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Uždarymas organizacijų 
Japonijoj

Tikėjimas ne garstyčios grū
do, o arbūzo didumo

Karo ligos gydymas
•

Katalikas, kars neremia 1 
katalikiškos sgtudos, ne
turi teisės vadintis geru ] 
Bažnyčios vaiku. j

Vyskupas Kettelerta. |
----------------------------------------
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Atvyko BALF Pirmindikjs

Amerikos okupacinė valdžia 
Japonijoj, kad sudemokratinti 
tą kraštą, išleido dekretą, ku
riuo draudžiamos ultra - tauti
nės bei militarinės organizaci
jos. Tuo dekretu remiantis, ten 
uždaroma aštuonios organiza
cijos. Viena jų yra tokia, kuri 
buvo įsikūrus kovai prieš ko
munistus. Į draudžiamų orga
nizacijų skaičių neįeina komu
nistinės organizacijos. Ameri
kos vyriausybės supratimu, ko
munistinės organizacijos nėra 
nei anti - demokratiškos, nei 
pavojingos krašto saugumui, 
nei jos ramumui, nei jos gero
vei. Taip jos tebeskaitomos A- 
merikoj, taip tebeskaitomos ir 
kitose šalyse.

Ketvirtadienį, rugp. 19 
d. į Bostoną atvyko kun. 
Dr. J. B. Končius, BALF 
pirmininkas, iš New Yor
ko. Tos dienos vakare tu
rėjo pasikalbėjimą su 
BALF direktoriais ir 
BALF skyriaus valdyba.

Raudonųjų Mokytojos Gy
vybė Palaikoma Oksigenu

D

A R Y
o c «c c r i o m

I • x o X 0II%
#•

4

Vienas iš daugelio House Un-American Activities tyrinėjimo komi
teto Washington’e posėdis. Čia matosi šalę pašauktųjų ir šiain ž’^o-ei- 
cai’jančių žmonių. Dešinėj rodyklis parodo Elizabeth Bentley, kuri šiuo 
momentu tvirtina, kad Duncan C. Lee (rodyklis kairėj) turėjo “kontak
tą” su Sovietų šnipais.
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Sov. Rusija Vėl Panaudojo Veto
Pastojo Kelią Ceylon’yį Įeiti 

Į Jungtinių Tautų Šeimą
kė, kad Sovietų Rusijos 
užsispyrimas neįl e i s t i 
Ceylon į Jungtines Tautas 
yra padarytas grynai po
litiniais sumetimais ir iš-

kad 
jau

nei sužavėti netikin- 
Kodėl? Todėl, kad

Nevv York, rugp. 19 — 
Rusų mokytojos Oksanos 
Stepanovos Kosenkinos 
gyvybė palaikoma oksi
genu. Rooseve’t ligoninės 
gydytojas pareikalavo,
kad Sovietu Rusijos kon-‘ 
sulas Lomakinas, kuris tą? 
mokytoją “išlaisvinęs” ir 
kuri paskui iššoko pro 
Rusijos konsulato namo1 
langą iš trečio aukšto, at
siųstų gydytoją - chirur
gą pasitarimui.

Ligoninės gydytojas pa
reiškė, kad rusų konsulas 
gali pasirinkti gydytoją 
tokį kokį jis nori, bet jis 
turi turėti New Yorko 
valstijos leidimą. Nežine, 
ar konsulas Lomakinas, 
bus toks geras pakviesti > Galilėjai raportą, kur kal- 
gydytoją.

1
I

Prez. Truman neseniai iš nau
jo pareiškė savo įsitikinimą į 
galimumą įkurti tveriančią pa
saulinę taiką. Girdi, jis į tokios 
taikos galimumą taip tikįs, 
kaip stovįs ten, kur kalba.

Iš to galima prileisti, 
Prezidento tikėjimas yra
ne garstyčios grūdo, o arbūzo 
didumo. Nors ir taip būtų, bet 
jis savo tikėjimu negali nei už 
krėsti, 
čiuosius.
kaip religinis tikėjimas be gerų 
darbų yra tuščias, tai ir politi
nis tikėjimas yra toks pat be 
tam tikrų darbų. O kas iš di
džiūnų ir galiūnų/ dirba tve
riančios tefltos darbus?

•
Rugp. 11 d. Londone susi

rinko 2,000 specialistų iš 54 
tautų ir per 11 dienų svarstė 
pasaulio protišką stovį. Disku- 
savo apie gydymą sergaičių 
tautų ir jų pagydymą nuo ka
rinės ligos. Vienas iš delegatų. 
newyorkietis Dr. Rees, pasakė: 
“Kad praeityje vis dūdavo ka
rai, tai nereiškia, kad jie visa
da ir turi kartotis’’.

Reiškia specialistai suvažia
vo ne sergančios žmonjos ligą 
nustatyti, o svarstyti jau nu
statytos ligos, būtent, karo li
gos priežastis ir surasti būdus 
ją gydyti.

Tų garsių daktarų garsūs 
svarstymai buvo šūviai pro ša
lį. Gydymas karo ligos ir kitų 
žmonijos ligų yra išdėtas De
šimtyje Dievo {sakymų ir Kris
taus moksle. Jei kam tas pri
minimas išrodo nudėvėtu ar ki
tokiu, tai galia priminti Atlan
to Čarterį.

Kad antrasis pasaulinis ka
ras nekiltų, bereikėjo laikytis 
Wilsono 14-kos punktų. Kad į 
trečiąjį pasaulinį karą nereikė
tų rengtis, reikėjo laikytis At
lanto Čarterio.

Protiškais ligoniais, sergan
čiais karo liga, yra ne tautos, 
o tie, kurie paskelbia aukštus 
idealus, o paškui juos sumin
džioja. Specialistai privalo 
rinktis ne tautų protus svars
tyti, o protus ir sąžines tautų 

Tęsinys 2-rame pusi.

Sušaudė 7 Bulgarus

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Rusija panaudojo 
27-tą veto prieš Ceylon’o 
salos įstojimą į Jungtinių 
Tautų šeimą. Tik Ukrai
na, kuri yra Rusijos pa- einąs iš Jungtinių Tautų 
vergta, palaikė Rusiją.

Devynios tautos balsa
vo priimti Ceylon salos tymu paskelbė Ceylon sa- 
aplikaciją, o prieš balsavo ją nepriklausoma vasario 
tik Rusija ir pavergta mėn. 1948 m. Toji sala y- 
Ukraina. Po tokio baisa- ra Indų Okeane ir turi a- 
vimo Rusija tuojau pa- pįe 6,000,000 gyventojų, 
naudojo veto (draudimą) į 
ir tokiu būdu pastojo ke-j 
lią Ceylon’ui tapti Jungti
nių Tautų nariu.

Sovietų Rusija savo to
kiu užsispyrimu labai su
erzino kitas tautas. Dr.

čarterio.
Britų parlamentas įsta-

Legionieriai Susirinko j 
Metinį Seimų

Worcester, Mass. — Čia 
____ _____ _____   prasidėjo 30-tas metinis 
Arce iš Argentinos aiškiai Amerikos Legijono Mass. 
pareiškė, 
klausimą vėl________ .
Jungtinių Tautų genera- i Postų. Visame mieste su- 
liame susirinkime, kuris sidarė ypatinga nuotaika, 
prasidės rugsėjo 21 d. Pa-Į nes susirinkę legionieriai 
ryžiuje. Dr. Arce pareis-1 mėgsta pašposauti.

KATALIKAI PASMERKĖ ŽY- , Venurifa Kahlitei Neturės 
DUS UŽ VANDALIZMĄ į Mefii^Procesijss

PALESTINOJE i Budapeštas Ven-trija -
J Katalikai atšaukė savo

metinę procesija - eiseną 
kur minėta rusaitė gyve- gv Stepono dienoje, 
na, neva su laišku nuo tė- »pa djena Vengrijoje bu
vo, bet mergaitė pamačiu- davo minima ne tik kaip 
si, kad^ čia ne jos tėvo religinė, bet ir tautinė 
rankraštis pabėgo nuo ru- šventė. Didžiausios minios 

Švedijos vyriausybė žmonių dalyvaudavo iškil- 
paprasę nišų ambasados mįngOje eisenoje Buda- 

. ramy-pešto gatvėmis paskui
Vengrijos pirmojo kara-

Jeruzalė, Pa’estina — 
Latynų patriarchatas pa
skelbė vikaro generalio

įtinami žydai už apiplėši
mą dvylikos Romos Kata
likų įstaigų šiaurinėje Pa
lestinoje.

Tvirtinama, 1 
apiplėšė 7 bažnyčias, vie-i 
nuolynus ir Htas Įstaigas.

Šį Prelato Antonio Ver
gam raportą patriarcha-

bet ir tautinė
so.

kad jis veto. valstybėje Seimas. Jame 
iškelsiąs' dalyvauja beveik visi 440

Atvyko 3 Lietuviai Profesoriai

Sofia, Bulgarija. — Čia 
septyni bulgarai tapo su
šaudyti už teroristinį vei
kimą dėl svetimų valsty
bių. Kadangi Bulgarija y-,tas pasiuntė Vatikano se
rą valdoma Rusijos pasta- kretoriui.

“palikti mergaitę 
kad žydai!bėję”.

-------------r-— liaus ir tautos patro 
stepoimarTi^rdi 

Prancūzijos naraMnui sią ranką
Protestuoja

New York — Rugpiūčid dar užsakyta. Be to turi 
18 d..laivu Marine Swal- apie 2800 bomberių - mil- 
low atvyko iš Europos žinų žinomų kaip B-29.

liaus ir tautos patrono Šv. trys įžymūs lietuviai pro- Jie esą paruošiami opera-
:u-

ra valdoma Rusijos pasta
tytų komunistų, tai reikia 
suprasti, kad tapo sušau
dyti Bulgarijos patrijotai, 
kovotojai už demokratiją.

Rado rrigėrusio Lietuvio 
Kūng Merrimac Upėje

Ir Švedai Turi "Kosenkinę"
Stockholm —Švedija at

sisakė išduoti Rusijai 19 
metų rusaitę, kuri prieš 
kelis metus atvyko Švedi- 
jon ir pamėgo laisvą, kul
tūringą gyvenimą, 
rusaitė ' 
yra gabi muzikė ir jokiu 
būdu nebenorinti grįžti

Komunistinė vyriausy- 
jbė uždraudė tai procesijai 

Paryžius — Naujoji eiti didžiąją sostinės gat- 
Prancūzijos vyriausybė, ve, tai katalikų vadovybė 
susilaukė protesto nuo'nenorėdama pažeminti

Lowell, Mass. — Rug- 
piūčio 17 d. du jauni vai
kinai bežuvaudami rado 
plūdaruojantį Jokūbo Gu- Rusijon. Rusai negalėda- 
daičio, 77 m. amžiaus, kū- mi jos nei gerumu prisivi- 
ną Merrimac upėje. Jokū
bas Gudaitis, kuris gyve
na pas savo giminaitę p. 
Uršulę Daugardienę, 109 
Hale St., negrįžo į namus 
pirmadienį, rugp. 16 d. Jis 
buvo jau silpnos sveika
tos.

OUbliauav piuicotu įiuviiviivi^uama jiaiAziiim va

į darbininkų. 1500 orlaivių tautos patrono, šią proce- 
■ dirbtuvės darbininkų at-siją visai kanseliavo. Ko- 
j maršavo prie finansų mi- munistai gi tą pačią dieną 
įnisterio Paul Reynaud (ruošia “naujos duonos” 
Į raštinės ir reiškė savo'eiseną. Jiems vyriausybė 
'protestą prieš atleidimą1užleido didžiąją gatvę, o 

Toji 616 darbininkų iš valdžios katalikus norėjo nustumti 
Lydia Makaro va ' nusavintos industrijos. lį gatveles.

lioti, nei oficialiais reika
lavimais iš Švedų vyriau
sybės išgauti, bandė prie
varta pasigrobti, kaip kad

MARSHALL RIMTAI ŽIŪRI Į 
RUSIJOS KALTINIMUS

Washington, D. C. — ]Mass., ir pastatymui 
Valstybės sekret orius momie r.uoreomie 192 

padarė New Yorke su Marshall paskelbė mus Somerville.
kytoja Kasenkina. spaudos atstovams, kad

Sovietų ambasados na-!RuslJos kaltinimai, 
rys buvo atvykęs į namus,

momis nuomomis 192
v ze- 
na-

KUN. KAPITONAS JENKUS 
PASKIRTAS Į LOWELL

*

SKURITY

Lowell, Mass. — Kun. 
Jonui Skalandžiui, Šv. 
Juozapo lietuvių par. kle
bonui, prašant, J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D. paskyrė kun. 
kapitoną Kazimierą Jen- 
kų, nesenai grįžusį iš Eu
ropos ir garbingai atleistą 
iš armijos kapeliono pa
reigų, į minėtą lietuvių 
parapiją. I

Kun. kap. K. Jenkus 
pradės darbuotis Šv. Juo
zapo lietuvių parapijoj 
rugsėjo 7 d. Jis yra kleb. 
kun. J. Skalandžio klasės 
draugas. Abu yra įšven
tinti tais pačiais metais ir 
štai dabar darbuosis vie
noje parapijoje. Kleb. kun. 
J. Skalandis taipgi yra 
jaunas klebonas. Jiedu su-

Kun. Kapitonas K. Jenkus

Kaip žinoma, taryba ne
būk senai užgyrė naujų namų 

Amerikos viršininkai pa-j statymą So. Bostone dėl 
sigrobė (kidnapino) rusų 
mokytojus esą neteisingi. 
Kad tie kaltinimai esą ne
teisingi ir be jokio pama
to puikiausiai įrodo mo- 

1 kytojos Kosenkinos dra- 
'matiškas iššokimas iš Ru
sijos Konsulato per lan
gą.

I Bet jis rimtai žiūrįs į 
tuos Rusijos kaltinimus, 
ne tik todėl, kad jie netu
ri jokio pamato ir yra vi
sai neteisingi, bet todėl, 
kad Rusija randa reikalo 
tokius kaltinimus sufabri
kuoti. Reiškia ji nori 
kelti nesantaiką 
/‘trouble”.
I -----------------

I

su-

Užqyrė Finasine Pagalbu 
Naujg Namų Statybai

TBBoilal- —«w»ttnlai, btf- vhmii. >ii visu, ši Jalis vy- 
tent, Dr. Antenas Gylys,[kušiai daro pažangą dėl 
Dr. Viktoras Jasaitis ir savo oro jėgų, bei apsigy- 
kun. Antanas Sidaravi-■ nimo jėgų sutvirtinimo, 
čius. Gerokas skaičius, kaip

Įžymiuosius profesorius raketinių orlaivių, taip ir 
pasitiko BALF atstovai. 'B-29 esą perkelti Euro

pon pratybų skraidymo 
tikslu.Atvykusieji profesoriai 

suinteresavo 
ninkus, 
Times laikraščio 
pondentas turėjo 
pasikailbėjimą apie trem
tinius, jų gyvenimą trem
tyje ir gyvenimą savo pa
vergtuose kraštuose. Tą I? 
pasikalbėjimą Įtalpino zy-|įiantį £ardavimui moky-

REFUGEES 
HERE FOR TEACHING 
JOBS”. Į

laikrašti- 
ir New York 

kores- 
platų

Rusai Parduoda Savo 
Mokyklos Baldus

Washington — Rusijos 
ambasada įdėjo skelbimą 

j į vieną dienraštį, skel- 
mZpVietReF FUTT r F " baldų?’ "Amb^a^os
— ur Ki, h L bE t S sekretorius Venjamin Ma- 

tchavariani pareiškė, kad 
mokykla tapo uždaryta 

v • paa ai ... ai., biržely, nes esą sunku iš- 
Turi 500 Raketinių Orlaivių laikyti reikalau j a m a s 

----------- mokslo aukštumas, be to 
beveik visi mokiniai ir vi-Jungtinės Valstybės tu

ri apie 500 raketinių grei-|si mokytojai išvykę Rusi- 
tųjų orlaivių. Tiek pat esąljon.972 veteranų šeimų ir 73 

namus dėl veteranų Rox- 
bury, Mass.

Naujų namų statyba ei-1 
na sparčiai ir kitose vie-J 
tose. Taigi galima tikėtis, j IVESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
kad neužilgo bus užtekti-1 
nai namų gyvenimui. Da-' 
bar yra tikras vargas. ' 
Šeimos nei už pinigus ne-l 
gali gauti kambarių gyve-l 
nimui. Bet taip ilgai ne-’ 
bus.

Salem, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, rugp. 21 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

Mirė Babe Ruth

darys tikrai gerą “tymą”. 
Lowelliečiai džiaugiasi ir 
linki abiem 
geriausios
Dievo palaimos sielų ga- pastatymui namų dėl 648 
nytojavimo darbe.

Boston, Mass. — šiomis 
dienomis Valstijos Namų 

savo vadam Į Statybos Taryba užgyrė 
sveikatos ir duoti finansinę pagalbą

veteranų šeimų Brighton,

New York — Seniau 
garsėjęs ir labai popule- 
rus baseball žaidėjas 
Babe Ruth po ilgos ir sun
kios ligos mirė Memorial 
ligoninėje. Mirė nuo vėžio 
ligos. Prieš mirtį tapo ap
rūpintas Katalikų Bažny
čios Sakramentais. Velio
nis buvo katalikiškos naš
laičių prieglaudos auklėti
nis. Jo gedi visas sporto 
pasaulis.

pa-

į j Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
" muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 

bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.
SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RADIO VALANDA
Sekmadienį, rugpiūčio 22 d., 9 vai. rytą iš nau

jos radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės Tėvas 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.

Kalbės Tėvas Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba N0rwood 7-1449
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Amerikos Lietuvių Katalikų

Kongresą Globoja Kardinolas 
Stritch

Mūsų visuomenei, be abejo, jau žinoma, kad šį-į 
met spalių 17 ir 18 dienomis Chicagoje, III., įvyks A- 
merikos Lietuvių Katalikų Kongresas, kurio sušauki
mu rūpinasi Amerikos Lietuvių R. K. Federacija.

Savo laiku jau buvo pranešta, kad Kongresą glo
boti maloniai yra sutikęs Jo Eminencija Kardinolas 
Samuel A Stritch, Chicagos Arkivyskupas. Garbinga
sis Ganytojas yra sutikęs dalyvauti Šventojoj Valan
doj ir pasakyti pamokslą, kuris bus pagrindu Kon
greso tikslams ir darbams. Yra pakviestų aukštų sve
čių iš Europos (tremtinių tarpo), kurie suka Lietu
vos laisvinimo darbų ratą, kad jie kongrese išdėstytų 
šiandieninius Lietuvių Tautos rūpesčius, vargus ir
problemas ir padėtų mums nustatyti ateities veiki-( 
mui gaires.

t

J

RUSIJOS KONSULAS GALI BŪ 
TI IŠVYTAS K AMERIKOS

- Sulig jis jį pažinęs kitu vardu, 
Science būtent, kaipo George Cro- 

praneši- ssley.
vy-

DABARTIES PASTABOS

MUSŲ TAUTOS PROBLEMOS
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas negalės 

praeiti pro šalį nepanagrinėjęs aktualiausių šių dienų 
gyvenimo problemų ir nepalietęs tiek Lietuvos laisvi
nimo, tiek tremtinių šalpos ir įkurdinimo reikalų. Bū
tume menki lietuviai, neverti kataliko vardo žmonės, 
jei nekreiptume dėmesio į savo tėvų krašto — kata
likiškos Lietuvos likimą ir jei nestotume į darbą ją 
gelbėti iš žiaurios rusų bolševikų okupacijos.

Kad mūsų darbas būtų ir sėkmingesnis, ir efek
tyvesnis, pirmoje vietoje mes, lietuviai katalikai, tu
rime geriau susiorganizuoti, turime būti vieningesni. 
Kongresas, tarp kitų dalykų, to ir sieks. Jis skatins, 
kad kiekviena lietuvių katalikų organizacija ir drau
gija Amerikoje būtų įsijungusi į mūsų didįjį veikimo 
centrą — Amerikos Lietuvių R, K. Federaciją ir kad 
tas Centras būtų lankstesnis ir kad veiktų 
platesniu mastu negu ligšiol veikė.

