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J. V. Neoriklausomybes 
Šventė—Liepos 4

Tai nepaprastai reikš
minga šventė — minėji
mas. Tą dieną Jung. Vals
tybės pasiskelbė nepri
klausoma valstybė. Kovo
je dėl laisvės ir nepriklau
somybės pralieta nemažai 
kraujo, prarasta gyvybių, 
bet ji buvo iškovota. Tik 
tas nebrangina laisvės ir 
neori klausomyb"*s, kuris 
neturi nei mažiausio su
pratimo arba yra oarsida- 
vūi’s svetimiems ir nešio
ja išdaviko vardą.

Pasižiūrėję į šiandieninę 
Euroną, i tuos žmones, ku
rie ta>o žiauriai ir biuro
kratiškai yra valdomi, 
mes turimo dėkoti Dievui, 
kad mes dar esame laisvi 
ir nepriklausomi. Tačiau 
ir mums yra daug pavojų 
tą nepriklausomybę pra
rasti, jeigu nebūsime savo 
krašto nepriklausomybės 
sargyboje. Malda yra ga
lingiausias ginklas. Taigi 
liepos 4 dieną dalyvauki
me pamaldose. Visose pa
rapijose įvvks pamaldos. 
Tačiau iškilmingos ir spe
cialiai ruošiamos pamal
dos šio krašto ir paverg
tos Lietuvos gerovei įvyks 
So. Bostone, Šv. Petro lie
tuviu parapijos bažnyčio
je, W. Fifth St., 8 vai. ry
tą. Tėvas Kidykas, S. J. 
pasakys atitinkamą pa
mokslą.

Tuoj po pamaldų, 9:30
vai. rytą, South Boston į 
High School svetainėje,; 
Thomas Park, So. Bosto
ne, įvyks lietuvių masinis 
susirinkimas, kur taip pat 
bus iškilmingai paminėta 
Jung. Valstybių nepri
klausomybes šventė ati
tinkamomis ceremonijo
mis. Kalbės J. V. Kongres- 
manas O’Konskis iš VVa
shington. D. C., kuris yra 
vienas įžymiausių mažųjų 
ir pavergtųjų tautų gynė
jas ir iškalbingas kalbėto
jas. Taipgi kalbės ir kiti 
įžymūs svečiai kalbėtojai.

Svarbu, 
ir masinį 
Valstybių 
Lietuvos
gausios minios žmonių.

Tą pačią dieną Maria
napolio Kolegijoj įvyksta 
Lietuvių Diena — pamal
dos ir pasilinksminimas— 
piknikas. Pelnas - 
napolio Kolegijai.
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KRUVINOS RIAUŠES TRIESTE

Sužeidė 4 Amerikiečius

OPA Neteko Teisės Veikti

4317
★
874

Jo Ekscelencija arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing, D. D., pasibaigus šv. Valandai, Braves 
Field, Bostone, eina nuo altoriaus, įteikęs arki- 
diecezijos kapelionams garbės pažymius.

Senatas UžgyrS Suvaržytą OPA Įsta
tymą - Prezidentas Truman Vetavo- 
Direktorius Bowles Rezignavo - Kai

nos Liko Be Kontroles.
Washington, D. C., liepos kė visiems gyventojams 

1 — J. V. Senatas 47 bal-į nemokėti daugiau nuomų 
sais prieš 23 nubalsavo ne^u jie mokėjo iki liepos 
vieniems metams pratęsti 1 d.
žymiai apkarpytą OPA i Kongresas dar gali pra- 
kainų kontrolės įstatymą, vesti naują kainų kontro- 
Tuoj po to OPA direkto- lės įstatymą, tačiau, kol 

tas bus padaryta, tai kai
nos už kaikuriuos produk
tus bus pakeltos. Jau da
bar pramatoma, kad mė
sos, pieno ir kitokių pro
duktų kainos bus pakeltos.

Maldos Apaštalavimo 
rengtas atgailos bei mal
dos kongresas už Lietuvos 

1 laisvę, sekm. birželio 30 d., 
išv. Petro lietuvių par., So. 
i Bostone, labai gerai pasi- 
| sekė. Geriau negu buvo 
I galima tikėtis.
i Nepaisant labai karšto 
oro, susirinko salėje apie 
400 delegatų ir svečių iš 
visų Bostono arkivyskupi
jos lietuvių parapijų ir be
veik visi klebonai su savo 
asistentais.

Po sveikinimų, praneši
mi) ir Tėvo Jono Kidyko, 
S. J. paskaitos visi daly
viai procesijoje, giedoda
mi švenč. Jėzaus Širdies 
Litanija nužygiavo baž
nyčion šventai Valandai

už Lietuvos laisvę. Čia dar 
daugiau žmonių susirinko.

Pamokslėliai, pasiauko-1 Praneša, kad tarp italų j Britams
jimai, maldos už Lietuvą, ‘ įr Jagoslavųjdlo kruvinos čiams ^iyko riaušinin- Administracija)
L _ „___ ___1 ~ . f
plikacijos jaudino ir guo-' gatvėse. Sužeidė 4 ameri- 
dė dalyvių širdis. I kiečius karininkus,

ir galingai atgiedotos su-, kautynės Trieste miesto kus numalšinti, 
plikacijos jaudino ir guo-'gatvėse. Sužeidė 4 ameri- Neoficialiai praneša, kad.

rius Chester Bovvles, pro
testuodamas prieš tokį an- 
karpymą. rezignavo. Jis 
patarė Prezidentui Tru
manui vetuoti — atmesti 
Kongreso naują kainų 
kontrolės biliu.

Visame krašte kilo labai 
dauCT ginču dėl kainų kon
trolės — už ir prieš naują į 
bilių.

Prezidentas Truman už-! 
dėjo draudimą (veto). At-į 
stovų rūmai, gavę Prezi
dento vetuotą bilių, bandė sais prieš 53 nubalsavo, 
jį perbalsuoti. Tačiau ne- kad UNRRA neduotų dau- 
sudarė dviejų trečdalių giau pašalpos iš Amerikos 
balsų. 142 balsai už veto, o foUtlo tiem kraštam, kurie 
173 balsai prieš veto, trū- be cenzūros neišleidžia A- 

Į ko 38 balsų. Tokiu būdu merikos raporteriu žinių 
ir OPA (Kainų Kontrolės apie UNRRA’os šelpimo

) neteko ’ darbus.
teisės veikti. Į Kaip žinoma, sovietų Ru-

į New Yorko ir Massachu-, sija nesutiko be cenzūrosI

v*

Konnresas Draika 
UNRRA'ai Duoti Pašalpas 

Rusijai
VVashington, D. C. — J.

V. atstovų rūmai 154 bal-

i

kad i pamaldas 
susirinkimą J. 
ir pavergtos 

gerovei sueitų
i

Maria-

Nuo Mohilevo Atvažiuoja 
Ieškoti Maisto Lietuvon
vakary Europa (LAIC)

Nors Lietuvoje padėtis ne
pavydėtina, to nepaisant 
ji yra geresnė nei Rusijoje, 
kur bolševikai šeiminin-

dė dalyvių širdis. Į kiečius karininkus, va-■ jugoslavai planuoja Pa- Setts valstybių gubernato-i išleisti Amerikos ranorte-
Po pamaldų nusifoto-1 ziuojancius sayo jeepu ..skelbti generalj streiką rjaį pasinaudodami karo.rių žinių aoie UNRRA’os 

graftlota ir užkandžių me- Spėjama, kad- jugoslavų mieste ir uoste. / į teisėmis, pasirašė biliusr. veiklą iš Ukrainos, Balt-
tu priimta labai svarbi re- granatapa-, R . žinoma dė] Trieste užšaldymui nuomų ir įsa-fgudijos ir kitų kraštų,
zoliucija, kuri bus pasiųs- taike 1 JeeP4 * ,J*buVO! miesto ir uosto eina smar-, 
ta Lietuvių Kongreso New mesta nuo artimo balkono, kūg ginčai įr užsieniŲ mi , 
Yorke rengėjams. j pravažiuojant Amerikos nisterių konferencijoj, Pa-

Plačiau apie Kongreso karininkams. ! ryžiu j. Rusija būtinai no-
nuotaikas Bostone bus pa-: Tuojau buvo iššaukta ri kad tas Italijos didelis 
rašyta vėliau. į Jung. Valstybių vienetas Trieste uostas ir miestas!

