti, kad ka
ro nebūtų. Bet niekas iš tų, 
kurie šaukia, kad žūt būt tai
ka turi būt išlaikyta, nesako, 
kad teisingumas turi būt at- 
steigtas. Jei tas būtų padaryta, 
tai karo šmėkla dingtų, kaip 
sniegas pavasariui auštant. 
Taika, paliekant daugelį tautų 
Maskvos ponų vergijoj, būtų

Tęsinys 2-rame pusi.

*Kodėl, Tamsta?' Juk tas
2is.

yra didžiausias sekretas. 
Jis yra žinomas tik Krem
liuje”.

Buvusi Šnipė 6avo $2,000 
Iš Rusijos

Washington, D. C. — 
Buvusioji komunistė ir 
tusijos šnipė amerikietė 

Elizabeth Bentley, kuri 
pamačiusi savo baisią 
claidą atsivertė ir pradė
jo bendradarbiauti su A- 
merikos valdžios autorite
tais, pasisakė gavusi už

jokios žinutės apie viešai 
daromus Washingtone ap
klausinėjimus įtariamųjų 
asmenų šnipinėjime Rusi
jai. Nei žodžio neprasita
rė nei apie rusų tris mo
kytojus, kurie atsisakė 
Rusijon grįžti, ir dabar du 
iš jų slapstosi nuo Mas
kvos agentų, o trečioji 
tapo “išlaisvinta” ir laiko
ma Rusijos konsulate 
New Yorke.

Reiškia Rusijos piliečiai 
tik tiek težino, kiek jų po
nai Maskvoje nori, kad 
žinotų.

Jo kvapas kyla Tau į aukštybę.
Tegu tad mirga dangaus mėlynė 
Ir saugo žiedus naktis žvaigždėta — 
Aš Tau iš žodžių vainiką pynęs 
Ramiai galėsiu kape ilsėti.

L. Andriekus

LDS NARIŲ DĖMESIUI

tai

Berlynas — Demok 
j nes valstybes išleido 
kymą kuriuomi jų valdo
mose Berlyno dalyse tapo 
“užšaldytos” rusų išleis-Į New York — Su pini- 
tos markės. ’gais sukeltais šioje šaly,

aus padaryta todėl, ad nuVyjęĮj jr įsikurti 
rusai tą patj padare savo palestinoį nu0 fo j 
nuėsto dalyje su demo- d ši mįt Tokj iš. 
kratinių valstybių išleis- r
tais Vokietijai pinigais. jkimą padarė Dr. Israel 

Goldstein vardu United

SKURITYr
F

TOBIN SUTINKA BOTI DAR 
BO DEPARTAMENTO 

SEKRETORIUM
------------------------ +

Kaip žinoma, Preziden-. 
as Trumanas paskyrė ■ 

Maurice J. Tobin, buvusį; 
Massachuetts valstijos 
gubernatorių, Darbo De
partamento Sekretorium. 
Maurice J. Tobin rimtai 
svarstė: priimti ar ne pa
skyrimą, nes jis kaikurių 
demokratų buvo numaty
tas kandidatu į guberna
torius. p. Tobin priėmė ir 
sutiko užimti tą svarbią 
vietą Prezidento Trumano 
kabinete.

Dabar neabejojama, kad 
Demokratų partija iš
rinks Paul A. Dever, bu
vusį valstijos generalį 
prokurorą, kandidatu į 
gubernatorius. Jis neturi 
opozicijos.

Maurice J. Tobin yra la
bai gerai pažįstamas Nau
josios Anglijos lietu
viams. Dalyvavęs jų ma
siniuose susirinkimuose, 
pasakęs daug kalbų užta
riančių pavergtą Lietuvą 
ir lietuvius tremtinius. Jis 
ypatingai yra artimas

Maurice J. Tobin

Pirmadienio vakare, 
rugp. 9 d. įvyko LDS Cen
tro Valdybos susirinki
mas, kuriame svarbiau
sias klausimas buvo 
LDS metinis seimas.

Pirm. kun. Pr. M. Juras 
iškėlė sumanymą, kad ar 
negeriau seimą ruošti šeš
tadienį ir sekmadienį, o ne 
kaip skelbiama — sekma
dienį ir pirmadienį? Aiš
kino, kad šeštadieniais 
daug darbininkų nedirba 
dirbtuvėse ir galėtų leng
viau atvykti į seimą.

Valdybos nariai, išdis- 
kusavę pakeltą sumany
mą, nutarė LDS Seimą 
skelbti šeštadienį ir sek
madienį, rugsėjo - Sept.

18 ir 19 dd. š. m., Šv. Jur
gio lietuvių 
Norwood, 
kun. F. E. 
pat sutiko 
mu.

Tikimės,
ir sekmadienį 
kuopos ir apskričiai bus 
atstovaujamos.

parapijoj, 
Mass. Kleb. 

Norbutas taip 
su tuo nutari-

kad šeštadienį 
visos LDS

i
Statys Milžiniškus Labus

Bethlehem Steel korpo
racija, Quincy, Mass., 
praneša, kad ji gavo Ma- 
ritime Komisijos užsaky
mą pastatyti du didelius 
keleivinius laivus, kurių 
pastatymas kainuos — 
$46,830,000.

80 MILIJONŲ DOL. VOKIEČIŲ 
DAILĖS PARODA BOSTONE

Prancūzijos Raudonieji 
Trukdo Amerikos 

Pagalbų

Palestine Appeal.
O mes lietuviai ar dau

geliui savo tautiečių pa- 
gelbėjom atvykti ir įsi
kurti Amerikoje?

Paryžius, rugp. 12 — 
Prancūzijos uostuose, kur 
komunistai vadovauja uo
stų darbininkams, trukdo 
iškrauti iš laivų atvežtas • v T i __ I

Bankų Perėmimas ~ 
Nelegalus AustnRjajeI J

Sydney, Australija —iš Jung- Valstybių prekes m ]gtftt
pagal Marshallo planą. |mas pagaI kurj Wų

Sakoma, kad dėl tokio imta visi privatiniai ban- 
raudonųjų trukdymo šulė- kai valdžios nuosavybėn, 
tintas iškrovimas 30 nuo-Į Aukščiausiojo Teismo pri- 
šimčiu. I pažintas neteisėtu.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

adv. Jono Grigalio bičiu
lis ir, būdamas Bostono 
mayoru ir gubernatorių, 
yra paskyręs jį į svarbias 
valdžios vietas.

Penktadienį, rugp. 13 d. 
Maurice J. Tobin lėktuvu 
vyksta į Washington, D. 
C., kur bus prisiekdintas 
ir pradės eiti naujas pa
reigas. Sveikiname!

Į Bostoną atgabenama 
meno brangenybės iš Vo
kietijos muziejų, kurių 
vertė siekia $80,000,000.

Tie meno kuriniai bus 
išstatyti Bostono Dailės 
Muziejuje (Museum of 
Fine Arts)' per dvi savai
tes, pradedant rugpiūčio 
14 d., baigiant rugp. 30 d. 
Jie yra Jung. Valstybių 
Armijos globoje. Už jų 
pamatymą bus imama po 
50c. Tie pinigai eis sušel- 
pimui vokiečių vaikų ame
rikiečių zonoje. Tie meno 
kuriniai buvo išimti vo
kiečių kariuomenės iš jų

didžiųjų muziejų ir pa
slėpti druskos kasyklose, 
kad apsaugojus juos nuo 
sunaikinimo. Trečiajai 
(Gen. Pattono) kariuome
nei tas sritis užėmus, tos 
meno brangenybės pateko 
į Amerikos kariuomenės 
rankas ir tapo atgabentos 
šion šalin.

Bostonas bus paskutinė 
vieta, kur ši kolekcija bus 
rodoma visoje pilnumoje. 
Po šio parodymo opesnieji 
kuriiai bus gražinami Vo
kietijon. Vėliau — visi. 
Kolekcijoje yra 150 pa
veikslų.

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
Sekmadienį, rugp. 14 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

SEKMADIENI LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d., 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Dr. A. Jurgelaitis, O.P., ką tik grį
žęs iš Pietinės Amerikos.

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

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadu ay So. Boston 27, Mana.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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RUSIJOS KONSULAS NESISKAI 
TO SU TEISMO ĮSAKYMU

New York, rugp. 12 — 
Prašant Common Cause, 
Ine. (organizacijai), Auk
ščiausias Teismas išdavė 
įsakymą. • kad Rusijos 
konsulas Jacob M. Loma- 
kin ir “išlaisvinta” moky
toja Oksana Stepanova 
Kosenkina ateitų šiandien 
į teismą.

Rusijos konsulas atsisa
kė pats eiti ir taipgi atsi
sakė pristatyti Mrs. Oksa
ną Stepanovą Kosenkiną.

bei piktadarybių paveiks
lai būtų visai uždrausta 
talpinti laikraščiuose.

yra svarbus tuo, kad tai 
bus tartum branduolys, 
jungiantis Welland vieti
nius ir atvykusius DP lie-! 
tuvius bendrai patrijotinei 
ir kultūrinei veiklai.

I

Anglijos Ir Airijos Valstybi
ninkai Tariasi

Londonas — Čia vyksta 
pasitarimai tarp Angli
jos ir Airijos valstybinin
kų. Tuose pasitarimuose 
dalyvauja tarp kitų: Ang
lijos premieras Atlee ir 
Sir Stafford Cropps, o iš 
Airijos pusės — premie
ras John Costello ir tei
singumo ministeris Sean 
Maceoin.

Manoma, kad tariamasi 
dėl sujungimo Anglijos 
valdomos Airijos dalies 
Ulsterio su laisvaja Airi
ja.

Washington, D. C. — 
American Veterans Com- 
mittee paskelbė, kad jie

Pradės Geležies Lamo 
Vajų

Stowe, Vermont — Nau- i 
jos Aglijos šeši guberna
toriai susirinkę į Octagon 
House ant kalno Manfield, 
užgyrė sumanymą pra
vesti geležies laužo vajų 
Naujoj Anglijoj.

Tas padaryta dėl trūku
mo geležies dėl Naujoje 
Anglijoje esančių geležies 
liejyklų, k. t., Mystic Iron 
Works, Everett, Mass. ir 
kitų.

Surinktas geležies lau
žas (serap) bus sunaudo
tas vien tik N. A. liepyk- 
lose.

v •

KANADA
Wellande įsteigtas 

Lietuvių Tarybos 
Skyrius

Praėjusią žiemą į Wel- 
land miestą, tekstilės fa- 
brikan, buvo lėktuvais at
gabenta 100 DP vyrų, o 
tarpe jų 50 lietuvių. Iš 
pradžių nebuvo parodyta 
jokios organizacinės veik
los, bet pamažu apsipras
ta su nauja gyvenimo ap
linka ir Stepo Jakobicko 
dėka, suorganizuota ir į-

iš savo narių tarpo bei Lietuvių Tarybos
ganizacijos išmes John 
Gatės, komunistų dienraš
čio “Daily Worker” 
daktorių.

AMC, susidedanti iš 
trojo pasaulinio karo 
teranų, vyriausias
tetas išnešė patvarkymą, 
kad komunistas negali bū
ti šios organizacijos na
riu.

Mirė Vyskupas 6riffh
Springfield, IU. — Rug- 

piūčio 5 d. mirė J. E. vys-! 
kūpąs James A. Griffin 
Šv. Jono ligoninėje, kur 
jis buvo ligoniu nuo liepos 
19 d. Palaidotas iškilmin
gai dalyvaujant aukštiem 
Katalikų Bažnyčios va
dam, tarp kurių buvo ir J. 
E. Kardinolas Samuel A. 
Stritch iš Chicago, UI.

A. a. Vyskupas Griffin 
už trijų mėnesių būtų 
šventęs sidabrinį jubiliejų 
kaipo Jung. Valstybių 
Hierarchijos narys.

Įdomus Aprašymas Apie 
Partizanių Žygius

Lietuvių Informacijos 
Biuro New Yorke leidžia
mame “Lithuanian Bulle- 
tin” paskiausioje laidoje, 
pirmoje vietoje įdėtas il
gokas ir labai įdomus 
(anglų kalba) aprašy
mas apie Lietuvos parti
zanų žygį prasiskverbti 
pro geležinę 
Vienam iš jų 
padaryti, trys 
žygyje, kitas 
joje.

Pavykusiam
Vakarų demokratines sri
tis dabar yra galima gana 
nuodugniai tą žygį apra
šyti. Skaitai tikrus atsiti
kimus, it Jono Kmito apy
saką “Partizanai”, telpan
čią “Darbininke”.

Patartina visiems tą 
Biuleteno numerį įsigyti 
ir su jo turiniu supažin
dinti mūsų jaunuomenę.

uždangą, 
pavyko tai 
žuvo tame 
liko Lenki-

pasiekti

Louis Budenz, buvęs komunistų laikraščio 
Daily Worker redaktorius, patvirtina komunistų 
šnipinėjimo iškeltus Elizabeth Bentley, darbus, ir 
Senato tyrinėjimo komisijai pabrėžė, kad šioje 
šalyje komunistų partija yra Sov. Rusijos penkto
ji kolumna.

ŽMOGUS IR ŽEME

DABARTIES PASTABOSvertinti augmeniją ir gy- 
vuliją. Taip žmogus seno
vės išminčių matytas. Pa
sireiškia tai jau iš žydų 
slaptaraščio kabbalo. O 
senovės Eigyptiečių iš
minčius kalba apie žmo
gų, kad jis esąs kartu mi
neralas augmuo, gyvulis 
ir žmogus.

Iš viso-to pasidaro išva
da, kad žmogui nėra skir
tas gyvenimas kitur, o tik 
žemėje, kur oro kvėpavi
mas jo kūno gyvumą pa
laiko ir kur žmogus turi 
žemės gyvenime asmeniš
ką reikšmę. Vis tikriau 
turėtų todėl ir ryškėti, 
kad žemėje žmogus yra 
pats kūrybinis veiksnys. 
Kylant jam iš žemės ir 
tiktai kelis tūkstančius 
kilometrų, jo kūno gyvu
mas nyksta. Reikia tada 
su savim turėti inde ge
resnio oro kvėpavimui. 
Todėl negalėtų gyventi, 
kur jo visai nėra, kur vi
sai kitos galios plūsta. O- 
ras yra žemės dalis ir jos 
gyvumo galimumas. Žmo
gui, mat, skirta žemėje 
gyventi ir veikti. Tai jis 
ir daro, kad ir plačiau ne- 
apsižvalgydamas ir dau
giau negalvodamas. Jis 
augina augmenis ir gyvu
lius ir pasistengia jų gy
vumą vis geriau sužadin
ti.

.Ilgais paskutiniais šimt
mečiais jis, tiesa, jau, vis 
daugiau atsidavė daigtiš- 
kumui. Iš jo jis mėgino 
išgaut vis stipriau vei
kiančių jėgų, ir tad vėl 
paverčia jėgas daigtišku- 
mu, kad galėtų, jas by- 
kur įstatyti. Dabarties 
žmogui pasisekė iš matė- 
rės visai nuostabiai vei
kiančias jėgas sukelti. Tik 
yra keista, kad jos varto
jamos sprogdinimui, nai
kinimui. Ir tai atsiliepia į 
žmones pačius. Jie milijo
nais žudomi. i

Vis dėlto ir taip žmogus 
jau tirpdina žemės sustin
gimą. Bet, kad tai jos gy
vumą iš to išmokt, kad 
jo gyvenimo prasmė nėra 
naikinimas, ale gyvini- 
mas. Savo žmoniškumu 
jis turi žemę gyvinti. Pa
versdamas daigtiškumą 
jėga, jis kimba tik prie 
žemiausio žemės gaivalo. 
O tai atsiliepia į jį ir jį 
naikina. Žemė nori būt 
pakeičiama gyvumu. Ma
tyti tai jau iš to/ kaip 
augmenys pagauna viso
kius mineralus ir juos pri
sunkia savo gyvumu. O 
gyvuliai šitą veiksmą tę
sia. Bet žmogus tam turi 
būt vadovaujamas veiks
nys, turėtų vesti žemę su 
savim į jos išeigą.

Taip tai žmonėms yra 
labai daug darytino žemė-

(Pradžia 1-me puslapyj) 
tik laikina. Kas nori teisingos, 
tveriančios taikos, o ne paliki
mo Rusijai jos pagrobtų žemių 
ir tautų ir palikimo jai progos 
prie tolimesnių grobimų, tas 
dabar nešaukia žūt būt už tai
ką.