I I

žymiai

BAŽNYČIOS GYVENIMAS IR MŪSŲ 
KRAŠTO SAUGUMAS

Pačių didžiųjų ir svarbiųjų Kongreso tikslų tar- 
pažvelgti į šių dienų gyvenimo įvykius, juos

Šiomis dienomis garsus Sovietų Rusijos špio
nažo išvilkimas aikštėn susirišo ir su jų šalies 
dviem mokytojais, kurie atsisakė grįžti į “rojų”. 
O kaip Kremliaus agentai ir norėjo bet kokiu bū
du juos išsiųsti. Štai jaunųjų būrelis Baltgudžių 
Tolstojaus vardu nuosavybės ūkyje, arti Nyack, 
New York, iškelia Jung. Valstybių žvaigždėtąją, 
kuriai jie pareiškia savo ištikimybę. Iš čia pat 
buvo “išlaisvinta” rusų mokytoja Mrs. Oksana 
Stepanovna Kosenkina. Ją “išlaisvino” ir išsivežė 
Sovietų General Konsulas Jacob M. Lomakin su 
dviem pagelbininkais ir nusigabeno į konsulatą. 
Iš ten Mrs. O. S. Kosenkina iššoko iš trečio aukš
to ir dabartiniu laiku randasi ligoninėje.

TREMTINIAMS ATVYKTI 
PAKAKS GARANTUOTI BUTĄ 

IR PAŽADĖTI SURASTI 
DARBĄ

pe bus
tinkamai įvertinti, suprasti. Tai padarius, be abejo-į Tremtiniams vežti jau

(Pradžia 1-me puslapy]) 
vadų, sakysime, Atlanto Čarte- 
rio signatarų.

•

Liaudies pasakojimuose pa
sakojama apie žydelį, užsigal
vojusį apie alaus dirbimą. Žy
delis sakęs: “Mįsliju, mįsliju į 
ko tą alį deda. Atsiminiau, kad 
vondenio”.

Jei didžiųjų tautų vadai bū
tų turėję to žydelio išmanymą, 
tai jie būtų atsiminę, ko reikia 
tveriančiai taikai. Jie būtų at
siminę, kad reikia teisingumo 
ir lygybės visoms tautoms, di
delėms ir mažoms. Tveriančios 
taikos rūmai tegali būti pasta
tyti ant teisingumo ir lygybės 
pamatų. Kas dabar kalba apie 
tokių rūmų statymą ant tokių 
pamatų?

VVashington 
The Christian 
Monitor atstovo 
mu, Jung. Valstijij vy- Šis Hiss’o prisipažini- 
riausybė rimtai svarsto a- mas laikomas labai svar- 
pie pareikalavimą, kad biu šioje šnipijados bylo- 
Rusija atsiimtų savo kon- je.
sulą New Yorke Jacob Lo- Chambers, dabar ‘Times’ 
makiną, arba kitaip sa- žurnalo vyriausias redak- 
kant jį išvyti iš šios ša- torius, prisipažino buvęs 
lies, kaipo nepageidauja- komunistu ir jie Washing- 

tone Roosevelto adminis
tracijos pradžioje buvo 
sudarę komunistų elito 
būrelį su tikslu įstatyti 
komunistus, bei jų ben
drakeleivius į svarbias 
valdiškas pozicijas. Jis 
liudijo Prieš Amerikoni- 
nės V.T. Kom. apklausinė
jime, kad Alger Hiss bu
vęs vienas iš to komunis
tų elito būrelio. Hiss gi 
griežtai užginčijo prieš tą 
patį komitetą, kad jis ne
sąs ir nėra buvęs komu
nistu ir Chamberso visai 
nepažįstąs ir nepažinęs. 
Suvestas akis akin jis pri
sipažino pažinęs jį, ne tik 
pažinęs, bet ir savo kam
barį jam išnuomavęs, tik 
jis jį pažinęs kaipo 
George Crossley. Cham
bers gi užginčina, kad jis 
tokio vardo nevartojęs, 
tik tais laikais jis buvo 
žinomas kaipo Carl. Tai 
buvęs komunistų partijos 
jam paskirtas vardas.

Komitetas, po darbo 
pertraukos, yra pasiryžęs 
prieiti prie galutinos išva
dos, kuris iš juodviejų 
meluoja. Tą suradus pa
traukti kaltąjį atsakomy
bėn už melavimą po prie
saika.

mą asmenį — persona non 
grata. Kartais gali narei- ! 

~’kalauti kad ir patį amba-į 
sodarių Panyushkin pasi-Į 
įimtų atgal, tik pstarasis 
! turįs daugiau dįplomati- 
! nės neliečiamybės teisių. 
Bet Lomakino elgesys 

į mokytojos Kosenkinos at
žvilgiu esąs nesutaikomas 
Įsu šios šalies įstatymais. 
! Sulig jo paties prisipaži
nimu, jis pats šią mokyto
ją iš Reed farmos “išgel
bėjęs” jėga. Bet sulig iš
šokusios per langą iš kon
sulato mokytojos ir jai 
pagelbėjusių pasislėpti to
je farmoje tvirtinimu tai 
buvo padalyta prieš jos 
norą. Toks “gelbėjimas” 
šioje šaly laikomas “kid- 
naping” bei jėga pagrobi
mas žmogaus ir laikomas 
kriminaliu prasižengimu. 
Už tai konsulas Lomakin 
gali būti policijos pa
trauktas atsakomybėn. 
Tik nenorima iš jo pada
ryti komunistams “kanki
nį” ir laukiama, kad Rusi
ja pati jį pasiimtų atgal 
ir tuomi pati prisipažintų, 
kad teisybė yra Amerikos 
policijos įrodymuose ir 
Kosenkinos pareiškimuo
se, o ne Lomakino, Pany- 
ushkino ir Molotovo, ku
rie yra kaip tik priešingi 
žinomiems faktams.

v •

v •

Amerikos hoteliuose nėra 
kambarių No. 13. Tas parodo, 
kaip daug dar yra prietaringų 
žmonių. Kad to prietaro ir ki
tų prietarų galią mažinti, tai 
New Yorko muziejuje suruošta 
prietarų paroda. Kad įspūdin
giau viską suruošti, tai į rengi
mo komisiją paimta 13 narių, 
parodą tęsta 13 dienų, parodą 
atidaryta juodajame penkta
dienyje, tai yra 13-toje šio mė
nesio dienoje, kuri įpuolė penk
tadienį.

Ne pro šalį naikinti tokius 
prietarus. Bet galų gale tokie 
prietarai yra mažmožis. Kodėl 
muziejininkams nepareina į 
galvą vaizduoti tokius tautų 
vadų prietarus, kurie gręsia šių 
laikų civilizaciją nuvaryti į mu
ziejų. Kodėl nesuruošti parodą 
atvaizdavimui, kas ir kaip tai 
daro. Reiktų atvaizduoti fašis
tų ir nacių teismus ir korimus 
ir greta to parodyti, kaip gar
binami komunistai, kurie pasi
rodė daug ankščiau ir su daug 
baisesnėmis barbarybėmis, ku
rios tebetęsiamos ir kurios 
ruošia šių laikų civilizacijai ka
pus. P.G.

Pagal DP įsileidimo į- 
, į Ameriką at

vykti gali tik tremtiniai 
-- - - - - , Aus

trijoje ir Italijoje pirm 
1945 m. gruodi. - Decem- 
ber 22 d.

Jau išvykusieji į Angli
ją, Kanadą, Australiją, 
Pietų Ameriką ar kitas 
valstybes, naujuoju įsta
tymu negali pasinaudoti, 
nes šis įstatymas praves
tas Specialiai tremtiniams 
iš Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos išvežti.

Atvykstančiųjų 40 nuo
šimčių turi būti iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir 
rytinės Lenkijos, už Kur- 
zono linijos.

Prūsų lietuviai ir klai
pėdiečiai, kurie pabėgo ar 
buvo išvežti į Vokietiją ar 
Austriją, turi teisę į A- 
meriką atvykti Vokietijos 
kvota.

30 nuošimčių atvyksian- 
čiųjų turi būti ūkininkai, 
dirbę žemės ūky ir norį 
žemės ūkyje dirbti. To
liau seka namų ruošos 
darbininkai, žmonės mok
slo įstaigoms, statybinin
kai ir būtiniems darbams 
reikalingi asmenys.

Pirmenybė teikiama at
vykstantiems pas gimi
nes, iki trečiosios kartos.

Grąžinda m i formas 
BALF-ui, nesiųskite apli
kacijų kitoms panašioms 
organizacijoms, kad nebū
tų dublikavimosi.
United Lithuanian ReHrf Fnnd 

of Ameriea, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonai: 

EVergreen 7-1422 ir 
EVergreen 7-1423

nės, būsime priversti prapažinti, kad daugelis tarp- paskirti 6 laivai. Tuoj bus statymą, 
tautinių ir vietinių įvykių gresia pavojum viso pašau- 11. Pirmieji laivai su "‘ _ 
lio, neišskiriant ir Anperikęęs, laisvam ir nepriklauso- tremtiniais atplauks rug- gyvenę Vokietijoje, 
mam gyvenimui, gresia pavojum ir Katalikų Bažny- sėjo mėn. pabaigoj.
ciai. .... . Kongreso pravestajam

Būdami katalikais, būdami Amerikos gyvento- p)P įstatymui vykdyti

jėgomis įsikinkyti į darbą ginti savo Bažnyčią ir stip- misija rugsėjo 13 d. pri- 
rinti savo krašto saugumą. ' saikinta ir oficialiai pra-

Iš to, ką mes čia ir trumpai pasakome, nesunku dėjo eiti pareigas.

jais, mes laikysime savo šventa pareiga visomis savo(ppo^idento paskirtoji ko* 
-i3orr\rr»ic’ ici Izin lzxrt i i darko orinti T^ažnvrisa ir stin-_____ -«o j . •

bus įsivaizduoti, kaip svarbiems uždaviniams yra 
šaukiamas Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas.

PROGRAMA

ty Vadai Bus Tel-

Mfrė Sporto Kandus
New York, N. Y.—Rug

piūčio 16 dieną mirė įžy
mus sportininkas George 
Herman Ruth (Babe 
Ruth), 53 metų amžiaus, 
nuo vėžio ligos gerklėje.

Velionis buvo pašarvo
tas Yankee Stadium’e 
New Yorke. Šermenyse 
dalyvavo apie 150,000 
žmonių. Įžymusis sporti
ninkas “Babe” Ruth buvo 
žinomas visame pasauly
je. Jis labiausia buvo my
limas jaunimo, su kuriais 
jis visą laiką žaidė base- 
ball, juos lavino.

Taigi 
miausio 
baseball’ininko.

Palaidotas iškilmingai 
trečiadienį, rugpiūčio 19 
d. iš Šv. Patriko katedros 
New Yorke, dalyvaujant 
J. E. Kardinolui Spelma- 
n’ui.

Nebegrįžta Atletai
New York — Kaip jau 

žinoma, komunistų vadai 
— William Z. Foster, Eu
gene Dennis, Benjamin J. 
Davis, Henry Winston, 
John Williamson, Robert 
Thompson, John Gatės, 
Gus Hali, Gilbert Green, 
Carl Winter, Irving Po- 
tash ir Jack Stachel buvo 
areštuoti ir apkaltinti už 
sąmokslą nuversti šio 
krašto valdžią jėga ir 
prievarta.

Visi kaltinamieji paleis
ti po penkių tūkstančių 
dolerių kaucija kiekvie
nas. Kaltinamieji pasi
samdė adv. Abraham Un- 
ger, kuris tuojau pareika
lavo, kad teismas atidėtų 
komunistų bylas po pre
zidentinių rinkimų, bū
tent, iki lapkričio 23 d., 
bet teisėjas Medin tą jo 
reikalavimą atmetė. Tei
sėjas Medin teismą nukė
lė iš rugpiūčio 23 d. į rug
sėjo 27. Vadinasi davė 
progą komunistų advoka
tui geriau prisiruošti. Tai
gi komunistai negali sa
kyti, kad Amerikoje nėra 
demokratijos. Jie čia gali 
ir advokatą pasirinkti ir 
liudininkus pasikviesti, 
ko jie visai negalėtų pa
daryti Rusijoje.

London — Keli Čekoslo
vakijos ir kitų šalių iš a- 
napus geležinės uždangos, 
atletai atsiųsti dalyvauti 
Pasaulinėj Olimpiadoj, at
sisakė grįžti atgal. Jie 
prašė Anglijos prieglau
dos. Daugelis atletų svar
sto tą pat padaryti. Jau
nuoliai atvykę iš “žemiš
ko rojaus” globojamų ša
lių ir pamatę kaip laisvai 
gyvena ir veikia žmonės 
demokratinėse šalyse ne
benori į savo pavergtas 
tėviškes begrįžti.

BALF Pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius, šalpos 
ir imigracijos reikalais

.—j ——Cleveland, 
’Ohio, Chicago, III., Wa- 
shington, D. C. ir kitose 
vietose, nuolat palaikė 
glaudų kontaktą su darbą 
pradedančiąja komisija, 
BALF Centru ir su BALF 
blankus pildančiaisiais as
menimis, komitetas ir ki
tais tremtinių imagracija 
susidomėjusiais, teikda
mas patarimus ir reko
mendacijas, tremtinių i- 
migracijos darbui grei
čiau ir sėkmingiau vyk- 

idyti.
Grįžęs į New Yorką 

BALF pirmininkas tuoj 
Į vėl kontaktavo tik pradė
jusią oficialiai savo pa
reigas eiti DP imigraci
jos komisiją. Jai nurodė 
sunkumus gauti darbui 
pažadus iš darbdavių, ku
rie atvyksiančiųjų būsimų 
darbininkų nėra matę.

Darbui pagreitinti su D. 
P. Komisija susitarta, kad 
pasižadant trem t i n i u i 
duoti butą ir pagelbėti 
jam surasti darbą — pa
kaks tik pasirašyt, blankų 
notarizuoti nereikės.

Senosioms blankoms pa
sibaigus nutarta Geltoną
ją Blanką panaikinti, ki
taip sakant, toje pačioje 
blankoje bus garantuoja
mas butas ir darbas.

Kurie .jau yra parūpinę 
Affidavitus, vistiek batui 
ir darbui garantijas pada
rykite. Dabar Affidavitų, 
ryšy su naujuoju DP įsta
tymu, nereikės pildyti.

Ja o u

Kongresas prasidės Šventąja Valanda 3 vai. poi lankydamasis 
piet (spalių mėn. 17 d.) švento Vardo Katedroje. Po 
pamaldų įvyks pirmasis Kongreso posėdis Švento! 
Vardo Katedros auditorijoj. Čia galės dalyvauti neri-. 
botas atstovų ir svečių skaičius.

Antroji — spalių mėn. 18 dieną pašvenčiama A- 
merikos Lietuvių R. K. Federacijos reikalams svars-į 
tyti. Posėdžiai bus Morrison viešbutyje. Juose suį 
sprendžiamu balsu galės dalyvauti tik tų organizaci-i 
jų. draugijų, kuopų ar klubų atstovai, kurie yra AL
RKF nariais. Todėl prašome sumokėti Federacijai 
metinį mokestį (SI metams nuo draugijų), kad visų 
draugijų atstovai per abi kongreso dienas galėtų būti 
pilnateisiai atstovai.

KAIP RENKAMI ATSTOVAI?
Laikantis ALRKF konstitucijos (XIV straipsnis, 

3 paragrafas), Kongresan siunčia delegatus: a) aps
kritis — 5; b) skyrius — 3; c) kuopa — 1; d) kuopos, 
turinčios virš 50 narių — 2: e) katalikiškų laikraščių 
redakcijos — 1; f) centralinių organizacijų centrai, 
turį iki 1,000 narių, — 1 (vieną) ir po vieną atstovą 
nuo kiekvieno sekančio 1,000 ir jo dalies, nemažesnės 
kaip 100. Atstovai turi turėti raštišką įgaliojimą.

Šiuomi ir kreipiamės į visas lietuvių katalikų or
ganizacijas ir draugijas prašydami rinkti savo atsto
vus ir juos siųsti į svarbųjį Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongresą.

KANDIDATŲ NOMINAVIMAS
Ta pačia proga primename ALRKF apskritims 

ir skyriams, kad nominuotų į ALRK Federacijos Cen
tro Valdybą po devynis kandidatus ir jų vardus ir ad
resus tuoj pasiųstų į ALRKF Sekretarijatą. Iš aps
kričių ir skyrių nominuotųjų kandidatų Kongresas 
slaptu balsavimu išrinks naują mūsų veikimo centro 
— Federacijos valdybą.

— Antanas F. Kneižys, 
ALRKF Pirmininkas
— Lenordas šimutis, 

Sekretorius.
P. S. Visais Kongreso reikalais prašome kreiptis 

į ALRKF sekretarijatą ir Kongreso Rengimo Komite
tą — 2334 S. Oakley Avė., Chicago 8. III.

I

i-

netekome įžy- 
sportininko —

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas 

Dr. A. Maceina.

MlįlHnt Pižfcię
Chambers

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
įvyks tuojau po AL

RK Federacijos Kongre
so, būtent, antradienį, 
spalių 19 d. š. m., Chica
go, ni.

Washington, D. C. —
Buvęs aukštas Valstybės 
Departamento pareigū
nas, Alger Hiss prisipaži
no pažinęs Whittcher 
Chambers, kuomet jie bu
vo suvesti akis akin. Tik

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

ir 19 d.d. š. m. įvyks Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje Norwood, Mass.

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

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

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

LDS Centro Valdyba 
Kun. Pranas M. Juras, pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, sekretorius.
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SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly ___________ 85.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly ..........  $5.50
Foreign once per wetk yearly $3.50

Dėmesio Katalikiškoms
Mokykloms

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _______
Vieną kart savaitėje metams
Užsieny metams ............. .
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

JJJĮJ Bus pradėti nauji mokslo no darbininkais ir kovoto- 
$5.50 metai.

mokiniams
jams. Nauji rūpesčiai ir 
tėvams.

“Mūsų manymu, to rū- ir daugelį kitų kraštų, at- 
pesčio daugiausiai tėvai plėšė tikinčiųjų žmonių 
turėtų parodyti. Jie ture- vaikus nuo tėvų ir nuo ti- 
tų rūpintis ne tik tuo, kad kėjimo. Juos ten auklėja 
jų vaikai būtų gerai ap- būti ne žmonėmis, 

Mažai jau tekalbama apie santykius tarp Mas-j rengti ir sotūs, bet ir tuo, “dviko jais gyvuliais” 
kvos ir Belgrado, tačiau nereikia manyti, kad Jugo- į kokias mokyklas jie ei- totalinės 
slavija Kremliui neberūpi. Tiesa, Tito pareiškė Stali- na, kokie mokytojai juos liausiais vergais, 
nui savo ištikimybę ir norą ko geriausiai sugyventi1 moko. Katalikų tėvams! “Tasai ateistinis komu- 
su SSSR, bet Maskvai to neužtenka. Ji reikalauja ne .ypač neturi būti visvien, i nizmas savo piktus nagus 
tokio Tito atgailavimo. Jis turi asmeniškai atvykti įjar jų vaikai eis į bespal- tiesia ir į kitus kraštus. 
Maskvą, pasiteisinti ir nužemintai laukti ištarmės, i ves mokyklas, kur bijoma Jis nori, kad visur jauni- 
ar jam būt, ar žūt. Tito numato, kad jam teks žūt, ir, Dievo vardas paminėti, i mas būtų nuodijamas ko-

žinoma, į Maskvą nevyksta. Jis sakosi esąs ištikimas kur dažnai ateizmo sėklą' munizmu ir bedievybe,
komunizmo linijai ir tą jo nuomonę patvirtina pus- į jaunas širdis bandoma (Mat, tai tikriausias kelias 
milijonis gerai paruoštos kariuomenės. Toks savaran-' pasėti, ar į tas mokyklas, I prieiti prie tautos širdies, 
kiškas nusistatymas Kremliui labai nepatinka, Rusi- kuriose ir mokslas įgija-p 
jos diktatorius nusprendė, kad Tito tai antras Troc- mas ir vaikų karakterisl 
kis, ir kaip toks turi būt likviduotas. Jis sudaro pa- auklėjamas krikščioniš- 
vojų komunizmo progresui. Jo nusikaltimai ir gausūs kais pagrindais.
ir nedovanotini: įlauždamas geležinę uždangą, jis su-j 
kėlė baisų nedrausmingumo skandalą, kitoms paverg- katalikai negali skųstis, 
toms tautoms davė ko blogiausią pavyzdį ir, kas ar-'kad jie neturi kur savo

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Per Rumuniją Į Jugoslaviją

Nauji rūpesčiai jais prieš Dievą ir Jo 
ir mokyto- Bažnyčią.