---------------- I nuo laivo Fargo ir kitų būtų priskirtas Jugoslavi- 
“Kiekvieno kataliko yra laivų, kad atvyktų ir pa-j jaį bet Jung. Valstybės ir 

šventa priedermė paremti gelbėtų 300 alijantų ka-j Anglija nesutinka. Taigi 
katalikišką spaudą ir ją reiviams atstatyti tvarką kilusios riaušės gali būti i 
kuoplačiausiai paskleisti mieste. I raudonųjų komunistų pro-
tarp žmonių”. Pijus IX. Į Per dvi dienas, kaip pra- į vokacija.

’ neša, riaušių metu 48 žmo
nės nukentėjo. Vienas ita
las užmuštas: keturi Ame-' Ukrainiečių dienraštis 
rikos karininkai sužeisti, j “Sv-da” Vilniaus klausimu rius James Byrnes reika- syti arba naujų parašyti, 
vienas Britų kapitonas ir rašo, kad jeigu Pilsuds- lauja, kad būtų sušaukta Dabar svarbiausias klau- 
penki policininkai sužeisti, kis seniau būtų palikęs 21-nos alijantų tautos tai- simas, kurį iškėlė Jung. 

Valstybių sekre torius 
Byrnes, tai Italijos - Ju
goslavijos sienos nustaty
mo klausimas. Dėl Itali
jos - Jugoslavijos sienos, 
beabejo, kils labai daug 
ginčų, nes Rusija reika
lauja Trieste miestą ir 
uostą priskirti Jugoslavi
jai. Jung. Valstybės, Ang
lija ir Prancūzija nori, kad 
Trieste būtų tarptautine 
sritis.

i ---------------------

Atominė Bomba Ekspliodavo 
Virš Bikini Laivyno
Nevada Laivas Išliko 

Nuskandino Du Laivu, 11 Sužalojo,
Birželio 30 d., 6 vai. va

kare (Bostono ĖST laiku) 
Jung. Valstybių karo va-

kauja dar nuo seniau. Pa- 
: sitvirtina, kad moterys 
! nuo Smolensko, Mohilevo 
ir kitų Baltgudijos vietų 
su maišais vyksta į Lietu
vą, čia vienokiais ar kito
kiais būdais prisirenka 
maisto ir vėl grįžta atgal. 

į Iš baltgudžių esą, girdėti 
! ir dabar Lietuvą vadinant 
mažąja Amerika.

I Lietuviai Belaisviai 
Prancūzijoje

dovybė darė bandymus su 
atomine bomba virš Biki
ni laivyno, Pacifike. Tai 
ketvirtoji atominė bomba 
ekspliodavo pasaulyj.

Ši ketvirtoji atominė 
bomba buvo paleista ant 
73 laivų armados ties Bi
kini sala, Pacifike. Kai 
ekspliodavusios bombos 
karštis atslūgo ir didieji 
debesys prasisklaidė, tai 
dauguma laivų, tarp kurių 
ir laivas Nevada tebesto
vėjo nepaliesti.

Admirolas Blandy savo 
pirmuose pranešimuose 
pripažįsta, kad ši atominė 
bomba gali būti padarė 
mažesnį veikimo įspūdį 
negu viena virš Nagasaki.

Ekspliozija buvo jaučia-
Paryžius (LAIC) —JAV 

karo vadovybės žinioje 
Prancūzijoje yra būrys lie- ma už 18 mylių. Kol kas 
tuvių belaisvių. Jie yra lai- nėra žinių, 
komi 7th Military Labor j būtų buvęs sužeistas laike 
Area, A. P. 0. 809, U. S. |šio atominės bombos ban- 
Army France. Karo metu dvmo. Sakoma, kad ant 
jie buvo vokiečių prievar- Bikini išliko paimu mede- 
ta mobilizuoti.

t

kad kas nors

liai ir plieniniai bokštai.

Byrnes Reikalauja Sušaukti

MOLOTOVAS PRIEŠINASI

Svarsto Italijos - Jugoslavijos Sieną
Paryžius, liepos 1 — Rusija uždėtų veto ir ne- 

Jung. Valstybių sekreto- leistų joms tų sutarčių tai-

Pirmąją riaušių dieną su- Vilnių ir Lvovą ramybėje, kos konferencija, kurios 
žeista 20 žmonių. I tai šiandien Vilniuje ra- tikslas būtų paruošti tai-

Įtužęs italų jaunimas miai šeimininkautų lietu- kos sutartis ir jas pasira- 
puolė jugoslavus Trieste viai, Lvove ukrainiečiai,! gyti. Jis reikalavo, kad so- 
mieste už tai, kad jugosla- Varšuvoje lenkai, o Stali- vietų ministeris Molotovas 
vai paleidę šūvius į būrį nas tupėtų Kremliuje. De- tuojau duotų atsakymą ar 
italų, važiuojančių dvira- ja, Pilsudskio pasielgta ki- jįs sutinka, ar ne. 
čiais į miestą. Sakoma, taip. To pasėkoje šiandien 
kad italai puolė jugoslavų Stalinas smaugia ir lietu- 
komunistų įstaigas ir vius, ir lenkus ir ukrainie- 
joms padarė daug žalos, ‘čius.

PASITRAUKĖ BALDŲ UNIJOS
VADAS

Komunistai Valdę Uniją
New York, liepos 1 — 

Morris Muster, United 
Furniture Workers of 
America, CIO, prezidentas 
nuo pat suorganizavimo 
1937, pasitraukė iš parei
gų, kaltindamas, kad uni
jos vykdomoji taryba yra 
komunistų dominacijoje.

Tuo pačiu metu jis pa
siuntė savo rezignaciją 
Philip Murray, CIO pre
zidentui, iš CIO tautinės 
vykdomosios tarybos.

“Mano rekordas kaipo 
unijisto neleidžia man pa

Dabar svarbiausias klau-

i Molotovas aiškino, kad 
Potsdamo konferencijoj 

(buvo sutarta, jog Jung. 
Valstybės, Anglija, Sovie- 

i tų Rusija ir Prancūzija tu
ri pirma susitarti ir pa
ruošti taikos sutartis, o 
tik po to šaukti tautų kon- į “Mūsų laikais reikalin- 
ferenciją tas sutartis už- gesni tiesos apgynėjai su 
girti. Aišku, kaip diena, plunksna, negu tiesos 
kad jeigu tautos taikos skelbėjai sakykloie”. 
sutarčių nepriimtų, tai Pijus IX.

I
I

silikti komunistų - kon
troliuojamos organizaci
jos galva,“ Mr. Muster in
formavo savo bendradar
biams.

Morris Muster sako, kad 
iš 42,000 unijos narių yra 
tik apie 1,000 komunistų.: 
“Dauguma unijos narių 
yra darbininkai ir ne pro-, 
fesionalai politikieriai, betl 
komunistai yra pirmiau
sia profesionalai politikie
riai ir unijistai tik atsitik
tinai,“ 
ter.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

Šeštadienį, liepos 6 d., 1:15 vai. po pietų įvyks Lie
tuvių Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausytis gra
žios lietuviškos programos per visą valandą iš WESX 
stoties, Salėm, Mass.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 VV. Broad- 

sako Morris Mus- way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIIUPS ŽINIOS
"AMERIKOS DARBININKŲ 

MALDA Į KRISTŲ 
DARBININKĄ”

J. E. arkivyskupas Richard J. Cushing. D. D.. LDS Gar
bės pirmininkas. Seimui. įvykusiam birželio 23-24 dd., š. m., 
\Vaterbury. Conn. prisiuntė saVo palaiminimą ir šią maldą:

ARCHBISHOP’S HOl’SE
Lake Street

Brighton 35, Mass.