•
Buvo ir yra žmonių garbi

nančių netikrus dievus. Buvo ir 
yra žmonių gerbiančių netikrus 
bičiulius. Kai atsiverčia netik
rų dievų garbintojas prie tikro 
Dievo, tai jis jaučia didelę lai
mę. Bet kai netikro bičiulio 
gerbėjai pamato savo klaidą, 
tai jaučia didžiausią apsivyli
mą. Tokį apsivylimą dabar 
pergyvena lietuviai ir visos 
tautos, esančios anapus geleži
nės uždangos. Jaučiame apsi
vylimą prez. Rooseveltu. Apsi
vylimas didinamas vis naujais 
daviniais. Paskutinis davinys, 
tai straipsnis, tilpęs New Yor- 
ke leidžiamame 
“New Leader”, 
ma, kad prez. 
slapta pripažinęs
kitas Baltijos valstybes Rusi
jai. Apie tai pranešęs Maskvai 
per Čekoslovakijos prez. Bene
šą. Tuo pat laiku prez. Roose- 
veltas į akis Amerikos lietu
vių delegacijai tvirtino, kad 
Lietuvos nepriklausomybė tik 
laikinai užgniaužta.

Prez. Rooseveltas vienaip 
kalbėjo, o kitaip darė. Kaip va
dinasi tie žmonės, kurie vienaip 
kalba, o kitaip daro? P. G.

savaitraštyje 
kur nuorodo- 

Rooseveltas 
Lietuvą ir

Skelbiama, kad kiekvie
nas planetas, vadinas ne- 
šviečianti žvaigždė, se
niau švietusi būdama ug- . 
ninga ir iš lengvo atšalu
si. Tada atsiradęs ant jos . 
jai atitinkamas gyvumas, ' 
augmenys pradėję dygti, 
gimti visokie gyviai ir iš 
jų pagaliau iškilęs žmo- ■ 
gus. O rodos, manyta, kad 
kiekvienas planetas, kiek- : 
viena žvaigždė su visu sa
vo turiniu yra Visatoje ! 
sau atskiras kūrinys, ku
riame visa-tai, kas jame 
aiškėja, iš pat jo kūrimo 
pradžios kokiu nors ypa
tumu buvo keliama.

Tiesa, tūliems tai rodosi 
visai negalima. Jie tiki, 
kad ugnis naikina gyvy
bę, visa, kas gyva. Bet 
taip tėra galvotina, numa
nant, kas gyvybė yra iš- 
tikrųjų. Juk ji slėpininga, 
kurs gludo už tai, kas 
juslėmis patiriama, už 
daigtiškumo, už matėrės 
jį gyvindama po tam tik
romis sąlygomis. Ugnis 
tik pakeičia daigtiškumą, 
kuriuo gyvybė reiškėsi. Ji 
nepasidarė iš daigtiškumo 
ir todėl negali kartu su 
juo būti naikinama.

Tokios pažiūros pasitik
rina, kada nujėgiama, kad 
visa begalinė erdvė yra 
pritvinta visokių Kūrybos 
galių. Dabarties laikais 
kalbama apie tūlas gam
tos jėgas, kurios čia vei
kiančios, ypačiai žemės 
pasaulyje, bet būdamos 
negyvos, be jokios sąmo
nės šviesos. Vis dėlto pri
pažinta, kad jos visai pra
smingai veikia ir visu, 
kas pasaulyje vyksta, kas 
auga ir kas nyksta, apsi
reiškia. Bet žmogui gali
ma Visatoje numanyti ir 

, tikrai šviesos, sąmonin
gas jėgas ir galias. Seno- 

i vėje jos buvo aiškiau nu
manytos ir garbintos kaip 
dieviškos, vadinamos die- 

i vaičiais visokių laipsnių. 
. O tam tikros galios reiš

kiasi ir žemės kūrimu su 
visu jos turiniu ir jo vyk
smu.

Viena tų galių apsireiš
kia žmoniškumu. Todėl 
šventraštyje ir sakyta, 
kad žmonės yra dievai
čiai. Ir taip tai žmonišku
mas stojasi iš pradžios į 
žemės kūrimą, 
pagrindis jos gyvumas, 
visas kitas tėra tik jo at- 
švaista. Tokia reikėtų

Yra visokių žinių apie 
tūlų mokslininkų pastan
gas surasti galimumą iš
kilti iš žemės iki Mėnesio, 
iki Marso ar dar ir kitur. 
Norėta pirma šaudyti į 
juos ir tada su tokiais šo
viniais iki jų nukilti. Bet 
apie tai tik ir kiek pamąs
čius, rodosi, nenumanyta, 
kad tai visai nėra pras
minga.

Yra žinoma, kad visos 
žvaigždės, saulė, planetai 
begalinėje, bekraštinėje 
erdvėje visai nuostabiu 
greitumu skrieja, planetai 
apie savo saules, ir saulė 
su savo palydovais aplink 
tolimesnes ir visai slėpi
ningas saules. Žemė lekia 
per erdvę viename akies 
mirksnyje (sekundoje) 30 
kl. kaip koks žaibas. O 
mėnuo, nors sustingęs se
ka žeme, negalėdamas ap
sisukti, ir prikreipia jai 
tik vieną šoną lėkti aplink 
ją ir su ja aplink saulę 
dar greičiau. Todėl jį pa
vyti ir pasiekti atrodo tie
siog negalima.

Bet kita - 
smarkiau 
kiekvienas rutulys erdvė
je turi paskirą savo ypa
tumą, turi savo pasaulį. 
Begalinėje erdvėje žvaigž
dės, saulės tėra sviečią ki- 
birkštėliai tamsoje. Iš 
saulės ir iš žvaigždžių 
virpinčios jėgų bangos su
kelia planetuose tą šviesą, 
kurią žemėje žmonės pa
tiria. Reikia žemę suprast 
ne tik tuo, kad po kojų 
yra, bet visą jos rutulį su 
oru, kurs apgobia jos 
branduolį. Su oru ji labai 
didelė. Žmonės ir visas že
mės gyvumas nesiranda 
ant žemės, ale jos viduje, 
ant žemės branduolio. Į jį 
atsitrenkia saulės jėgos, 
iš ko tai pasidaro, kas va
dinama šviesa. Iškilus iš 
žemės jos nebėra.

Atitinkamai kaip į že
mę ir į jos pasaulį reikia 
žvelgti ir į kitus planetus. 
Jie panašiai teikiami sau
lės. Bet veikia taip ir ki
tos saulės, kitos žvaigždės 
savo palydovus. Visa tai 
atsitinka bekraštinėje er
dvėje . Joje vyksta nuo
latinis judesys, nuolatinis 
jėgų plūdimas ir nenusto- 
jąs pakitimas, kurs yra 
kūrimo vyksmas per ne
numatomus laikus, 
milionus metų. Apie tai 
visa-kas sužinota.

je, kad visai bereikalo kil- ' 
ti į neišmąstomas tolybes. 
Bet apie tai galvojant, 
aiškėja, kad žmonės kaž
kaip numano savo svar
bumą Kūryboje. Bet ne
turėtų tai stabdyti ėjimą 
esmiškų žmogaus pareigų. 
Žemėje jis turi gyvenda
mas apreikšti visus savo 
gabumus, visas savo jė
gas. Žemė iš jo to laukia.

skyrius. Steigiamasis su
sirinkimas įvyko 1948. V. 

re. 39. Susirinkimo dalyviai 
‘susikaupimo minute pa
gerbė Sibiran išvežtuosius 
lietuvius. Po to S. Jako- 
bickas padarė pranešimą 
apie Lietuvių Tarybos 
tikslą.

Steigiamajame susirin
kime buvo nutarta pami
nėti raudonosios armijos 
krašto okupavimo diena. 
Šį skaudų įvykį minint 
numatyta pradėti pamal
domis, o paskiau Welland 
mieste pravesti prieš bol
ševikines demonstracijas. 
Deja. VVelland miesto bur
mistras, demonstracijų 
pravesti neleido, ir turėjo 
būti pasitenkinta pamal
domis bažnyčioje ir užda
ru susirinkimu salėje.

Welland Lietuvių Tary
bos skyrius yra vienas iš 
pirmesniųjų, skyrių, įsi
steigusiųjų Kanadoje. Jis

an- 
ve- 

komi-

Nori Sumažinti Krimmly- 
bių Aprašymus

Paryžius — Prancūzijos 
Parlamentan įneštas bi- 
lius, reikalaująs visiškai 
sumažinti kriminalybių 
aprašymus spaudoje.

Sulig naujojo įstatymo 
visų papildytų piktadary
bių aprašymai turėtų bū
ti neilgesni kaip 20 eilu
čių. Ir tie aprašymai nie
kad neturėtų tilpti pirma
me puslapy. Kriminalistų

DARBO DIENOS MIL1INIŠKAS 

Suvažiavimas - Piknikas 
■ įvyk*

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

RENGĖJAI. |

A.

Ir amžinasis Kūrėjas jį
tam ir yra įterpęs į žemės 
rutulio vyksmą.

Vydūnas. 
“Mintis”

Po 20,000 DP Ka*
Mėnuo

PAIEŠKO

atstovas 
Bremene 
agentūros

Thomas 
vokiečių 
“Dena”

kas dar
tam priešinasi

gyvenamąsias vieto- 
Iš 800,000 DP vien

IRO
Gray 
žinių 
atstovui pareiškė, kad lie
pos 28 d. prasideda 800,- 
000 DP perkėlimas į nau
jas 
ves.
vakarinėse zonose gyvena 
700,000, likusieji gyvena 
Austrijoje ir Italijoje. Pa
gal galimybes bus sten
giamasi pervežti apie 
20,000 asmenų kas mėne
sį.

JAV, Kanada, Australi
ja, Čilė, Argentina, Brazi
lija, Venezuela, N. Zelan
dija, Šiaur. Afrika, Pran
cūzija, Olandija ir Belgi
ja pareiškė norinčios iš- 
vietintų asmenų priimti.

Tarp DP Didžiausia* 
Nuošimtis Ūkininkų

IRO iš Bad Kissingen 
praneša, kad didžiausį a- 
merikiečių zonos stovyk
lose gyvenančių DP pro
centą sudaro ūkininkai.

Iš 146,757 įvairių pro
fesijos asmenų ūkininkai 
sudaro 26,344. Iš to skai
čiaus yra 14,268 vyrai 
tarp 16 ir 44 metų am
žiaus. Moterų toje pat 
grupėje yra 4,033. Tarp 
45—65 m.; grupę sudaro 
5,423 vyrai ir 1,620 mote
rų. Laukų darbininkais y- 
ra užsirašę 11,325 DP.

Būdamas
per

Vytautas Pakalnis (sūn. Sta
sio), 1352 Labor Superv. Co. 

8761 Labor Serv. Co. 
A.p.p. 757 U.S. Army

% Postmaster N. Y.-N.Y. 
pa ieškau, pagal kiek man at
menamus adresus, dėdės Anta
no Repšio, Washington St 
Norwood, Mass. (Numeris ne
žinomas).

Augustino Jauniškio, Keno- 
sha, Wis. (tolimesnio adreso 
nežinau).

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

LDS SEIMAS
šeštadienį, ir sekmadienį, rugsėjo - Sept. 18 

ir 19 d.d.«. 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 
Km. Pranas M. Jaras, pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, sekretorius.
v
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Amerikiečių politikų nuomonė anie dabartinį poetines 
padėties vystymesi Europoje.

Jei Italija ir Prancūzija 
patektų komunistų val
džioms. kokioje padėtyje 
atsidurtume mes ir ka 
mes darytume? Pats lai
kas amerikiečiams ap- 
svarstvti šį klausima, nes 
kiekvienas ^erai besio
rientuojąs USA vvriausv- 
bės namrs žmo, kad, jei Šimus, 
dabartinis Vakaru. Euro- » us.• *- 
nos e’’o"‘ominio ir politi-

Kai padarytos istorinės klaidos yra atskleidžia-;nio sm’’’^’m'> 
mos ketvirtoj ar penktoj kartoj, jos nepadaro tokio bus sustabdytas šis kla”- 
skaudaus įspūdžio, nes laikas jas užglosto. Visuome- simas ^n’i '-reidai — ~a! 
nė jas pamiršta, tik istorikams jos įdomios. Gerai tą būt n imančiu mVu būvu, 
žino valstybių viršininkai ir kariuomenės vadai. Karu'— iškilti ir paskalauti

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $5.00
Viena kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams ......................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

xDARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.,

Telephone SOuth Boston 8-2680
I

Liūdnos Klaidų Pasekmės

džio lyg gąsdinimas su 
tikslu priversti jus drebė
ti. Vienok, su mažomis iš
imtimis, beveik dauguma, 
vyriausybės nanu laivosi 
tos nuomonės.Jie yra žmo
nės, esantieji arčiausiai 
prie faktu, žmonės kurie 

ateinančius nrane- 
kurie sudaro pla-

^Vaito
v •

Tie
me
“ekspertais”

žino valstybių viršininkai ir kariuomenės vadai. Karų' 
nuostolius jie pilnai paskelbia tik už kelių dešimtų .atsakymo, šis galimas at
metu, kada karo baisenybės jau išdilo iš žmonių at- sakymas 
minties.

Tačiau yra klaidų — krimina’iškų klaidų — ku- nuausyi

vyrai — pa vad inki
luos patogumo dūliai 

yra iš
sklaidyti po visas valdžios 
Įstaigas. Jie nedirba kar
tu ir tikriausiai jie dar 
neparuošė iovio piano, pa
vadinto “didžiausia pa- 

i siautimi”, liečiančio situ
aciją, kuri iškilau, W Va
karu Europa netektų ko
munistams. Kcl kas toks

* 
procesą, pagal kurį dau-Į 
gelis iš tų ekspertų priėjo i 
tų pačių išvadų. į

šis procesas savaime 
dalinasi į dvi dalis: pir-j 
moji — apima situaciją,! 
kuri iškiltų prieš mus, jei' 
italų komunistų vadas- 
Palmiro Togliatti paimtų 
valdžią Romoje, tuo tar
pu kai Prancūzija kristų 
Maurice Tnorez kohortų 
auka; antroji dalis apima 
priemones, kurių USA 
retų imtis dėl naujos 
tuacijos iškilimo.

I.
Prezidentus Ha-ry 

Trumin nėra žmogui 
ris mėgtų išpūsti 1_
Vienok 
Rūmų administracijos ir kas”, 
kongreso lyderiu sus;r:n-Į Neguldvčiau galv-s, kad 
kime jis nusakė, kad USA ši šventojo Jono Evange- 
yra rastatyta pneš di- listo minimoji 
džiaugi? mvojų j^s sau- būtų Marija, 
gurnui visoje ios is oriieje galiu tvirtinti 
“i 
pašau-irius karus”.

Kas privedė švelnu

tu-
si-

T* 
į

JiluAtauA,
v

^JjjsAojjL

3
s

DANGAUS KARALIENE
Tėv. Kl. Žalalis, O.F.M.

Šventasis Jonas Apreiš
kimų knygoje rašo: “Dan
guje pasirodė didelis žen- 
iklas: saule apsiausta mo- 
>4.—mėnulis po josku-'teriškė,

" " 1 faktus, i kojomis ir ant jos galvos
viename Beitu iv (dvylikos žvaigždžių vaini-

neseniai buvo 
vieno iš vyriausybės žv- 

stratemjos eks- 
rių pasekmės užgriūva ant žmonijos tarsi koks nei- pertu bendrais bruožais a- 
manomai klaikus slogutis, visiškai nesiduodąs likvi- P;t>uc^”^''s- 
duojamas. Tai nedovanotinos kvailystės ar išdavys-i “Well”, — tezė jis — 
tės paliekana, kuri ilgam laikui sukausto tautų gyve-i“mes turėtume užimti 
nimą vergovės pančiais. Tokios klaidos buvo padary- svarbiausias strateginius ■ 
tos pastarojo karo metu. Jų buvo labai daug. Visa punktus už mūsų sior,ų — 
eilė konferencijų vadovavosi iš pašaknų klaidingu Atlante ir už jo. Jis va- 
principu — pasitikėjimu Rusijos valdovų “džentel- j landėlei stabtelėjo. “Žmo- 
moniškumui”. Plačiai jau buvo priimtas obalsis, kad ma yra ir kita altemati- 
su Hitleriu negalima daryti biznio. Bet kodėl nepagal-Va. Mes galėtume tuojau 
vota, kad tas pats šūkis tinka ir buvusiam Hitlerio paskelbti karą arba... mes 
partneriui, Rusijos diktatoriui? Tačiau ar iš tiesų bu-i galėtume ruoštis pasiduo- 
vo nepagalvota? Dabar išeina aikštėn, kad puikiai ži-įti. Aš netikiu nei vienų nei(J_ c ----------- _f._—n
nota, su kuo daroma nešvarų biznį. Devynios galybės kitu, bet mes turime su- vaizdavimą. Tai yra vei-!pianus> Tuo būdu jis yra: 
šnipų darbavosi Maskvos diktatoriui, nuo kurio prasti, kad tos priemonės, kiau bandymas atvaiz- kasdien : ” ”
“partnerystės” dabar tenka labai neskaniai atsirūgti' kuriu mes turėtume imtis, duoti asmenines 
Vokietijoj, Graikijoj, Italijoj, Prancūzijoj, Korėjoj, i jei Vakarų Europa žiu" 1
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iki ašarų čiaudėti ir rausti dėl netolimos praeities rą. Ir — jei karas įvyktų kos reakciją komunistinei taįp iau būtinai reikalin-i 
klaidų.