“Ateistinis komunizmas, 
pavergęs Sovietų Rusiją

“Jei kas, tai Amerikos

bet 
ir 

valstybės ak-

kad ją pažeisti.

. i t 
ginį išauklėjimą, kuriam 
vėliau, deja, neliko ištiki
mi. Bet šitos religinės pa
žiūros juos tiek pakilnino, 
jog dabar garbingumą jie 
laiko priprasta žmogišką
ja dorybe. Juk neužlieja- 
[mos pievos irgi nekartą 
atrodo labai gražiai, nes 
jųjų podirvy, nors ir nie
kas to nežino, esti pakan
kamai požeminių upelių.

Šiandieninė visuomenė, 
TAI SVARBIAUSIA!” kad ‘r dažnai kitaip atro- jdo, nėra visiškai įsmetusi 
----  '2.----- --  _ _ I Dievą iš savo gyvenimo, 

i krikščio- 
metų

“Draugas” rašo: ,jų tėvų įtakos, užnuodyti
“Po keilų savaičių ir veliju širdis bedievizmo nuo- 

atsidarys mokyklų durys.’dais ir išauginti juos šėto-

Vertė A. Maceina.
“BŪTI GARBINGAM -

w •

“Kokiam tikėjimui pri-f Bet vidus? Bet siela? Du tūkstančiai 
klausysi ir bendrai, ar tu’ Bet mintys? Galop slapti’niškosios praeities 

taip persunkė visą gyve
nimą krikščioniškąja min
timi, jog slaptomis josios 
jėgomis minta net ir tas, 

į kuris mano 
Įgas ir be religijos. 
. nusileidus,

turėsi kokį tikėjimą, ar darbai? Apie tai pasaulis 
ne, — visa tai nesvarbu. 1 nieko nežino. Bet visaži- 
Svarbiausia — būti gar- nančio Dievo akis, kuri 
bingam. Ir to užtenka!” j regi ir slapčiausius daik- 

Taip dažnai išgirsi kai- tus' n®kartą. ma‘° P° ,ele- 
bant ‘To užtenka”, -sa- . ^paiuo-
koma. Prancūzų rašytojas ta“ drabužlals 
Segur į tai labai sąmojin
gai atsakė: “! 
užtenka, kad nepatektum 
ant kartuvių; bet to neuž- * 
tenka, kad patektum į į*8* 
dangaus karalystę”.

Bet aš nenorėčiau su ši- prasme tas yra garbingas 
tuo klausimu taip lengvai vyras, kas užmoka būti- 
apsidirbti, nors, kartais,'nas skolas, nėra sugauna-

esąs garbin-
Saulei 

nesutemsta 
išsklaidvti 

švie-
sai samoiin- Puvėsi4 >r nedorybių. Pa- staiga, nes išsklaii 
Žinoma to skaityk tik> ki* aPie šios spinduliai dar ilgai š 

rtšies dorovingumą para-'čia.
šė vienas žymus rašyto-- 
J—: “Šiandieninio doro
vingumo, arba geriau Eu
ropos beždžionių moralės

APSAUGA KATALIKŲ 
MOKYKLOSE

“Ateistinio komunizmo tokiai tuščiai kalbai at- mas meluojant, nepadaro 
agentai ir Amerikoje ne- remti pakaktų ir anų Se- viešų skandalų, savo vei-
snaudžia. Ir čia jie ver-

Tam į- 
Apie

Na, o jeigu 
tum garbingų 
be religijos, tad pasakyk: 
ko dėl to krikščionybė nu
stoja? Ar kas joje yra kil
nu ir didu? Visai ne! Tik 
kas yra nevertinga, pavir
šutiniška ir žema!

“Raskite tautą be religi-

jau ir ras- 
žmonių ir

gur’o žodžių. kime paiso baudžiamojo
Pirmiausia klausiu: jei- kodekso ir turi šiek tiek jos”, — pasakė anglų filo- 

------------ 2 tikrųjų tūtų vis mokslo” — ............  
santvarka,praneša spauda ir ra- tiek, kuriai religijai pri- nau). Tai ir viskas.

1“’ ......................... klausyti, tad kam būtų Iš-
valdžios už- ganytojui reikėję mokyti

troliuojamą, įterpiant į ją ir Vokietiją. Lenkai nenori savo mokyklų ir jas išlai- Į pusėtinai plačiai yra at- Dievą ir tam tikru būdu
Jį garbinti?

Toliau klausiu: “Svar
biausia būti garbingam”.
Gerai! Bet ar gali nereli-

šiaušia, siekia sudaryti Balkanų federaciją, kurios va-■ vaikų leisti mokytis. Be-įįįagj į mokyklas, 
du patsai nori būti. Tiesa, panašią federaciją sudary- sinaudodami šio krašto rodymų netrūksta, 
ti kol kas nevyksta, nes “federantai” negali pajudėti demokratine sartvarha,1 pr dIlcįa 
dėl laikinės Maskvos galybės; bet sėkla jau pasėta: garantuojančia laisvę vi-! dįjo tinklai, 
pavergtosios tautos nepritaria Maskvos planui suda- sose gyvenimo srityse,! “Viešųjų

gu iš tikrųjų būtų vis

ryti bendrą Europos federaciją, žinoma, Rusijos kon- katalikai pristeigė daug laikomų mokyklų durys žmones teisingai suprasti 
m q i io ir* T įnirai nATinpi oovm ivir^V^rlrlu ioa įeini._____— a* • _i _ a . a a-i 

nieko bendra su vokiečiais turėti, bulgarai raukosi, ko. Turima katalikiškos daros visokiems ‘izmams’. 
rumunai ir vengrai tik ginklu vos suvaldomi, o pa- pradžios mokyklos, vidų- joms nelengva ir nuo ko- 
vergtoj Rytų Vokietijoj kilo tokios dėl bado riaušės, rinės mokyklos, kolegijos, munizmo apsisaugoti, 
kad joms numalšinti prireikė keleto divizijų laukinių universitetai. Ir jei kata- j “Bet drąsiai galime tvir-

- — į įr tjnt^ kad katalikiškos'gingas žmogus būti gar- 
savo mokyklos nuo to yra ap- bingas?
J110” saugotos. JU mokytojai,} Nepagalvojęs atsakysi:

azijatų, kurių žvėriškumas Pabalti jos krašte parody- likai tėvai, žinodami 
tas, per šimtus metų iš žmonių atminties neišdils, galėdami, neleidžia 
Reiškia, vėl naujas tipiškas bolševistinis teroras, vaikų į katalikiškas

mokslo” (Walter Rathe- sofas Hume, — “ir jei to
kią rasite, būkite tikri. 

Visuomenei būtinai rei- kad * n^aug kuo ,sk|riasi 
kia garbingų žmonių. Bet.™ ^^ad be
tikrojo garbingumo gali-’ P’/ .tiesa.’ kad -ma rasti tik religingose P“™ *?!?!’.’'» visuomene 
žmonėse. Kam trūksta re-!^ ple8,kų gauJa ’f at' 
ligingumo, tam trūksta sklr° as”ens 
tos vidinės jėgos, kuri ,.
sunkiose gyvenimo būklė- ... ie
se galėtų jį išlaikyti gar- Pra.nes™“s a‘
binzumo kelvie Kad za- pie sayazudystes. Bet ne- 
lėtam būti teisingas ir są- 313“»eK_ime, jei šita Baisi 

kai prislegia'nuodeme dažnal š,an-

Visuomenei būtinai rei-

mas.

gvvemmas 
nebeįmano- 

skaitome

Taip, ir badu bemirštą gyventojai išdrįsta riaušes kyklas, jie ir klaidą daro ne tik kad savo mokslo “Žinoma, gali! Tik pažiū- įvVm bu
kelti. Kas juos įdrąsino? Nugi Tito pavyzdys. Ne. ir net savo religijai nusi- &akaa dėstyti yra gerai rėkite į ponus X ir Y. Aš žmipgas, die pasitaiko.-Juk gyveni-
Tas trockistas būtinai reikia likviduoti. kaista. ! prisirengę, bet jie yra iš- tikrai žinau, kad jie nie- sunkus medžiaginis skur- mag n_ra žaidimag

Bet kaip? Nuo Maskvos jis pertoli. Reikia prisi- [auklėti ir ištirti taip, kad kad neina į bažnyčią; iš- kad, būdamas teise- gunkaug darbo ir karčių
slinkti arčiau. Kokiu būdu? Nugi visas Balkanų vals- PIKTŲJŲ JĖGŲ !mPS nutikėti savo nažinties buvo tik Drieš W galėtum spręsti nesą- bandymų iaįkas ĮvairūsPIKTŲJŲ JĖGŲ 

PASTANGOS
“Tik aklas ir kurčias kykloms. Jų rūpestis — 

negali nematyti ir negir- išmokslinti ir išauklėti 
dėti, kas šiandien pašau- jaunuolius dorais, gerais 
lyje darosi. Visur eina ko- savo krašto piliečiais, 
va prieš tai, kas gera, do-! “Atsižvelgiant į tą visa, 
ra. Visur eina kova prieš katalikų tėvų šventa pa- 
Dievą. Visur dedamos di- reiga yra leisti savo vai- 
džiausios pastangos at-’kus į katalikiškas moky- 
plėšti vaikus nuo tikinčių-.klas”.

slinkti arčiau. Kokiu būdu? Nugi visas Balkanų vals
tybes įjungti į Rusijos Sovietų Sąjungą. Kitais žo
džiais, Balkanus padaryti Rusijos provincija. Pradėti 
nuo Rumunijos. Belgrade įvykusiam pasitarime dėl 
nustatymo Dunojaus neutralumo daug kalbėjo Rusi
jos naudai komisaras Višinskis. Viens drąsesniųjų de
legatų jį paklausė: prie ko gi čia Rusija? Juk Duno
jus jos sienų nepasiekia. Į tą klausimą Višinskis nu
tylėjo, bet mintyje jis jau turėjo paruoštą atsakymą: 
palaukit iki rudens, ir pamatysite, kad Dunojus plau
kia per Rusijos teritoriją. Kitais žodžiais, rudenį Ru
munija bus Rusijos provincija. Tačiau čia savaime 
kyla klausimas: koks gi čia skirtumas? Juk Rumuni- lus, kelia protestus, daro nemalonumų. O sykį jau 
ja ir dabar jau pavergta. Nebent tik skirtumas varde: [ provincija — kas kam galvoj? Juk Rusija oficijaliai 
dabar neva valstybė, o paskui bus oblast arba guber- nesikiša į Texaso ar Californijos tvarkymą, 
nija. Tiesa, skirtumo de facto kaip ir nėra, bet de jure ~ ~ _
— neva teisėtumo atžvilgiu, pasaulio akių apdūmi-1 sigretinta prie to Trockučio — Tito. Apvaizda panau- 
mui, vis dėl to reikia sielotis, kaip čia pravedus rinki-' dos didelį diktatorių nubausti mažam diktatoriukui, 
mų komediją, vis dėlto kiek skirtumo esama. Vakarų Paskui — ta pati Apvaizda ir didžiulį sutvarkys. Ar 
komisijos dar kartais tebesikiša į “valstybes” reika-*gi jau būtume pamiršę Hitlerio likimą? K.

.mes galime patikėti savo 
' vaikus jų vedamoms mo-

t

pažinties buvo tik prieš 
jungtuves. Bet argi jie nė
ra garbingi žmonės? 
Jiems nieko negalima pri
kišti!”

Bet giliau patyrinėjęs.

lliškai, kad, būdamas mo- 
kytojas, galėtum visus sa
vo mokinius teisingai į- 
vertinti, — tam visam rei
kia tikrai gilaus religinio

likimo smūgiai dažnai pri
slegia mūsų sielą, ir vie
nintelė tuomet mūsų vil
tis, vienintelis suramini
mas ir pagalba yra tikėji
mas į Dievą, tikėjimas, 
kad šis gyvenimas yra tik 
pereinamoji stotis į kitą 
gyvenimą, kad tai yra iš- 

. ______  ____ ir
“kas bus ištvermingas li-

Po Rumunijos seks Bulgarija, ir tuomet bus pri-

jau kitaip galvosi. Kad gyvenimo Todėl teisingai 
yra “garbingų ponų", ku. i galvojo Platonas neda
riems deja, nerūpi religi-ima3: . Kas griauna religi
ja, kas galėtų tai neigti? » ™TU
Bet arčiau pasižiūrėjęs ir " ———— 
panagrinėjęs, ką jie laiko 
“garbingumu” ir “poniš
kumu”, pamatysi, kad jų 
garbingumą sudaro virši- 
nių mandagumo formų 
užlaikymas ir pastangos mas remiasi religija, nors, dėl, jei netekę tikėjimo 
nenusikalsti baudžiamie-, galimas daiktas, jie ir pa- žmonės išsilaisvinimo nuo 
siems valstybės įstaty-4tys to nežino. Būdami gyvenimo smūgių ieško 
mams. vaikai, jie gavo gerą reli- revolverio šūvyje.

t

bendruomenės pamatus”. a \ Jr 1 tvermes ir darbo laikas i
O jei vis dėlto matai 

garbingų, tvirtabūdžių gi mirties, tas laimės gy- 
žmonių, kurie tavo nuo- venimo vainiką”. Be šito- 
mone nėra religingi, tai I" 
žinok, kad ir jų garbingu- venti, ir nesistebėkime to-

kio tikėjimo negalima gy-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

29.
Komisaras ir Čekistas

Įdomu, kaip juodu galėjo tampriai susibi- 
čiuliuoti. Kirša buvo lietuvis, vos kūdikiu į 
Rusiją išgabentas. Atskirtas nuo tėvų, auk
lėjamas komunistinėj aplinkoj, jis buvo vi
siškai subolševikėjęs. Lietuvišku sąžiningu
mu eidamas komjaunuolio pareigas, Kirša 
iškilo į komisarus. Atsiųstas į Lietuvą, jis 
pradėjo blaiviau dairytis, galvoti ir galų ga
le padarė savo išvadas, kurios neišėjo So
vietų naudai. Palaipsniui Kirša visiškai at- 
lietuvėjo. Mesti tarnybą ir eiti pas partiza
nus jis dar nebuvo pasiryžęs, beti jautė, kad 
jeigu įvyktų koks įtarinėjimas ar nemalo
nus sukrėtimas, jo su partizanais susijungi
mas būtų užtikrintas. Ir Savinas žadėjo eit 
su juo kartu.

Savinas buvo rusas, daug už Kiršą vyres
nis, dar pamenąs prieš - revoliucinius laikus 
ir galįs daryt palyginimą tarp dviejų laiko
tarpių. Jo palyginimas taip pat neišėjo So
vietų naudai. Revoliucijai įvykus, jis jau 
buvo bebaigiąs gimnaziją. Turįs pastabų 
protą ir mėgstąs daug skaityti, jis labai

kritiškai žiūrėjo į bolševikų santvarką. Kad 
išvengtų likviduotės, Savinas priėmė pasiū
lymą įstoti į čeką. Tačiau į jį šnairuota ir 
tebešnairuojama. Mat, proto atžvilgiu čekis
tai jautėsi prieš jį tik nykštukais. Atsitikti
nai susipažino su Kirša, ir tarp jų užsimez
gė nuoširdus draugiškumas. Toks, rodos, 
keistas reiškinys visai nebuvo retenybė lie
tuvių su geresniais rusais santykiavime.

30.

Nuoširdus Pasikalbėjimas
Jų pokalbis dar nebaigtas. Iškelta toks 

gyvybinis klausimas, kad jis prašyte prašosi 
pilnai išgvildenamas. Šiuo kartu juodu susi
tiko miesto parke ir atsisėdo ant suolelio 
matomiausioje vietoje, ko toliausiai nuo 
krūmų, kad kas nepriselintų pasiklausyti. 
Taip saugiausia. Ir apsidraudžia nuo įtari
mo, kad juodu slapstosi, ir lengvai pastebi, 
kas ateina artyn. Gi kam gali atrodyt keis
ta, kad čekistas su komisaru draugiškai šne
kučiuojasi? Tai toks natūralūs reiškinys, 
kad visai netenka stebėtis. Kalbėjo Kirša.

— Zinai ką, Savka, man kažkas į ausį 
kužda, kad reikia kas nors pradėt. Perilgai 
stebime, svarstome ir — snaudžiame.

— Gal jūs, komisarai, snaudžiate, bet aš 
tai ne, — atsakė Savinas. — Bet — ką gi 
norėtum pradėt? Kuria kryptimi?

— Ot tie partizanai... Aš norėčiau su- 
graibstyt daugiau informacijų. Pirmiau jie

triukšmaudavo. Dabar kažkaip aptilo. Jūs, 
čekistai, gal daugiau apie juos girdite?

Savinas valandėlę patylėjo. Rankiojo min
tis, ar verčiau žodžius mintimis suformuluo
ti. Pagaliau tarė.

— Aš nežinau, ar jie jau taip aptilo. Gal 
ne tiek triukšmauja, ne tiek šoka muštis di
desniais būriais. Tai tiesa. Tačiau tai nereiš
kia, kad jie neveiktų. Jie veikia nematomai, 
nes turi svarbių priežasčių perdaug ne
triukšmauti. Nėra kur jiems rinktis gau
sesniais būriais. Didžiuma jų slėptuvių su- 
likviduota — ne visos, tol gražu ne. Bet vis 
dėlto jų kur kas mažiau. Ir kovotojų skai
čius nebe toks gausus. Kautynėse nuostolių 
būna, o iš kur juos papildys? Juk visa jūs 
tauta sistemačiai naikinama...

— Reiškia, beprasmis jų pasipriešinimas. 
Vilties kaip ir nebėr?

Savka vėl trupučiuką pagalvojo.
— Čia jau kitas klausimas. Ir į jį ne iš

syk atsakau — pagalvojimo reikalingas. Ta
čiau mūsų nuomonė jiems nesvarbi. Jie turi 
savo nuomonę, ir mums labai svarbu ją ži
noti. Jei neklystu, jie neturi nė mažiausios 
abejonės, kad galų gale laimės. Jie taupo 
savo jėgas ir labai gudriai naudojasi iš kvai
los, nedovanotinos okupantų klaidos.

— Šitaip. 0 kokia tai būtų klaida?
— Žinai ją ne praščiau už mane, tik dar 

neatspėji, apie kurią bolševikų klaidą aš kal
bu. Tų klaidų tiek daug...

— Na, tai greičiau ją išvardyk, nes iš tiek 
daugelio aš vis vien neatspėsiu.

— Atspėtum, jei stapteltum pagalvoti, nes 
ta klaida sveikam galvotojui pirmiausiai į 
akį krinta. Tai nusižengimas prieš sveiką 
protą; pakeitimas žmogaus proto beždžionių 
proteliu; žmogaus prigimties išprievartavi
mas. Tik pagalvok: ar pavergtos tautos taip 
atkakliai priešintųsi, jei bolševikai būtų 
bent pusiau žmonės? Jie gi yra pusiau žvė
rys ir pusiau kiaulės. Ir tai dar ne viskas. 
Žinai, kaip Rusijoj kalbėdavo apie carišką
ją armiją pirmojo karo metu? Tur būt ne
žinai, nes tais laikais dar nebuvai gimęs. 
Taigi sakydavo, kad rusų kareiviai kovoja 
kaip liūtai, kuriuos veda — nebe liūtai. Ne
norėta sakyti, kaip asilai, nes tai būtų dide
lis generolams įžeidimas. Tačiau visi supra
to, ką reiškia ne liūtai. Gi dabar taip išei
na: raudonarmiečiai plėšia kaip kiaulavil- 
kiai, kuriuos veda — cariški asilai. Tai du 
nešvarūs minusai. Matematikoj du minusai 
sudaro pliusą, bet bolševikiškam beprotna
my du minusai sudaro milžinišką špygą — 
Marksui, Leninui ir Stalinui!