“AMERICAN LABOR’S PRAYER TO CHRIST 
THE WORKER”

KIEKVIENAS KOVOKIME 
KOMUNIZMĄ

(Iš kun. Jono Balkūno 
kalbos LDS seimo vakarie
nėje, birželio 23 d. š. m.. 
Waterbury, Conn.)

Kiekvienas mūsų esame
i darbininkų vaikai. Kiek- 
I vienam rūpi darbininko 
; gerovė. Kada šaukiamės į 
pasaulio darbininkus vie
nytis, ir prižadame, kad 
nieko nepralaimėsim tik 
retežius, tai turim dėmesy 

Dear Jesus, Son of God and Carpenter of Naza-'ne ką kitą tik vienybę 
reth. we adore Thee as our Redeemer, our Teacher, and 
our Judge.

We believe. with Thv holy Vicar, Pope Pius XII, 
that “no better fortune can come to individuals, famil- 
ies and nations than to obey Thee, the Author of hu
man salvation, perform Thy commands, accept Thy 
reign. in which vve are made free and rich in good 
works. Thy Kingdom come. a Kingdom of truth and of 
life; a Kingdom of holiness and of grace; a Kingdom 
of Justice, love and piece.”

VVe thank Thee for the teaching of Thy Pontiff 
that “the goods created by God for all men shouid in 
much the šame way reach all. justice guiding and cha- 
rity helping”: that His Holiness prays “that each and 
every able-bodied man may receive an equal opportu- 
nity for work in order to earn the daily bread for him- 
self and his o\vn”; and “that it is unjust to deny or to 
limit either to the producers or to the laboring and 
farming classes the free faculty of uniting in unions 
by means of vvhich they may defend their proper rights 
and secure the betterment of the goods of soul and of 
body, as vvell as the honest comforts of life.”

Dear Saviour. help us to justify the eonvietion of 
the Pope that “reverence for the Christian Faith is a 
holy and established principle of the American people” 
so that our unions may “draw their vital force from 
principles of vvholesome liberty; take their form from 
the lofty rules of justice and of honesty and, conform- 
ing themselves to those norms, act insuch a manner 
that in their care for the interests of their class they 
will violate no one’s rights, būt will strive for harmony 
and respect the common welfare of society.” We ask 
this blessing in Thy Holy Name.

v RICHARD J. CUSHING
Archbishop of Boston.

prieš vergų kraštą — Ru- 
: siją ir jos komunistinę sis
temą. Mūsų dabar yra dvi- 
guba pareiga prieš ją vie
nytis, kadangi jinai yra 
pavergusi mūsų tėvų kraš
tą Lietuvą.

Komunizmas pagrindi
nai yra materiališkas, 
Krikščionybė gi yra dva
siška. Krikščionybė atsi- 

j davusi meilei ir taikai 
žmonijai, komunizmas gi 
neapykantai ir karui, 

j Krikščionybė garbina Die- 
ivą, komunizmas Jį neigia. 
Į Komunistai atima asmens 
• teisę, o krikščionys ją auk
ština. Krikščionybė gerbia 
privačią nuosavybę, o ko
munizmas atima.

Komunizmas mokina, 
kad visos įstaigos ir pra
monės yra valstybės ir net 
vergai valstybės, o krikš
čionybė sako, kad valsty
bė turi tarnauti žmogui ir 
įstaigoms. Vieni sako, kad 
valstybė yra visagalinti, o 
kiti, kad tik Dievas yra 
Visagalis. Vieni paneigia 
šeimą, o kiti, kad šeima y- 
ra visuomenės širdis. Vieni 
griauja šeimos židinį, kiti 
stato. Vieni kardu švaisto-

t\ • v

Marianapolio 15 Metų Sukakties ir 
Lietuvių Dienos Reikalu

LDS atstovai, savo me
tiniame seime VVaterbury, 
Conn.. sveikina Tėvų Ma
rijonų Vienuoliją su Lie
tuvių Kolegijos Mariana
polio penkiolikos metų į- 
kūrimo laiminga sukakti
mi. skatina Amerikos lie
tuvių jaunuolius siekti 
aukštesnių mokslų Maria
napolio High School ir 
Marianapolio Kolegijoj, 
pasižada tą lietuvių moks
lo Įstaigą remti ir ragina 
LDS narius dalyvauti lie
pos 4 d. metinėje Lietuvių

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavimui. kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki
niesi vidurių užkietėjimu? Kramtyk

Dienoje, ruošiamoje ža
vingame Mariana polio 
Kolegijos parke, Thomp
son. Conn.

Lietuvio Pergyvenimai

Londonas (LAIC) —An
gliją pasiekė lietuvis la
kūnas J. Montvila. Dabar
tiniu metu jisai ir vėl tar
nauja R.A.F. — britų avia
cijoje.

Per pirmą bolševikmetį 
sovietai jį buvo suėmę ir
bedeportavę, vienok, jam 

• pasisekė pabėgti. Sveti- 
įmoje žemėje kurį laiką pa- 
šoferiavus, Montvila atsi
dūrė Persijoje. Iš ten pate- 

ų nuosavai. "Sk° Į Angliją, kur įstojo į 
aviaciją. Lakūno 

nu-1 mokslus išėjo Kanadoje ir 
< 12 kartų dalyvavo oro ata
kose virš Berlyno, kol, pa
šautas nepateko į vokiečių 
nelaisvę. Karui pasibaigusi 
buvo grąžintas i Angliją.

Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių 
pačius daugelio daktarų užrašomus • britu 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite] . • 
Feen-a-mint einant gulti—kaip r” 
rodyta. Ant rytojaus jausitės kaip 
milijonas:

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham. IMį-R

Buvęs Jung. Valst. Prezidentas Herbert Hoo- 
ver’is, (kairėj), atvykęs į Mexico City, kelyje į 
Pietų Ameriką, kur tyria stovį maisto, kiek gali
ma būtų nusiųsti Europos badaujantiems.

Kongreso Nariai Praneša Apie 
Terorą Rusijoj

Patvirtinama, kad Kravčenko teisybę 
rašo

LENKŲ BALSAVIMAI
Varšuva, Lenkija, liepos 

1 — Vakar, birželio 30 d., 
visoje Lenkijoje įvyko 
balsavimai. Užsienių žino
vai pranašauja, kad kai
rieji laimės balsavimus ir 
rinkimus, nes opozicijos 
vado Stanislawo Mikolaj- 
czyko net nėra sąraše, ir 
jis neturėjo progos nei 
spaudoje, nei per radio 
pareikšti savo nusistaty
mą.

Raudonieji lenkai turė
jo spaudą ir radio savo 
kontrolėje. Balsavimų vie
tose stovėjo sovietų - rusų 
gerai ištreniruota lenkų
armija ir neuniformuota 
piliečių milicija.

Tačiau Lenkijos balsa
vimo rezultatai gal bus tik 
tikrai žinomi už savaitės 
ar daugiau laiko.

Teisimas Rasas Bandęs 
Išgauti 2H(į

joj gimęs laivų inžinierius, 
teisme liudijo, kad Redin 
prašęs iš jo žinių apie nau
jai statomą Jung. Valsty
bių laivą, ir siūlęs jam pi
nigų už tas žinias.

Kennedy susidraugavęs 
su Redinu kaip su alijantų 
valstybės karininku, bet 
vėliau apie jį raportavęs 
federaliam investigacijos 
biurui, kurio pareigūnai ir 
areštavo Rediną.