Ir vėl tenka prieš Staliną tūpčioti, kad tartų nors m? nieks tikrai 
vieną malonų žodelį. Pasitarimus laikoma didžiausioj,tų”, 
slaptybėj — Maskvai to, reikalaujant, nes ji nepaken- į ~ 
čia viešo žodžio. Reporteriams įsakyta turėti kantry-į 
bę: būsiąs išleistas trumpas pareiškimas, bet ne taip j 
ūmai, nes pasitarimai dar nebaigti. Nusivylę korės-, 
pondentai mėgina išskaityti pasitarimų kryptį iš am
basadorių veidų. Ambasadoriai šypsosi: reiškia vis-! 
kas gerai — Berlyno padėtis bus teigiamai išspręsta, 
nes Stalinas teikėsi ištarti vieną kitą nieko nereiš
kiantį, bet kiek linksmesnį žodį. Ir bematant pasipy
lė spėliojimų, kad Stalinas, girdi, priėjęs išvadą, būk 
tai teksią taikytis su kapitalistiniu pasauliu, nes pats 
gyvenimas to reikalauja. Nesvarbu, ar Stalinas taip 
pasisakė. Svarbu, kad ta spėlionė atitinka Alijantų 
pageidavimą.

Jeigu Stalinas ir iš tiesų duotų vilties, kad Ber
lyno klausimas bus taikiai ir teisingai išspręstas, tai, 
kur užtikrinimas, kad jo žodis bus išpildytas? Juk dinamas Naujos Ekonominės Politikos (NEP) laiko- dinavijos, 
tiek kartų teko skaudžiai nusivilti... Bolševikų veiklos 
linija kartais labai vingiuota, bet jų tikslas visados 
tas pats — pavergti pasaulį. Lenino laikais bolševi
kams gręsė ekonominė mirtis, ar tiesiog pasakius, fi
zinė mirtis dėl bado. Tada Leninas tarė: “Mes turim 
laikinai nutolti nuo savo linijos, kitaip išmirsim ba
du”. Ir tiek nuo linijos nutolo, kad per keletą metų 
Rusija atrodė grįžusi į kapitalizmą. Tai buvo taip va-

nėra paliesta nė mažiau
sio šešėlio nuodėmės. 
Priešingai, Marija savąja 
kančia ir nuopelnais užsi
pelnė tą garbingą į Dangų 
paėmimą ir visų tvarinių 

i Karalienės titulą.
Marija yra Karalienė, 

į Tačiau neatbaido mūsų 
į šis vardas. Juk Ji yra ir 
.mūsų Motina, o mes Jos 

moteriškė vaikai.
bet drąsiai i Norint prie Jos prieiti 

jog šitoji: nereikia naudoti jokių ti-L iv-Jv V - XX LIULI} W •

įskaitant ir du buvusius pavaizduotoji scena yra;tūlųar formalumų.Jei yra 
puikus palyginimas Mari-1 mieliausias 

link- j°s Sar^ei išreikšti.
' zvn !»• i w»« TA 4- i »

nuikus palyginimas Mari-• mieliausias kreipimasis: 
• - - tai! Sveika Karalienė, Gailes-

garbei, kurią Ji turi po tingumoMotina.Prie Tavęs 
Jos paėmimo į Dangų, ši šaukiamės ištremtieji Ie- 
Nauįojo Testamento vieta i vos vaikai. Marija, išgir- 
iš dalies mums leidžia at-Įdusi šį kreipimąsi, išklau- 

jsistoti ant tvirto pamato so mūsų maldų. Šv. Ber- 
įir teigti: Marija tuo jaus’ nardas sako: “Aš nesu 

su kūnu į Dangų ir apvai-|tų buvęs Marijos neiš- 
nikuota viso sutvėrimo' klausytas”.
Karaliene. I Didelis bedievis Littre,

Ši, Marijos į Dangų pa-' gulėdamas ligos prispaus- 
ėmimo, tiesa dar nėra iš- *'’“ 

atvaiz- kasdien supažindinamas! kdjnmgai Bažnyčios pri-j 
nuomo- su naujausiomis žiniomis. I Paz,n a'J ac,a:u Jau.. ,net0.111 “ 1 - J i ta valanda, kada tikimės

pastebėjo nėra1 išSirsti Popiežiaus balsą past.oejo, nera!paskelbianti; Marija yra 
oo" begalinius Paimta su Kūnu i Dangų.

Kristus kėlėsi iš numi-
“Didžinu rusul trecią dieną, o---------------------------------

Tos pastabos, pasakytos j kvailiai, nei karo kursty-jsia Paslaptis”.* “Viena, “ką’mums visiems teks keltis reikalin?a slaugant jau 
ramiu balsu i1' su įsitikini- įtojai. 
mu, atrodo iš pirmo įsp;ū-

nlanas dar rerei alingas, smą) nefantazucjanti žmo-i 
\ir tie ekspertai yra įsiti- gų iš Missuri —prie šios
kinę, kad jei Jungtinės A- niūrios išvados? Preziden- 
merikos Valstybės veiks tas H.
sprendžiamai ir greitai — vieną dieną gauna iš cen 
jis niekad nebus reikalin- trinūs žvalgybos 
gas.

Neegzistuoja joks ofi-1

S. Trumanas kiek-

agentū
ros svarbiausių žvalgybos 

į raportų santrauką. Jis
po Jos mirties yra paimta į girdėjęs, kad kas nors bū-

cialus planas irtai, kasįskaįto “didžiausios pa
seks toliau, nepretenduo-; slapties” planavimo doku-: 
ja į oficialios opinijos at-imenįUS įr strateginius

i

Vokietijoj, Graikijoj, Italijoj, Prancūzijoj, Korėjoj, i jei Vakarų Europa žlug-'nes tų, kurie žino faktus. Vienok, kaip vienas iš ek-i 
Mandžiūrijoj ir — Amerikoj. Taip, ir mums tenka tų, tikriausiai vestų j ka- Tie žmonės mato Ameri- spertu
• « • w W • « * . • . . . . — - . . ... T •• t • > 1 1 • • 1 ______• —A •  — -

tas, nieko kito negirdėjo 
kaip savo žmonos ir duk
relės nuolatinę maldą: 
Sveika Marija... Sveika 
Karalienė, Gailestingumo 
Motina... Šiose maldose 
tiek žmona, tiek duktė sė
mėsi jėgų tam meilumui 
bei kantrybei, kurių buvo

— tai būtu karas, kuria-. Europai maždaug taip ga raustis 
nelaime-1 pat, kaip jau buvo anks- dokumentus 

•čiau minėta. Jie nėra nei,ra§aio snaudai
' T1 4 «-» X zvi 1lm T_ * • i i • « • ~ _ ___ _šia rasiapus viena, Ką paskutįniojo T j di nuo geniai kenčiantį ligo- 

. 1 tikrai JUS turite padaryti K. „ . . . n: Pauliau Mariia T-,1 Pasekime J^alvojimo _ taftik gerai pažvelgti noJ“ T.uo tarPu. ManJai * 
----------------- '' -----------  i žemėlapi ” Jis parodė i ra įsunus. ji y ,—--j zemeiapj... Jis paroue ; pasilikti žemės gel-;kiy maldos ir Littre atsi-

didelj globą, kurs domina- . J .F . . . .® . vprtp Mnriina G«i-mese ir su visais kitais verte, btai Marijos uai- 
I T-nii Iaukti paskutiniojo Teis-ilestingumo triumfas! Bet

mo di^os. Juk Ji yra tai ne plonasis ir ne pas-

Ant ežerėlio rymojau
Ant ežerėlio rymojau, rymojau, 
Baltąsias rankeles mazgojau, mazgojau. 
O jūs, rankelės, baltosios, baltosios, 
Kam jūs pateksit, mielosios, mielosios?

i

I ją ir Prancūziją komunis
tų kontrolėj. Jos tautų 

i kumščiu rankos, besitie
kiančios iš Sovietų Sąjun
gos ir pajėgios užgriebti 
.visą likusią Europą”. Po
litinis ir ekonominis kitų 
mažesnių valstybių — 
Belgijos, Olandijos, Skan- 

, Šveicarijos — 
tarpis. Bet tik laikinai. Kiek atsigriebus, Rusija vėl spaudimas taptų nebepa- 
grižo i komunistinę sistemą. į keliamas. Vien dėl savo

Stalinas gali panašiai pasielgti. Matydamas, kai egzistencijos tos valsty- 
Sąjungininkai užsispyrė Berlyne laikytis, jis laikinai bės darytų viską, kas įsa- 
gali kiek nusileisti, bet pasijutęs turįs visame kame koma. Gen. Franko reži- 
kontrolę namie ir persvarą užsieny, jis smaugs Ber-'mas Ispanijoje vargiai 
lyną kaip smaugęs, kol susilauks naujo Alijantų tūp- begalėtų ilgiau išlikti. Ta- 
čiojimo. K. čiau svarbiausias dalykas

Jei už bernelio jaunojo, jaunojo, — 
Verpsiu linelius ko ploniau, ko ploniau. 
Jei už šaulelio senojo, senojo, — 
Ausiu drobeles ko storiau, ko storiau...

i
tI

____ ______________ i iš- 
ra padaryta išimtis. Ji nė~ įklausė t j dviejų moteriš-

Dievo Motina. Juk Ji ne
kaltai pradėta. Jos siela

Parašė Jonas limitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

29.
Komisaras ir Čekistas

— Švietiesi? Švieskis, švieskis, tai nau
dinga.

Kirša krūptelėjęs pašoko, greit užvožė 
knygą ir apsisuko. Prieš jį stovėjo čekistas 
Savinas.

— Išgąsdinai mane, Savka. Taip tyliai į- 
ėjai, kad...

Savinas grakščiai nusijuokė.
— Išgąsdinau? Sovietų komisaras neturė

tų nieko bijoti. Tiesa, prieš čekistus ir komi
sarai dreba. Ir knygą taip nejučiomis užvo
žėk Tur būt labai įdomi ir čekistui nerody
tina?

— Čekistas čekistui nelygus. Ot, kad ir tu. 
Net ir kitam galiu parodyt. Čia viskas tvar
koj. Tai Aleksio Tolstojaus romanas.

— Jau žinau. Kunigaikštis Serebriannyj ? 
Iš akių matau, kad taip. Visi jį ryte ryja. 
Ha, ha, ha! Bet kad viskas būtų tvarkoj, tai, 
brolyti, ne. Tas romanas...

— Ne Maskvoj spausdintas. Kas iš to?
— Daug kas iš to. Viskas. Jau tas vienas 

faktas nusako, kad knyga nelegališka.

— Tu gi sakai, kad visi ją ryte ryja. Kas 
gi, jei ne čekistai? Kiti nuo tavęs slėptųsi.

— Lygiai kaip ir tu. Čekistai kas kita. To
kios knygos jiems privalu skaityti.

— Kodėl gi ne man? Juk aš komisaras. Ir 
man reikia žinoti, ką priešai rašo.

— Na, jau ir priešai. Juk Aleksis Tolsto
jus mūsų nuvainikuotas rašytojas.

— Aš maniau, kad jis apvainikuotas. O 
čia jau ir nuvainikuotas.

Abudu nusijuokė. Savinas tarė:
— Na, kam čia mudviem gūžynėti? Ver

čiau atvirai pasikalbėkiva. Ką manai apie tą 
knygą?

— Labai gabiai parašyta. Išvada savaime 
siūlosi. — atsakė Kirša.

— Aha! Dasiprotėjai. Tolstojus ne berei- 
kalo ją išleido. Tai savo rūšies manifestas 
rusų tautai. Visiems atidarys akis. Juk Iva
nas IV mūsų voždiaus idealas. O kaip jis ap
rašytas!

— Ypač vienuoliktam skyriuje.
— Kelintą kartą tą skyrių skaitai?
— Tu neblogas psichologas, Savka.
— Koks čia psichologas. Aš, pagal save 

sprendžiu. Nė nebe žinau, kiek k’artų tą sky
rių perskaičiau, o vis negaliu atsigriebti. Ne 
tik aš vienas. Ir kiti čekistai vogčiomis vis 
prie to skyriaus grįžta.

— Vogčiomis, sakai?
— Slapstosi, biaurybės. Bet iš akių matyt, 

kad Tolstojus jiems žodį iš burnos ištraukė.
— Reiškia, tarp čekistų dar yra žmonių —

kutinysis!
*

Švęsdami
♦ *

Švč. P. Mari- 
Emimo šven-

„ ,tę, prisiminkime, kad mū
sų tikrasis gyvenimo tiks
las yra Dangus. Mes pri
valome dirbti dėl mūsų bū 
* simos Amžinosios Tėvy
nės ir šioje ašarų pakal
nėje turėti visada kelro
džiu Mariją ir visuose rei- 

”””. ““ ““"ikaluose prie Jos kreiptis:
Tuo būdu Europa taptų 

komunistų Europa ir ji
Tęsinys 5-tame pusi.

yra tai, kad kova dėl Vo
kietijos, 1 
laikė “raktu į Europą”, 
būtų laimėta Sovietų ir jų 
komunistinių sąjunginin-i 
kų.

Vokietija būtų apsupta 
komunistinių valstybių iri 
amerikiečių bei britų zo-1 
nos priklausytų tik nuo

kurią Leninas > Dan«un

: Sveika Karaliene, Gailes
tingumo Motina. Marija 

į pasitikėdami, nebūsime 
i apvilti.

ne tik tu viens?
Savka valandžiukę pamąstė.

— Skaitei Dostojevskio “Biesus”, Kiršiuk? 
Na, tai prisiminsi, kaip pasisakė vienas jo 
tipas, tur būt Verhovenskis. Jis žadėjo pa
leist Rusijoj maištininkystės siaubą — 
“Smutą”. Tam jo sumanymui daugiausiai 
pagelbėsianti ypatinga rusų charakterio sa
vybė — nedrąsa pareikšti savo nuomonę. Ot 
tuomet ir buvo madoj šventai tikėti neatsa
kingų agitatorių plepalams ir gėdytis savo 
įsitikinimų, kurie kaip tik buvo priešingi at
kaklių kurstytojų pagundoms. Tai rusų silp
nybei pasidėkojant, ir įvyko baisus nesąmo
nių siaubas, kurs galų gale sukimšo Rusiją 
į beprotiškos nelaisvės maišą. Gi šiandien 
jau kiekvienas pilietis nebesigėdi savo nuo
monės, bet bijosi ją pareikšti, nes už tai grę- 
sia tikra mirtis. O bet gi, nežiūrint teroro, o 
gal kaip tik dėl teroro, kiekvienas savo nuo
monę slepia, tarsi kokį nelegalų kūdikį, ir 
laukia tik progos, kada galės ją drąsiai pa
reikšti. Ir čekistai savo mintį turi ir giliai, 
labai giliai ją slepia. Yra, žinoma, išskirčių, 
bet tai vien netekę žmogiškų jausmų, prasi
gėrę ir sužvėrėję budeliai.

— Ar tik jų nebus didžiuma? — atsargiai 
paklausė Kirša.

Savka valandėlę susimastė.
>— Bijočiau šiuo klausimu suklysti. Gal 

bus tiksliausia šitaip atsakius: pačiose vir
šūnėse kuone visi budeliai. Jie braunasi į 
valdžią, gi dabartinėj Rusijoj valdžią tik te

roru tegalima palaikyti. Tad profesijonalai 
karjeristai yra kartu ir įgudę budeliai. Ta
čiau eiliniai čekistai visai kas kita. Netenka 
abejoti, kad ir jų tarpe yra paskutinių niek
šų — išsigimėlių, budelių iš pamėgimo. Ar 
jų didžiuma, nesiimčiau pasakyti. Gal taip, 
o gal ir ne. Bet yra ir daug tokių, kurie pri
verstinai čekistais patapo. Pasiūlė — ir stok 
greton. Kitaip — mirtis. Ot tokie ir slepia 
savo nuomonę ir laukia progos jai pareikšti.

— Ar kada besusilauks?
— Kad susilauks, nė momentui neabejoju. 

Kada — nežinau. Man rodos, nebeužilgo. 
Rusija gyvena nenormalų gyvenimą. Tiesa, 
jos liaudis ištisus amžius vergavo, ir vergo 
jungas rusui pakenčiamesnis, negu bet ko
kiam civilizuoto pasaulio piliečiui. Tačiau 
bolševikų vergija kur kas sunkesnė už bu
vusį totorių jungą. Skaičiuokime matema
tiškai. Sakykim, bolševikų nelaisvė dešimtį 
kartų sunkesnė už totorių vergiją. Gal ir 
daug daugiau, bet tegu bus dešimtį. Kaip il
gai rusai nešė totorių jungą? Tur būt 250 
metų, ar ne? Na, maž-daug tiek. Bolševikų 
terorą jau kenčia apie 30 metų, taigi jau 
prieš penkis metus bolševizmas turėjo būt 
likviduotas. O bet gi jis tebesilaiko. Kodėl? 
Dėlto, kad bolševikai šimtą kartų tampriau 
suvaržė geležinius pančius, negu totoriai. 
Prie totorių mūsų tauta galėjo šiaip taip 
organizuotis, dabar nė pajudėt nebegali.