Įsikarščiavęs Savinas nė nepastebėjo, kad 
kalba vis garsiau ir paskutinius žodžius rėk
te išrėkė. Atstokai sėdinti žmonių grupelė į 
jį pažvelgė ir skubotai pakilo eiti. Kirša 
stuktelėjo Savinui į alkūnę.

— Nešūkauk taip garsiai, Savka. Žiūrėk, 
kaip tie žmonės išsigandę bėga.
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GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONUOSE . *

______________  DARRlkiKKAS 
Generolas Jonas Černius Dalyvaus 

Conn. Valstijos Lietuvių Dienoj

n r NASHUA, N. H.
Rugpiūčio 12 d. Šv. Andrie

jaus parapijos salėje įvyko A. 
L. Tarybos skyriaus susirinki
mas. Plačiai kalbėta apie lietu
vius tremtinius ir jų įvažiavi
mą į šį kraštą. Kadangi nežino
ma kiek jų tikrai atvyks pas 
mus, tai palikta šis reikalas 
sekti ir kai bus reikalas gelbė
ti. (Dabar yra reikalas gelbėti. 
Reikia išpildyti blankas ir už
tikrinti butą ir darbą. Red.).

Nutarta ruošti laimės vaka
rą spalių 10 d. po pietų. Ruo
šimo darbas pavestas pp. M. 
Valauskienei, B. Mičiūnienei ir 
K. Savickienei.

Pereitą sekmadienį Šv. Kazi
miero parapijos gausus būrys 
parapijiečių buvo nuvykę į 
Kennebunkport. Maine, TT. 
Pranciškonų iškilmes. Apašta
lavimo Maldos draugijos pasi
darbavimu pripildytas didžiu
lis autobusas ekskursantais, o 
kiti vyko automobiliais.

Visi gėrėjosi iškilmėmis ir 
puikia TT. Pranciškonų nuosa
vybe. Taipgi dėkoja TT. Pran
ciškonams už malonų priėmimą 

ska-

I

Tą dieną visi keliai ir take
liai lai mumis veda į smagią ir 
linksmą gegužinę bei Lietuvių 
Dieną. M. Kvieslys.

BROCKTON. MASS.
A. t A.

TEKLE ŠVAG2DIENE
(Viačiūtė)

________u
• TAMOŠAITIS, Petras, iš 
Balnių km., Eržvilko vi., Tau
ragės ap.

TAMOŠIŪNAS,
Pailgio km., Leliūnų 
nos ap.

TAMULIS, 
dondvario vi., 

i TAUTKUS,

Vincas, iš
vi., Ute-

ir vaišes, šeimininkėms už 
nius valgius ir gėrimus.

Lankėsi Kennebunkport, Me.
Rugpiūčio 15 d. iš šios kolo

nijos buvo nuvykę automobi
liais pas TT. Pranciškonus ir 
dalyvavo pašventinimo iškil
mėse. Visi grįžo laimingai į na
mus pilni gražiausių 
TT. Pranciškonams 
sėkmingos ateities.

d. 
pa-

įspūdžių, 
linkime

Parapijos Piknikas
Sekmadienį, rugpiūčio 22 

įvyks antras Šv. Kazimiero 
rapijos piknikas Sokolo ūkyje.
Vieta graži ir visiems žinoma. 
Gros orkestras, vad. muzikui 
Jonui Tamulioniui. Bus ir dai
nų programa. Šeimininkės žada 
visus pavaišinti skaniais val
giais. Tai bus tikrai lietuviš- 

Pasimatysime
sekmadienį, rugpiūčio 22 d. So
kolo ūkyje.

kas piknikas.

26 metų 
Zdanytė. Darbininkų Piknikas

Sekmadienį, rugpiūčio 29 
įvyks LDS 65 kuopos piknikas 
Sokolo ūkyje. Kuopos pirm. 
Jonas Tamulionis ir rašt. Jonas 
Okulevičius. rengėjai, užtikrina

d.

Mirė
Rugpiūčio 13 d. po 

sirgimo mirė Aldona 
Liko dideliame nuliūdime tėve
liai, trys broliai ir trys seserys.

Rugpiūčio 14 d. staigiai mirė 
Ona Vidutienė, po antru vyru 
— Ignatavičienė. Liko didelia
me nuliūdime sūnus, duktė ir visiems linksmą pikniką. Kvie- 
žentas ir trys anūkai. Palaido- čia visus dalyvauti, 
ta su bažnytinėmis apeigomis 
Švč. Marijos kapinėse. Viešpa
tie, pasigailėk jų vėlių ir 
teik ramybę likusioms 
moms.

Generolas Jonas Černius
Kaip jau buvo minėta spau

doje, kad tradicijinėje trijų ap
skričių gegužinėje susilauksime 
aukštų ir garbingų svečių, taigi 
labai malonu pranešti visiems 
veikėjams, kurie savo koloni
jose taip energingai darbuoja
si. kad jau maloniai sutiko mū
sų gegužinėje dalyvauti Gene
rolas Jonas Černius ir pasa
kys kalbą. Antras svečias taip
gi atsilankys, tai Dr. Šmulkš
tys, kuris neseniai iš tremties 
yra atvykęs.

Kiekvienas lietuvis bei lietu
vaitė turėtų pasistengti daly
vauti šioje Lietuvių Dienoje.

Gegužinė įvyks gražiame pa
jūryje Sea Cliff Inn, kur gali
ma smagiai pasimaudyti, pasi
kaitinti saulutėje, pakvėpuoti 
tyru oru ir maloniai su drau
gais bei kaimynais pasivaišin
ti puošniam viešbutyje, kurį 
mums gerieji savininkai užlei
do dėl gegužinės dalyvių malo
numo ir patogumo. Bus gali- , pareigūnams 
ma smagiai pasišokti. 'nantis visą padėtį

Nagi, šv. Kazimiero parapi- i prašymas. Manyta, kad šis žy- 
jos choras energingai ruošiasi;gis bus skubus, vienok praėjo 
visus palinksminti su lietuvis-j jau keli pjėnesiai ir dar jokios 
komis dainelėmis. j žinutės nesulaukiame. Pamink-

Iš anksto visi pasižymėkite,; lo statymui yra sukelta aukų 
kad Gegužinė įvyks Sea Cliff 
Inn Cove St., Morris Cove, 
Conn., rugpiūčio - August 29 d. 
Reikia važiuoti Lighthouse ke
liu.

Rugp. 18 d. 10 vai. vakare 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Teklė Švagždienė, gyvenusi 94 

'Frankton Avė., Brockton, 
Mass. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Juozą, penkias dukte
ris ir vieną kūnų. Kūnas pa
šarvotas pas laidotuvių direk
torių — Yakavonis Funeral 
Home, 741 North Main St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 21 d. Visus kviečiame da
lyvauti josios šermenyse.

Nuliūdusi
švagždžiy šeima.

BROOKLYN, N. Y.
Iš Dariaus Girėno Paminklo 

Komiteto Veiklos

su- 
šei-

Rūpestingai Ruošiasi
Rugpiūčio 29 d. šios koloni

jos lietuviai labai rūpestingai 
ruoišasi vykti į trijų Conn. ap
skričių išvažiavimą — pikniką,
kuris įvyks Sea Cliff Inn. New Augunaitė pergyveno 

va- ją. Jaučiasi neblogai, 
autobusais, jai greito pasveikimo 

rios sveikatos.

Tą pačią dieną įvyks Moterų 
Sąjungos Mass., N. H. ir Maine 
apskrities piknikas Aušros 
Vartų par. darže prie bažny
čios Sterling St.. VVorcester, 
Mass. Girdėjau, kad vietinės 58 
kuopos narės planuoja važiuo
ti.

Pastaruoju laiku šio komite
to vieša veikla kiek sumažėjo, 
nes norima prieiti prie pradėto 
darbo užbaigos, pastatyti pa
minklą Brooklyne pagerbimui 
didvyriško žygio mūsų lakūnų 
Dariaus ir Girėno. Bet vis ran
dasi priežaščiųą, kurios šį rei
kalą sulaiko.

Kaip jau buvo pranešta, ko
mitetas stengiasi gauti naują 
vietą dėl paminklo. Šiuo klausi
mu įteikta New Yorko miesto 

plačiai apibudi- 
raštiškas

Šiomis dienomis p.

Haven, Conn. Norintieji 
žiuoti specialiais 
kreipkitės pas p. B. Mičiūnie- 
nę. B. M. i

Virginija 
operaci- 
Linkime 
ir stip- 

E.P.S.

BRIDGEPORT, CONN.
kleb. kun.
perskaitė 
vyskupo 

rugpiūčio 29 die- laišką, raginantį klebonus ir 
parapijos bendrai visus

Worcester,'daugiausiai išpildyti blankų D.

Pereitą sekmadienį 
V. Kazlauskas

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolijos moti
niškas namas, Thatcher St., Brockton, Mass., kurio 
rezidencijoje rugsėjo 6 d. (Labor Day), š. m. įvyks 
didingas lietuvių suvažiavimas. Tai dienai yra pa
ruošta turininga programa. Kviečiami visi dalyvauti 
ir pasidžiaugti dar viena gražia lietuviška. įstaiga ir 
jos naudinga veikla.

ir su uždarbiais nuo pramogų 
viso arti $5.000.00.

Įsikūrus šiam Fondui 1939 
m. spalių mėn., nuo tos datos 
kas metai suruošiama lakūnų 
tragiško žuvimo atžymėjimas. 
Šįet rengiaas gražus bankietas 
ir šokiai pagerbimui Dariaus ir

užtikrinti darbą ir kambarius 
tiems, kurie atvyks iš tremties.
Taigi visi kviečiami į talką. į Girėno penkiolikos metų su- 
Ateikite ir išpildykite blankas.........
klebonijoje. Mūsų kunigai mie
lai pagelbės.

Vėliau bus šaukiamas masi
nis lietuvių susirinkimas. Atei
nantį sekmadienį klebonas apie

susirūpinti ko- • tai plačiau kalbės bažnyčio-
je. O.

kakties. Pramoga įvyks šešta
dienį, spalių 16 d. š. m. Piliečių 
klubo salėje. 280 Union Avė., 
Brooklyn. N. Y. 
pardavinėjami iš anksto, 
nuoširdžiai prašome draugijų 
ir pavienių asmenų jų įsigyti.

Korespondentas J. Š.

Bilietai bus 
tad

Klebonas kvietė visus stoti į

KVIETIMAS
ALRK Moterų Sąjungos, i 

Mass., Maine, ir New Hamp-' 
shire apskrities piknikas įvyks Hartfordo diecezijos 
sekmadienį,
ną. Aušros Vartų 
darže Sterling St., 
Mass. Kviečiame 13-tos kuopos‘P. žmonėms dėl įvažiavimo A- 
nares važiuoti į šį didelį pikni-'.merikon.
ką ir paremti šį parengimą.

Pikniko rengimo narės Wor-’šį svarbų darbą, ir tuojau pa- 
cester kuopų ir visų kuopų bus i skyrė kun. W. J. Pranckietį šio 
labai dėkingos už aukavimą ’ darbo pirmininku, o jam į pa- 
daiktų šiam piknikui. Šiuo rei-'galbą paskyrė A. Stanišauską. 
kalu prašome kreiptis pas 13- 
tos kuopos valdybą South Bos
ton, Mass.

A. Slaičifinienė,
pirmininkė.

BALF 8 skyriaus valdyba 
na į komisiją, būtent. A. 
maitis. J. Stanislauskas. 
Sapiega ir kiti.

Blankas reikia pildyti.

įei- 
Kli- 
Ag.

kad

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

JAKAITYTfiS, trys seserys, 
vi.,

GRABAUSKAS. Bronislovas,!
Smilgių km.. Kontaučių par., iš Dvarciškių km., Kidulių 

į Šakių ap.
JANKAUSKAS, Jonas, 

Krakių

r i e £
I

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA 
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina —$4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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iš
Plungės vi. *

GRIGUCIŪTES, Rožė Jonus-j
kienė, ir Uršulė Starcienė, iš Deveikiškių km., 
Punsko vi.. Suvalkų ap. i Kėdainių ap.

GRIGUTIS. Jurgis, Mikas ir' JANUŠAUSKAS, Kazimie- 
Stasys, iš Punsko vi., Suvalkų ras, iš Džiugų km., Eržvilko v., 
apskr.

GRIŠKAITES, dvi seserys, iš!
Pajūrio, Tauragės ap.

GRINEVIČIUS. Kazys, iš

iš
vi.,

Tauragės ap.
JANUŠKA. Bronius, iš Kre

kenavos m., Panevėžio ap.
JANUŠKEVIČIUS, Juozas, 

Juškonių km.. Šėtos vi.. Kedai- iš Steigvilų km., Žeimelio vi. 
nių ap. | JEGELEVICIŪTE, Liuda,

GRYBAUSKAITE. Irena, iš-!kuri esanti atvykusi Amerikon 
vykusi iš Kauno, kur dirbo ge-’1947 metais pas seserį, 
ležinkelio stotyje. j JONUŠKIENE - Grigučiūtė,

GURECKAS, Adomas, sū- Rožė, iš Punsko vi., Suvalkų a. 
nūs Adomo, gimęs Amerikoje,' JUOZAPAVIČIUS, Jonas ir 
tėvas iš Telšių ap. j Juozas, iš Vilkaviškio ap., Jo-

GURECKAS, Juozas, Petras no sūnus Algirdas ir kiti ju- 
ir kiti broliai ir seserys, vai-.dviejų vaikai, 
kai Juozo, iš Telšių ap.

GUTAUSKAS,
Vaitkūnų km., Leliūnų vi., U- 
tenos ap.

ILGūNAITE, iš Kėdainių ap., 
turi seseris čičinskienę ir Ku
liešienę.

JANKAUSKIENE - Rasimy- 
tė, Kazė, iš Šiluvos.

KAIRAITIS, Stasys, iš Gar
liavos vi.

KALVAITYTE - Sitkūvienė, 
Elena ir vyras Juozas, Sitkus.

KAPTAIN, August.
KATULIS, Stasys, iš Seme

liškių vi., Trakų ap.
KAUNELIS, iš Satarečiaus 

cm., Užpalių vi., Utenos ap.
KAŽDAILEVICIUS, Anta

nas, iš Telšių vi.
KNYBURYS, Juozas, iš Kaz- 

ų km., Aluntos vi., Utenos a.
KOLVAITIS, iš Vilkijos m., 

Kauno ap.
KUISYTE, Domicėlė, iš Vai

notų vi.
KULIEŠA, Boleslovas, iš 

Svėdasų vi., Utenos ap.
KUNDRAT, Anna, iš

p., Kretingos ap.
KUNICKAS, Antanas, 

vardas, sūnūs Zigmo.
KURSCH, Eduard, iš 

cos km., Vilkaviškio ap., , 
Milwaukee.

KUŠLEVICIUS, Juozas ir į 
Vincas. j

KVEDARAS, Domininkas, iš 
Paliūnų km., Veisėjų vi., Seinų 
apskr.

KVEDARĄVICIUS, Antanas 
ir sesuo Antanina, vaikai To
mo, iš Seirijų vi., Alytaus.

LAURINCIUS - Macikaitė, 
Marcijona, iš Švėkšnos, vyras 
Izidorius ir duktė Marcikė.

LEKAS, Jonas, iš Pajavonio 
vi., Vilkaviškio ap.

LEMINSKAS, Mateušas, iš 
Pilviškių, Vilkaviškio ap.

LENKAUSKAS, Henrikas, 
sūnus Vlado, tremtinys studen
tas, prašo atsiliepti giminai
čius ar šiaip geradarius, norin
čius jam padėti.

LIAUDINSKAS, trys broliai 
Karolinos Vainorienės, iš Kre
tingos ap.

LUKOŠAITE, Uršulė, iš Pa
jūrio vi., Tauragės ap.

MACIKAITĖ - Laurinčius, 
Marcijona iš Švėkšnos, vyras 
Izidorius ir duktė Marcikė.

MAČIULIS, Izidorius, iš Ne
rių km., Eržvilko vi., Tauragės 
apskr.

MARTUSEVICIUS, Antanas, 
iš Gringalių km., Krekenavos 
vi., Panevėžio ap.

i MASIONIS, Jonas, sūnus Jo- 
, kubo.

MATELIONIS. brolis Petro.
MEŠKAUSKAS, Juozas

, sesuo Julė, ištekėjusi, 
nykščių vi., Utenos ap.

MONKEVIČIUS, Antanas, iš
I

Pumpėnų vi., Panevėžio ap.
, NARUTAVIČIUS, Boleslo

vas, iš Grinkiškio, Kėdainių a.

Vilkių

ir Ed-

Svetli-
gyv.

RAČIŪNAITĖS, Matilda, Ci
ną ir Pranciška, iš Prancka- 
budžio km., Naumiesčio vi., 
Sakių ap.

RAKAUSKAITE, Veronika, 
iš Kvesų km., Vilkijos vi.

RAKAUSKAS, Jonas, iš Vil
kijos vi., Kauno ap., Ruckūnų 
kaimo.

RAMONAS, Feliksas.
RASIMYTE - Jankauskienė, 

Kaze, iš Šiluvos.
ŠABONAITE - Veličkienė, 

Antosė, iš Raudondvario vi.
SALTUONAS, Antanas, iš 

Mažeikių ap.
ŠALUGYTE - Stankūnienė, 

Teodora, iš Vilkijos vi., ir duk
terys Elena ir Stefa.

SAMKEVICIUS, Jonas, iš 
Šeduvos vi., Margių, Panevėžio 
apskr.

ŠAPOKA (Chapako), našlė 
Adomo Šapokos, ir vaikai An
tanina ir Mykolas, kilę iš Ute- 

ir • nos.
j SAVOKAITIS, Juozas, iš 
Lankupenų km., Gražiškių vi., 
Vilkaviškio ap.

ŠČEGAUSKAS (Cegauskas), 
Antanas, išvykęs iš Šiaulių.

SHUTALTA, Joan, gim. A- 
merikoje.

SHUTALTIN, Petronela, iš 
Benoriškių, Tauragės ap., gyv. 
Milwaukee.

SINKEVIČIUS, Juozas, žmo
na Marė ir duktė Magdalena.

SITKUVIENE - Kalvaitytė, 
Elena, ir vyras Juozas Sitkus.

ŠKULTINAITYTE - Uogin- 
tienė, Paulina, iš Joniškėlio vi., 
Šiaulių ap.

STANKŪNIENE - Šalugytė, 
Teodora, iš Vilkijos vi., ir duk
terys Elena ir Stefa.

STARCIENE - Grigučiūtė, 
Uršulė, iš Punsko vi., Suvalkų 

■ apskr.
STAŠAITIS, Vladas, iš Sta

šaičių km., Šėtos vi., Kėdainių 
apskr.

TALALA, Adomas ir Ignas, 
iš Mailiūnų km., Siesikų vi., 
Ukmergės ap.

iš Rau- 
ap.

_________,_____ ir sesuo»
Johana Zelnienė - Vainauskie- 

! nė, iš Šiaulių ap.
TAUZENDFREUNDAITE - 

Timlerienė, Adelė, iš Rudami
nos vi., Seinų ap.

TIMLERIENE - Tauzend- 
freundaitė, Adelė, iš Rudami
nos vi., Seinų ap.

TITLUS, (Tetlus), Emiliis ir 
Richardas, gimė Amerikoje, tė
vai kilę iš Lietuvos, gyv. 
Brooklyne.

UNTULIS (Ontulis), Anta
nas, iš Ylakių vi., Mažeikių ap., 
Vabalių km.

UOGINTIENE - Škultinaity- 
tė, Paulina, iš Joniškėlio 
Šiaulių ap.

URBONAS, du broliai, iš 
jurio, Tauragės ap.

URBONAS, Ipolitas, iš 
dainių ap.

VAILIONYTE, Marijona, iš 
Paliūnų km., Veisėjų vi., Seinų 
apskr.

VAINAUSKIENE (Zelnienė) 
Tautkutė, Joana, iš Šiaulių ap.

VAITKIENE - Benaroraity- 
tė, Juze, iš Šakių ap.

VALAITIS, Jonas, 
deikienės, iš Alvito 
viskio ap.