Ir Lvovas"

New York (LAIC) — 
! Lenkijos kariuomenės va- 
! das ir Varšuvos sukilimo 
vadas, gen. Tadas Bor-Ko- 

imorowski, kalbėdamas Či- 
. kagoje ir kitur, tolydžiui 
nusiskundžia, kad Lenki
jai atimtas Vilnius ir Lvo
vas. Pav. Čikagoje jis pa
stebėjo, kad Vilnių iš vo
kiečių faktinai atkovojo 
lenkų partizanai, betgi So
vietų propaganda šį faktą 

t visai nutyli, arba

Seattle, Wash., Liepos 1 
Kaip žinoma, čia teisia
mas rusas karininkas Ni-' 
kolai Gregorovich Redin. arba visai nutyli, arba 
Jis kaltinamas šnipinė ji- nuopelnus primeta “taria
me Rusijos naudai.

Herbert Kennedy, Škoti- nams
miems lietuvių partiza-

Op

si, kiti taikiai bando sugy
venti. Komunistų pasauly 
iš aukštybių politiką tvar
ko, pas krikščionius demo
kratiškai valdosi. Komu
nistų valstybėje policijos 
sistema vyrauja, krikščio
nių šalyje policijai paves
ta tik viešą tvarką daboti. 
Komunistas leidžia tik tą 
kalbėti ir daryti kas liepia
ma iš aukšto, krikščionis 
kalba ir daro kas jam pri
valu, ir tos teisės niekas 
jam negali atimti.

Tokį skirtumą tarp ko
munizmo ir krikščionybės 
padarė Kongreso narė 
Clare Booth Luce, nesenai 
atsivertusi į katalikus: 
Kaip turime komunizmą 
kovoti? Jinai pataria būti 
Christoferiais, tai reiškia, 
kasdien visur visame ir 
visada būti krikščionimis 
savo darbuose, mintyse bei 
troškimuose. Krikščionybė 
mūsų neapvylė. Ją dar ne- 
išbandėme. Gyvenkime 
krikščioniškai, nereikės 
nei komunizmo. Leninas ar 
Stalinas niekados nepava
duos Kristaus. Joks moks
las nepavaduos Evangeli
jos. Kūjis ir priekalas nie
kad nenustelbs Kryžiaus.

AMEN

Aš sukniubau, kur meilę šlama 
lapai,

Kur kryžiaus meilę šlama — 
Prie naujo kapo...

Ir sušlamėjusi mintis pakėlė 
Nuo žemės —
Ir pasikėlė skausmo valandėlė.

Ir aš ateisiu čia... Ateisi, lapai 
šlama.

Ir numarinsi žemės gėlą
Ant amžių amžinųjų. Amen.

M. Linkevičius.

“Draugas” rašo:
“Keturi Jungtinių Valstybių kongreso nariai — 

Ryder (demokratas iš Conn.), Gordon (dem. iš III.), 
Bolton (resp. iš Ohio) ir Mundt (resp. iš S. D.) padarė 
platų pranešimą užsienių komisijai apie savo kelionę 
po Sovietų Rusiją, Lenkiją ir kitus rytų Europos kraš
tus.

“Jei kas netikėjo aukštam Sovietų Rusijos dikta
tūros pareigūnui kap. V. Kravčenko, kuris savo kny
goj “I Chose Freedom” atskleidžia visas Rusijos vidaus 
gyvenimo paslaptis, tepasiskaito aukščiau suminėtų 
kongresmanų pranešimą. Jame jie suras, kad Kravčen
ko teisybę rašo.

“Buvo dedama pastangų šį kongresmanų raportą 
i išlaikyti slaptybėje, tačiau nepavyko. Jisai iškeltas 
viešumon.

“Tiesą pasakius, raporte nieko ypatingai naujo 
nėra. Tik patvirtinamas seniai žinomas faktas, kad So
vietų Rusijoj ir jos okupuotuose kraštuose siaučia bai- 

į sus teroras.
“Du demokratai ir du respublikonai kongreso na

riai, kurie ne tik lankėsi, bet ir studijavo Rusijos ir jos 
pavergtų tautų būklę, savo raporte, tarp kitko pažymė
jo:

MASKVA TYČIOJASI IŠ AMERIKOS 
NUOLAIDUMO

“1. Slaptoji sovietų policija ir agentai privedė Len
kiją prie teroro padėties. Jų elgesys su Lenkijos žmo
nėmis nieko nesiskiria nuo vokiečių Gestapo elgesio.

“2. Jungtinių Tautų pašalpos ir rehabilitacijos ad- 
' ministracija davė pašalpą tik pro-sovietinei Lenkijos 
vyriausybei.

“3. “Neišmintingi numalšinimo metodai,” kurie 
buvo naudojami Vašingtone, pavertė Jungtines Vals
tybes pasityčiojimo objektu Maskvoje.

“4. Vašingtono autoritetai blogai tvarkė duodamą 
pagalbą Rusijai iš lend-lease. Milžiniška rusų dauguma 
manė, kad Jungtinių Valstybių gausingai teikiami ka
ro pabūklai, tai yra pačios Rusijos pramonės gamyba.
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“5. Rusijoj palaikomos gausingos militarinės jė

gos. Tuo tarpu Rusijos kariuomenėj esą apie dvylika- 
milijonų vyrų. Tačiau mašinerijų ir ginklų trūkumas 
galės pakirsti Rusijos pajėgumą pradėti kitą karą, jei 
vakarų demokratijos nepristatys jai reikalingų kari
nių pabūklų.

“6. Stalino pakvietimas į Maskvą prof. Oscar 
Lange ir kun. St Orlemanskio 1944 m. turėjo tikslą pa
gelbėti išrinkti prez. Rooseveltą ketvirtam terminui, 
bet tas planas padarė blogą įspūdį ir Rusijoj ir Ameri
koj.

“Darydami savo rekomendacijas Rusiją aplankę 
U. S. kongreso nariai siūlo Prezidentui Trumanui ne
trukus susitikti su diktatorių Stalinu ir atvirai išsi
kalbėti. Santykiuose su Rusija ateityje reikia kartą 
ant visados išsižadėti nuolaidumo politikos, nes “ji 
silpnina mūsų įtaką kiek tame krašte, tiek visame pa
saulyje aplamai.”

GYVAS RUSIJOS GYVENIMO VAIZDAS
“Šis raportas davė gyvą dabartinio Rusijos gyve

nimo vaizdą. Penki milijonai komunistų partijos narių 
naudojasi visokiomis privilegijomis, kuomet 185 mili- 

I jonai žmonių vergauja ir skursta. Rusijos darbininkai 
ir valstiečiai išlėto dirba. Biurokratiškas nelankstu-

mas ir nepajėgumas gamybos atžvilgiu prilaiko Rusi
ją toli atsilikusia.

ŠIURPI BŪKLĖ LENKIJO J
“Lenkijoj iš Atlanto Čarterio keturių laisvių liko 

tik vienas — religijos laisvės pėdsakas,” raporte sako- > 
ma. “žodžio laisvė ten nežinoma. Radijas ir spauda yra 
valdžios įrankiai. Žmonės gyvena kasdieninėj stokavi- 
mo baimėj. Liga yra nebesuvaldoma, džiova nesulai
koma, sifilis ir gonorhea turi gerą piūtį jaunimo tar
pe.”

“Laisvė nuo baimės, tai apgavystė. Kuomet rau
donoji armija yra demobilizuojama, jos kareivių dalis 
yra asimiliuojama į naują Lenkijos armiją, dalis gau
na Lenki jas pilietybę ir kai kuriems paliekama savais 
keliais grįžti namo, plėšikaujant, ir prievartaujant...