— Tai kur čia ta proga išsilaisvinti? — 
pažingeidavo Kirša.
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LIETUVIAI PUIKIAI PASIRODĖ' 
MIESTO ŠIMTMEČIO 

MINĖJIME
nuvežti į Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo patalpas, kur malonios šei
mininkės buvo paruošusios už
kandžius ir visi buvo pavaišin
ti. Tas vaišes “fundino minėtas 
kliubas su kaikuriais 
gaiš biznieriais. Ten 
ninkių darbavosi pp.

, kas. Kriaučialis. A. 
čius. J. Kasper ir kiti.

Įteikė Atminčiai Medalius

Vėliau visiems programos 
dalyviams buvo įteikti atmin- 

. čiai miesto šimtmečio minėjimo 
Juos įteikė mayoro 

vardu ir jo įgalioti, Juozas Gri- 
, aldermonas ir Vincas 

Juozas Že-. Vieraitis, School Committee na-

Worcester, Mass. — Šis 
miestas iškilmingai minėjo sa
vo įsikūrimo šimto metų su
kaktį. Tas minėjimas įvyko 
liepos 25 — rugp. 1 d. savai
tėje. Buvo duota progos ir į- 
vairioms. Worcestery gyvenan
čioms tautoms pasirodyti. Lie
tuviams buvo paskirta liepos; 
28 d., 9 vai. vakare. Pasirody
mas vyko specialiai įrengtoje 
estradoje prieš City Hali.

Skaitlingi Chorai, — Gražios .
Dainos — Tautiniai Šokiai

I

Lietuvių progrąmai suorga- prabai 
nizuoti komiteto pirmininku, į - -
miesto buvo paskirtas plačiai gaitįs 
žinomas muzikas <’------- ’
maltis. Jis jam ir vadovavo, (Jiedu vra piliečių išrinkti

Pradžioje Lietuvių Moterų miesto valdininkai). Prieš tai 
Kliubo choras, vadovaujamas pasakydami atatinkamas kal- 
Marijonos Jablonskaitės - Meš- bas 2odj tarė ir komiteto pir. 
kienės, sutartinai padainavo:; mjninkas j. žemaitis, patarda- 
Ir Kamgi Liūdėti ir Miškų mas jaunimui palaikyti šioje 

Gėlė . Bostono Lietuvių Tauti- £a]v gyvą lietuviškąją dainą 
nių Šokių Grupė iš 20 dalyvių.; priklausant prie chorų ir lan- 
lietuviškuose kostiumuose, vad. kant jų praktikas. Jam pa. 
O. Ivaškienei pašoko Jonkelį čiam vadovaujant visi dalyviai 
ir Retežėlį . Po to pasirodo bendrai padainavo keletą popu-; 
imponuojantis jaunų vyrų. Ka- jerįų dainelių. Bostono grupei 
talikų V eteranų Posto 456, iš, nuo mįesto dėl kelionės įteikė 
Aušros Vartų parapijos choras. §5^ ^ekį 
Vadovaujamas muz. Vinco i 
Burdulio, vyriškai padainuoja 
“Šiandien Subatėlė" ir “Ugna- 
gesių Maršas”. Bostoniečiai vėl 
pašoka: “Blezdingėlę ir Rugu
čius”. Išeina skaitlingas miš
rus Šv. Kazimiero parapijos 
choras vadovaujamas muz. J. 
Žemaičio įspūdingai padainuoja 
“Vėjužėli” — Vanagaičio ir 
“Pas Močiutę Paaugau” — Ži
levičiaus. Vedėjas atsiprašo.
kad dėlei laiko stokos 
savo dainų repertuarą 
labai sutrumpinti.

Programa baigiama 
tautiniais šokiais. “1 
Mikita” ir ‘Malūnėliu”. Kadan
gi oras pasitaikė idealus tai 
šios programos žiūrėjo nepa
prastai didelė minia žmonių. 
Visa aikštė ir išeinančios gat
vės buvo prisikimšusios.

Vaišės Kliu be
Visi programos dalyviai buvo

patriotin- 
be šeimi- 
V. Mitri- 
šulaševi-

KELRODYS

reiškė padėką už pareikštas 
užuojautas užprašant šv. mi
šias, mirus jų mylimiem vyram 
liepos mėnesį. Pranešta, kad 
yra ligonė ir rimtai serga p. M. 
Skarupskienė. Lai Dievas ją 
stiprinaI

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d., 
visi keliai, takai ir takeliai pa
sibaigs tiktai Lakewood Parite, 
kur įvyks 34-toji Pennsylvani- 
jos Lietuvių Diena. Tarpe 
25,000 žmonių, Jūs rasite daug 
draugų, pažįstamų, ir giminių, 
nes ten susirinks lietuvių iš be
veik visų Amerikos parapijų.

Bus kalbų, dainų, ir šokių. 
Be to, Jūs gardžiai ir sočiai 
pavalgysite gražaus Lakevood 
Parko pavėsyje. Atnaujinsite 
senas, ir užmegsite naujas pa
žintis. Po erdvingą Parką vėl 
skambės lietuviškos dainos - 
dainelės; — gal seniai jas gir
dėjote Vytauto žemėj, Birutės 
šalyje.

Maloniai būsite laukiami, ir 
Lietuvių Dienos Valdyba užtik
rina visiems labai smagų ir 
naudingą laikotarpį. Nesigailė
site nei laiko, nei vargo, atsi
lankydami į didingą Lietuvių 
Dienos šventę. Patariama, kad 
išklausytumėte šv. Mišių savo 
parapijos bažnyčioje, nes Lake- 
wood Parke šiemet nebus at
našaujamos šv. Mišios.

Prof. Bronius Nekrošius iš
pildys muzikalinę programos 
dalį. Jisai vargoninkas šv. Jo
no bažnyčios, Pottsville, Pa., ir 
kas savaitę dainuoja iš Wilkes- 
Barre radijo stoties WILK.

Teisėjas G. Harold Watkins, 
buvęs Valstybės Senatorius iš 
Pennsylvanijos, kalbės anglis
tai, o p. Matas Zujus, “Garso” 
redaktorius, savo kalboje nu
pieš Lietuvių Dienos svarbumą.

Prasidedant 9 vai. vakare, 
>us šokiai Lakevood svetainė

je. Gros Jolly Jack Robel Or
chestra.

Štai Lietuvių Dienos progra
ma, kuri prasidės Lakevood 
svetainėje 4 vai. po piet (D. 
S. T.):

Malda — kun. Jeronimas J. 
Bagdonas, Girardville, Pa.

Tautinis 
(publika).

Įžanginė 
Klemensas 
Dienos pirmininkas, Tamaųua, 
Pa.

Daina — prof. Bronius Ne
krošius.

Kalba — p. Matas Zujus, 
“Garso” redaktorius, Wilkes- 
Barre.

Daina — prof. Bronius Ne
krošius.

Kalba — Teisėjas G. Harold 
Watkins, Harrisburg.

Daina — Prof. .Bronius Ne
krošius.

Malda — kun. Pijus C. Čes- 
na, Lietuvių Dienos Garbės 
Pirm., Mahanoy City, Pa.

Lietuvos himnas — (visi su
sirinkusieji).

Malonus svečias

Šiomis dienomis viešėjo pas 
Bavo motinėlę ir brolį S. Za- 
rauską kun. Cudbertas, pran
ciškonas. Svečias aplankė visą 
eilę savo giminių ir pažįstamų. 
Tėvui Cudbertui linkime stip
rios sveikatos. B. M.

Panelės Šv. N. P. parapijos 
piknikas pavyko gerai. Žmonių 
buvo daug. Tremtiniai pašoko 
tautiškų šokių, padainavo dai
nelių. Keletą dainelių sudaina
vo kartu su publika. Nuotaika 
buvo labai graži.

Klebonas, kun. J. Angelaitis, 
dėkoja visiems bet kuo prisidė- 
jusiems prie pikniko sėkmingu
mo. Pelnas yra skiriamas nau
jos bažnyčios statymo fondui.

kun. Dr. 
į Cleve-

Pereitą ketvirtadienį 
Končius buvo atvykęs 
landą pakeliui į Chicagą ir da
rė pranešimą BALF reikalais. 
Išaiškinta daug neaiškių klau
simų liečiančių BALF veiklą ir 
naująjį išvietintų asmenų imi
gracijos įstatymą. Susirinkimas 
įvyko naujos parapijos salėje. 
Nuotaika dirbti vieningai buvo 
puiki. Dalyvavo nemažai ir 
tremtinių.

Girdima, kad naujoji parapi
ja gražiai dirba rinkdama pasi
žadėjimus teikti darbą ir butą 
naujai atvykstantiems lietu
viams. Jau daug pasižadėjimų 
išpildyta ir dar vis naujų plau
kia.

Naujai atvykstantieji lietu
viai tremtiniai mūsų tarpe gra
žiai kuriasi, registruojasi lietu
viškose parapijose ir noriai da
lyvauja vietos parengimuose. 
Linkėtina įsikūrus dar daugiau 
įsitraukti į vietos organizacinį 
veikimą ir padėti jau pusėtinai 
apilsusiems seniems vietos vei
kėjams.

Antanuko Švogeris.

I iv. Antano Vienuolyną, Kennebunk Port, Maine 
B Bostono pro Sumner Tunnel vykite sekančiais keliais: route 

C-l, route 1 iki Portsmouth, N. H.; Nuo Po * 
Port, Maine — Maine turnpike (toli 30) iki 
paskui route 35 per Kennebunk miestelį iki 
Kennebunk Port, Me. (5 miles) arba važiuok 
route 1 iki route 9, už 4 milių į dešinę — Fu

liai ir sumaniai vadovauja ir 1 
ruošiasi priimti labai didelę mi- : 
nią svečių iš apylinkių lietuvių ] 
kolonijų. Taipgi, įvairios kolo- : 
nijos, kaip tai — Brocktonas, : 
So. Bostonas ir Lawrence, per 
susirinkimą konkrečiai įrodė > 
jųjų komisijų dedamas pastan
gas pritraukti kuoskaitlingiau- 
sią minią prietelių į tą suva- 
žiavimą.

Vietiniai Brocktoniečiai, va
dovybėje vienuolyno kapeliono, 
kun. J. Švagždžio, seselių vir
šininkės Motinos Ligorijos ir 
panelės J. Jakavonytės, ir jųjų 
veiklios komisijos, turi suruošę 
labai įdomią programą, būtent, 
“Lelijų Parodą”, beno koncer
tą. ir kitų margumynų.

Suvažiavimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis 10 vai. 

į Šventos Mišios su asista bus 
1 atgiedotos ir pamokslą pasakys 
svečias kunigas.

Ištisa eilė kalbėtojų, pav.: 
i kun. J. Švagždys, seselių vie- 
; nuolyno kapelionas; kun. Pr. 

paaiškėjo, kad:M. Juras, Seselių Rėmėjų pir- 
‘ Tviininlrae • Vii n T'lv 7l»V'<r**la it ia <

i1
Visi džiaugėsi pavykusiu lie

tuvių pasirodymu miesto šimt
mečio minėjime. Rap.

1 
i j i 1 
i 
1
i

O. P., misijonierius; kun. 
Bernatonis, kun. Šakalys, ir 
kiti komisijos nariai p. Antano 
Kneižio vedamojoje Katalikų 
Radio programoje kalbės ir su
pažindins lietuvius su 
Nukryžiuotojo Seselių 
mais darbais.

Jėzaus 
vykdo-

chorai
turėjo

i i
Il lietuvių

Žemaičių

Jėzaus Nukryžiuotojo Sese- 
■O Ii IflO ■ twwfWll
Suvažiavimas - Piknikas

j

I
Šv. Petro parapijos paminkli-Į 

nes mokyklos kambariuose pir-’ 
madieni. rugp. 9 d., 3 vai. po‘ 
pietų. įvyko svarbus susirinki-j 
mas kunigų, seselių ir rėmėjų, j 
pasitarti ir išgirsti įvairių ko
misijų raportus Jėzaus Nukry- 
žiutojo Seselių ir senelių prie
glaudos palaikymui ruošiamojo' 
suvažiavimo bei pikniko, kuris 
įvyksta Darbo Dienoje (Labor, 
Day). rūgs. 6 
sode. Thatcher
Mass.

Iš raportų
'vietinė Brocktono komisija uo-'mininkas; kun. Dr. Jurgelaitis,!

------ — :

I
d., vienuolyno1
St., Brockton,

ir jojo

Pereitą sekmadienį įvyko pa
rapijos choro išvažiavimas 
prie gražaus ežero, kur jauni
mas tikrai gerai pasilinksmino. 
Dalyvavo kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas, kun. W. J. Pranckie- 
tis, varg. A. Stanišauskas ir 
daug kitų svečių.

Choras pradės praktikas, kad 
giedoti 40

Valandų Atlaiduose, kurie 
vyks kitą mėnesį.

Kun. Pr. Virmauskis
asistentas, tam. A. Kontautas 
užtikrino, kad So. Bostono Se
selių rėmėjų kuopa daug dau- geriau prisiruošus 
giau nuveiks negu kuri nors 
kita kuopa, nes jau iš anksto 
organizuojasi ir didelis skai
čius darbininkų ir darbininkių 
siūlosi darbuotis.

Kun. Pr. M. Juras, centro 
pirmininkas, pranešė, kad Law- 
rence’o veikėjai ruošia dar 
vietinį “Lawn Party” pas po
nus Štručkus ir pelnas skiria
mas Labor Day išvažiavimui.

Norvoodiečius atstovavo ku
nigas A. Janiūnas ir pareiškė, 
kad ir jųjų veikėjus bus nesun
ku pergalėti.

i Tą patį vakarą, Brocktone į- 
vyko vietinės komisijos susi
rinkimas’ apie kuri sekančiame 

♦J* ♦♦* numervie bus nlačiau anrašvta.
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August 1 Sale

Bernardas Koraitis

j- Amerikos himnas—

Didelis Išpardavimas
Šį Rugpiūčio mėnesi, I. J- FOX kompani

ja skelbia didelį moteriškų kailinių išpardavi
mą. Šiame išpardavime kailinių kainos labai 
sumažintos. Nelaukite žiemos — pirkite kaili
nius dabar. Žinote, kad žiemą kailiniai daug 
brangesni ir jų yra mažesnis pasirinkimas 
kaip dabar. Taigi, naudokitės August lst Sale! 
įsigykite kailinius šiandien. Mūsų krautuvėje 
yra plačiausias vėliausios mados moteriškų 
kailinių pasirinkimas.

♦♦♦ numeryje bus plačiau aprašyta, 
vX Žmonės daug dėmesio kreipia 
X į seselių rėmėjų ir jųjų priete- 
X lių suvažiavimą, ir manoma, 
A kad daug daugiau suvažiuos 

negu pereitais metais. Taigi 
komisija platina ir dvigubina

V savo veikimą ir pastangas, kad
V maloniai priėmus skaitlingiau-V šią minią geraširdžių žmonių.

C. D.X

dar-

šiltas DP Šėhnynų 
Btidgeportan

Šios kolonijos lietuviai 
buojasi, kad būtų galima at
vežti ir apgyvendinti šimtą DP 
šeimynų. Jau susidarė komite
tas, o vėliau jis bus padidintas. 
Apie tai bus pranešta bažny
čioje ir spaudoje.

Dabar yra išpildomos blan- 
kos, kad užtikrinti lietuviams 
tremtiniams darbus ir kamba
rius. Visi, kurie tik galite iš- 
pildykite blankas. Galite kreip
tis į kleboniją pas kleb.. kun. 
J. V. Kazlauską ar kun. W. J. 
Pranckietį ir jie visiems pagel
bės. O.

kalba — kun. dr. 
A. Batutis, Lietuvių

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

LOWH1,MASS.
Ligoniai

Rugp. 6 d., pasidavė 
roid” operacijai p. Darata Ste
ponavičienė. Tą pačią dieną 
staigiai susirgo širdies liga p. 
Morta Klinotienė.

Linkime jom greitai pasveik
ti.

“thy-

W.J.Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

fmvi ą jąjanyva > huiimj

Moterų Sąjungos, Mass., Me. 
ir N. H. apskritis rengia su
važiavimą - pikniką, kuris į- 
vyks sekmadienį, rugpiūčio 29 
d., Aušros Vartų parapijos dar
že, Sterling Street, Worcester, 
Mass. Vietinės dvi Worcesterio 
kuopos 69-ta ir 5-ta nuoširdžiai 
kviečia visas kuopas ir apylin
kių kolonijų lietuvius ruoštis ir 
atvykti tą dieną į suvažiavimą.

Pikniko rengimo komisija:— 
Antanina M. Wackell, pirm.; 
Marijona Purienė, pagelbinin- 
kė; Ona Sidabrienė, raštinin
kė; Blanche Milter, iždininkė.

Pranciška Bačinskienė ir A- 
nelė Sinkevičienė parūpins už
kandžius ir gėrimus.