VASILIAUSKAS.
iš Pelučių km., Velionos vi.

VELIČKIENE - Šabonaitė, 
Antosė iš Raudondvario vi.

VIČIENE - Adomaitytė, iš 
Žagarės, Šiaulių ap.

VITKUS, iš Malagių, Kretin
gos ap.

VITKUS, Karolis, tremtinys, 
prašo atsiliepti gimines ir 
draugus kilusius iš Vevirzėnų 
ir Andriejavo vi., Kretingos ap.

VYŠNIAUSKAITE, Anele, 
iš Gudelių km., Vilkaviškio ap.

VYŠNIAUSKAS, Jonas, ir 
Jurgis, sūnūs Kosto, iš Panevė
žio ap.

2EBUOLIS, Petras iš Nau
jasodžio km., Debeikių vi.. Ute
nos ap.. gyvenęs 3908 Polk St., 
N. E., Minneapolis, Minnesota.

ZELNIENE (Vainauskienė) - 
Tautkutė, Joana, iš Šiaulių a.

ŽUKAS, Anupras su šeima. 
ZVICEVICIENE - Ilgūnaitė, 

iš Šėtos vi., Kėdainių ap.
ŽVIGAITYTE, Ole, gimusi 

Amerikoje, gyvenusi Radviliš
kio vi., Šiaulių ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

Pranas, 
Kauno
Vladas

Vi.,

Pa-

Ke-

brolis Me- 
vl., Vilka-

Antanas,

I

• Gied-JUOZAPAVIČIŪTE
Antanas, iš raitienė, Joana, iš Žaliosios v., 

Vilkaviškio ap.
JURGAITIS, Jonas ir Leo

nas, iš Domontų km., Šiaulių v. 
JUŠKEVIČIUS, Jonas, sūn. 

Jono ir Julijonos Viltakytės.
KACIENAS, Juozas, iš Lei- 

ipalingio vi.

NAUJOKAS, Mikas, iš Ą-;
žuolynės km., Tauragės ap.

OGIANSKAS. Juozas, iš Pa-
verpėnų dv., Kelmės vi., Rasei-
nių ap.

ONTULIS (Untulis), Anta-
nas, iš Ylakių vi., Mažeikių a.,' 
Vabalių km.

ORDINIENE - Eigelytė, Ci
ną, iš Utenos vi., ir vyras Or
dinas, Vladas, iš Kauno ap.

PALIULIS, Petras.
PAŠKEVIČIUS, Antanas, 

Jonas, Juozas, Veronika, iš 
Satarečiaus km., Utenos ap.

PAULAUSKIENE, Antanina. 
PŪTIS, Motiejus, iš Onuškio 

vi., Trakų ap.

I

Prieš kurį laiką buvo pasiekusios žinios, kad 
Sovietų Rusijos raudonieji Berlyne areštavo Va
karinių valstybių pusėje tarnavusius policininkus, 
kurie turėjo savo namus rusų zonoje. Tuo reika
lu tariasi šie du Berlyno aukštieji vadai: Dr. Jo- 
hannes Sturm (dešinėj), naujas policijos viršinin
kas ir Berlyno mayoras Ernst Reuter. Jų abiejų 
Maskvos raudonieji nepripažįsta tarnyboje.



Penktadienis, Rugp. 20, 1948

KELIONE Į SIBIRU
— Atsimenu, kad Lenin

grado kalėjime, NKVD 
komendanto kambaryje 
buvo išrašytas šūkis “Ge
riau yra areštuoti dešimtį 
nekaltų žmonių, kaip pa
likti laisvą vieną krimina
listą”, — taip savo atsi
minimus pradeda Vladi
miras Petrov. Jisai yra 
išaugęs Rusijoje. 1935 
metais buvo studentu Le
ningrado Inžinerijos Ins
titute. Tada Rusijoje bu
vo valymo metai. Į jį nu
sižiūrėjo NKVD agentė.

v •

— Kaip pačius rusus veža į ištrėmimą. — Pa
lapinėse tolimoje šiaurėje. Alpstančius nuo 
pervargimo vergus šaudydavo. — Valgė nu
gaišusius arklius. — Sovietų auksas kruvinas.

"Aš pabėgau iš aukso kasyklų
BAftBlRtNKAŠ

vas pakliuvo į ledus. Visi 
areštuotieji dabar suvary
ti į laivo apačią, miegojo 
ant medinių narų, per ke
turias eiles sustatytų ant 
kit kito. Jie buvo taip 
suspausti, kad negalėjo 
nei sėdėti išsitiesę, nei 
vaikščioti. Kad apsidraus
tų nuo areštuotųjų sukili
mo, koridorius dieną nak
tį patruliavo ginkluoti 
sargybiniai. Ant laivo 
viršaus buvo įrengti kul
kosvaidžiai, o ugniagesių 
pompos buvo paruoštos
aplieti šaltu vandeniu, jei 

B pavydo ‘ji‘slapta“ padž- kiltų maištas ant laivo’

... j
• .2^4 't ■■ '.'j

5

jo į jo kambarį knygų, 
kurios neleidžiamos skai
tyti sovietų piliečiams. 
Per kratą jas atrado, Pet
rovą pasodino į kalėjimą, 
o paskiau išsiuntė į Sibi
rą.

Sukimšo juos į gyvuli
nius vagonus, po 60 žmo
nių į kiekvieną. Buvo šal
ta ir nebuvo jokio vėdini
mo. Miegojo ant plikų 
lentų. Nakčia į jų vagoną 
įmesdavo tiesiai ant pur
vinų grindų duonos ir sū
rios silkės. Patys areštuo
tieji turėjo tą skurdų 

• maistą susiieškoti ir 
grumdamiesi išsiskirstyti. 
Daugumą dienų jie pra
leido be lašo vandens. Ir 
taip kelionė tęsėsi 47 die
nas, kol jie pravažiavo 
6,500 mylių nuo Leningra
do iki Vladivostoko.

Traukinys į ištrėmimą 
vežė “liaudies priešus”

Taigi, pasirodo, kad ir 
pačius rusus taip pat 
žiauriai gabena, kaip ga
beno tremtinius lietuvius 
ar kitus.

BE JĖGŲ PASIEKIA 
AUKSO KASYKLAS

sutino,
— ir

Mrs. Oksana Stepanova Kosenkina, 52 m., 
kuri iššoko iš trečiojo Sov. Konsulato namų aukš
to ir sužeista buvo rusų konsulato valdininkų į- 
nešta atgal, bet pribuvęs policijos ambulansas 
nugabeno ją į ligoninę. Ji pareiškė, kad nenorinti 
turėti ir matyti jokio rusų valdininko, nes jie ją 
laikė kaip kalinę. Iškilo tarptautinis skandalas. 
Molotovas užsipuolė ant Jung. Valstybių valdžios, 
kad ją “kidnapino”, gi USA tą protestą atmetė ir 
davė teisę apsigyventi šioje šalyje, jeigu tik nori.

I

— Mano kojos 
rašo Petrovas, 
skausmas buvo nepakelia
mas. Iš draugų kalinių aš 
patyriau, kad esu susir
gęs škorbutu, turbūt dėl 
stokos reikiamo maisto 
traukinyje. Aš buvau taip 
nusilpęs, kad vos vos ga
lėjo iššliaužti į laivo pa

kai atvykome po 
plaukimo į Ma- 
Išlipęs nustojau 

apsiverčiau

smūgių. Skausmas jau 
man nieko nebereiškė.

ŠAUDO, KAM PARSI
NEŠĖ DUBENĮ

Kokios žiaurios buvo 
gyvenimo sąlygos gali pa
vaizduoti šis faktas:
— Vieną dieną į kalinių 

palapinę atėjęs pusgirtis 
NKVD karininkas atrado, 
kad kaliniai darbininkai, 
norėdami pamažu suval
gyti savo skurdų valgį, 
buvo parsinešę dubenis. 
Karininkas tuojau pradė
jo šaukti — kas pavogė 
tuos indus. Susekęs “kal
tininkus” NKVD karinin
kas ištraukė revolvelį ir 
pradėjęs šaudyti. Vienas 
vyras buvo nušautas vie
toje, kitas sužeistas. Aš 
pats, — rašo Petrovas, — 
buvau paliestas iškrypu-, 
sios kulptkos. Atsimenu,' 
kad truputį pavydėjau 
tam vyrui, kurs jau gulė
jo negyvas.

MASINIAI ŽUDYMAI
Pabėgti nebuvo kur — 

aplinkui tundros, neapgy
ventos. Išeiti į jas — tik
ra mirtis. Pajutę, kad kas 
pabėgo, bolševikai paleis
davo šunis, ir tie sudras
kydavo žmogų į gabalus, 
o jei ir nesugautų, pabė
gęs kalinys mirtų nuo ba
do ir šalčio.

Buvo masiniai “nusikal
tėlių” žudymai: po 20—30 
žmonių turėdavo išsikasti 
duobes, liepdavo nuimti 
drabužius, kuriuos atiduo
davo naujai atvežtiems 
kaliniams, ir kulkosvai
džiais išžudydavo.

Apie dešimtadalį visų 
kalinių tais metais 1___

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

RAKA8, Anicetas, iš šeme- 
niškių km., Anykščių vi.

RASIMAS (Gerasimavičius), * 
Viktoras, gimęs Amerikoje.

RAUDONAITIENE - Saka
lauskaitė, Bronė, gyvenusi Vir
balyje.

REINHARDT, Carl, ir duk
terys Elizabeth ir Ella.

RIMKUTE - Rudokienė, Ma
rijona, iš Bajorų km., Svėda
sų vi.

RUŠINSKY, nuo Smurgai- 
nių, Vilniaus ap.

ŠADREIKA, iš Ulbinų km.. 
Varėnos vi.

SAKALAUSKAITĖ - Raudo- 
naitienė, Irena, gyvenusi Vir
balyje.

ŠAKĖNAS, Jonas, iš Šilai- 
kių km., Debeikių vi.

ŠCENSNA, Antanas ir sesuo 
Mikenienė, Agota, iš Zapyškio, 
Kauno ap.

SCHWABE, Wilhelm, iš Ba
takių, Tauragės ap., ir žmona 
Hermannaitė, Emma.

ŠIUPŠINSKAS, Antanas, iš 
Stakliškių vi., Alytaus ap.

SKVARCINSKAS, Adomas, 
iš Zarasų.

STRAZDAS, Anicetas, iš • 
Starkakumpio km., Skiemonių 
vi.

ŠVTLPAITĖ - Navirauskienė. 
Magdalena, iš Griškabūdžio pa
rapijos, Šakių ap.

SZMYT, iš Lapių vi., Kauno 
I apskr.

TAMULEVIČIUS. Ferdinan
das, s. Motiejaus, iš Varėnos v.

TYMULA, Helen, iš Datnu- 
vos vi., Kėdainių ap.

URBONAVIČIUS, Jonas, iš
vyko iš Panevėžio 1924-25 m., 
gyv. Buenos Aires, Argentinoj. •

UŠČINOVIČ - Klimašauskai- 
tė, Ieva, iš Švenčionių ap., gyv. • 
Buenos Aires, Argentinoj.

VAGNERIENĖ - Vaigelytė, 
Johana, ir jos sesuo Matulevi
čienė, Adlyna, iš Kauno ap.

VAGNERIS, Otto, iš Kriukų, 
Šakių ap., išvyko iš Raudonės.

VAIGELYTĖS, Adlyna Ma
tulevičienė, ir Johana Vagne- 
rienė, iš Kauno ap.

VAIŠVILA, Juozapas ir My
kolas, iš Troškūnų, Panevėžio 
apskr.

VALASINAVIČIOTĖ, iš Mar
cinkonių.

VALAŠINSKAS, Jonas, iš 
Ukmergės.

VALINČIUS, Juozas ir Mi
kas, iš Jonavos vi., Praulių k.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
Consulate General of Lithuania

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

NARBUTAS, Jonu, iš Bajo-i 
rų km., Rokiškio ap.

NAVIRAUSKIENĖ - Švil- 
paitė, Magdalena, iš Griškabū
džio parap., Šakių ap.

• NORKCNIENĖ, Marė, ir jos 
vaikai Antanas, Augustina ir 
Petras. '

PARAKINAITĖ, Amale, iš 
Naumiesčio vi., Tauragės ap.

PATIEGA, Dovydas, iš Nau
miesčio vi., Tauragės ap.

PATIEGAITĖ - Albrechtie- 
nė, Anė, iŠ Naumiesčio vi., 
Tauragės ap.

PATIEGAITĖ, Marė, iš Nau
miesčio vi., Tauragės ap. 

PAULAUSKAS, 
Telšių, 

į PETKEVIČIUS, 
Į cento; jo motina 
Paplausko.

PETKEVIČIUS, 
Voiciekus, iš Vaiškūnų 
Gelvonų vi.

PETRAITIS, Bronislovas, 
arba jo vaikai.

PETRAITIS, Pranas, iš Kriu
kų, šakių ap., išvyko iš Raudo
nės.

PETRAITYTĖ - Matulaitie
nė, Antanina, iš Josvainių vi., 
Kėdainių ap.

PETRAUSKAS, Adomas, ir 
vaikai Alina, Edvardas, Juo
zas, ir Klimutė, gyveno Wilkes- 
Barre.

PETRONIS, Petras, iš Le
liūnų vi., Utenos ap.

PLIPLIS, Viktoras, iš Ky
bartų vi.

PONELAITIENĖ - Ditšmo- 
naitė, Marė, iš Varnaičių km., 
Batakių vi., Tauragės ap., ir į 

buvo v^ras P°nela'tis, Jonas, 
išžudyta ištrėmimo vietoję.
Dalstroj.

BAUDŽIAMOSIOS 
STOVYKLOS

Dažnai kalinius uždaro 
baudžiamąsias stovyk- 

Ten teduodama tik

v •

Adomas, iš

sūnus Vin- 
ištekėjo už

Julius ir
km.,

rį. Jie buvo taip išvargę, 
kad bevelijo pasilikti ver
čiau nevalgę. Darbas bai
gėsi šeštą ar septintą va
landą vakare, žiūrint ko
kios buvo sargybinių nuo
taikos. Silpni ir ligonys, 
kurie neįstengė 
jiems skirtosios kvotos, 
turėjo dirbti per naktį, o 
sekančią dieną vėl pasilik
ti prie darbo, negaudami 
maisto nei poilsio. Net ir 
tie, kurie savo normą į- 
vykdydavo retai gaudavo 
daugiau miego kaip pen
kias ar šešias valandas.
SUNKIAUSI DARBAI — 

RANKOMIS
Aukso kasyklos nuolat 

buvo rūkuose paskendu
sios. Žiemą 
gramdyti žemės 
iki tų sluoksnių, 
aukso klodai. Iš 
vo žemes su aukso prie
maišomis, iškeldavo jas į 
paviršių ir palikdavo iki 
pavasario. Kai žemė atšil
davo, paleisdavo srovę iš 
vandentiekio, kuriuo van
duo bėgdavo iš kalnų, ir 
indus su žeme rankomis 
supdavo, kol pasilikdavo 
aukso klodelis.

Kada kasyklų direkto
riumi liko Pavlovas, jisai 
nutarė ir žiemą plauti 
auksą. Žemė buvo atšildo- 
ma garu. Devyniasde- 
šimts procentų kasimo 
darbų buvo atliekama 
rankomis. Buvo tik kele
tas arklių išvežti purvui, 
pasilikusiam išp 1 o v u s 
auksą.

BAISIAI PERVARGĘ
— Arkliai dirbo mažiau 

ir buvo geriau maitinami 
kaip žmonės, bet ir jie re
tai ilgiau ištverdavo, kaip 
porą metų. Kai jie nu- 
gaišdavo, mes juos suval
gydavome, — rašo Petro
vas, toliau pastebėdamas:
— Dauguma mašinų, ku

rias mes vartodavome, 
buvo padaryta Amerikoje 
ir užmokėta tuo pačiu 
auksu, kurį mes iškasda- 
vome...

Savo išvargimą Petro
vas taip apibudina:
— Aš nebesi rūpinau 

daug, ar gyvensiu, ar mir
siu. Tik norėjau miego. 
Mano kūnas buvo taip su- 
styręs, kad aš jau ilgiau 

sargybinių

porcijos dažnai buvo sun
ku valgyti, nes maistas 
buvo sugedęs.
GYVENIMAS ŠIAURĖS 

STOVYKLOJE
Žiemą vasarą jie gyve

no drobės palapinėse, ku
rios buvo pakraunamos 
šakomis ir samanomis, 
kad vėjas netaip pūstų. 
Dažnai sienos būdavo ledu 
apšalusios. Vienintelis ap- 
sišildyų būdas buvo pačių 
kalinių pasidaryta kros
nis iš amerikoniškos ben
zino statinės. Kurui mal
kų kaliniai turėdavo eiti 
po darbo į mišką patyš 

Vadovaujančiu parsinešti. Po dvylikos 
darbo valandų kasyklose 
reikėjo eiti dvi ar daugiau 
mylių į miškus, nukirsti 
medžius, parsinešti juos 
ant savęs ir pakūrenti 
krosnį. Daugelio buvo nu
šalę rankų ir kojų pirštai. 
Gydytojų tinkamų nebu
vo. Jei kuris nušalo pirš
tus, daktaro pareigas ei
nantysis nupjaudavo, duo
davo keletą dienų poilsio 
ir vėl siųsdavo į darbą, į 
kasyklas.

Nuo šalčio, nuo alkio, 
nuo ligų, nuo išvargimo 
mirtingumas buvo kata
strofiškas. Vyrai, jėgoms 
išsekus, krisdavo prie 
darbo. Pavlovas, įtūžęs 
šaukdavo kad tai sabotaž- 
ninkai ir juos sušaudyda
vo. Kiekvieną rytą prieš 
pradedant darbą sargybi
niai skaitydavo sąrašą tų, 
kurie buvo pereitą naktį 
sušaudyti. 1938 metais 
vien Kolymoje žuvo net 
70,000 žmonių. Tačiau, kai 
tik esamieji vergai išmir
davo, garlaiviu buvo į jų 
vietą atvežami nauji kali
nių transportai. Tais me
tais buvo į Kolymą at
siųsta 120,000 naujų kali
nių.

LIGONYS, NEIšPILDĘ 
KVOTOS, DIRBO NAKTĮ

Darbo diena prasidėda
vo penktą valandą iš ryto. 
Tada juos tamsoje išvers
davo iš lovų. Visos dienos 
maistui gavę svarą duo
nos, stovėdavo eilėje pati
krinimui ir tada eidavo į 
kasyklas. Vidurdienį pa
leisdavo pietums valan
dai, bet kad gautų skur
džios putros jiems reikėjo 
eiti pėsčiomis atgal į lage- nebejaučiau

I

virsiu, 
savaitės 
gadaną. 
pusiausvyros, 
keletą kartų ir veidu par
kritau ant lentų. Mes pa
siekėme Kolymą...”

Petrovas pateko į aukso 
kasyklas, kur darbas bu-

profesorius ir moksliniu- vo atliekamas areštuotų- 
kus, — atsisakiusius dė-ijų, vergų. Vodnvoinonmn 
tis . kolektyvus ūkinin-j asmeniu tada tenai buvo 
kus, — politinius nusikal- į latvis Berzins, ir Petrovui 
X—i- 1___ •____•_____ 1’ i_______ •JvAnnionL’n rrnilfi rl oir! pasisekė gauti darbą raš

tinėje. Išdirbus 16 mėne
sių atsiuntė naują admi
nistracijos šefą, kruvinąjį 
Pavlovą ir tasai visus po
litinius kalinius, taigi ir

telius, kriminalistus 
žmogžudžius.

GARLAIVIU Į 
MAGADANĄ

— Jeigu kelioė trauki
nius buvo bloga, tai plau-į Petrovą, nusiuntė į aukso 
kimas garlaiviu nuo VIa-; kasyklas. Jų darbo dieną 
divostoko iki Magadano'žiauriai pT^-’- 
buvo tūkstantį kartų blo
gesnis, 
laisvę ištrūkęs Petrovas.