KARIŲ VIETAS PAPILDO RUSŲ ŠNIPAI
“Rusų kareivių skaičiui mažėjant, jų vietos yra 

greit užpildomos NKVD (slaptosios rusų policijos) a- 
gentais. Militarinė vyriausybė yra pakeičiama slaptą
ja policija, kurios elgesys ir veikla nė kiek nesiskiria 
nuo vokiečių Gestapo.”

“Paskyrimas Oscar Lange Lenkijos ambasado
rium Jungtinėms Valstybėms buvo atvirai ir viešai 
pasmerkiama, nes tai buvo ne žmonių, bet Maskvos ir 
jos pakalikų parinkimas.”

“Kongresmanai griežtai kritikuoja UNRRA ve
damą pašalpos darbą Lenkijoj. Darbas yra vienpusiš
kas. UNRRA misijos galva yra Rusijos pilietis Men- 
shikov, kuris kontroliuoja Lenkijos prisiųstas reikme
nis.

“Mūsų vyriausybė,” rašo kongreso subkomisija, 
“veikė perdaug skubotai, duodama kad ir sąlyginį pri
pažinimą laikinai vyriausybei.”

“Be kitko yra rekomenduojama, kad visi Ameri
kos prieškariniai konsulatai Rusijoj būt atsteigti, nes 
visi Rusijos konsulatai Amerikoj jau veikia. Be to. į 
Rusiją turi būti įleidžiami Amerikos mokslininkai, 
pramonininkai, militarinia vadai, teknikai ir žurnalis
tai, nes rusai laisvai įvažiuoja į Ameriką ir jiems visur 
durys yra atidarytos.

“Pažymimas ir tas faktas, kad buvęs paruoštas 
raportas ir apie Europos vidurinių rytų padėtį, tačiau 
demokratai kongresmanai atsisakę po juo pasirašyti.

“Reikia pripažinti, kad raportas yra išsamus ir 
geras. Jis ne vienam komunistų bendrakeleiviui atida
rys akis. Neabejojame, kad ir U. S. kongresas ir pati 
vyriausybė atkreips rimto dėmesio į šį istorišką pra
nešimą.”

PROPOSED CHILDREN'S MEDICAL CENTER

This architectural sketeh depiets the planned 12-story. modern bu,ld. 
ing which will be constructed -djacent to the preseni Ch.ldren s 
Hospital in Boston. lt ~ill be the first med.cal .nst.tut.on of .t: k-nd 
intheworW.
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•AINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Sntered m tecond-claM matter Sept. 12, 1915 at the po«t office at Boston. ifjk t no 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Aficeptanco for malling at apecial rate of poatage provided for ln Section 1103

Act of October 8, 1917, authorUed on July 12. 1918 RuSPOS te.
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Amerikoje metams_________ $4.Oi' k: C4 i'
Vieną kart savaitėje metams— $2.00 ha it”0 ne n^^albėta.
Užsieny metams ... .....    $5.00
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P->nPdoYnos žinios iš Potsdamo konferenciios at-| 
iskleidž n tc.-įvs dalv^us, apie kuriuos niv-miau tiki 
janvtiksl:ai buvo snė’iojama. Dabar paaiškėjo, kad: 
j Potsdamo konferencija buvo nebereikalinga, nebent 

atžvi’^’H. kad užgirtu ivykusi faktą, būtent, 
pripažinti jr- ūžt’krinti kad nieks nemėgins atimti nuo 

ka ji tuo momentu buvo okupavusi. Kitais 
įžodžiais. Balkanų, Austrijos, Lenkijos ir trečdalio Vo-į 

ir.- ’ikjmas palikta Rusijos nuožiūrai. Apie Pa-į
c*

Vokio+ijos lavonas buvo smulkmeniš- 
DfiRRTNTNKA^ Fai išm"sin"*as. daugiausiai Rusiios raudai — sako

■M W«t BroadMy, South Boston, I vjęV; -i -’ė:<> lai’-raštis. - Bet tam uždaviniui
Telephone SOUth Barton 2680 : atlikt■ Pusiia k-m ir nereikalavo A. nglilos ir Amerikos

ri -nn » p- p tnrėio savo nlaną ir buvo nradė- 
;• vy^d’Ui. Kai dėl talkininkes I/eukijos, tai tik 

orr.iv'to uaj esąs iau v*vkęs faktas. Ar šiaip, 
ofontį fjk Rusijos nrieškambarvs ir 

Vo’ ietiv,s tiek atlyginimo, kiek nukris

BUBSCRIP^iON RATES:
Domestic yearly___________$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

atlikt1 
; pritm-i 
i>jsi f vv-'d'''’. Kai dėl talkininkės I/enkijos, 
aitriai r°

jp.r tpi*‘ 7 r'"k’’ 
iš

paini ar paslan-'truoinįu ”usu stalo Nebuvo paminėta nū talkinin-
■ — — ke Jnjy.- Iveiai kaip ir Lietuva, Latvija ir Esti-

ku apie ją rašyti, kad šių dienų diplomatijoj moralybės ia- Tos viso?
principas yra visiškai paneigtas, ir slaptosios konfe- ^os ■ rn?‘; iipoerna. Rumunija, 
rencijų meklerystės, palaipsniui prasiveržiančios pro 
“geležinę” cenzūros uždangą, neskaniu dvokimu už
teršia orą. Kai kurie apdairūs viršūnėse stovį pareigū
nai pataria “profanams” bei “nežinėliams” į valstybių 
politiką nesikišti ir duoti jai bręsti iki tikros piūties, o 
tik piūties metu, girdi, pamatysite, kad aukštesnioji 
politika kaip tiktai buvo genijaliai pravesta. Jeigu, 
tai sakoma, genijalumas tik vienu žingsniu skiriasi 
nuo beprotystės, tai gal ir taip. Bet ir toksai “genija
lumas”, jei jis, iš viso yra, tai ne Alijantų pusėje. Jo 
pamėgdžiojimą bei bezdžioniavimą pasisavino Stali
nas. Būdamas desperatiškai silpnas, naminiam fronte, 
jis pavergtų tautų lėšomis šiaip taip išlaiko didelę ar
miją ir terorizuoja “nekaltus” (prastai nusimanan
čius) Alijantų diplomatus. Stalinas čia imituoja Na
poleoną. 1796 m. viename iš daugelio laimingų mūšių 
(ties Arcola), prancūzai nebepajėgė austrų sumušti. 
Tuomet Napoleonas slapta nusiuntė į austrų užnugarį 
keletą kareivių su triūbomis. Jie užgrojo puolimo sig
nalą, austrai nusigandę pasitraukė, ir mūšis buvo lai
mėtas. Tai genijaliai sugalvotas psichologinis triukas. 
Kiek panašiai pasielgė maršalas Fochas mūšyje ties 
Marna, pirmojo pasaulinio karo metu. Žinome, kad ta
me mūšyje prancūzai vokiečius sulaikė ir toli juos nuo 
Paryžiaus nustūmė. Štai kaip Fochas tą įvykį apibūdi
na: “Mano kairysis frontas traukiasi, dešinysis apsu
pamas, centras lūžta, — taigi — aš atakuoju.” Puolė 
ir laimėjo.

Sunku rašyt apie šių dienų politiką. Ne Tai, kad gaus’ayti i 
būtų sunku, dėl to, kad ji būtų perdaug į 
tinga. Visai ne. Ji perdaug visiems aiški. Bet dėlto sim- "r r?

s buvusios nepriklausomos valstybės įterp- 
, Bulgariia. Vengrija. 

Suomija ir Austrija tik tiek buvo oaminėtos, kad jos 
yra antraeilės, nrie’aidinės valstvbės — pirmiau Vo
kietijos. dabar jau Rusijos žinioj. Tuo būdu, Potsdamo 
konfe^meiia Rusija labai patenkino.”