Darbininkės iš 5-tos kuopos 
yra: M. Paulukonienė, M. Vai- 
tekūnienė, Geraitienė, A. Kru- 
pavickienė, Sinkevičienė, L. 
Urmonienė, Zaleckienė, J. Zui- 
rinskienė, J. Thompson.

Darbininkės iš 69-tos kuopos 
yra: M. Katinienė, Ann Jasper, 
O. ZidaHenė, D. Mahoney, S. 
Sinkavich, T. B. Mažeikienė, 
S. Antanavičienė, M. Kiškis ir 
O. Matachinskienė. A.M.W.

NEW BRITAM, CONN.
Iš Sąjungiečių veikimo

Rugpiūčio 2 d. vakare įvyko 
ALRK Moterų Sąjungos 38 
kuopos susirinkimas. Nutarta 
šiais metais švęsti kuopos Si
dabrinį Jubiliejų — 25 metų 
gyvavimo sukaktį. Komisija 
smarkiai darbuojasi, kad Jubi
liejinis bankietas, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 26 d., 6 v. 
vakare Šv. Andriejaus par. sa
lėje, būtų sėkmingas. Bilietai 
jau platinami. Jų kaina $2.00. 
Kviečiame visus iš anksto nusi
pirkti bilietus.

Perskaitytas laiškas nuo tri
jų apskričių komisijos, kuri 
kviečia kuopą dalyvauti LDS, 
LRKSA ir ALRKMS Conn. ap
skričių išvažiavime sekmadienį, 
rugpiūčio 29 d., Sea Cliff Inn, 
New Haven, Conn. 
priėmė ir nutarė 
dalyvauti, būtent, 
busą ir prisidėti 
prie Sąjungiečių
p. B. Mičiūnienei pavesta suor
ganizuoti ekskursantus vykti 
specialiu autobusus, pp. K. Sa-i 
vickienė ir M. Vilčinskienė pa-|

0- 4

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-164*
207 P ARK BUILDING

Worcester, Mass.
į 275 Main St., Webster, Mass.

Mirt
šeštadienį, rugp. 7 d., stai

giai mirė Juozas Savulis, 62 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną ir vieną dukterį.

kompani-

Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas Bernardas 
Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas. Per ji pirkdamos kailinius dar 
gausite 10 r< nuolaidos. Lauksime jūs at
silankančių.

Vedybos
Sekmadienį, rugp. 8 d. apsi

vedė p-lė Alena Rameneckaitė 
su p. Jono L. Smith šv. Juoza
po lietuvių parapijos bažnyčio
je. Linkime sėkmingo vedybinio 
gyvenimo. , Braškaitė.

Kvietimą 
organizuotai 
gauti auto* 
dovanėlėmis 

laimės stalo.

HARTFOH), CONN. 
LtbakorSy Agentūra 

Parduoda laivakortes, siunčia pi
nigus į visus kraitus, atstovauja 
geriausias apdraudos
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti
nių it Vokietijos ir kitur. Pada
ro affidavitus. kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir 
užrato visus lietuvių lai k raičius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės;

J. Sekys Agency
444 Broad Str.,

Hartford 6, Conn.
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Ką patyriau dirbdamas 
SSSR ambasadoj

- Aleksiejevas pasakoja savo išgyve
nimus. - Kaip jis apibudina komunis
tų tipus ir ką rašo apie raudonąjį špio
nažą. - Kaip studentas kazokas Mas
kvoje bandė užtarti savo kraštą. - Ru
sijoje Stalinas nekenčiamas.

PAMATO, KAD 
SSSR — TIRĄ NU A

— Jaunuolio ir vyro die
nas gyvenęs Stalino dik
tatūroje, aš buvau per
sunktas marksistų teori
jomis. Sovietų šūkiai ma
ne uždegdavo entuziazmu, 
kol aš aiškiai pamačiau, 
kad tai Uranija ir ėmiau 
jos bodėtis. Aš pasisten
giau gauti tarnybą užsie
nyje, tikėdamasis sutikti 
laisvą žmogų, — taip savo 
įspūdžių aprašymą tęsia

ras, kurs nuo pat jaunys
tės augo Rusijoje, kurs 
pats buvo komunistų par
tijos nariu.
PAKANKAMAI VIETOS 
... SIBIRO KASYKLOSE

Aleksiejevas pasakoja, 
I kad Sovietų ambasados 
Meksikoje NKVD virši
ninkas Lev Tarasov ne
kartą juokdavęsis iš tų 
paikų raudonųjų idealis
tų, ypač kurie norėdavo 
pamatyti sovietišką rojų.

Univis Lens Company dirbtuvė Dayton, Ohio jau 90 dienų kaip ap
gulta streikierių, kurių nei policija negalėjo suvaldyti. Kaip šis pa
veikslas parodo, buvo išsaukta valstijos milicija, kuri turėjo pavartoti 
net ašarines bombas, kad pravirkdžiusius darbininkus grąžinti prie no
rimos tvarkos.

Jei sovietai užgrobtų Europą.. ?

žui. Aleksiejevas pasako- gabena Amerikoje užpa- 
ja, kaip jie tą pravesda- tentuotų išradimų aprašy- 
vo; pavyzdžiui, surastas 
atatinkamas žmogus už
sako prekių už pusę mili- 

Kirilas Aleksiejevas, kurs Jis net prasitarė Aleksie- j®? _ do‘en4 1 Rusijos, 
pabėgęs iš Sovietų pa-jevui girdint: Prekėms atėjus sovietų
siuntinybės Meksikoje ap- - Pakankamai vietos'Pa^nai suranda, kad
sigyveno Jungtinėse Ame- dėl jų, pakankamai Sibiro l£*“^^de^sios^prek;es, 
rikos Valstybėse.

Jis parašė net tris 
straipsnius žurnale “Sa- 
turday Evening Post”. 
Juose įrodinėja, kad so
vietų ambasadorius Ou- 
manskis žuvo nuo NKVD 
rankos, nes buvę jaučia
ma jo nukrypimas 
linijos”.

TRYS RŪŠYS
KOMUNISTŲ

Pradžia 3-čiame pusi, 
būtų valdoma Maskvos 
Kominterno agentų, kaip 
Togliatti, Thorez ir kitų.

Sovietų Sąjungos ir Eu
ropos valstybių sąjunga 
taptų realybė. Tai būtų 
sąjunga iki šiol dar nebū
to pasaulyje galingumo, 
daug kartų galingesnė nei 
buvusi “Ašies”. Ji apimtų 
330 milijonų 
žmonių 
Sovietų 
nių. Kas 
sąjunga 
prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Bet tai dar nėra viskas, 
ši nauja antiamerikinė są
junga apimtų ne vien tik 
Europą, bet plėstųsi ir to
liau, nebent USA imtųsi 
staigių, lemiamų ir pavo
jingų priemonių.

Čia vėl tenka žvilgterė
ti į žemėlapį. Prileidus, 
kad USA nesiėmė kontra 
priemonių, tokios pasek* 
mės išsivystytų:

•Pirma: — beveik visa 
šiaurės - vakarų Afrika 
yra Prancūzijos valdžioje: 
Moroko, Prancūzų Vaka- 
nj Afrika, Alžyras, Tuni
sas. Šis milžiniškas plotas 
taptų Sovietų bloko dali
mi.

Antra: vakarinei Vidur
žemio jūros sričiai pate
kus į sovietines rankas, 
rytiė dalis būtų atkirsta. 
Amerikos ir Britanijos 
laivynai ir oro pajėgos ne
begalėtų ilgiau ten vieš
patauti. Turkija ir Grai
kija atsidurtų sovietų blo- 

i ko maiše. Visi Vidurinieji 
Rytai su gyvybinės reikš
mės naftos šaltiniais tap
tų sovietų grobiu.

Trečia: taip kaip šiau
rės vakarų Afrika pasek
tų Prancūziją, taip Belgi
jos Kongo - Belgiją. Gi 
Kongo, kaip visiems jau 
žinoma, 
reikšmę dėl 
gausingo 
bes uranijaus — didžiau
sio uranijaus rudos klodų 
išteklių pasaulyje. Belgų 
Kongo iki šiol yra mūsų 
svarbiausias ■ uranijaus 
tiekėjas.

Ketvirta: Anglija — di
džiausias USA sąjungi
ninkas sovietų ekspansi
jos sustabdyme. Vienas iš 
ekspertų dėl Anglijos po
zicijos prieš komunistinę 
Europą pasakė:

“Ką dėl Dievo, Anglija 
gali padaryti?” Atkirsta 
nuo Viduriniųjų Rytų 
naftos, kuri, kaip Bevinas 
yra pasakęs, yra būtina

Europos 
ir 196 milijonus 
Sąjungos valdi- 
svarbiausia, ši 

būtų nukreipta

Anglijos egzistencijai, ap
supta iš visų pusių prie
šiškos sovietinės Europos, 
Anglija turėtų dvi gali
mybes: pradėti iš karto 
karą arba pradėti derybas 
su kominternu, siekdama 
palankiausių pasidavimo 
sąlygų.

Tai yra tas, ką vienasis 
ekspertų pavadino “tam
siąja pasėkų puse”, jei I- 
talija ir Prancūzija pa
tektų kominterno val
džion. Bet tai dar nėra vi
sai pilnas vaizdas; — tas 
taip pat pakeistų politinę 
situaciją ir Tolimuose Ry
tuose...

Vienok visa tai reiškia, 
jog jei Europa kris, tada 
teliks tiktai dvi galybės 
pasaulyje: “Amerika su 
Vakarų pasauliu ir Sovie
tų Sąjunga, siekianti nuo 
Beringo krantų iki Atlan
to. Tuo atveju Amerika 
viskuo — žmonėmis, iš
tekliais — bus silpnesnė 
už Sovietiją.

Štai, kodėl prezidentas 
Trumanas kalbėjo apie 
“didžiausią strateginį pra
laimėjimą mūsų 
je”.

mus, kuriuos čia galima 
gauti už 25 centus iš pa
tentų įstaigos. Tuo gi tar
pu Rusijos išradimai yra 
valstybinis sekretas ir A- 
merika jų negauna. Kai 
jau tokių užsakymų minė
tas knygynas padarė la
bai daug patentų įstaigo
je, buvo atkreiptas dėme
sys ir įvesti suvaržymai.
NEPASISEKĘS PLANAS 

SUBANKRCTYTI USA
Po karo sovietai labai 

norėjo gauti bilioninę do
lerių paskolą iš Amerikos. 
Tuos pinigus, kaip liudija 
Aleksiejevas, pagal komi
saro Mikajano sumanymą 
sovietai norėjo sunaudoti 
dviems tikslams: kiek ga
lima Pietų' Amerikos ga
minių įsigabenti į Rusiją, 
kad sumažinus tų valsty
bių prekybą su USA ir 
tuo Amerikos ūkį grei
čiau privedus prie krizės, 
antra, išpirkti kiek galint 
daugiau fabrikų iš USA. 
Pravesdami tą Šiaurinės 
Amerikos izoliaciją ir iš- 
pirkdami fabrikus sko
lintais pinigais, kurių nie
kada neplanavo atiduoti, 
rusai tikėjosi greičiau Dė
dę Šamą privesti prie ūki
nės krizės. Jati buvo pa
ruošta ir šimtas SSSR in
žinierių tų fabrikų perga
benimui, tačiau Amerika 
laiku susigavo ir prašo
mos paskolos nesuteikė.
LAVONAIS NUKLOTOS 

STEPES
Aleksiejevas išėjo inži

nieriaus mokslus. Jisai 
liudija, kiek daug mark
sistinės propagandos jie 
turėjo iškalti šalia tech
niškų mokslų. Jie turėjo 
įsikalti į galvą, kad So
vietuose darbininkų gyve
nimas labai geras, kad ko
lektyviniuose ūkiuose su
burti valstiečiai labai ge
rai gyvena. Tačiau tai 
buvo toli nuo' tikrovės. 
Patsai Aleksiejevas, drau
ge su grupe kitų inžineri
jos studentų kartą buvo 
pasiųstas į Kazakstaną, 
praktikos darbams aukso 
kasyklose. Tas kraštas y- myliu visa savo 
ra paliai Kiniją. Gyven- Nuo to meto, kaip aš at- 
tojai daugiausiai klajok- siradau Jungtinėse Ame
bai, kazokai. Stalinas ir 
tuos klajoklius, bandų ga
nytojus, nutarė kolektivi- 
zuoti. Policija atėmė jų 
bandas. Stepės buvo nu
klotos iš bado mirusių gy
ventojų kūnais. Studen
tai matė, kaip maži v&ikai 
mušėsi dėl sugauto juod
varnio ir pasigriebę lai
mėtojai jį gyvą sudraskę 

i suvalgė. Vienas iš stu
dentų buvo patsai kazo-

pasakė
istorijo-kasyklose. i kad Jos dabar tėra vertos

Prie pirmosios grupės iVk dolerių. Pirkė-
priklausantieji: profesio-Jas ° skir*y_
nalai komunistų talkinin-! $400,000 —slapta
kai yra apmokami pini- laiko Pas save ir ls^oka 
gaiš, liudija Aleksiejevas. Pa&al Amtorgo nurodymą 

sovietų sPlonazo ir propagandos 
tarnauto- į reikalams.

SOVIETŲ ŠPIONAŽAS
Aleksiejevas skelbia, kad 

sovietai turi labai platų 
šnipų tinklą. Kai jis va
žiavo į Šiaurės Ameriką, 
jam davė pasiskaityti su
rinktus davinius • apie 
žmones, su kuriais jam 
reikės kaip tarnautojui 
turėti reikalų. Susitikęs 
atitinkamą amerikietį jau 
jisai žinojo, kad tas mėgs
ta pasigerti ir išplepa se
kretus, kad kitas ima ky
šius, kad trečias turi sun
kumų savo šeimos gyve
nime.

Amtorgas palaiko gerus 
prekybinius ryšius su ko
munistams palankiais pir
kliais, palaiko pakenčia
mas su neutraliais, bet 
jau su tais, kurie bolševi
kams priešingi, prekybos

; Toliau, tasai 
pasiuntinybės 
jas patyrė, kad net nekal- 

į tais vardais pasivadinu- 
jsios įstaigos tikrumoje y- 
ra sovietų pinigais išlai
komos propagandos agen- 

Aleksiejevas išpasakoja tūros. Taip, jisai sumini 
visą eilę įdomių dalykų a- Kultūrinio Bendravimo 
pie Sovietus: kol dar dir- | institutą Meksikoje. Jo iš- 
bo raudonųjų pasiuntiny- laidos buvo pilnai paden- 
beje Meksikoje, jiems bu- giamos Sovietų pasiunti-' 
vo uždrausta bendrauti su ‘ 
kitais meksikiečiais, tebu
vo leidžiama palaikyti ry
šį su komunistų partijos 
nariais ir su bendrakelei
viais. Kaip Meksikos, taip 
ir Jungtinių valstybių ko
munistus 
skirsto į tris rūšis: propagandai,

1. Profesionalai, kurie Aleksiejevas, ir toliau tę-
tinka net ir špionažo dar- šia: — Bet aš radau tokių 
bams, bet kurie jau per- naivių amerikiečių, kurie 
daug žino, kad tikėtų ru- negali tikėti, kad sovietų 
žaviems sapnams apie žinių agentūra “Tass” yra 
Stalino režimą, sovietų policijos ranka, o

2. Mulkiai, idealistai — iš tikrųjų — taip yra. ___ 
komunistai, kurie tiki į nenori tikėti, kad ir “Am- 
Maskvos propagandą, jtorg” (sovietų prekybos

3. Kompanija besišyp- organizacija Amerikoje)
sančių idijotų — bendra-yra kas nors kita, ne vien 
keleiviai. į balta kaip lelija biznio

Šitokiais aštriais žo- • korporacija...
džiais sugrupuoja visų: Tikrumoje ir ta organi- 
šalių komunistus tas vy-‘zacija patarnauja špiona-

“nuo

giamos Sovietų pasiunti
nybės lėšomis. Jo “kultū
ra” — raudonosios propa
gandos skleidimas.

KAIP PINIGŲ SUMAS 
PERVEDA ŠNIPAMS

— Visos sovietų užsienio 
Aleksiejevas įstaigos yra naudojamos 

liudija

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 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

36S West Broadway So. Boston 27, Mass.

atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį

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

Vardas......................................... „.......................
Adresas............................. ~.................................

neveda. Atgabendami sa- 
ivo prekes rusai mėgsta iš
klausinėti, kam jos bus 
vartojamos, kokiuose fa
brikuose žaliavos bus per
dirbamos, paprašydavo 
kartais net tų fabrikų 
planų, taip kad sužinoda
vo daug reikšmingų ūki
nių paslapčių. Taip, kad 
Amtorg’as turėjo katalo
guotas žinias apie kiek
vieną USA didesnį fabri
ką, ar kokią kitą reikš
mingesnę ūkinę įstaigą.
SOVIETAI PASIRUOŠ^ 
ATAKUOTI BOMBONE

ŠIAIS
Tų žinių rinkimas buvo 

baigtas dar 1946 metais, 
kada, kaip karo sąjungi
ninkų krašte, sovietų ka
rininkai galėjo laisvai ke
liauti ir teirauti. Dabar 
sovietai žino Amerikos 
pramonės silpnąsias pu
ses, žino, kur siųsti sabo- 
tažninkus, kur streikų 
kurstytojus, kur, karo at
vejų, siųsti bombonešius?