Juos gabeno tuo pačiu 
garlaiviu “

pailgino. Kali
niams nutraukė mokėjimą 
net tų mažų algelių, ku- 
riois jie kaikada galėdavo 
papirkti sargybnius. Buvo 

Džurma”, ku- įvestos aukštos darbo 
riuo kiek laiko anksčiau normos ir jeigu kas jų ne
buvo vežama 2,500 tokių išdirbdavo, tai 
pat darbo vergų, kurie vi- buvo žiauriai 
si mirė nuo šalčio, kai lai- mas. Net ir

rašo dabar į

maistas 
sumažina- 
gaunamos

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į kon vertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

•v •

išpildyti• v

turėdavo 
paviršių 

kur buvo 
čia imda-

PORCIKAITĖ - Goštautie- 
ne, Teodora, iš Kurklių 
Ukmergės ap. *•

POVILAITIS, Jonas, 
niškio, Šiaulių ap.

POVILAITIS, Tadeušas, 
Klopų km., Gasčiūnų 
Šiaulių ap.

PRANEVIČIUS, brolis Karo
lio, iš Babtų vi., Kauno ap.

PUCINSKIS, Ciprijonas, 
Šauklių km.

PUPLINSKAS, Jonas, 
Juozas, ir Puplinskaitė, Ona 
Kauno.

RADZEVIČIUS, iš Cerelių 
km.. Pagirio vi., Ukmergės ap.

RADZEVIČIŪTĖS, dvi sese- 
Bartnikaitie-

i 
las. 
kartą per dieną valgyti. 
Nakčiai atimami visi dra
bužiai, kad neišbėgtų, j
Grįžus iš darbo ir atida
vus drabužius bei autuvą, 
tekdavo kaliniams ba
siems eiti per ledą ir snie
gu i gyvenamas patalpas. 
Jeigu kalinys kur nors 
kiek nepaklausydavo jį Į
priversdavo išrengtą sto- rys Magdalenos 
vėti šaltyje, kol sargybi- į nės.
niai buvo patenkinti, kadi----------------
jau pakankamai nubaus-į ja atgabeno 
tas.

Petrovas, pasinaudoda
mas tamsa, įlipo į žemių 
gemtuvą, buvo apipiltas 
žeėmis ir iškėlus į viršų 
išverstas ant žemių krū
vos. Iš čia jisai slapta 
perbėgo į kitą lagerį, kur 
jau turėjo pažįstamų tarp 
pareigūnų, o iš čia jam 
pamažu pasisekė ištrūkti 
į laisvę. Jisai persikėlė į 
Ukrainą, kur jį radę vo
kiečiai paėmė į savo dar
bo stovyklą. Iš čia jisai 
pabėgo ir 1945 metais pa
siekė Italiją. Padedamas 
vieno rusų chorvedžio ji
sai 1947 metų pabaigoje 
pasiekė Ameriką ir dabar 
USA laikraščiuose apra
šinėja, kokią vergiją turi 
pakelti žmonės Rusijoje.

X

VERGAI RUSIJAI IŠKA
SA DAUG AUKSO

Jam teko dirbti prie dė
žių, į kurias pakuojamas 
Kolymoje iškastas auk
sas, kur gaunama apie 
% viso SSSR aukso. Iš vi
sų aplinkybių jisai ap
skaičiuoja, kad Rusija 
kasmet gauna aukso už a- 
pie $225,000,000, kai tuo 
tarpu USA aukso produk
cija yra apie $70,000,000. 
1946 metais Sovietų Rusi-

iš

vi.,

Jo-

iš
parap.,

iš

ir 
ir

buvo patenkinti, kadį--------------------------------
i ja aiįaiAnu į Ameriką 
Įdaug daugiau aukso negu 
'kas kitas, išskyrus Pietųkas kitas, išskyrus Pietų 
Afriką.
— Aš pats, — rašo Pet

rovas, — kasiau auksą iš 
sušalusios žemės ir ma
čiau kaip neįtikėtinai 
brangiai jisai sovietuose 
kaštuoja žmonių gyvybė
mis...i ________________ _______________

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

i Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

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 Rroadway, So. Boston 27, Mass.

e
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Jėzaus Nukryžiuoto Seserų Vienuolyno Pikniko 
Rengėjai Paruošė

SI ,000.00 Dovanomis
i 
I

fidd Day 

and

P
!

Į

IT’S A DATE!

Monday, Labor Day
September 6,1948

AT THE
Shters of Jesus Crudffed Ccnvent Grounds

Thatcher Street Brockton. Mass.
I

Šaunus Miesto Orkestras Patieks 
Gražų Koncertą

10 AM. — SOLEMN HIGH MASS — SERMON
an<i BENEDICTION.

Didingos Paminklinio Lietuvos
Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno 

Ir Koplyčios Pašventinimo 
Iškilmes

pa- 
čios nuomonės kaip toji senu
tė motinėlė.

JUOKTIS SVEIKA. — 
žmonės siekia linksmesnės 
landėlės — “good time”. 
sergantis žmogus 
surūgęs, nesimpatingas ir vis 
kuom nors nepatenkintas. Šia
me suvažiavime bus visi sveiki 
ir visi linksmi, nes programoje 

'yra paruošta net šeši atskiri 
ir ir originališki juokai. Rengi-' 

mo komisijos pirmininkas p.' 
Brocktono miesto 1 Bronius Bartkevičius sako: “ir|

Brockton, Mass. — Jėzaus mes. ar ir mes būsime tos į
Nukryžiuotojo Seselių Vienuo-į" 
lyno metinio suvažiavimo - pik-' 
niko rengimo komitetas paruo-j 
šė tos dienos dalyviams ir rė-j 
mėjams $1000.00 dovanomis. 
Kiekvienas atvykęs ir iš anksto 
įsigvjęs tų dovanų pažymėji
mus turės progą būti, jeigu lai
mė ir siekimai pakrypas ta kryp
timi. dalyviu anų viršminėtų 
nariu ir džiaugtis savo laime.

Antras labai įspūdingas 
sielą raminantis tos dienos nu
meris tai 
garsusis orkestras (ber.asL ku-i verkdamas turėsi juoktis”, nes 
ris atvyksta su savo visais įsi- tai toks gražus ir juokingas 
rengimais, kad duoti puikų dalykėlis, kuris išprašo iš kiek- 
koncertą. Tai bus tikrai meniš-'vieno malonią šypseną ir pada- 
lia valandėlė, kurioje galės ne- ro malonų ir mielą veidą. O 
vienas atsikvėpti ir su malo- kas to nenori turėti?! 
niais muzikos balsais nuskris- Įsivaizduokime, kad ir tokį; 
ti ten. kur jo siela ilgisi. Kas paradą: štai išsirikiuoja ilgiau- 
muzikos nemyli? Kiekvienas šia 
žmogus jaučia kažkokio sma- Jos 
gumo. kuomet muzikos garsai;tik 
r radeda judinti jo jausmus. ' bet
Nors, žinoma, nelygiai muzika rankos ir pilnas glėbys... ir ne
veikia į visus žmones. Pavvz- šinos ir vedinos ir vežinos... 
džiui viena motina išleido savo. Jos nesidairo ar kas jas mato, 
mylimą dukrelę baigti aukštuo-ljos savo nekaltu rūpestėliu tai- 
sius muzikos mokslus. Toji jos 
dukrelė 
tostogų 
.'ėdama 
vairius 
Motina 
toji k! 
šė

pienu į- 
numerius.

i

Visi 
va- 
Tik

vaikščioja ‘ c
N

PROGRAM

01m 00 IN GIFTS & PRIZES
BAND CONCERT
SIX ACTS OF VAUDEVILLE 
DOLL CARRIAGE PARADE 
TRICYCLE PARADE
SPORTS — DANCING — GAMĖS 
SONG FESTIVAL
ORGAN RECITAL 
CONTESTS WITH GRAND PRIZES 
DINNER — SUPPER — REFRESHMENTS

eilė jaunučių “motinų”, 
tokios rūpestingos, kad ne- 
vežimėly veža savo lėlytes,! 
ir neša ir veda... Pilnos

Rugpiūčio 15 d. Kennebunk
port, Maine įvyko seniai visų 

i laukiamos iškilmės — naujoje 
I Lietuvos Pranciškonų vienuo
lyno ir koplyčios pašventini
mas. Jau iš anksto buvo spėja
ma, kad tą dieną į šį nuošalų 
Amerikos kampelį suplaukė di
delės minios svečių. Ir iš tik
rųjų nebuvo apsirikta. Matant 
vienoje vietoje virš 5000 žmo- 

! nių, suvažiavusių iš įvairių šios 
! šalies valstybių, atrodė kas tai 
! nepaprasto. Sako, jog iš vienos 
Naujosios Anglijos lietuviškų 
kolonijų, buvo 20 autobusų, o 
prižiūrėjusi tvarką vietos poli
cija tvirtina, kad per didžiuo- 

j sius vienuolyno vartus iš viso 
j įvažiavę 2000 automobilių.

apy- 
nėra 
visa 
per-

įvairių tautinių šokių. Jų gro
žiu ypatingai buvo nustebinti 
svetimtaučiai, kurie šioje 
linkėję nieko panašaus 
matę. Pažymėtina, kad 
šventės programa buvo 
duodama garsiakalbiais.

Visi svečiai labai buvo paten
kinti šiomis iškilmėmis bei 
Pranciškonų svetingumu. Ne
maža jų pasiliko vienuolyne a- 
tostogauti. Didžioji gi dalis ku
pina gražių įspūdžių grįžo į sa
vo namus, pasiryžusi ir kitais 
metais skaitlingai dalyvauti 
Pranciškonų ruošiamoje Lietu
vių Dienoje.

Svečias.

KENNEBUNK PORT, ME.
Laimėjo dovanas

1948 m. rugpiūčio mėn. 15 
d. Lietuvių Dienos proga Ken
nebunk Port Pranciškonų vie
nuolyne: $150.00 — N. N. iš 
Lawrence, Mass., kuris tuojau 
atsiėmė laimėjimą ir paaukojo 
vienuolynui 50 dolerių. $100.00 
— Mrs. O. Morkis, 8857 S. 
Houstin Avė., Chicago, III. 
$30.00 — Frank Petrauskune, 
Lyon Mountain, New York. 
$20.00 — Joe Laugaudas, 1419 
So. 50 Ct., Cicero, III.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-j 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Main St., ^Febster, Mass. įCsosi ir glabstosi, kad ko nepa

mestų. nepaliktų ar kas nenu
kentėtų dėl neapdairumo... Čia 
pat seka ilgos eilės apsupta mi-į 
nia motinėlių ir jų giminių. Čia1
yra juoko ligi ašarų ir tai ne-'£>a &razi dienos programa, kur 
kalto juoko, nes tos visos rū--n® vienas neturės laiko nuobo-

i

The “Old Folks” ahvays have a GRAND TIME at this yearly 
PICNIC. — This year we are going all out to show the young people 
a time of their life. Don’t miss the BIGGEST and the GRANDEST 
GET-TO-GETHER of the year. Bring Dad & Mom and show them a 
GOOD TIME TOO.

A GRAND PLACE to meet your old friends and to make new 
acųuaintances.

IT’S A DATE! — LABOR DAY — SEPTEMBER 6, 1948

i
i

Vienu žodžiu yra paruošta ii-

ir baigė. Parvykus a- 
pas mamytę ir besiil- 
skambindavo
klasiškus

buvo negirdėjusi kokia 
lasiška muzika ir papra- 

dukrelę paskambinti.
žinoma, pasirinko jos manymu 
garsiųjų kompozitorių geriau
sią dalykėlį ir skambina. Moti-> mėlius ir vargelius... 
na atsistojo tarpdury susidė-1 
jusi rankas ant krūtinės klau-'

Toji, pinto jėlės - motinėlės ir gero- džiauti- Ogi kiti sportiški pa-
sios tetulės mato tuose mažy
čiuose ir jų būsimus džiaugs-

rengimai, valgiai ir gėrimai tai 
vis su draugais susitikimui ma
lonios valandėlės. Ir ištikrųjų 
rengėjai pasiūlė ideališką min
tį: praleisti besibaigiančias va
saros atostogas (Labo  r Day) 
Brocktone, Seselių rezidencijoj.

Kviečiami visi pasidžiaugti 
šiuo gražiu parengimu.

Bet paroda važiuoja, juda ir 
jusi rankas ant krūtinės klau-'mes sekame anų nepaprastą or- 
sėsi. Pabaigus, dukrelė atsigrį- ganizuotą pasirodymą, kuriam 
žo ir sako, kaip patinka? Mo-j vadovauja ponia Samsonienė. 
t na kiek patylėjus atsakė: —jPrie jos galima dabartiniu lai- 
Graži tai graži, bet vis ne ar- ku kreiptis: 221 Sawtell avė. 
monika... ^Tel. 3471-J. Ponia Samsonienė

Važiuokite visi į šį pikniką 
ir ten išgirsime klasišką orkes- ju vežimuku (gali būt ir senas) ir viso mokslo Žodis yra 
tros grojimą ir palyginkime ir
** ♦****»*****»**<-»*w*«^*«^*^*w*»**wJw*w*wJm{o*JwJwJwJwJwJ*oJw**»JooJ**Jm*w**oJw**»*»*Jw5»oJo4Jo*J*^*♦♦♦
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įjungs ir tamstų mažytę su nau

ir gražia lėle.

Rap.

Galutinis visos išminties

malda. Poetas Milašius.

August 1 Sale

Bernardas Koraitis

NORVOOD, MASS.
Sekmadienį, 

mirė Antanina 
gyv. Franklin 
ta iškilmingai 
tą, rugpiūčio 18 d. iš šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Highland kapinėse.

rugpiūčio 15
Jankauskienė, 

Street. Palaido- 
trečiadienio ry

d.

Jniukais. Vietiniam berniukų ra
iteliui vadovauja kun. Janiūnas.

Šiomis dienomis prof. Felik
sas Babelas (Babel), kuris jau 
keliolika metų mokytojauja 
Wethersfield, Conn., High 
School, pakviestas tos mokyk- 

: los viršininku. Sveikiname!

Pereitą sekmadienį labai 
daug Nonvoodiečių buvo nuvy
kę į Kennebunkport, Maine, 
TT. Pranciškonų iškilmes ir 
Lietuvių Dieną. Vyko specialiu 
autobusu 
dos, visi 
mus.

ir automobiliais. Ro- 
grjžo laimingai j na-

»

šį Rugpiūčio mėnesį, 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.

Atėjusios i krautuvę visuomet rei
kalaukite. kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas Bernardas 
Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas. Per jį pirkdamos kailinius dar 
sausite 10 N nuolaidos. Lauksime jūs at- D 
silankančių.

Vi ---------------♦♦♦Į Šiomis dienomis pp. Bartu- 
X liai, vykdami į New Hampshi- 
«♦ ' re valstiją pas pp. Naujokai
ti* , čius, turėjo automobiliu nelai- 
Y j mę. Toje nelaimėje skaudžiau
si* šiai sužeista p. Ieva Tvaskienė. 
*|* Nuoširdžiai užjaučiame pp. 
*|*; Bartuliam ir p. Tvaskienei. pp. 
t .Tvaskienė ir Bartulienė keletą 
£ dienų buvo Wolfboro, N. H. li- 
JL goninėje, o dabar namuose.

-------------
♦*>• Rugpiūčio 12 d. iš trijų pa- 
* rapijų altoriaus berniukai buvo 

nuvykę į Braves Field, Boston, 
pamatyti baseball žaidimo. 
Jiems tą malonumą suteikė K. 
of C. vietinis skyrius. Kartu su 
lietuvių parapijos berniukais 
važiavo kun. Janiūnas ir kiti.

BOSTON, MASS.
»*«♦*♦***•*«**•***♦*♦•*<

T. Jus- 
iškelda- 
reikšmę 
ir ben- 
gyveni-

W. J. Chishohn
GRABORIUS 

'Asmeniškas Patarnavimas*' 

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288

Prie šventės pasisekimo, be 
abejojimo, daug prisidėjo ir 
gražus oras. Išvakarėse gąsdi
nęs smarkus lietus naktį nuti
lo ir rytmetis išaušo labai gied
ras. Rodos pati gamta džiaugė
si šiom iškilmėm, kurios 11:30 
vai. prasidėjo šv. mišiom. Jas 
vienuolyno kieme laikė didelis 
Lietuves Pranciškonų gerada
ris kun. J. Valantiejus, Water- 
bury’o parapijos klebonas. Spe
cialiai paruoštose vietose prie 
altoriaus sėdėjo Portlando vys
kupas Daniel Feeney, D. D., 
pranciškonas vyskupas Louis 
P. Durand iš Kinijos, prelatai: 
J. Ambotas ir J. Balkūnas, Tė
vų Marijonų Provincijolas kun.
J. Jančius, MIC., kunigai: K. 
Vasys, P. Juras, M. Pankus, J. 
Vaitiekūnas. J. švagždys, S. 
Bobinas, čekavičius, St. Būda- 
vas, T. K. Žvirblis, domininko
nas, šios apylinkės prancūzai 
pranciškonai bei dvasininkai ir 
visi pranciškonai lietuviai. Mi
šių metu žavingai giedojo gar
susis Brooklyn’o Apreiškimo 
parapijos choras, vedamas mu
ziko p. P. Sako. Po pirmosios 
Evangelijos lietuvišką pamoks
lą pasakė Provincijolas 
tinas Vaškys, O.F.M., 
mas šios dienos didelę 
Lietuvos Pranciškonų 
drai Amerikos lietuvių
me. Po to angliškai kalbėjo T.
K. Žvirblis, domininkonas.

Pasibaigus mišioms vienuo
lyno pašventinimo apeigas atli
ko Portlando Vyskupas D. Fee
ney, o palaiminimą su švenč. 
Sakramentu davė pranciškonas 
vyskupas Louis P. Durand. 
Tuo ir pasibaigė pirmoji šven
tės dalis.

3:30 vai., visiems pavalgius 
ir pailsėjus, prasidėjo lietuviš
kų dainų koncertas, kurį išpil
dė aukščiau paminėtas Brook-; 
lyn’o Apreiškimo parapijos 
choras diriguojant p. P. Sakui. 
Galingi ir kartu švelnūs lietu
viškos dainos garsai atsimušė 
tiek lietuvių, tiek svetimtaučių 
širdyse, palikdami ten neišdil
domą atminimą. Pasibaigus 
koncertui Prof. Dr. P. Padals
kis pasakė gilią patriotinę kal
bą, iškeldamas pranciškonų 
darbus lietuvių tautai istorijos 
eigoj.

Po to p. O. Ivaškienės plačiai 
dies Auxiliary piknikas įvyks; Amerikoje pagarsėjusi mergai- 
rugsėjo - Sept. 5 d. (sekmadie- ir berniukų grupė pašoko 
nį prieš pat Labor Day), Lietu
vių Draugijų Sąryšio parke, E. 
Hartford, Conn., Sta. 23 prie 
Glastanbury kelio.

Šio pikniko tikslas sutraukti 
daugiau lietuvių veteranų ir 
jais padidinti postą, ir tuo pa
čiu duoti progą visiems lietu
viams linksmai laiką praleisti.

Specialūs autobusai išeis nuo 
Lietuvių parapijos 
Capitol Avė., 2 
Visi važiuokite, 
maloniai priimti

d.,
a-

Svarbus Susirinkimas — 
Visi Dalyvaukime

Sekmadienį, rugpiūčio 22 
tuojau po sumos (maždaug
pie 11:30 vai. rytą), Šv. Jur
gio lietuvių par. svetainėje į- 
vyks svarbus LDS 3 kuopos 
susirinkimas. Pirmininkas E. 
Balutis ir visa valdyba kviečia 
visus LDS narius ir katalikus 
veikėjus ateiti į tą susirinkimą.

Kaip žinoma, kitą mėnesį, 
būtent, rugsėjo - Sept. 18 ir 
19 dd. mūsų parapijoje įvyks 
LDS organizacijos metinis sei
mas. Mes, Norwoodiečiai turi
me gerai prisiruošti, kad seimo 
dalyviai būtų atitinkamai pri
imti ir pavaišinti. Valdyba 
kviečia ir jaunimą prisidėti.

Dalyvaukime visi susirinki
me!