Jeigu tad viskas jau buvo padaryta pagal rusų 
planą, sunku suprasti, kuriems tikslams reikėjo šauk
ti dar viena iš tiek daugelio konferencijų, kurių nuta-i 
rimai nobodžiai vienodi — pilnas pataikavimas rusų j 
reikalavimams? Laikraštis ypač nesupranta, kam ten 
nuvyko Amerikos Prezidentas. Tiesa, karas su japo
nais dar nebuvo baigtas. Bet kas tuo klausimu buvo 
kalbėta, ligi šiol nėra aišku. Jei ką Potsdamo konferen
cija. nuveikė, tai tik daugiau žalos padarė. Iš vienos 
pusės, ji užgyrė ir sutvirtino Rusijos užsimojimus — 
o jau kiekvienam sveikai protaujančiam žmogui net 
tuomet buvo aišku, kad Maskva siekia subolševistinti 
visą Europą. Iš kitos pusės — jei Alijantai kada nors 
rimtai svarstė išlaisvinti Europos tautas, tai tas jų už
simojimas Potsdamo konferencijoj buvo galutinai pa
laidotas. Tokį negarbingą karo užbaigimą Amerikos 
ir Anglijos vyriausybės galėjo atlikti savo kanceliari
jose. Gi jų dalyvavimas Potsdamo konferencijoj pri
spaudžia oficijalinę antspaudą tai nuomonei, kad pa
starasis karas atsiekė neigiamą tikslą: išgelbėjęs žmo
niją iš vienos nelaisvės, įstūmė į kitą. K.

kimą prijungti prie Rusijos Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
keletą Suomijos dalių: Lenkiją, Rumuniją, Gekoslova- 

Stalinas — nejučiomis, ar sumaniai — tą taktiką kiją 7r Vokietiją. Azijoj jis taip pat gavo mūsų pritari- 
naudoja. Tai atkaklus, gabiai sugalvotas bliofas. Mo
mentaliai jis kartais pavyksta, bet vartoti jį nuolatos, 
ilgesnį laiką ir platesniu matu, neišsimoka. Pirmiau 
ar paskiau oponentai permato tą rizikingą taktiką ir į- 
sidrąsinę, tupia lyg žvirbliai ant pastatytos darže ne
gyvos baidyklės. Tačiau šiuo atveju ne taip jau lengva 
iš painiavos išbristi. Pirmesnieji Alijantų vadai pada
rė Stalinui tokių pasižadėjimų, kad jų pasekėjams — 
dabartinei britų ir amerikiečių — vyriausybei 
tiesų reikia genijalaus proto iš tos klampynės išbristi. 
Gi genijų pas mus, deja, nesimato. Pradžioje jie aklai 
sekė Roosevelto politiką. Paskui apsižiūrėjo ir mėgina 
pakeisti savo nusistatymą Rusijos atžvilgiu. Deja, per 
vėlai. Žalos jau padaryta, ir kokios neįmanomai baisin
gos žalos!

Anot žurnalo “Post,” Roosevelto šešėlis dar tebe- 
tamsina dabartinių konferencijų eigą. . „
kiek negali pasistūmėti taikos linkui, nes Rusija, pasi- Tokį tai palikimą gavo iš nabašniko Roosevelto jo 
remdama Roosevelto pasižadėjimais, sabotažuoja vis- įpėdiniai. Tai tarsi Adomo gimtosios nuodėmės pasė
ką, kas tik planuojama ne jos naudai. Gi Roosevelto kos.
pasižadėjimai yra toki, kad baisu juos paminėti. j Ir kaip dabar tą beprotišką painiavą išnarplioti? 

“Posto” žodžiais tariant, “Stalinas išgavo Jung- Nepavydėtina mūsų padėtis. Jie bejėgiai. Tiktai Ap- 
tinių Valstybių ir Britanijos oficijalų ir šiaip jau suti- vaizda gali išdildyti tą antrą gimtąją nuodėmę. K.

mą prijungti prie Rusijos Kurilių salas, atgauti pieti
nę Sachalino dalį ir atgaivinti “ypatingus interesus” 
Mandžūrijoj, kurią rusai pralaimėjo japonams 1906 
m., Stalinas taip pat gavo Amerikos ir Anglijos prita
rimą pastūmėti toli į Vokietiją Lenkijos sienas, į Ven
griją Rumunijos sienas ir pastūmėti Rusijos sienas į 
Čekoslovakijos dalį, vadinamą Užkarpatinė Rusija 
(Zakarpacka Rus). Be to, Stalinas išsiderėjo Ameri
kos ir Anglijos užgyrimą deportuoti keletą milijonų 
vokiečių iš Lenkijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos ir 
užgrobti jų žemes ir turtą. Dar karo metu Rusija iš
gavo iš Amerikos ir Anglijos pritarimą okupuoti neap
ribotam laikui ko ne pusę Vokietijos ir elgtis ten pagal 
savo nuožiūrą. Tokiom pat sąlygomis išgavo teisę o- 
kupuoti Korėją penkiems metams.”

Bet Rusija tuomi nepasitenkina. Ji siekia pavel- 
Alijantai nė dėti Viduržemio pakraščius...
—— . • • * i • • • t • 1 • • V “ —'   — “ • *
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Į džiaugsmu kaip tvirtino 
• Hitlerio propaganda. “Di
džiosios” vokiečių tautos, 
vardan jie buvo išplėsti iš 
savos žemės ir persodinti 

i (tik be šaknų) į liesą ger- 
! manišką dirvą. Daugelis jų 
jau sugrįžę į savas pasto- 

'ges, tačiau labai daug jų 
i dar čia pasiliko ir priversti 
yra laukti. Visos Europos 
susisiekimo priemonės bū
tų per maža tvarkingai ir 

j greitai įvykdyti tam “tau
tų persikėlimui”. Daug vėl 
yra tokių kurie bendrai ne
žino, ar grįžti į savąją že
mę turi kokios prasmės. 
Miestai sunaikinti, kaimai 
sudeginti, laukai ištrypti, 
turtai išplėšti — tai tų se
niau gerybėmis ir tvarka 

. klestėjusių kraštų vaizdas. 
Be to, praradimas arti
miausiųjų, kuriuos pražu- 

! dė karas ir vokiečių nai- 
: kinirno aistra, padarė tai, 
į kad šie nelaimingieji stovi 
j prieš tuštumą ir jų išvyki- 
’i mas reikštų ne ką kita, 
I kaip tik bąstymąsi, o gal 
; ir pražūtį.
j “Tokį likimą parengė 

_ Hitleris savo barbarišku
i karu kitoms tautoms jau 
j savo triumfališkų pergalių 
; metu. Nieko tad stebėtina, 
' kad tų žmonių įsijautrini- 

Bendra vokiečių politika,vadas buvo Heinrich Him- mas įr neapykanta visa to, 
tremtinių atžvilgiu nepa-J ....
lanki. Pastarais laikais ji 
yra virtusi agresyviu puo
limu. Įdavinėjimai, šmeiži
mai, juodinimai, prasima
nymai — paprastas reiški
nys. Bet, nors labai retai, 
atsiranda ir kitokių balsų. 
Jie, nesibijodami tiesos, 
tremtinių klausime pasisa
ko objektyviai taip kaip 
yra buvę ir kaip dabar yra. 
Prie tokių objektyvių 
tremtinių klausimo nagri- mė, turtas ir laimė, Jie bu- ra nelaimingosios Hitlerio 

į politikos aukos. Tačiau ir 
i mes visi privalom jaustis 
į tos jo politikos kaltinin- 
j kais ir bendradarbiais, nes 
i nepasipriešinome aktyviai 
i jos nusikalstamiems tiks
lams, o ypatingai ir pir
moje eilėj — nesukliudė- 
me Hitleriui pasiekti Vo
kietijoj despotiško valdy
mo galios, o tuo patim ir 
visoj Europoj. Paremdami 
tuos žmones neprivalome 
to savo darbo laikyti isto
rine prievarta, bet savo 
šventa pareiga.” LAIC.