New Yorke yra. komu
nistų knygų parduotuvė, 

' vadinama, Four Contin- 
ent Book Corporation. Ji 
pargabena nemažai komu
nistinės literatūros, o 
svarbiausia, ji į Rusiją 
nusiunčia daug Amerikos 
techniškųjų knygų ir nu

kas. Jis tų vaizdų buvo 
taip sujaudintas, kad su
grįžęs į Maskvą studentų 
susirinkime jisai paklau
sė, kodėl su jo krašto gy
ventojais taip blogai el
giamasi.
— Mano kraštas pavers

tas į kapines, 
jisai.

Komunistai uždarė susi
rinkimą, tą naktį suareš
tavo 12 studentų, visus 
kazokus ar jų simpatikus, 
ir niekas daugiau jų ne
bematė. .

Aleksiejevas liudija, kad 
į mokslų akademijas dau
gumoje patenka režimo 
pataikūnai, jie turi įtakos 
į profesorių skyrimą, ir 
parenka savo draugus, to- 
kftis pačius, kaip jie. Dėl 
to gerokai nukenčia mok
slas Ir pramonės plėtimas 
Rusijoje.

STALINAS RUSIJOJE 
NEKENČIAMAS

Stalinas Rusijoje neken
čiamas, rašo Aleksieje
vas. Karo metu kaikurie 
karininkai 
davo, kad jie pirma apsi
dirbsią su Hitleriu, vėliau 
padarys tvarką namuose. 
Tą nujausdami valdžios 
žmonės , paleido gandą, 
kad karui pasibaigus Sta
linas atsistatydinsiąs, kad 
bus žmonėms duota dau
giau laisvės. Bet, pasiro
dė, kad tai buvo tik ap
gaulė, apraminimas.

Aleksiejevas savo pa
reiškimą baigia šiais reik
šmingais žodžiais:
— Atėjo laikai, kad mes 

(komunistų 
išaugusieji) 
kaip kruvinai mes buvo
me apgaudinėjami, kad 
komunistų mums nupasa
kojai idealai tik pridengė 
žiaurų Sovietų Sąjungos 
tautų išnaudojimą, kaip 
fizinį, taip moralinį. Kur 
yra mūsų viltys? Jos yra 
sutremptos tos klikos, ku
ri per 30 metų priespau
doje laikė šeštąją pasaulio 
dalį ir kuri stengiasi visą 
pasaulį pagrobti į savo 
nežmonišką valdžią. Aš 
atsimečiau nuo sovietų re
žimo, bet rusų tautą aš 

širdimi.

net prasitar-
turi ypatingą 

savo L___
ir geros koky-

li.
Mes galėtume 

kariauti tuojau, 
dar turime atominę bom
bą, o naujoji Kominterno 
sąjunga dar ne. Vienok, 
beveik vienu balsu, eks
pertai tą atmeta. Iš dalies 
dėl to, kad jie netiki išpli
tusia nuomone, jog viena- 
šalinis atominis karas bū
tų pigus ir lengvas, iš da
lies dėl to, kad Amerikos 
žmonės yra tam priešingi 
nebent komunistai paim
tų valdžią Europoje su 
raudonosios 
galba. Tuo atveju USA 
eitų karan iš karto.

Mes galėtume ir nieko 
nedaryti, bet tai reikštų 
pasirengimą pasiduoti. 
Ekspertai šį pasirinkimą 

labai taip pat atmeta.

pradėti 
kol mes

v •

armijos pa-

(Bus daugiau)

I

III

santvarkoje 
pamatėme,

rikos Valstybėse, dar aiš
kiau supratau baisią ma
nosios tautos padėtį. Ma
no karštus troškimas — 
pamatyti ją laisvą”.

Dr. J. Pnmskis.

Jūs galite apgaudinėti 
kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kai kurį laiką, bet negali
te apgaudinėti visų žmo
nių visą laiką. Lincoln.

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Nusišysok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

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

“Darbininkas” 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

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 Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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PAIEŠKO

POVILAITIS. Antanas
Tidikių km.. Paežerių vi., 
taviškio ap.

U
Vil-

RADZEVIČICTE. Marija. išC*t*
Semeliškių vi.. Trakų ap.. duk
tė Bronislovo.

RADZVILAITE. iš Luokės 
vi., Telšių ap.. sesuo Onos Se- 
lenienės.

RAILA, Juozas ir Zigman
tas. iš Kuršėnų. Šiaulių ap.

RAMOŠKAITE - Motiejūnie
nė. Koste, ir vyras Motiejūnas. 
Petras.

RAŠIMAITE. Marija, iš Či
žiūnų km., Alvito vi.

RAŠKAUSKAS. Konstanti
nas. iš Puodiškių km.

RASTOKAS. Jonas, iš Suru- 
pių km.. Luokės vi.. Telšių ap. ■ 

RAULINAITIS. Juozas ir 
Raulinaitytė. Marija, iš Veive
rių km.. Marijampolės ap.

RAZEVIČIUS. Jurgis, s. Jur
gio.

RAZEVIČICTE. Marijona, iš 
Pakalniškių km.. Šakių ap.

REIMONAS. vaikai Roberto 
Reimono. gyvenusio Šarkalnyj. 
malūne, prie Tryškių.

REIMONAS. Zegertas ir Zig- 
frydas. iš Telšių (malūno*.

REKŠTYS. Petras, gyvenęs 
Grinkiškyje ir Liepojoje.

REPEČKA. Jonas.
REPŠYS, Jonas, iš Abromiš- 

kio km.. Utenos ap.
RHODY - Plačaitė. Barbora, 

ir jos sesuo Josephina Metsa- 
wage.

RIMKUS. Zigmantas.
ROLINSKIS. šeima Vlado 

Belinskio, kilusio iš Trakšelių 
km., Kražių vi., Raseinių ap.

ROMEIKA. Jonas, 
miesčio, Šakių ap.

RUDOKAS. Adolfas 
gis, iš Stašionių 
vai.. Zarasų ap.

RUDZINSKAS,
Lauckaimio km., 
Vilkaviškio ap.

RUKŠĖNAS. J., iš 
miestės km.. Utenos ap.

RUKŠTELIS. žmona 
kai Kazio Rukštelio; 
Zabijušas ir dukteris

iš Nau-

km..
ir Jur-
Rimšės

Jonas, iš
Kybartų vi.,

Antala

Jonas. Juozas 
Kaučiamiesčio.

Vladas. iš U-

ŠV. ANTANO VIENUOLYNAS IR KOPLYČIA

Bro-

Leo-

ir vai- 
sūnus 

Julė ir 
antroji ištekėjusi Jankuvienė.

RUPŠYS. Adomas.
RUPŠYTE - Balčiūnienėj 

Bronė, iš Gruzdžių vi.. Šiaulių Į 
apskr.

RUTKUS. Feliksas, Mateu- 
šas ir Povilas ir Rutkūtė, Elz
bieta. iš Butėnų km.. Linkuvos 
vi., Šiaulių ap.

SABECKAS.
ir Stasys, iš 
Seinų ap.

ŠATINSKAS,
fos. Uralo. Rusijoje.

ŠČENSNOLEVIČIUS. 
r.islovas.

ŠČENSNOLEVIČIUS,
nas. ir žmona Ona. išvykę iš 
Kauno.

ŠEBEDAITES. Birutė ir Iza
belė. dukterys Onos Šebedie- 
nės - Čikotaitės.

ŠEREIVAITE, Veronika ,iš 
Rozalimo. Panevėžio ap.

ŠIDLAUSKAITE, Elena, ir 
vyras Kantautas. Juozas, iš 
Naumiesčio parap., tremtiniai, 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus.

ŠIDLAUSKAS.
iš Kibildžių km., 
Panevėžio ap.

SINKEVIČIUS.
Apsrutelių km., Alvito vi.

.eškornieji ar apie Juos žinai) 
t ii maloniai prašomi atsiliept’ 
Consulate Genenl of Lithuania 

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

Bronislovas.
Smilgių vi..

An tanas, iš

1**079*

Ine.
f MnoTf viv 

•HREKTORfUS 
»iilf WflNhin<ton Blvd. 
rt>LTIMORE30 Md.
Tai Lexington 8595 

MmmMmI dtt vtooklų reikalų. 
Patarnavimu • Dienų ir Nakų.

ATLANTO VANDENYNAS ŠALIA VIENUOLYNO. PUIKI PROGA PASIMAUDYTI.

DIENOS PROGRAMOJE
Lietuviškos dainos; tautiniai šokiai vado
vaujant Onai Ivaškienei, Boston, Mass.

Kviečia visus
Lietuvos Pranciškonai
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• A

važiavimo visi rengiasi. Law- 
rence’o visuomenė, vadovau- j 
jant kun. Šakaliui, samdo bu- 1 
sus ir ruošia Lawrence’o sta- ; 
lą. So. Bostono Rėmėjų sky- . 
rius laikys savo susirinkimą 
rugp. 18 d., kad tinkamai išva
žiavimui prisirengus ir išjudi- 

~-,«'nus So. Bostono visuomenę, 
kalbama apie metinį visuome-1 Maloniausia žinia tai ta, kad 

» nės išvažiavimą į giraitę prie Brocktono visuomenė yra labai 
motiniško namo Thatcher St.,1 linkusi padaryti šį metinį Sese- 
Brockton, Mass. Buvo labai lių Rėmėjų išvažiavimą istoriš- 
malonu girdėti, kad prie to iš-'ku. Girdėjau, kad Brocktonie-

• Įčiai šįmet išvažiavimui mano 
atidaryti, t. y. prirengti vie- 

_ nuolyno puikų miškelį. Brock- 
I; tonas tokius stebuklus gali pa

daryti, nes jų vadovybė yra 
tikrai pajėgi, būtent, klebonas 
kun. Pranas Strakauskas, ka
pelionas Tėvas Jonas Švagž- 
dys, pagelbininkai — kun. A. 
Klimas, kun. S. Saulėnas, Moti
nėlė Generalė Ligorija su Sese

lėmis, gudri prityrusi rengimo 
komisija — Bartkevičius, Ma- 
šidlauskienė, Budreckienė, Ku
bilius, Jakavonytė ir visa eilė 
labai sumanių ir ištvermingų 

į Brocktoniečių. Šie dalykai yra 
.tikrai malonu girdėti. Lauksi- 
įme daugiau žinių apie šį ypa-, 
i tingą’ są jud.

ZINUTĖS
Malonu girdėti. Rugp. 9 d., 

Seselių Jėzaus Nukryžiuotojo 
Rėmėjų Centro valdyba laikė 
savo Susirinkimą, paminklinėje 
Šv. Petro parapijos mokykloje, 
So. Bostone. Tarp kitko buvo

kun.* K. Jenkus, Tėvas Dr. A. 
Jurgelaitis, O. P., klebonas 
kun. J. B. Rusteika, kun. M. 
Šmigelskis, M.I.C., kun. Vladas 
Brazauskas, MIC., kun. A. Ja
niūnas ir kun. Petras Šakalys.

Dauguma šių atostogininkų 
rengiasi, sekmadienį, važiuoti į 
Tėvų Pranciškonų iškilmes. 
Kaip girdėti, į šias iškilmes va
žiuos iš Bostono apylinkės a- 
pie porą tūkstančių žmonių.

Paimta Ketvirtas Bosas

DAKTARAI
e♦----------------------------------------------

ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antanefis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai

•sttadieniais nuo 2 iki 8-tal.

/
Dr.J.LPasakarnb

DR. AMELIA E. RODD
OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS; —
Nuo 9 ryto iki 7 va1. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymow
LANDŽIUS .

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos'2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbrldge 8330

J.Repshi$,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL E8TATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 87 Oriole Street 
Vest Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

*

Kadangi trys busai jau prisi
pildė važiuojančiais rugpiūčio 
15 d. iš Bostono į Kennebunk 
Port, Me., ir dar atsiranda no
rinčių, tai paimta ir ketvirtas 
busas. Gal prisieis imti ir 
penktas.

Atrodo, kad šį sekmadienį 
Bostone neliks visai lietuvių.

Rap.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

SKUODŽIOTE - Balčiūnienė, 
Uršulė, iš Panevėžio vi.

INEIDERAITIS, iš Šiluvos 
brolis Onos

Eis Pėsti Į Kennebunk 
Port, Maine

Tikėsite ar ne, bet du jau
nuoliai eis pėsti į Tėvų Pran
ciškonų Vienuolyno Pašventini
mo iškilmes, šį sekmadienį. Jie 
mano pradėti savo kelionę šeš
tadienio rytą. Sužinojęs.

Tėvas Justinas Vaskys, 
OTJL,

Lietuvos Praneiškonų, įsi
kūrusių Jung. Valstybėse 
provincijolas, kurio vado
vybėje sekmadienį, rug
piūčio 15 d. įvyks Šv. An
tano vienuolyno ir koply
čios pašventinimas ir Lie
tuvių Diena Kennebunk- 
port, Me.

Ar Toli Kennebunk Port, 
Maine?

I ..I — SI

N. A. L. Vyžig Sporto 
Komiteto Susirinkimas

Pirmadienį, rugpiūčio 9 d., 
Vyčių kambariuose, So. Bosto
ne, įvyko N. A. Lietuvos Vy
čių apskrities Sporto Dienos 
Komiteto susirinkimas. Susi
rinkimui vadovavo komiteto i 
pirm. Adomas Batakis, Brock-Amerikon atvyko

New Yorke, Bellevue ligoni
nėje, rugp. 10 d., trumpai sir
gęs mirė Mykolas Jankauskas, 
57 metų amž. Jis paėjo Punsko 
parapijos.
1914 metais, rugp. mėnesį. Pir
miau gyveno So. Bostone pas 
brolį Joną, 264 Bolton St. Per 
18 metų kriaučiavo New Yor
ke. Kadangi jo giminės gyve
na So. Bostone, tai jis bus lai- j 
dojamas iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios,^rugp. 14 d., 9 v. r., 
Šv. Benedikto kapuose.

Brolis Jonas Jankauskas su 
žmona Marijona ir brolvaikis 
adv. Antanas Jankauskas iške- 

, liavo New Yorkan pargabenti 
i velionį.
Į Pašarvotas bus pas laidotu
vių direktorių D. A. Zaletską, 
564 Broadway, So. Bostone.

Artimo meilė ragina mus vi- 
Isus melstis už gyvus ir miru
sius.

į

Neužmirškime. šeštadienį, 
rugp. 14 d., yra pasninko ir 
abstinencijos diena — vigilija. 
Sekmadienį įpuola Švenčiausios 

^Marijos Panos į dangų Ėmimo 
I metinė šventė. Per šias dvi Ma
rijai brangi dieni neužmirškime 
pasninkauti ir pasimelsti di
desnei Dievo garbei, savo ię ar
timo naudai.

So. 
ku-

Šiomis dienomis vieši 
Bostone bei apylinkėje šie 
nigai: Tėvas Pranas Aukštikal
nis, S. J., kapelionas kapitonas

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

tome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

Užsisakykite Tanike Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos pneinainas.

Myopia Club Beverage Co.
Graftan Ava* Islington. Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERUUMOS, Namų TeL Dedham 1304>R

sumaišo 
Maine su 
atžvilgiu, 
kad

Kenne- 
Greene, 

Reikia 
Kennebunk

Daugelis 
bunk Port, 
Me. tolumo 
pasakyti, 
Port, Me. yra per pusė arčiau 
nei Green, Me. Yra apie 75 
mylios nuo Bostono. Beveik 
tiek pat tolumo, kaip nuo Bos
tono iki Marianapslio, bei Put
nam, Conn. Visi lengvai tą pa
čią dieną galėsite nuvažiuoti ir 
'sugrįžti. Rąp.z

ČIRVINSKAS, Pranas, iš 
Biržų ap., sūnus Valentino.

CVIRKA, Simas, iš Klangių 
km., Veliuonos vi.

DANSEVIČIUS, Pranas, iš 
Žuvičių km., Semeliškių vi., 
Trakų ap.

DAUGĖLAITĖS, dvi seserys, 
iš Pajūrio, Tauragės ap.

DILYS, Juozas, tremtinys, 
prašo atsiliepti gimines ar ki- 

, norinčius jam 
'pagelbėti išvažiuoti iš Vokieti
jos.

DOVIATAS, Apolinaras, Ka
jetonas ir Petras, nuo Kuršė
nų, Šiaulių ap.

DURŠA, Benediktas, iš Var
nių vi., Telšių ap.

EIGELIS, Ileras ir sūnus 
Juozas, iš Utenos vi.