I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DTREKTORHS 

602 Washington Blvd. 
KALTTMORE 30. Md.
Tel. Lerington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų

X 
X t 
X T 
X 
X X 
Xi
4*# Seselė M. Simplicija (Kaspa-, 
X raitė), Šv. Kazimiero Vienuoly- 
X no vienuolė, po 6 savaičių stu- 
♦*♦ dijų Manhattanville Kolegijoje, 
*1* New Yorke, išvyko į Šv. An-' 
♦|* driejaus lietuvių parapiją, Phi- 
*|* ladelphia. Pa., kur praleis kele- 
Y ta dienų. Ji yra Norwoodietė.i —jęi Sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
X Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
X altoriaus berniukai vyks į Na- 
•*• shua, N. H. žaisti baseball su 
<*‘ Šv. Kazimiero parapijos ber-

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Legionierių Fredri- 

cko Sabonio posto No. 7 ir La-Į

čių ir berniukų grupė pašoko

HARTFORD, CONN. |

Parduoda laivakortes, siunčia pi
nigus j visus kraitus, atstovauja 
geriausias apdraudos ' kompani-; 

' jas. Rūpinasi atitraukimu tremti- i 
nių ii Vokietijos ir kitur. Pada- : 

' ro affidavitus, kvietimus ir kitus 
i Notarialius raitus. Parduoda ir i 
užraio visus lietuvių laikraičius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str.,

Hartford 6, Conn.

BALF METINIS SEIMAS

i

mokyklos, 
vai. po pietų, 
nes visi bus 
ir pavaišinti.

A. Sabeika.

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

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

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

t i
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VIETINĖS ŽINIOS
i

Lankosi darbuotojas. Šiomis 
dienomis lankėsi klebonijoje ir J 
“Darbininke”, iš tremties atvy- 

Rugp. 17 d., mirė, porą mė-' kęg uolus darbuotojas ponas 
nėšių sirgęs Jonas Vincas Sibi- Juozas Kazickas. Jis yra bal
tis, 64 metų, savo namuose,1 gę8> Kaune, ekonomijos moks- 
325 Wood avė., Hyde Park.
Paėjo Jurbarko parapijos. A- Universitetą ir studijuoja auk- 
merikoje pragyveno 42 metų, štesnius ekonomijos 
Paliko žmoną Margarėtą (Ba- 
naitytė), du sūnų ir dvi dūkte- šakoje. Jis yra geras kalbėto- 
rį. Tapo iškilmingai palaidotas, jas. Daug kalba Amerikonų 
iš Šv. Petro parapijos bažny- skaitlinguose susirinkimuose a- 
čios, rugp. 19 d. ' pįe Lietuvos ir lietuvių reika

lus. Yra kalbėjęs ir South Bos
ton lietuviams. Vienai kitai sa
vaitei jis apsistojo pas Dr, J. 
Antanėlį su tikslu pasidarbuoti 
lietuvių 
dai.

i
I Kun.
tistui Rapolui Juškai už malo
nų patarnavimą bažnytine mu
zika per seserų trumpas atos
togas.

Jis taip pat dėkoja ponams 
Lengvinui, Trinkai, Norvaišai 
ir ex-kareiviui Petrui Radzevi
čiui už išdažymą vienuolyno 
kambarių.

1 •
Į Šv. Petro parapijos vaikai 
altaristai džiaugsmingai ruošia
si atostogoms. Sekmadienį, 
rugp. 22 d., 1:30 v. p.p., nuo 
parapijos bažnyčios jie išva
žiuos visai savaitei į garsią vai
kų poilsio vietą: St. Francis 

į Xavier Mission House, “Mira- 
mar", Island Greek, Mass.

i Šiomis atltoriaus vaikų atos- 
' togomis labiausiai rūpinasi jų 
Dvasios Vadas kun. Albertas 
Kontautas. Rūpinasi, patys

ŽINUTES

•>

DAKTARAI
♦----------------------------------------------------------------------<

ŠOU 447S

Dr. Jostph F. Antmefc
OFTOMETRI8TAS
515 E. Breadw*y 

Se. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 0-tal 

šeštadieniais nuo 2 iki S-taL
----------------------------------------------------------- <

lūs. Antri metai, lanko Yale

mokslus. 
Nori gauti daktaro laipsni toje

i!
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tarpe L.R.K.S.A. nau-

Virmauskis dėkoja ar-

«

I

Lt Al Bložis

N. A. VYČIAI RENGIA 
AL BLOŽIS” DIENĄ

-
1

PAIEŠKOJIMAI
ABROMAITYTĖ, iš Buckūnų 

km., Simno vi., Alytaus ap.
ADOMAVIČIUS, Jonas, iš 

Mažeikių ap.
ADOMAVIČIŪTĖ, Teofilė iš

Pereitą šeštadienį B. F. Ku-' 
bilius, buvęs metodistų ir uni-į 
tarionų pryčeris, tautininkas ir 
socialistas, o per pastaruosius i 
metus liaupsina Stalino krūvi- Obelytės - Stroškūnų km., Sim
ną tvarką, savo radio progra- no vi, Alytaus ap. 
moję skelbė Sovietų Rusijos) AKŠYTĖS, Urbonienė ir Vai- 
tarybinės valdžios Lietuvoje ži- čiūnienė.
nias. ‘ ALKEVIČIUS, Jonas ir žmo-

Be>, Kubilius sakosi esąs Aštašauskaitė, bei sesuo 
karštas Wallace šalininkas ir Alkevičiūtė, Ona, iš Vilkaviškio 
jo kampanijos vedėjas. Maskva aP- 
remia Wallace, ir jos valdžia,1 AMMON - Spranaitienė, Mar- 
matyt, įsakė visų pavergtų tha- 
kraštų gyventojams rašyti laiš- ANDRIUKAITIS, Juozas ir 
kus į Ameriką, kad šio krašto Konstantinas, iš Kregždančių 
piliečiai balsuotų už Wallace. ,km ’ Gelgaudiškio vi., šakių ap. 

j ANDRUŠKEVIČIUS, Kar
štai šiomis dienomis tūlas mieras jį čižikų km., Ūdrijos 

lietuvis pilietis gavo laišką iš Alytau? ap.
pavergtos Lietuvos nuo savo' ąNULIS, Antanas, iš Skaud- 
giminių, kuriame t— 1-4*1— 
štai ką rašo: (Cituojame taip, 
kaip parašyta).

“Skaitome laikraščius 
prazidenta žadat nauja rinkti . Vilkaviškio ap. 
išrinkite tik gerą kad turėtu- AZUBEINAS, Liudvikas, 
met laisve dabar buržuju mili- Marijampolės ap. 
jonieriu esate suspausti išrin-< BALAŠAUSKAS, Juozas, 
kitę ulesa (Suprask — Walla- Dervonų km. 
se. Red.) tas jum laisve atneš! BALTRUŠAITIS, Jonas, 
mes dėkojam Draugui Stalinui Kazliškių km., Kazlų - Rūdos 
uz laisve visiška Valio.”

tarp kitko vįjgg v|, Tauragės ap. 
AŠTAŠAUSKAITĖ - 

čienė, ir vyras Jonas 
kad čius, iš šikšnių, Virbalio par.,

Alkevi- 
Alkevi-

iš

iš

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

*r.lC.SeynNV
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akintas.
534 E

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.
—1-------------- ~ •• -------------Į

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki &

Tel TROebrtdge «330

.vaikučiai ir jų tėveliai. Vaiku
čiai, keldami fondą, pardavinė-
ja prie bažnyčios, laikraščius,

TeL TROFbrtdge 8330

J.tepdtis,M.*.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Imnan aru Centrai Sq. 
CAMBRIDaE, MASS.

Ofise VaJandae 2—4 ir •—*.

J. tepti*, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Inmaa aru Centrai Sq.
CAMBRIDOE, MASS.

Valandos 2—4 ir

A.J.NAMAKSYA.J.NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Otfica Tti. So. Boston 0048

REAL ESTATE A
INSURANCE

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

OCfice TeL So. Boaton 0048

37 Oriole Street
We*t Roxbury, Mišo,
TeL Parkway 1233-W

Rugpiūčio (Aug.) 29-tą, Nau
jos Anglijos Vyčiai rengia “Lt. 
Al Bložis Dieną” pagerbti žuvu
si lietuvį sportininką.

Komiteto pirmininkas, Ado
mas Batakis, Brocktono kuo
pos pirmininkas, dirba energin
gai ir tvarko dienos programą.

Programa bus įvairi ir gali
ma pasitikėti, kad maloniai (čius, MIC. iš Hinsdale, III. 
praleisite dieną ir pagerbsite ' Tą dieną lankėsf Rožė Maži- 
lietuvį. Bus įvairūs kontestai, iiaU8kiene, Chicagoe didelė vei- 

kuriuose kg ja ir nuoširdi katalikiškos 
spaudos platintoja ir rėmėja.

bridge, and Marian Matachins- 
kas, South Boston.

M. Matachinskienė,
Garsinimo Komiteto pirm.

LANKĖSI

Ketvirtadieni “Darbininke” 
lankėsi kun. prof. M. Urbonavi-

jir bilietėlius. Prisideda visi vie-
I
I
I
I

tiniai kunigai. Altoristams bū-
tų didesnis paskatinimas būti
gerais, jei iš visuomenės ras
tųsi daugiau geradarių, kurie
galėtų nuvesti juos ar parvesti,
ar jiems pietus užfundytų. Kle
bonas fundina jiems pirmą a-
tostogų vakarienę.

«

t
į

Bostono Kolegijoje 5000
Studentų

lietuvį. Bus įvairūs 
bėgimai ir lošimai, 
dalyvaus žymūs sportininkai iš
Naujosios Anglijos. Taipgi da
lyvaus profesionalai lietuviai Taipgi lankėsi kun. Dr. J. B.
sportininkai. Muzikos Končius,progra-
mą išpildys žymus Al Stevens New Yorko.

Sporto Komitetas kviečia lie-;
Polka Orchestra.

tuvius sportininkus, kurie lan
I
i iI

ko mokyklas, prisirašyti ir da

BALF pirmininkas,
i

Gavo TelegramąGavo Telegramą

Ketvirtadienį, rugp. 19 d.L*» š.

EINIKIS, Juozas, iš Putokš- 
lių km., Sartininkų vi., Taura
gės ap.

GEDIMAUSKAS, Kazys, iš 
Skapiškio vi., Rokiškio ap.

GERKONTAS, iš Kretingos. 
GIMBUTYTĖS, Liudvika ir 

Uršulė, iš Narbučių km., Svė
dasų vi., Rokiškio ap.

GINATAS, sūnus Adomo, iš 
Vadoklių vi., Panevėžio ap.

GREIČIŪTĖ, Elena, iš Ve
liuonos vi., Kauno ap.

GRYBAUSKAITE, Irena, iš
vykusi iš Kauno.

HEIDE - Lange, Anna, ir 
Lange, Gustav .išvykę iš Lietu
vos.

JAKŠTAS, Leonas, iš Ylakių 
vi., Mažeikių ap.

JAKUTAVIČIŪTĖ, Ona, iš 
Mankūnių km., Miroslavo vi., 
Alytaus ap.

JANKEVIČIUS, Petras, ir 
Jankevičiūtė, Cecilija, iš Žaga
rės.

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

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

iš

I
Iš to galima suprasti, kad 

Maskvos agentai Lietuvoje yra 
instruktuoti įsakyti visiems lie- _____ ___  A _
tuviams rašyti laiškus į Ame-I KEY, Agnės, iš Ryp-
nu. tad lietuviai balsuot, už;iių km’ «*'«"«»'! vi.. Taura- 
WaUaee. Pavergtos Uetuvos^®‘ 
lietuviui nežinomas nei Trumą- 
nas, nei Dewey, nei 
Jis pildo diktatorių ir tironų į- 
sakymą. B. F. Kubilius, su 
prantama iš jo taktikos, 
jis taip pat pildo Maskvos įsa
kymą. Jeigu jis būtų kitokis,

Įtai jis visiškai atsisakytų nuo

vi., Marijampolės ap.
BECEK - Sapp, Marie ir vy

ras Dr. Sapp, gyv. Colorado 
Springs.

■^1 BELSKEY, Agnės,

REIKALINGAS 
išvežiojimui toniko 
ne. Turintis troką. 
nas. Atsišaukite į 
ką”.

yra vyras 
So. Bosto- 
Geras pel- 
“Darbmin- 

(20-t-27)

i liūs, Elena ir Emilija, gyv. far- 
WaŪacė. mo-’e Massachusetts-

BENEŠIŪNAS, Antanas ir 
Juozas, iš Mauručių km., Vei- 

^a(j! vėrių vi., Marijampolės ap.

komunistinės propagandos. Kas
arčiau pažįsta Kubilių, tai sa
ko, kad jis dirba už pinigus.

ii 
J

BERGELYTĖS (Berge lis), 
Barbora ir Elena, iš Švėkšnos 
vi., Tauragės ap.

BERŽINIS, Vincas, iš Mari
i

Tik beprotis nesuprastų, kad
yra Maskvos įsakymas liaup
sinti Staliną. Tik įsivaizdinkite
sau, lietuvis kaimietis rašo:

jampolės ap., Kazlų - Rūdos v.
Krūvelių km.

BINDOKAS, Juozas, iš Juš-
kakaimių km., Šakių ap.

f BUCNYS, Juozas, krikštatė
vis Onos Beatričės Vaznytės.

BUTRIMAS, Juozas, iš Sa“Mes dėkojam Draugui Stali
lantų vi., gyvenęs Naumiestyje,Kazimieras Valadkevičius,lyvauti tuose kontestuose. Ra- m

šykite: Adam Batakis, 26 Rid- ^rv- ^t., So. Boston, Mass.
nui už laisvę visišką Valio”.

ge St., Brockton, Mass. dėl in gavo telegramą, kad mirė jo
Dėkoja už “laisvę”, kad nelei Tauragės ap.

formacijų.

I

Bostono Kolegijos preziden
tas, kun. William L. Keleher, 
S. J., paskelbė, kad šiam se
mestrui lankyti Bostono Kole
giją jau užsiregistravo 5000 
studentų. Naujasai gotiško sty-
liaus pastatas, kurs talpins

I biznio administracijos
būsiąs užbaigtas laiku,
mųjų pamokų, kurios
rugsėjo 20 d.

skyrių,
dėl pir-
prasidės

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

Laimėtojai kontestuose gaus
medalius už pasižymėjimus, ir
tas kuris laimės daugiausia
punktų gaus gražią “Al Bložis'

tėta Mrs. Cbaponis, Hoosick
džia laisvai susirinkti, laisvai CESNAITĖS, Katrė ir Mag

Falls,
čiai ir
vaičių

N. Y. Ponai Valadkevi-
šeima tik prieš porą sa-
atlankė sergančią tetą.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir

taurę.
Rengimo Komitetą sudaro 

šie: Adam Batakis, Brockton, išleido kun. J. K. Miliauskas, 
pirmininkas; Ruth Contons, So. 1937 m. Kaina — 20c. 
Boston, secretary; Casmir Pi- 
nigis, Athol; Steve Contons,
South Boston; Al Marcin, Cam-

kalbėti, laisvai Dievą garbinti,
kad atėmė žemę ir visą nejudi
namą turtą, kad privertė ver
giškai dirbti Stalinui, kad atė
mė balsavimo teisę.

dalena, ir jūdviejų sesuo
kito tėvo — Orinaitė, Marijo
na, iš Zirniškių km., Igliaukos
parap., Javaravo vi., Marijam
polės ap.

Pristatome Alų ir Tonikų z
z
z
z
>✓

“Darbininkas”
366 W. Broadway,

So. Boston 27,»

VAŽIUOJAM!
Važiuojam VU j Lietuvos VyčioVažiuojam VU j Lietuvos Vyčio 

Naujosios Anglijos ApskritiesNaujosios Anglijos Apskrities

PIKNIKĄ

Lietuvis niekad neišsižadės 
savo krašto, savo kalbos, bet 
jis yra priverstas liaupsinti 
žiauriausi tironą — Staliną, 
Lietuvos pavergėją.

DĄNSEVICIUS, Pranas, iš 
žuvyčių km., Semeliškių vi., 
Trakų ap.

DEDYNAITĖ, Marcelė, iš 
Šakių ap.

DEGUTIS, Juozas iš Dar-
giškės km., Vainuto vi., Taura
gės ap.

DORINĄS, Jurgis.

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. RA8ALPINBB•V. JONO EV. BL. RAtALRINBB 

DRAUGIJOS VALDYBADRAUGIJOS VALDYBA

Juozas SvaąSdjro,
•01 «th St, So. Boston, Mass.

Pirmininkas —

Vlce-Plrmlninkas — Pranas TuleUde,
702 E. 5th SL, So. Boston,

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

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

Z

UžtisakyHto Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Prot RaJt — Jonas Gllneckis,

Pagerbti a. a. AL BLOŽĮ, lietuvių sporto žvaigždę, 
žuvusį II Pasauliniame Kare.

Pamatykite Bėgimo kontestą. Prasidės 3 vaL Laimė
jusiems bus duodama AL BLOŽIO taure ir medaliai.

ŠIS PUIKUS PIKNIKAS ĮVYKS

Rugpiūčio -Aug. 29,1948
ROMUVOS PARKE. Montolto, Man.

Ateikite, atvažiuokite ir kitus atsivežkite, pakvė
puoti tyru oru; susitiksite senus pažystamus ir pada
rysite pažintis su naujais.

Gros Al Stevens orkestrą lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Skanūs valgiai ir sotūs gėrimai. Jauni
mas Jus vaišins ir priims kaip tikrus svečius ir vieš
nias.

Važiuodami imkite Route 28 iki Montello, Mass. 
Ten rasite ženklus, rodančius į parką.

Bušai išeis nuo “Darbininko” 1 vaL dieną. -

5 Thomas Pk., So. Boston, Ma—
Fin. Rait — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sbrth St, So. Boston, Ma—.
Iždininkas—Stasys K. Grlganavičius, 

•00 E. Seventh St, S. Boston, Ma—
Maršalka — O. Krasauskas,

11 Springer St., So. Boston, Maas.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia sekmadieni kiekvieno mtneelo 
2 vai. po pietų. Parapijos saJSj, 
402 E. 7th St. So. Boston. Me

SOUTH BOSTON CAFE

• z

Vincas Balukonis, Savininkas.

Nuoširdžiai visus kviečia
RENGĖJAI.

YAKAVONIS 
Fanerai Home

741 No. Main Si.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių Ir 

BafsamuotojM 
Patarnavimu Dieną ir Nakt| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1880

ZALETSIAS
FUNERAL MOMB

564 EaatBroobray
SOUTH BO9TMV, MMf

D. A. Zaktakas, F. E. iantakaa 
Graberial Ir Balsamuetejal.

PatanMTtmaa dieną Ir naktį 
Kepljriia Šermenim* DykaL

MOT ART PUBLIC
Jei. ŠOU BeeteeSSIS

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

giai patarnauja.

South Boston, Hkl
v

251 Vest Broadwq,
■RRRIRHHRMRRMRRMMRRRRRRRRRRMRRRRRRRRRRid

v



Penktadienis F.ugp. 20. 8

Nekasiausioji Virš Santiago
gražusis Rio pajunti, kad esi pakilęs 
miestas yra 

nuo kalno di-
statu-

virš visų žemiškųjų švie-j 
sėlių ir randiesi taip arti 
Gerosios Motinos— Skais
čiosios Dangaus žvaigž
dės. Taip gera ir saldu. 
Nesismulkini žiūrėt į iš
rikiuotas miesto gatves.

Kaip kad 
de Janeiro 
laiminamas 
džiulės Išganytojo 
los, taip Andų kalnų pa
pėdėje esąs Santiagas 
(Čilėje) Nekalčiaus i o s 
Mergelės.

Milijoninį Santiago mie- apšviestas alėjas, gražius 
stą iš visų visų pusių su- sodus, 
pa kalnai. Šiauriniame 
miesto pakraštyje esančio 
šv. Kristoforo kalno vir
šūnėje, 350 metrų aukš
tyje Nekalčiausiosios sta
tula. Daili, balta, didelė, 
atgabenta iš Prancūzijos, 
statyta 50 metų Marijos 
Nekalto Prasidėjimo dos 
mos paskelbimo sukakčiai gėrėtis puikiais 
paminėti.