I

Ok’ahoma valstybėje jau nuimamas šių motų 
ankstyvas kviečių derlius. Kaikurie laukai davė 
47 bushelius grūdų nuo vieno akerio.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

m^er- kas surišta su vokiečių
“Tuoj po lenkų pradėjo vardu, yra taip giliai su

plaukti masėmis į Vokieti- Jeidę šaknis, kad tik dau- 
ją karo belaisviai ir varu gelio kartų gera valia ir 

nenutraukiamas darbas 
tuos jausmus gali įstatyti į 

i pozityvinę linkmę.”
I Toliau autorius daro to
kią išvadą:

“Dėl to, tad mes vokie
čiai visomis jėgomis ir vi- 

i su karščiu turime padėti

atvežamoji žmonių darbo 
i jėga beveik iš visos Euro- 
i pos, kurios tarpe buvo 
daug moterų ir vaikų. Iš- į 

'vežtųjų į frontą vokiečių 
vyrų vietą užėmė jų tėvy-Į 
nėj visose darbovietėse 
žmonės — vergai, iš kurių; 
buvo išplėšta tėvynė, že-į tiems išeiviams, nes jie y-

nėtojų priklauso ir Bibe- vo atvežti iš šiaurės rytų* 
rache apskrities viršinin- ■ lygumų, Balkanų, Italijos 
kas — landratas Fritz Ei-' ir Prancūzijos. Didžioji vo- 
ler. Jis 1945 m. gruodžio 
mėn. 14 d. “Schvvabische 
Zeitung” patalpino tokio 
turinio straipsnį apie rytų 
tremtinius Vokietijoje:

“Tai prasidėjo 1939 m. 
rudenį, rašo Eileris. Pras
linkus kelioms savaitėms 
po Lenkijos puolimo, pra-; 
sidėjo tikra prekyba ver-i 
gaiš. Lenkų milijonai prie-Į 
varta atgabenti į Vokieti
ją dirbti Hitlerio pergalei. 
Tuo būdu ištuštinti žemės, 
plotai padalinti “dovano-j 
mis” vokiečiams kolonis- ■ 
tams. Tų “dovanų” dalini
mas buvo pavestas garsių 
SS įsteigtai Volkspoliti- 
sche Mittelstelle įstaigai. 
Vyriausias pavergtų sveti
mųjų žemių vokietinimo

kiečių visuomenės dalis, 
matydama tas apdrisku
sias ir nuskurdusias esy
bes, kėlėsi į neribotą išdi

dumą virš kitų tautų ir jų 
kultūrų ir jautėsi esą pa
šaukti kitas tautas valdy
ti, kaipo Herrenvolk.

“Ir taip slinko vokiečių 
tiranijos deplėse metai po 
metų. Priespauda ir išnau
dojimas kasmet stiprėjo. 
Ji pasidarė stačiai nepa
keliama. Bet tų nelaimin
gųjų žmonių stipri valia 
nugalėjo visas hitlerines 
paniekas.

“Be dvejeto milijonų ka
ro belaisvių Vokietijoj bu
vo apie 15 milijonų svetim
šalių. Bet jie atėjo į Vokie
tiją ne savo noru ir ne su

— turtais, 
atsiprašy- 

o pavyduolį niekuo
!

Puikų patenkinsi nuolan
kumu, gobšą 
užsirūstinusį - 
mu,
nenumaldausi... Pavyduo
lis visuomet už gerą blogu 
užmoka.

Kun. J. Navickas.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

24. ŠV. ONA IR KŪDIKĖLIS JĖZUS
Šventieji mėgsta apsigyventi visiškame 

nuošalume, atsargiai vengdami visokio be
reikalingo susinešimo su pasauliu, todėl mes 
mažai ir težinome apie daugelio Šventųjų kas
dieninio gyvenimo smulkmenas. Kas gyvena 
pasauliniu gyvenimu, tas turi dalyvauti jo 
malonumuose, pasilinksminimuose ir pritarti 
visiems ,kad ir blogiausiems, jo papročiams. 
Tuo gi tarpu šv. Jonas mums aiškiai sako, 
kad visą, kas yra pasaulyje, yra bloga, nes 
paeina nuo blogos dvasios — šėtono. Todėl ir 
beveik visi šventieji, neišskiriant ir apsigy
vendavo tobulame atsiskyrime, arba, šiandie
na, — vienuolynuose. Daugelis jų patys save 
palaidodavo tyruose, ar kalnų urvuose. Jie 
praleisdavo savo šventą ir tobulą gyvenimą 
neturte, skaistybėje, paklusnume, dažniausia 
gi — skausmuose, kentėjimuose, trukumuose, 
paniekinimuose ir neretai žiauriuose perse
kiojimuose. Todėl ir šv .Ona, nuo to laiko, ka
da pasiryžo užbaigti savo gyvenimo dienas 
atgailoje ir nuošalume, ji niekad daugiau ne
gulėjo savo patogioje ir minkštoje lovoje, bet

ant nuogos žemės: pagaliau, paniekinusi vi
sus parinktinius, skanius valgymus ir gėri
mus, ji maitindavosi tik duona ir grynu van
deniu.

Šv. Moterys — Judita, Ona — karaliaus 
Samuelio motina, Estera ir pranašė Ona, sy
kiu su savo karštomis dieną ir naktį maldo
mis, visuomet užlaikydavo tobulą pasninką 
ir vengdavo visų pasaulio prašmatnybių, bei 
patogumų. Panašiai ir Dievo Motinos Mari
jos motina, šv. Ona, ne kiek neapsileisdavo 
savo garbingoms pirmtakūnėms atgailos, 
maldos ir pasninko atžvilgiu. Likusią savo 
gyvenimo dalį, našlystę, ji praleido giliame 
dvasios susikaupime, maldoje, pasninke ir 
skaudžioje atgailoje. Ji visuomet turėjo mei
le degančią širdį prie Dievo. Gyvendama su 
Dievu, dėl Dievo ir Dievuje, ji rūpinasi Jam 
visame kame patikti, sužinoti ir būti paklus
ni savo darbais Jo šv. valiai ir tuo būdu steng
tis eiti tobulesniu gyvenimo keliu ir siekti sa
vo sielos amžino išganymo. Ji buvo panaši 
tarsi į tą sriaunų upelį, kuris tekėdamas nuo
šalume, nedrumzdžiuojamas keleivio kojų, vi
suomet atspindi maloniųjų padangės skliau
tų žydrųjį mėlvnumą.

26. ŠV. ONOS MIRTIS
Praslinko apie 22 metai nuo to laiko, kaip 

šv. Ona apsigyveno tyruose, vesdama aštrų 
atsiskyrėlės gyvenimą. Ji buvo jau apie 86 
m. amžiaus. Šv. Joakimas ir šv. Juozapas se

nai jau buvo mirę. Jėzus gi gyveno su savo 
motina Marija Nazarete, šv. Onos namuose.

Vieną gražią dieną Jėzus meilingai tarė 
savo motinai: “Mano senelė, o tavo motina 
Ona jau visai baigia savo gyvenimo dienas ir 
rengiasi keliauti pas Dievą, atsiimti užmo
kestį už savo labai šventą ir tobulą gyvenimą. 
Taigi, eikime ir paguoskime ją paskutinėse 
jos gyvenimo valandose. Marija sukvietus sa
vo pažįstamus, gimines ir sykiu su Jėzumi ir 
šv. Elzbieta, savo seseryčia, visi iškeliavo į 
Judėjos tyrus, šalę Jordano upės.