EIGELYTE - Ordinienė, Ci
ną, iš Utenos vi., ir vyras Or
dinas, Vladas, iš Kauno ap.

GALVELIS, Mateušas, Ona, 
ir Vincas, iš Ibutonių km., Kre
kenavos vi.

GIEDRAITIENĖ - Juozapa
vičiūtė, Joana, iš Žaliosios vi., 
Vilkaviškio ap.

GIRŠTAUTAS, Adolfas, iš . 
Smilgių, Panevėžio ap.

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

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

VASILIAUSKAS, Alfredas, 
ir Jonas, iš Porijų km., Dauje- 
nų vi., Biržų ap.

VAŠKEVIČIUS, Jurgis, kil. 
iš Kėdainių ap., Šilainių km.

* VEIDMONTAITES - Augilie*- 
nės, Natalijos, giminės kilusieji i geradarius, 
iš Varnių vi., prašomi atsiliep
ti.

VENCKUTE - Gervienė, Ma
rija, ir vyras Gervė, Kazys, kilę 
iš Pažaislio vi., Kauno ap.

WERNER - Milewski, 
helmine. iš Lankupenų 
Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.

VESELIS, Pranas, iš Tirkš
lių vi., Mažeikių ap.

VĖŽYS, Antanas ir Leonas, 
iš Raguvos vi., Panevėžio ap. 

I VIČIULIS, Feliksas, iš Jekš- 
taičių km., Mosėdžio vi., Kre
tingos ap.

VIENAŽINDIS (Vingis), Jo
nas ir Juozas, iš Budrionių 
km., Raguvos vi., Panevėžio a.

VIKSVA, su šeima, iš Sala
miesčio parap., Vabalninko vi.

VINALIS, Stanislovas, iš 
■Pumpurų km., Tirkščių vi., Ma- 
jžeikių ap. 
t VINGIS (Vienažindis), Jonas 
ir Juozas, iš Budrionių km.. 
Raguvos vi., Panevėžio ap.

VIRBICKAS, šeima Julijono 
Virbicko, iš Laukaičių km. 
Skaisgirio v., Šiaulių ap.

ŽILINSKAITE - Baranskie- 
nė, iš Moliniškių km., Vilkaviš
kio ap.

ŽULTOWSKA - Merfeldaitė,
Brigida, iš Kauno ap., gyv. San j

I
vL, Raseinių ap.
Bernotienės. 

SONDHEIMER,
re, iš Kauno.

STALEVIČIUS,
iš Punsko vi., Seinų ap., Navi- 

i ninku km.
| STANKEVIČIENE - Aušrai-
tė, Juze, ir brolis Aušra, Juo
zas, iš Vištyčio vi., Vilkaviškio 
apskr.

STASULAITIS, Paul, gyve
nęs Daujočių km., Šiaulėnų vi., 
Šiaulių ap.

STOŠKUS, Antanas, Jonas, 
Klemensas, ir Liudvikas iš 
Skiepsčių km., Ylakių vi.,

ŠUMILA, Juozas, iš Anykš-
, čių vi., Utenos ap.

ŠVĖGŽDA, Alfonsas, iš A- 
žytenų km., Krakių vi., Kedai- 

> nių ap.
TIEZENHAUZAS. Steponas, 

iš Krekenavos vi., Panevėžio a.
UOGINTAS, Petras, iš Kap- 

čiūnų km., Pakruojo vi., Šiau
lių ap.

URBONAVIČIUS, lankęsis
Alytuje.

UŽDREVAITE - Valienė, O-
na, iš Lauckaimio km.. Vilka
viškio ap.

VALANTYTE, Monika, iš
Bačiūnų km., Rozalimo vi., Pa
nevėžio ap.

VALAŠINAS, rokiškietis, 
lankėsi Lietuvoje.

VALIENĖ - Uždrevaitė, Ona,
iš Lauckaimio km., Vilkaviškio Francisco. 
ap.

VALIKONIS, Adomas,
Krekenavos vi., Panevėžio ap.

V AUSIS, Tadeušas, iš Kre
tingos.

Hanni - Lo-

ir jo sesuo,

Wil- 
km.,

ĮVAIRUS skūbmai

MOVER8 — 
Insured and 

B priristi 
Local A Lonfl 

Oistance 
Moving

326 - 828 W. Broadw*y 
SO. BOSTON, MASS.

Šou 4818

Fumiture Co.
i 
I
itonietis.

Sporto Diena įvyks sekma
dienį, rugpiūčio (Aug.) 29 d., 
Romuvos parke, Brockton, 
Mass.

Komitetas rimtai svarstė tos 
dienos programą. Tą dieną pa
gerbsime įžymų lietuvį sporti- 
nmką, Lt. A<BMį, kurhtažuvo 
antrame pasauliniame kare. 
Lt. Al Bložis yra pasižymėjęs 
sporto rateliuose kada lankė 
Georgetown Universitetą. Jis 
dalyvavo 37 kontestuose ir lai
mėjo 28-se. Jo mamytė dar ir 
dabar tebelaiko savo sūnaus 
130 medalių, 14 taurių, 12 laik
rodžių ir daug kitokių prizų.

Lt. Al Bložio tėvai buvo ap
sigyvenę Garfield, N. Y., kur 
jis ir gimęs. Kai jau turėjo 
pradėti eiti į mokyklą, tai jo 
tėvai persikėlė gyventi į New 
York City. Jis ten lankė St. 
Luke’s mokyklą. Kai jis už
baigė pradinę mokyklą, tai jo 
tėvai persikėlė gyventi į North 
Bergen , N. J., ir jis lankė 
Dickenson High School, Jersey 
City. Būdamas High School, 
dalyvavo football, basketball ir 
bėgimo kontestuose. Pabaigęs 
aukštesnę mokyklą, įstojo į 
Georgetown Universitetą, kur 
taip pat dalyvavo sporto rung
tynėse. 1941 m. Grantland 
Rice pasirinko Al Bložį ir pa
kvietė jį į savo Ali Eastern 
football ratelį. Užbaigęs moks
lą, jis žaidė su New York 
Giants rateliu.

Lt. Al Bložis žuvo Vosges 
kalnuose, Prancūzijoj, sausio 
31 d., 1945 m. Jo vadas virši
ninkas buvo sužeistas kauty
nėse su vokiečiais ir negrįžo į 
savo vietą. Lt Al Bložis, ne
paisydamas savo gyvybės, vie
nas išėjo jo ieškoti. Jis turėjo 
eiti per gilų sniegą. Valandai 
praėjus, buvo girdėt vokiečių 
kanuolių šūviai, ir Lt Al Blo
žis negrįžo pas savuosius.

Lt. Al Bložis žuvo garbingai, 
ieškodamas sužeisto savo drau
go.

Kviečiame visus Vyčius ir jų 
rėmėjus atvažiuoti į Romuvos 
parką, Montello, Mass., sekma
dienį, rugpiūčio (Aug.) 29 d. 
ir pagerbti įžymų sportininką, 
patriotingą lietuvį ir herojų, 
Lt. Al Bložį.

M. Matačinskienė,
Spaudos Komisijos pirm.

I

Dalyvaus Brocktono 
Foruose

Brockton Fair atidarymo die
noje rugsėjo 12 d. lietuviai prie 
savo namelio - bakūžės, kuri 
manoma šiais metais pagrą
žinti, turfs ir saVfc programą. 
Toje programoje dalyvauti, ko
mitetas per savo atstovus, K. 
Jurgeliūną ir V. Tamošaitį pa
kvietė Bostono Lietuvių 
nių Šokių grupę pašokti 
lietuviškų šokių.

j ŽILINSKAITĖS, dvi seserys, 
iš giminaitės Marijos Žilinskaitės-! 

Šlekienės.
ŽILIONIS. Antanas, iš Seiri

jų vi., Alytaus ap.
ADOMAITYTE - Vičienė, iš 

dėl kokio 800 sve-. Žagarės, Šiaulių ap.
ALELIUNAITE. Ona, iš Af-

A

Tauti- 
keletą 

Rap.

Įsigykite Bosų Bilietus 
Iki Penktadienio

kus pienus dėl kokio 800 sve
čių. TWėf patariame dėl pietų!
nesirūpinti. Ten nuvykę gausi- sėdžių vi. 
te. Be to veiks bufetai. Klau-!

f 

sėjai matyt dar nežino Tėvų! 
Pranciškonų svetingumo. Tą I
patirsite nuvykę į Kennebunk 
Port, Me. Busų Komisija.

Spec ►-

I

Kas norite Įsigyti SauHtoJe 
Cslifornijojs Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

BALICKAS, Simonas, iš 
Griebčių km., Vilkaviškio ap.

BALTRŪNAS, šeima RaĮiolo 
Baltrūno.

BENDORAITIENE - Vait
kienė. Juze, iš Šakių ap.

BORTKEVIČIENE, iš Gus- 
tonių km., Panevėžio ap., su 
šeima.

BRASAS, Pranas, iš Židikų 
vi., Mažeikių ap.

BUTKUS, Vladas, iš Grinkiš
kio. Kėdainių ap.

ČEGAUSKAS (ščegauskas), 
Antanas, išvykęs iš Šiaulių.

CICELIONIS, Jonas.
j ČIRVINSKAS, Petras, iš 
-----,

I ČTUPRINSKAS, Vytautas.

GRABORIAIt

l

i
Norintieji važiuoti specia

liais busais į Tėvų Pranciško
nų Vienuolyno ir Koplyčios di
džiąsias pašventinimo iškilmes, 
įvykstančias rugpiūčio 15 d., 
Kennebunk Port, Maine, tai į- 
sigykite busų bilietus nevė
liau penktadienio, rugp. 13 d. 
Tie specialūs busai išeis sek
madienio rytą 7:30 vai. nuo 
“Darbininko”. Grįš į tą pačią jauskaitę, A. Ivašką, S. Grigą--Biržų ap. 
vietą, tą pačią dieną. Kelionė 
į ten ir atgal $3.25. Tikietų ga
lima gauti “Darbininke”, pas 
pp. Brazauskus, V. Valatką, A. 
Majauskaitę, S. Griganavičių 
ir A. Ivašką. Yra užsakyti 
trys puikūs busai. Jei atsiras 
didesnis skaičius norinčių jais 
važiuoti, bus užsakyta daugiau.

Į Tėv. Pranciškonų V ienuolyno 
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-

navičių ir “Darbininke”.

S. Birascvičiusit Sūns
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graboriua-SalsamuotojM 
Turi Notaro Teises

254 W. Brosdsray
80. BOSTON, MASS

Tel. SOUth Beetsei 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 2537

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
.PO GLOBA MOTINOS SVČ.

PlrmlninkS — Eva Marksienė, 
*25 E. 8th BL, So. Boston, Mass.

•V. JONO EV. BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA < I

vaz.iuvu, MUB įuottsjui ouugiau. Tel Boston 1298.
Tas reikalinga žinoti iki penk-' Viee-Pirmininki — G. Gaiiitaient 
tadienjo. Basę Komisija.

Susilauki Pirmagimio
Ilgokai So. Bostone gyvenu- 
ir veikusi vietos jaunimo —si

Vyčių tarpe, Genovaitė Zovytė 
prieš kurį laiką išsikėlė gyven
ti į Brooklyn, N. Y. Ten susi
pažino ir ištekėjo už jauno lie
tuvio jūrininko, Alfonąp Valad- 
kevičiaus. Rugpiūčio 3 d., jiedu 
susilaukė pirmagimio, gražaus 
ir sveiko 7 svarų sūnelio.

Bostoniečiai linki jiems jį 
sveiką užauginti, geru Lietuvos 
ir

______ ____
8 Wtafield St., So. Boaton, Maaa. 

Prot Ra*t — Ona Ivaikienė.
440 K. Sth St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rakt — B. Cūnlenč,
29 Gould St, W. Roxbury, Maaa. 

Tel Parkway — 1864-W
Iždininke — Ona Šiauria, 

51 Tampa St„ Mattapan, Mass.
Tvarkdar* — Ona Kraaauakas,

11 Springer SL, So. Boston. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta AukStikalnytd,

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Ma.sa

Vlaais draugijos reikalais kreipkltčs 
pas protokolu raktininke. *

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tu Įeikit, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mam

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos aalSj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mam.

Amerikos patrijotu. Rap. 
Ar Vežtis Pietas?

Kaikurie klausia ar vyks
tant į Kennebunk Port, Me. 
rugp. 15 vežtis pietus ar ne? 
Provinciolas kun. J. Vaikys, 
lankydamos! Bostone, pranešė, 
kąd darbščiosios Lewistono lie
tuvės moterys ruošia karališ-

Galiausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Bahikonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

I
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YAKAVONIS
Fanerai Heme

741 No. Malu St 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LaMstuvių Direktorius Ir 

Balsamuetejas 
Patarnavimas Dieną ir Kakty 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. Breekton 8-1980

ZALETSKAS
FUNKRAL HOMB

564 EastBremtaaj
SOUTH BO87QW> tUįt

O. A. ZalstoluN, F. K. uNtoks* 
Gratoriat Ir Dalumuotejal. 

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Koplyeta tMimnlms OjrfeaL 

MOTART PUBUC 
Tai. 0OU itatofl 0818
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KATALIKŲ GYVENIMAS
PIETŲ AMERIKOJE

gus astuoniems šimtams 
sielų, o tenai vienas kuni
gas penkiems tūkstan
čiams.

Taigi matote, kad be 
kunigų, be pamokslų, be

(Kun. Dr. A. Jurgelaičio, menkoje yra vienas kuni- 
O. P., kalba pasakyta rugp.į 
8. 194S, Lietuvių Katalikų į 
Radio Valandos programoje.
WVOM, Brookline. Mass.)

Parvažiavusiam iš toli
mo krašto visuomet tenka
pergvventi savaitę ar dvi Sakramentų Pietų Ameri- 
atsakinėjant i įvairius į- kos katalikai labai sun- 
vairiausius klausimus a- kiai gyvena, 
pie tą šalį, kurioje gyve-Į 
no ir kurią visai neseniai na prisiminti... 
paliko. Šiomis dienomis, 
ir aš, vos dvi savaitės at
gal buvęs Pietų Ameriko
je, pergyvenu tokį laiko
tarpį. Žmonės manęs klau
sia: Kaip tas kraštas?

Ir Bažnyčios... kaip liūd- 
taip labai 

tenai 
Bažnv- 

būdn. 
skiria 
pinigu į

mos iš valdžios, o valdžia 
kartais ir nesiskubina 
jam pagelbėti. Todėl tenai, 
dauguma bažnyčių labai 

vedėjas, n. Kneižvs blogame stovyje. Ir žmo- 
k’ausė: Kaip Kata- nės taip pat galvoja. Mo-į 

mokesnius... tegul 
bažnyčią.
šių sun-j 

Bažnyčia i 
Dievišką 

Ypač pažv-'

Unai gyvuoja? Šį 
aš į jo klausimą

!

Kp*-
—y j
■' * 1

trupinys turi tekti ir keras, 
kurie, apart, sunkių gyvenimo 
rūpesčių, nedateklių bei skurdo, 
nemato šviesesnės valandėlės”. 
Be to, jie rūpinasi kelių šeimų 
atvykimu Amerikon.

Į Jei būtų keletas tūkstančių 
panašių kilnaširdžių Amerikos

NEW HAVEK. COIIK.
Sparčiai Ruošiasi Gegužinėn

Rengimo komisija energingai 
ruošia trijų apskričių gegužinę 
bei Lietuvių Dieną. Tai dienai 
yra ruošiama turininga prog- 

lietuvių, tremtinių skurdas iš-rama su dideliais surprizais. 
Tikimės susilaukti aukšto sve
čio, apie kurį bus vėliau pra
nešta spaudoje. Muzikantai už
kviesti labai geri ir bus proga 
visiems smagiai pasišokti.

Kurorto savininkai Jonas ir 
Suzana Norkūnai paveda visą 
viešbučio bufetą ir svetainę su 
erdviu ir gražiu sodu dėl visų 
gegužinės svečių ir viešnių.

* Taigi jei ir lietus lyt-j gegužinė 
įvyks. į

I Nuoširdžiai kviečiame visas 
Jo kūno kuopas, veikėjus ir Conn. vals-

M. Vokie* 
Visi geri 
parengimų

buvo labai

nyktų. Garbė kilnaširdžiams 
lietuviams!

CAMBMDfiE, MASS.
Kiek laiko atgal, p. P. Buro- 

kienė šventė savo gimtadienį. 
Šia proga, jos sūnus, Al. ir 
Francis, nupirko savo motinė
lei naują “Washing Machine”. 
p.p. P. Burokienės abu sūnūs 
yra šio Karo veteranai, kitas, 
jos sūnus Benediktas žuvo ko
voje su vokiečiais, 
palaikai neužilgo bus pargaben- tijos lietuvius ir 
ti Amerikon. 'Sveikiname p. Bu- ruoštis dalyvauti 
rokienę jos gimtadienio proga, kuri įvyks rugpiūčio - August

rybos naudai rugsėjo mėnesį 
Sea Cliff Inn. Į rengimo komi
siją išrinkti sekantis: V. Nor
kūnas, J. Mišeikis, 
taitis, V. Kripaitis. 
veikėjai ir sumanūs 
rengėjai.