Kiek maldininkų lanky
tojų ši Nekalčiausiosios 
statula pritraukia! Jos 
papėdėje, tai yra po sta
tula, tikriau sakant pačio
je statuloje yra maža ko
plytėlė. Čia visada rasi

g-_

lakstančius nesu
skaitomus žiburėlius. Ne. 
Bendras miesto vaizdas, 
už jo šviesesnėm viršū
nėm aukštieji Andų kal
nai, viskas — žemė. 0 Ne
kalčiausiosios statulos ar
tumas minti į dangų ke
lia.

Ne kartą teko iš aukšto 
vaizdais.

iII

I

DARBININKAS

Kai nesenai praėjo Kanadoje rinkimai ir dau
gumą balsų surinko Liberalų partija tai sulig jų 
įstatymų toji partija skiria savo ministerį pirmi
ninką, kuris sudaro ministerių kabinetą. Šis vai
zdas parodo (kairėj) naują Liberalų partijos kan
didatą i tą aukštą vietą Louis St. Laurent. Jį svei
kina dabartinis ministeris pirmininkas William 
L. Mackenzie King.

' plaukia ir sujoia ži įonių 
iš labai to’i. Rairie’i ke
liauja net šimtus kil omet
ru ir ių sp°:r*snk? r ‘t iki 
keturi” tūkstnnčiu. Kiti 
atplaukia valtimis. Visi 
čia ieško užtarimo prie 
Stebu klingosios Mari jos.

Tai^i savaitę prieš tą 
didžiaią šventę aš išlei
džiu iš parapijos procesi
ją. Išvyksta parapijos 
bažnyčios “Marija” statu
la su balta alba, kaoa ir 
karūna ant galvos. Ji ne
šama dėžėje. Nešėjai pa
kelėje vis keičiasi. Vis 
nauji vyrai įsijungia į j 
procesiją. Nešamą “Mari
ją” lydi raitelių būrelis, 
kuris pakelėj vis didėja. 
Joja berniokai ir mergi
nos, vyrai ir moterys, 
daugelis pilkomis manto
mis apsisiautę, tvliai lydi 
procesiją. Nulydėję pra
dės noveną — pasiruoši
mą didžiajai šventei.

Tokių procesijų toje pa-

I 
I

i

i

žiedų, pavasario

gus ir pasilenkia jų nuim- nešta, jog jau nar^n'rtn. 
ti nuo savų batų. žengiu siauru koridorėliu
— Ne, 

kau.
Žmogus žvilgterėjo lyg 

nustebęs, kodėl man pen
tinų nereikia. Jis nežino, 
kad aš pirmą kartą ruo
šiuos keliauti raitas.

Žmogus palaiko arkli ir 
balną su gerais kailiais 
išklotą ir medžio gražiai atsistojo,

nereikia — atsa- į kambari. Vaizdas per<*- 
prastas: kertėje lovoje li
gonis, geltono veido, juo
da skarale ir juodu ap’ lo
tu apklota moteris. Pa
sieniais ant ilgu suolu «?”- 
sėdusios moterų eilės. Vi
sos juodom skarom apsi
gaubusios. Nė vie^a nnj 

, r ei atsiHarn*. 
išpiaustinėm didelėm kil- Prie durų stovėjo keletas 
pom. Gelsvukui ari tenka vyru.
ne tik vadovą nešti, bet ir Paprašiau žvakes, 
arkliu saugotoją. Vado- 
vas žinojo, jog reikia joti 
pamažu, nes aš jojime 
naujokas.

Pradžioje jojame 
keliu. Susitinkame 
liais jojančių vyrų, ~— ---------- - —
niukų ir net mergaičių. nis jau buvo aprimęs, ne- 
Kaikurie sveikina pasaky- bedejavo.
darni “gerą dieną”. Pasu-1 
kę iš vieškelio prijojame 
upelį. Arkliai pasukę tie
siai į upelį atsigerti. Pas
kui jojam vis siaurėjan-

. T i-, 

priklau- 
visus i’- 
patv,;°;.

piau uždegi. 
Švenčiau šią ii, 
piau ir paprašiau 
eiti. Išėio visi 
Po išpažinties paprašvti 
vėl visi patvliai suėjo. Pa-

vieš- 
šuo- 
ber- prašiau atsiklaupti. Ligo-

Bet prisipažinsiu, kad to
kio į aukštybes keliančio 
jausmo nejaučiau nei iš 
aukščiausio New Yorko 
dangoraižio žvelgdamas, 
nei Vezuvijaus ugniakal- 
nio viršūnėje, ir net nuo 
Albano ežero aukštų pa-

klūpančių į kalną keltuvu krančių stebėdamas naktį 
atvykusiųjų ar su prakai- mirksintį Amžinąjį Mies
tu užkopusiųjų. Retkar
čiais prie altoriaus atlai
komos maldininkams šv. 
mišios. Koplytėlės sienos 
apkabinėtos įvairiais raš
teliais ir metalinėmis len
telėmis. Tai pažadai, pa
dėkos ir pagarba Nekal
čiausiajai.

Beveik iš kiekvienos 
miesto vietos gerai matė- kaip kad Čilėje. Karmelio 
si Nekalčiausiosios statu
la. rods norinti savo iš
tiestomis rankomis kelti 
visą miestą į dangų. O 
kaip dailiai Ji atrodo nak
ties metu! Skaisčiai ap
šviesta melsvai žalsvu ži
bančiu vainiku pasipuošu
si rods nori savo ranko
mis surinkti tūkstančius 
miesto žiburėlių ir siųsti 
juos į aukštybes.

Gražiausia gi vakare 
temstant pasvajoti prie vauja ne tik santiagiečių 
Nekalčiausiosios statulos, minios, bet ir iš provinci- 
Apačioie žaliuoja krūmai, jos atvykusieji, ne tik žy- 
žvdi gėlės. Dar . žemiau i miausieji Bažnyčios at
mieštas. Kai miestą jau'stovai bet ir valdžios vy- 
dengia šešėliai, o Nekal-;rai ir kariuomenės dali- 
čiausioji dar begrimstan- niai. Ir ne vienam toje 
čios Pacifikan saulės procesijoje 
spindulių šviesoje, arba, veikslui ar 
kai vėliau sužiba žemai nešaukiama 
gulinčiame mieste milijo- ir neplojama, kaip kad 
nai švieselių, o Nekalčiau- Karmelio Mergelei. Rods 
sioii susnindi stipriu pro- tirpsta iš džiaugsmo čilė- 
žektorių šviesoje, tada tai nas pamatęs tą statulą:

tą Romą. Čia kai kas dau
giau. O tai Nekalčiausio
sios statula.

2. CARMEN — ČILĖS 
KARALIENĖ

Nė viename krašte nete
ko matyt, kad būtų taip 
garbinama Marija “Kar- 
melio Mergelės” vardu.

Po visu maldų šeiminin
kai pasiūlė paruošę arba
tos. Deja, turėjau atsisa
kyti, nes jų paruošimas 
būtų trukęs valandą, ar 

įn- 
kur laukė

.. .t ■> • jv.iain vputų trukęs valandą, :rapijoje yra ir daugiau. |čiu keieliu. Abejose pusė- dvi.o aš Jurėjau skubi 
Kaibuna parapijoj Ro; se storiausių šimtmetinių tįs j parapiją, kur lau! 
žanciaus švente, tada is rąstų tvoros. Vėliau rąs- kiti darbai.

Pakeičia dygių erškė-j _ K kur būsi tėvelis?— 
... — .. (čių žaliatvorės. Tarpe erš- pagaliau paklausė įsidrą-

panašioje procesijo- kėčių žydi gražiausios gė- ginusios motervs.
ino i nnvnnnrto hna_ •__ _ i •___ , ___ ____

.. m ' X . . --------- -------------------------- r -------------------- v------- | ------- 40 LUVIUVVO. Ar teko

nycią. Tai šventei j para- daugiau kain valanda ke-girdėti tą varda? Ar žino-

spindinčiu veidu ir švie---- tai
sesnėm akim jis žvilgteri mėnuo. Kaip kad Lietuvo- 
į statulą ir šaukia “va
lio!” plodamas rankomis.
Šias eilutes 
teko 
procesijoje prieš 
Dar ir dabar prieš akis 
juda tūkstančiai iškeltų i__
Mergelei pasveikinti bal-; giesmės, 
tų nosinaičių, o ausyse dama giesmė: ____ _
skamba “tegyvuoja” Kar-'eikim visi su gėlėm Mari- 
melio Mergelė!”. j jai”. Kartais giedant tą

Čilėnai, kaip ir visi pie-Į giesmę susidaro u * 
tiečiai mėgsta įvairius re-’ 
Ilginius paveikslėlius. Vai
kai ir net suaugę bet ku
ria proga sutikę kunigą 
patenkinti paveikslėlį ga
vę. Bet už vis labiausiai 
džiaugiasi Karmelio Mer
gelės paveikslėliu jį glau
džia prie širdies, bučiuoja

“ach, Karme- 
!” Kiekvienoje 

Čilės bažnyčioje rasime 
Karmelio Mergelės alto
rių, statulą ar bent pa
veikslą.

O kiek įžadų yra daro-, 
ma Karmelio Mergelei! į 
Išmelsti malonę ar už 
gautą padėkoti moterys' 
ne kartą pasižada nešioti ;kia ir su 
tam tikrą laiką kavos; jungtuvėmis ir su

A. _ T7_____

rašančiajam 
dalyvauti tokioje 

metus.

je gegužinės, taip čia Ma
rijos garbei esti visą mė
nesį pamaldos. Pamaldose 
kalbamas rožančius, skai
toma ar sakomi pamoks
lėliai, giedama Marijos, li
tanija, Marijos garbei 

Dažniausia gie- 
“Eikit ir

rąstų tvoros. kiti darbai.

Mergelė — Čilės tautos 
Karalienė. Jos garbei vi
sos tautos vardu yra sta
toma didžiulė Maipu baž
nyčia. Tai bus tautinė 
šventovė, kaipo padėka 
Karmelio Mergelei už su
teiktą pagelbą tautos Ne
priklausomybės kovose.

Kiekvienais metais San- ir gėrisi — 
tiage ruošiama Karmelio lio Mergelė! 
Mergelės garbei didžiulė 
procesija, kurioje dalv-

nešamam pa- 
statulai tiek 
“tegyvuoja”,

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

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. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

» procesi- 
jėlė: giedodami praeina 
pro altorių ir prie Marijos 
padeda gėles. Pamaldos 
baigiamos palaiminimu 

’ Švenčiausiuoju. Daugely
je bažnyčių tos pamaldos 
esti keletą kartų dienoje, 
pav. mano bažnyčioje net 
keturius kartus: rytą, po 
pietų vaikams, 19 vai. vi
siems ir 22 vai. vyrams. 

' Žmones pamaldas labai 
mėgsta ir gausiai lankosi. 

Visą Marijos 
ruošiami vaikai 
Šv. Komunijai, 
pasiruošimas 
Nekalto 
šventei.

mėnesį 
Pirmai 

Vis tai. 
didžiajai 

Pras i d ė j i m o 
Tos šventės lau- 
krikštais ir su 

tam tikrą laiką kavos; jungtuvėmis ir su išpa- 
spalvos, t. y. Karmelio. žintimi. Šventės išvakarė- 
vienuolių spalvos rūbus.'se kunigai išpažinčių 
Ir ne tik mėnesius bet ir j klauso visą naktį. Šias 
metus rėdosi tais pažadų; eilutes rašančiam praei- 
rūbais. j tais metais teko klausyti

Dažniausias vardas tar
pe čilėnų užtinkamas yra 
Karmelio Mergelės. Čia 
krikštyjama ir Karmelio 
Marijos, ir Karmelio Ro
žės, ir Karmelio Lucijos, 
ir Karmelio Elviros, ir 
Karmelio Juozo, ir tik 
Karmelio vardu, kuris čia 
vadinamas “Carmen”.

O Švenčiausioji Merge
lė! Kaip kiekvienas kraš
tas Tave garbina viso
kiais titulais ir vardais! 
Vienur Tu Karmelio, ki" 
tur Liurdo, Fatimos, Auš
ros Vartų, Šiluvos Merge
lė! Ir visiems ta pati 
brangi, visiems idealas, 
viltis, priebėga ir džiaugs
mas!
3. DIDŽIAUSIOJI ČILE- 

NŲ ŠVENTĖ
Kokia didžiausia šventė 

Čilėje? — ogi Marijos Ne
kalto Prasidėjimo — 8 
gruodžio. Kalėdos ir Vely
kos čia ne taip iškilmin
gai švenčiama, kaip kad 
Nekaltas Prasidėjimas.

Marijos mėnuo čia ne 
gegužis, nes tada čia vė- 
ilyvas ruduo. Ir ne vienas 
!bet kuris vardinis mėnuo, 
o 30 dienų prieš Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šven
tę; taigi siekia du mėne
sius: lapkritį ir gruodį. 
Lapkritys čia gražiausias

I

plyčios stebuklingoji “Ma
rija” į \ ___________ _
je ateina į parapijos baž- ]ės. Pastebėjęs, kad jau ,

vSTESS1 liauta’ arklį ra- te, kur randasi Lietuva?
čių, kurių čia parapijoje 
yra 16, daugiau kaip 20 
kilometrų spinduliu.

Išleidęs procesiją ėjau 
į zakristiją apžiūrėti kitų 
“Marijų”. Viena iš jų itin 
mane stebina: ji juodų 
plaukų ir apvilkta juodais 
rūbais. Paklaustas zakris- 
tininkas paaiškino, jog tai bos, kitos sodybos pu- 
Visų Šventu ir 1
“Marija”. Tomis dieno
mis ši statula pastatoma 
bažnyčioje ir žmones la
bai garbina jąją.
— Taigi ir sezoninių 

“Marijų” pasaulyje esama 
— galvojau prisiminda
mas Aušros Vartus, Šilu
vą, Krekenavą.

Taip, Nekalčiausioji, vi
sur Tu garbinama, toli
moj Šiaurėj ir čia toli
muos Pietuose, skirtingais 
papročiais, bet ta pačia 
karšta meile.

5. AR PENTINUS 
UŽDĖTI, TEVELI?...

— Pas ligonį, tėveli —sa
ko priėjęs nepažįstamasis.
— Ar toli?
— Ne. Ten už upės kele

tą kilometrų.
Dabar tai jau nebeiš- 

vengsiu raitas nejojęs — 
pagalvojau.
— Kai vyksim pas ligo

nį, tai nesikalbėsim, nes 
tai reikalauja pagarba 
Švenčiausiajam — paaiš
kinu, nes žinau, kad čilė- 
nai to gražaus papročio 
nesilaiko.

Pasirengiu ir iškeliauju. 
Per miestelį einame pėsti. 
Netoli upės mano vado
vas pasako, kad reikia 
palaukti irklininkų. Ne
trukus ateina irklininkas 
su dviem berniukais. Sė
dame į laivelį, irklininkai 
griebiasi darbo. Upė plati, 
virš kilometro. Ir gili, nes 
čia pat įteka į Pacifiką. 
Kelionė trunka apie pus
valandį. Irklininkai, atro
do, kad mažai galvoja, 
jog Patį Tvėrėją gabena 
savo laivelyje, jie kalbasi, 
juokauja.

Kitame krante radome 
žmogų su dviem pabalno
tais arkliais. Juodas ark
lys skiriamas kunigui, 
gelsvas — vadovuk Priei
nu prie juoduko, pastaty
to prie smėlio kalvutės ir 
ruošiuosiu lipti.
— Ar pentinus, tėveli, 

uždėti? — klausia žmo-

j — Iš Lietuvos. Ar teko

“Marijos” ir iš kitų koply- ginti. Juodukas pradėjo Visi susidairė ir nė vie- 
bėgti, aš mėginau kilnotis. nas nedrįso spėti. Stebėjo- 

tėveli, si, kaį užgirdo daug ką 
jei tik gali apie kenčiančią katalikiš

— Gerai, gerai, 
bėk, kilnokis,
— ragino vadovas, nes 
jam, matyt, jau labai at
sibodo kelionė su tokiu 
raiteliu.

Pagaliau į kalniuką ar
tėjome prie vienos sody-

>

Vėlinių SgS dvi moterys skubinosi rlionA- • <■ « x. _

i

išpažinčių iki 2 vai. nak
ties. Tuo metu daugelis 
atlieka “Velykinę”, kuri 
čia galima atlikti visą 
gruodžio mėnesį.

Pati Nekalčiausiosios 
Šventė vainikuoja viską. 
Pirmoji vaikų Komunija, 
Komunija suaugusių, nau
ji pažadai, net atsiverti
mai apsileidusių — viskas 
Nekalčiausiosios pagarbi
nimui.

Šventės vakare baigia
mas Marijos mėnuo su iš- 
kilmin gaiš pasižadėji
mais būti ištikimais Die
vo Motinėlei. Dar kartą 
suskamba Nekalčiausio
sios garbei giesmės, neša
mos gėlės ir nuoširdžiau
siai prašoma Jos galingo 
užtarimo.
4. “MARIJŲ” EKSKUR

SIJOS
Keletą dienų klebonau

ju Maulin parapijoje. Tai 
tūkstantis kilometrų į pie
tus nuo Santiago, prie Pa- 
cifiko, prie, kilometrinio 
pločio upės žiočių.

Sekmadienį aš turiu iš
leisti procesiją į Carelma- 
pu koplyčią. Tai garsi 
Marijos šventovė aukšto
se Pacifiko pakrantėse, 22 
kilometru nuo parapijinės 
bažnyčios. į didžiąją va
sario 2 dienos šventę, au

I

į sodybą. Šunys subėgę 
užpuolė kaip didžiausius 
neprietelius. Vadovas pri
vedė mano juodį prie gu
linčio didelio rąsto, kad 
galėčiau patogiau nulipti. 
Nulipęs atsistojau prie 
vartelių ir nedrįsau eiti, 
nes už vartelių lojo dar 
keturi dideli šunys. Vado
vas pradėjo mušti šunis 
su kančiumi ir vesti mane 
prie trobos. Užlipau ant 
storo rąsto, gulinčio palei 
tvorą, kaip kokio liepto, 
vedančio į trobą. Iš tro
bos išėję pora vyrų pra
nešė, kad reikia truputį 
palaukti. Viduje girdėjosi 
ritmiškas ligonio dejavi
mas ir sveikųjų laksty
mas — ruošimasis kunigą 
priimti. Vienas iš vyrų 
pradėjo kalbinti apie ke
lionę, dienos gražumą, o 
kitas pasiūlė ant suolelio 
prisėsti ir paklojo savo 
mantą. Aš stovėjau ir lau
kiau.

Po keletos minučių pra-

ką Lietuvą.
Grįžtant namo aš jau 

daugiau mėginau mokytis 
joti apgailestaudamas, 
kad kai kartą Lietuvoje 
draugai kariškiai pasiūlė: 
“kapelione, mokykimės 
joti, mes duosim arklius 
ir mokysim”, aš tada at
sakiau: “o kam to reik, 
aš galiu ir važiuotas va
žiuoti”. O dabar labai pra
verstų, nes kas žino, gal 
rytoj teks vėl dvidešimt 
kilometrų joti, kai atvyks 
vėl prašyti pas ligonį ir 
sakys: “čia pat, netoli”.

Kai sugrįžau prie upės, 
greit įsitikinau, jog klai
dą padariau arbatos atsi
sakydamas, nes dvi ir pu
se valandos turėjau lauk
ti prie upės kol susirado 
laivelis persikelti. O para
pijoj darbai laukė. Paci
fikan besileidžiančios sau
lės paskutinieji spinduliai 
auksu padažė upę, prieš 
valandą. girdėjosi kitoj u- 
pės pusėj bažnyčios var
pai rožančiui, po kurio aš 
turėjau duoti palaimini
mą. O aš vaikščiojau upės 
pakrantėmis laukdamas 
laivelio ir prisimindamas 
ligonių lankytną savoj Tė
vynėj.
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T. Narbutai.

Vaizdas parodo tarp sėdinčių žmonių ir sto
vinčią moterį. Tai Elizabeth Bentley, Sovietų Ru
sijai tarnavusi slapta agentė, kuri nesenai pa
metusi tą tarnybą išvelka aikštėn šios šalies visą 
eilę valdininkų, kuriuos ji įrodinėja tarnavusius 
Sov. Rusijai perduodant laike karo slaptas žinias.