Šiame susirinkime
malonu turėti viešnią iš tolimos 
vakarų Canados Lethbridge 
Alberta, tai yra ponią Kostar.- 
ciją Stankūnienę, kuri atvyko 
pas savo tetą Anelę Mačienę*. 
Viešnią peitsatė ir pasveikir.o 
šios kolonijos vardu M. Joku- 
baitė. Viešnia taipgi labai malo
niai prabilo į visus sveikinda
ma Canados lietuvių vardu, *r 
labai džiaugiasi šios kolonijos 
vieninga ir nenuilstančia dar
buote. U.

WESYFIELD, MASS.

apleistos. Matote, 
valdžia pagelbsti 
čiai medžiaginiu 
Kasmet Peruvijoje 
tam tikrą suma
Bažnyčios palaik y m u i. 

kaip ten žmonės gyvena? Tai klebonas laukia para- 
ir net kokie ten žmonės? 
ar balti, ar juodi? ar lau
kiniai, ar ne? Net ir I ie- 
tuviu Katalikų Radio Va
landos 
manės 
likybė 
rytą,
bandysiu atsakyti.

Savo kelionėse turčiau 
progos važiuoti per Ko- gvvvoja... 
lombiją. Ekvatorių, ir Pe- 
ruviją. šiek 
Venezueloje 
ir lėkdamas 
stojau vieną 
saloje. Tose šalyse žmonės vaisių, 
beveik visi katalikai, 
laukinių - pagonių, 
kurių misijonieriai 
buojasi. Visai mažai 
testantų ir žydų, 
kad dauguma žmonių ka
talikai... tas tiesa, bet gai
la pridėti, kad iš katalikų į kelias savaites suorgani 
didesnė dalis tai vien kata 
liko vardą nešioja.

Šių žmonių, mūsų bro
lių katalikų gyvenimas la
bai sunkus religijos at
žvilgiu. Tarp vyrų yra įsi
galėjęs nusistatymas, kad 
tikėjimas tai moterų ir 
vaikų dalykas. Nedaug 
rasi vyrų mišiose ir pa
maldose. Vyru Katalikų 
Akcija šiek tiek įlenkė ši
tąją nra^aištinga pažiūra, 
bet ia palaužti ir visiškai 
sunaikinti ims šimtą me
tų.

Iš kitos pusės kunigai 
re taip artimi savo žmo
nėms. kain kad mūsų ku- je... tenai 
nigai. 
kius, nėra tokio visuotino 
parapijos gyvenimo, kaip 
mūsų krašte. Pavyzdžiui, 
tenai dauguma katalikų 
nepažįsta savo klebono: 
T lišiose dalyvauti eina 
vieną kartą į šia bažny
čią. kitą kartą į kitą... re- glaudė, susikimšę... 
tai i savo parapijos baž- 
rveia. Ir parapijos labai 
didelės: vienam klebonui 
tenka nuo dešimts iki dvi
dešimts tūkstančiu sielų 
aprūpinti... ir kunigų Pie
tų Amerikoje labai mažai 
yra. Čionai Šiaurinėje A- kalinga mūsų maldų...,

tiek pabuvau 
ir Bolivijoje, 
lėktuvui su- 
dieną Kubos

kame 
valdžia aprūpia

Bet nepaisant 
kūmų, Kristaus 

savo
Misiją pildo, 
mėtinas yra Katalikų Ak
cijos išsivystymas. Vys-. 
kupai kviečia pasaulionis^ 
į talką, iš ko yra gražių' 

I iYra Kolombijoje. Ekvatoriu- 
tarp je ir Peruvijoje gyvai vei- 
dar- 
pro-

Sakau.

kia visos keturios šakos: 
vyrų. moterų, merginų ir 
bernaičiu. Zocismas ple
čiasi. Universiteto Stu
dentai kaip subruzda, tai

zuoia tūkstantinę studen 
tų Komunijos Dieną. • 

Tenai, Pietų Ameriko. 
žmonės mėgsta procesi
jas. .Tu dievotumas taiD 
išsireiškia. Mes čionai bė
game kas savaitę į Nove- 
nas, o jie tenai suruošia 
procesiją. Panelės Šven
čiausios garbei, ar bet ku
rio kito šventojo garbei. 
Bet man nepatiko toji 
šventa netvarka. kurią 
matydavau... tenai nemar- 
šuoja po du, ar po keturis 
nei po aštuonis, 
skaičiau įvyko 
Vardo Kongreso 

eina

Įvykusi ekspliuzija, kuri sugriovė I. G. Far- 
ben dirbtuvę. Ludwigshafen, Vokietijoje, parei
kalavo apie 300 aukų ir apie 6,200 sužeistųjų. Čia 
parodos sužeistųjų keletas, kurie kad ir apraišio
ti, bet šypsosi.

\KAS _ • —
i GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
įkainuoja $3.00. Tikietų galima 
; gauti pas pp. B. Adomaitienę, 

į p. Mickunienė ir jos dukrelėj1’ ir Navickienę.
Marytė, gyv. Winslow Ave.. j Rugpiūčio 5 d. pp. Leonas ir 
yra išvykusios į Rockford. III. Margie Smelstoriai, gyv. Hea- 

3*2, ir iš ten prisiuntė Norwood;e-
i čiams sveikinimus.I

NORVOOD, MASS.

T 
kaip kad 
laike Šv.' 

parado- 
kaip kas 

Tenai, tiesa paša- nori... ar tai rožančių kal
bėdamas. ar giesmes gie
dodamas.

Bet. kaip pamąstau, tai 
iš tikrųjų tokia buvo pir
moji Verbų Sekmadienio 
procesija... žydai nėjo po 
du. po keturis... bet prisi- 

Kaip 
čia užslopinsi žmogaus ti
kėjimo išsireiškimą?

Baigiant šią ka’belę, rei
kia pastebėti, kad jie ka
talikai 
mūsų 
Jiems...

lietuvaites' 
gegužinėje, j

Morris
metais Lawn Party įvyks 19, 

■20 ir 21 šio mėnesio. Gražioj 
į vietoj, parapijos sode prieš kle
boniją. Prasidės kiekvieną va
karą 7 valandą ir tęsis iki 12 
v. nakties. Bus įvairių žaidimų, 
valgių ir kitokių skanumynų, 

j Komitetas ir klebonas rengia 
vaišinami ir maloniai priimami. k° stropiausiai, kad visi atvykę 

Korespondentei taipgi teko būtų patenkinti parapijos pa- 
i svečius ir maloniai rengimu. Tad kviečiami ne tik 

pasikalbėti.

29 d., Sea Cliff Inn,. ———
Šiomis dienomis pas tėvelius ^ove'

p.p. I. Sutkus, Somervilyje, 
svečiavosi jų dukrelė p. K. 
Shaw su vyru. pp. Shaw’s pir
ma gyveno Wisconsin,o dabar Waukegan, III. aplankė savo 
persikėlė gyventi į Pennsylva- gimines pp. Juozą ir Bernadetą 
nia arti Pittsburgho. Sveikina- Balčius, Aug. Bakaičius ir 
me p.p. Shaw’s besisvečiuojan- stadolnikų šeimas. Visur buvo 
čius mūsų kolonijoje.

Svečiai Iš Waukegan, I1L 

Pranciškus ir Ona Rumšai iš

------- I ]Po gražių dviejų savaičių a-j8U8jtikti 
tostogų grįžo darban p. A. Pet- 
rušauskienė. p. A. Petrušaus-; 
kienė daugiausia vakacijas pra-! 
leido besimaudydama “Green 
Harbor” maudynėse. Kažin - 
kodėl tos vakacijos taip greitai' 
prabėga.

Iš mūsų kolonijos į Maine, 
■Pranciškonų Šv. Antano Vie- 
■ nuolyno pašventinimą išva- 
! žiuoja vienas autobusas. Va- 

ton Ave., minėjo savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Sveiki
name'. - —

Norwoodiečiai organizuoja 
autobusu važiuoti ekskursan
tus į TT. Pranciškonų iškilmes 
ir pikniką Kennebunkport, Me. į niūkų motinėlių
sekmadienį. rugpjūčio 15 d. j Jos tarėsi apie 
Kelionės tikietas į ten ir atgal

Rugpjūčio 10 d., parapijos 
svetainėje įvyko altoriaus ber- 

susirinkimas. 
siuvimą reika

lingų rūbų altoriaus berniu
kams.

mums reikalinga ių die
votumo... tada susilauksi
me Jungtinės Amerikos...

i Katalikiškos Amerikos...
, Šiaurinės, Centralinės ir
'vienos, sudarytos iš trijų: į Gudelienės, gjpr. Roslindale — 
Pietinės. Monarch Bakefy, Hyde Park

: ■»

PAIEŠKOJIMAS

Lawn Party

Šv. Kazimiero parapijos šiais

fvyko ALT Skyriaus 
Susirinkimas

Choro Išvažiavimas

Klebonas kun. V. Puidokas 
chorui pagerbti

žiuotojų paskutinėse dienose Gubernatorius

parapijiečiai, bet visi bendrai 
iš arti ir toli atvykti šio mėne
sio 19, 20 ir 21 dieną į mūsų 
parapijos parengimą, o būkite 

„ , tikri, kad visi turėsite gerą lai-
Rugpiučio 8 d., Sea Cliff Inn Rengėjai,

įvyko vietinio skyriaus ALT.
svarbus susirinkimas, kuriame 
perskaityti laiškai ir atsišauki
mai tremtinių reikalu.

Pirmininkas M. Vokietaitis rengia mūsų 
prisiminė, kad jau Conn. vals- didelį balių. Visi Choristai inte- 

i paskyrė resuoti, kur ir kas bus, bet vis- 
komisiją, kuri rūpinsis tremti- kas laikoma paslapty. Manoma, 
nių reikalais mūsų valstijoj. Į kad kur gražioj vietoj prie 
tą komisiją įeina įvairių tautų vandens.
atstovai. Bet nė vienas lietuvis' Mūsų choras yra gana dide

lį atstovas nepaskirtas. Taigi šio lis, bet galėtų būti dar didės-

Noru’oodo ligoninėje randasi 
p. Paulina Gecevičienė, gyv. 

■Canton. Mass. Ji yra p. Pakar- 
. klienės brolio žmona ir p. G.

Monarch Bakety, Hyde 
Ave., mamytė. Linkime 
sveikti.

Park
pa-

lie-Aš. gyvenąs Vokietijoje 
tuvis tremtinis inž. Leonavi
čius Stasys, paieškau mano tė
vo Leonavičiaus Juozo motinos 
brolį Gelumbauską Julių (Ge- 

, lumbowsky Julijan) arba, jam 
į mirus, jo įpėdinių.

Gelumbowsky Julius yra ki- 
, lęs iš Svirniškių kaimo Udri-

i

i

KASIMA, k H.
Klaidos atitaisymas

“Darbininke” tūpusioje 
respondencijoje apie a. a. 
Praną Elkavičių įvyko 
Buvo parašyta, kad jis 
ma gyveno Troy, N. Y.,

kaip ir mes, jie 
Broliai Kristuje, 
kai kuriems rei- 

o

jos parapijos. Alytaus apskri- Troy, New
ties. Po pirmojo pasaulinio ka- 
ro gyveno, rodos. Brookline.

Amerikos lietuvius, žinančius 
Gelumbausko Juliaus ar jo įpė
dinių adresus, prašyčiau pra
nešti mano draugui Gurkai Vy-j 
tautui, kuris dirba laikraščio 

| “Darbininkas” spaustuvėje, — 
’ 366 West Broadway, So. Bos- 
■ ton 27. Mass.
I Už 
; tariu
viską

padarytas man pastangas 
iš anksto nuoširdų lietu- 
dėkui.

Inž. Leonavičius Stasys 
(Vokietija).

Didysis Ramybes 
Šaltinis

shire, ir mirė Troy, N.

ko-
Dr. 

klaida, 
su šei- 
bet tu- 
Hamp- 
H.

KILKUS PAVYZDYS

Avon,

Šios trys amerikietės plaukikės pasižymėjo 
Olimpiadoje, Londone, laimėdamos aukštas dova
nas. Tas parodo, kad sporto pasaulyje ir moteris 
atlieka savo dalį.

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

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

atsirado daugiau, bet jau ne
bebuvo galima gauti autobusų, 
reiškia pervėlai. Keista, Kas 
ten Maynarde suruošė pikniką 
nežinia kieno naudai, tai iš mū- 
sų kolonijos lietuviai įsigyju <Wviai permaty- nis, jei vaikinai ir merginos ne-
autobusų bilietus trys savaitės d,mi reikal’ "uUrt kreiPtis ateiti i ►
prieš. Ištiktųjų mes katalikai P“ mfisų Conn' Valst‘jM Ta- taupių choro naruus. Choras 
verti papeikimo, lendame kur rybos bu™>i°s konferencijos yra Bažnyčios papuošalas ir 
nereikta o kur mūsų pareiga ivaldyba‘ kuri PaIikta veikti lig syk™ giedoji.n,U
ką paremti, tai mūsų nėra. Mes'«ten,ančh» met« konferencijos, padeda tikintiesiems nuosir- 
veikime ar kasdieniniame gy-Įkad Para4ytb la“k« Con”,džiau siųsti Aukščiausiajam 
„ __ valstijos Gubernatoriui su pra- savo maldas. Gražus ir sekti-venime esame linkę remti ne , . r ■

• symu ir išsavo rusies žmones, o dar atsi- J 
randa net tokių, kurie net rūs- 
kius remia. Tokie tai jau ištik- 
rųjų ne lietuviai nors ir iš Lie
tuvos atvykę, bet tikri kacapų 
batlaižiai. Laikas katalikams 
susiprasti ir pasirodyti tikrais 
katalikais, remiant kas katali
kiška. o tokių progų turime.! 
T.T. Marijonai kasmet turi 
gražų parengimą, taipgi T.T. 
Pranciškonai, Seserys Putnam, 
Conn. ir Brocktone. Tai kam 
dar mums katalikams landžio
ti pas tokius, kurie ištraukia 
mūsų dolerius savo naudai ir 
gražiai iš mūsų pasijuokia.

lietuvių paskirti nas pavyzdys Kazimiero ir A- 
nors kelis asmenis į tremtinių neles Kavaliauskų, kurie nese- 
komisiją.
Tarybos valdyba įgalioti susi-į ne tik tapo parūpi j
rašyti M. Vokietaitis ir M. Jo-1 choro nariais, garbė 
kubaitė. Į pavyzdys mums. Manoma, kad

Nutarta surengti pikniką Ta-‘daug paseks jų pavyzdį. B.

Su Conn. Valstijos nai atvyko iš New Britain, Ct. 
parapijos bet ir 

i jiems ir

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Dvasiškoji Komunija

Gražus 
sodas, 

byloja,

Šiame gražiame pajūrio mies
telyje prieš trejetą metų įsi
kūrė jauna, energinga, gabi 
biznyje, lietuvių šeima — Mr. 
& Mrs. E. A. Jasaičiai, 
vasarnamis, puikus 
kiekvienam praeiviui
kad čia gyvena darbšti šeima 
— pavyzdingi lietuviai. Nors ir 
labai apkrauti savais rūpes
čiais .tačiau nepamiršta ir ran
da laiko pasirūpinti broliais lie
tuviais esančiais tremtyje. 
Dažni maisto, rūbų, avalynės 
pakietai keliauja iš jų namų 
vargstančiųjų pastogėn. Šiomis 
dienomis per kun. Pr. Bastakį, 
kuris turėjo progos maloniai 
praleisti atostogas jų šeimoje, 
paskyrė tremtinių naudai $50. 
Jie sako: “Atostogaujančių 
džiaugsmų bent vienas kitas

---------- i
šią savaitę Lietuvos tremti

niams per A. Daukantą pasiųs
ta 8 paketai maisto. Trys pa- , 
kietus maisto aukavo kun. P. 
J. Juškaitis, p-lė B. Mažutaity- 
tė ir p.p. Mankai. Rūbų aukavo 
p. W. Šimkus. Visiems tremti
nių vardu ačiū. Taipgi laukia
me aukos iš Moterų S-gos 22 
kps. dėl tremtinių, kuri buvo 
pažadėta iš parengimo pelno, 
gerokas laikas atgal. Turime 
atsiminti, kad badas nelaukia.

p. F. Teberienė šiuo tarpu 
irgi praleidžia atostogas. Ka* 
nadoje, antrą — praleidžia po* 
ilsiui apie namus.

buvo 
atos

togų. šia proga aplankė Mon-I 
treal, Quebec ir kitus Kanados 
miestus, p.p. P. A. Morkūnai, 
yra geros širdies lietuviai. Jie 
dažnai paremia Lietuvos trem
tinius. - • • A.D.

p.p. P. A. Morkūnai, 
išvykę į Kanadą savaitei

ši knygutė 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.