Šiuose tyruose šv. Jonas Krikštytojas, 
Kristaus pirmtakūnas ir artimas giminaitis, 
seserėnas, irgi vedė atsiskyrėlio gyvenimą ir 
skelbė atgailą, bei ateinantį pasaulio Išgany
toją, Jėzų Kristų, savo tautiečiams prie Jor
dano upės. Šiuose tyruose pats Viešpats Jė
zus šv. Jono tapo apkrikštytas Jordane. Per 
šiuos tyrus, Mozei vadovaujant, Izraelio tau
ta, pasiliuosavusi iš Egipto nelaisvės ir fara
ono nuožmios valdžios, ėjo į Pažadėtąją že
mę, Palestiną. Šiuose tat tyruose, apart dau
gelio Senojo Jstatymo šventųjų ir atsiskyrė
lių - pustelninkų, apsigyveno ir Kristaus se
nelė, Marijos motina, šv. Ona.

Kuomet dievobaimingos kompanijos kelei
viai prisiartino, šv. Ona atsistojo ir skubėjo 
jų pasitikti. Tuomet ji parpuolusi ant kelių 
prieš Jėzų, užgiedojo palaiminto karaliaus 
Dovido žodžiais: “Tavyje, Viešpatie, padėjau

savo viltį ir amžinai nebūsiu paniekinta. Iš
ganyk mane savo teisybėje ir prilenk savo 
ausį prie manęs. Būk mano globėju pas Die
vą ir priebėgos namuose, kad mane išganytu- 
mei”. (Ps. 30, 1.)

Užbaigusi šį linksmios paguodos ir skais
čios vilties himną, ji meiliai apkabino Jėzų, 
Mariją ir visus atėjusius, liedama begalinio 
džiaugsmo ašaras. Kuriam laikui praslinkus, 
Marija išbučiavo savo mylimosios motinos 
rankas, sakydama: “O, brangioji motina, te
gul Viešpats būnie tavo šviesa ii* gyvenimo 
stiprybė. Tebūnie Jis palaimintas, Kurs sa
vo begalinėje gerybėje nenorėjo, kad aš nu
stočiau tos laimės ir netekčiau tavo paskuti
nio palaiminimo šioje žemėje. Taigi, nuo
lankiai prašau, brangioji motinėle, suteik jį 
man prieš savo mirtį. Šv. Ona giliai susikau
pusi savo dvasioje ir pakelta širdimi prie Die
vo, suteikė savo mylimąjai dukrelei Marijai 
savo priešmirtinį ir paskutinį motinišką pa
laiminimą. Paskui kreipdamasi į ją tarė: “O, 
Marija, mylimoji mano dukrele, neužmiršk 
manęs savo karštose maldose pas Dievą. 
Melskis, kad Jis pagelbėtų ir pribūtų mano 
paskutinėje mirties valandoje. Visą savo ti
kėjimą ir nužemintą viltį sudedu į Jo šventas 
rankas. Gyvendama visuomet vaikščiok Vieš
paties keliais ir maldauk Jo dieviškojo Ma
jestoto, kad Jis visuomet tave užlaikytų Jo 
šventų įstatymų globoje ir sargyboje.”
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Darbininkas 20-tame Amžiuje
f

(Kun. Jono Berncrtonio paskaita — LDS Seimui, 
Birž. 23-24 dd., Waterbury, Conn.) u

i 
Seimo vedėjau, didžiai mis bei unijomis apgintij 

gerbiami Tėveliai, bran- savo teises.
gūs Lietuvių Darbininkų • savo būklę, pagerinti dar J 
Sąjungos vadai, malonūs bo sąlygas, apturėti teisinį 
t iatnvin r>orddninizi, gesnes algas, būti užtikę

rinti pastoviu, darbu* ir sa
vo taupumu. Įsigyti nuosa
vybes, kad laike ligos bei

Lietuvių Darbininkų Są
jungos apskričių ir kuopų 
atstovai, nariai ir svečiai.

“Teateinie Tavo Karalys
tė” — kasdien susikaupę nelaimės, galėtų tikėtis pa> 
mes kalbame Viešpaties galbos *
maldą ir prašome Aukš-’ ] 
čiausiojo — Teateinie Ta- šaliai ir pasirodo...
v ” ’ ' • •

L1UU£. - į ;

Kapitalistai ląikosi nuo|- 
liai ir pasirodo... jog jie

Akųu 
įįvali

• i

vo I^ralystė. Teateinie 
Tavo |<ai;alystė mumyse, 
mūsų artimo ir visų pa
saulio žmonių širdyse. Gi
liąją prasme, toji malda 
reiškia: “Viešpatie, pa
keisk mano širdį ir mano 
jausmus, mano mintis ir jr ju įgaliotinių

neužjaučia datbiniiik 
Kapitalistų į^aliėtiniaitvaj, 
dovauja ir kontroliuoja 
pramones ir reikalauja iš 
darbininkų tam tikros nu
statytos normos. Ar gali
me tikėtis, kad kapitalistų 

‘ J vadų su
mano veiksmus, mano no- kietėjusios širdys greitu 
rus, mano troškimus ir jaiku pasikeis i x 
mano meilę pagal Tavo.vins darbininkų skaudžią 
dvasią.” F' 
žmonėse yra ten, kur Die-, 
vo dvasia yra perėmusi 
žmones iki slapčiausių šir
dies gelmių.

Tuomet apturėsime tik
ros žemiškos laimės, kuo
met žmonių visi veikimai 
bus paremti Dievo įsaky- tyj, New Yorke. Prie Tau- 
mais. Dievo ir artimo mei- tinės 
le. Tuomet sulauksime pa- jungos (National Associa- 
saulinės ramybės, šviesės- tion of Manufacturers) 
nio visuomenės gyvenimo, priklauso visi Amerikos 
ir darbdavių ir darbininkų didieji išdirbystės ir pra- 
malonaus sygyvenimo.

Pravesti Dievo karalystę Jie susiorganizavo tikslu 
ekonominiame gyvenime vieningai nustatyti savo 
visame pasaulyje, o ypač 
mūsų krašte, yra būtinas 
ir rimtas dalykas. Ameri
koj iš viso dirbančiųjų 
žmonių skaičius, — virš 
85-tas nuošimtis yra dar- didžiūnai, 
bininkai. kuriems mokama 
alga arba užmokestis. Sa
vaitė nuo savaitės, mėne- 
sis nuo mėnesio. 85-tas 
nuošimtis visų dirbančių 
žmonių laukia savo atlygi- pagalbą sąjungos vedamai 
nimo. Aišku. Amerika yra programai. Tarp kitų kal- 
darbininkų kraštas. Ta- bėtojų Prelatas John Bo
čiau. Amerikos turtą bei 
kapitalą kontroliuoja mil
žiniškos korporacijos, o 
tas korporacijas kontro
liuoja maža grupė didžiū
nų - vadų. Korporacijos 
samdo didžiausią skaičių 
darbininkų.

Darbininkai stengiasi į- 
vairiais būdais pagerinti 
savo padėtį. Darbininkai 
bando savo organizacijo-

ir laiku pasikeis ir paleng-

Dievo karalystė padėtį ?
Apie jų nusistatymus 

galima plačiau sužinoti iš 
Tautinės Pramonininkų 
Sąjungos bankieto ir dis
kusijų. kurios įvyko prieš 
penkeris metus garsiame 
\Valdorf - Astoria viešbu-

Pramonininkų Są-

monės viršininkai - vadai.

mintis bei vykdomuosius 
dėsnius, ir juos paskelbti 
visuomenei. Minėtame su
sirinkime dalyvavo Įžymūs 
Įvairių pramonių atstovai- 

ir taipogi pa
kviesti svečiai kunigai, pa
sižymėję savo uoliu veiki
mu darbininkų srityje: 
mat. to susirinkimo tiks
las buvo gauti Bažnyčios

Oakland, Calif., Policijos Departmentas panaudoja trafiko kontrolia
vimui ir aeroplanus. Vaizdas parodo vieną tokių lėktuvų.

Pijus XI savo enciklika nant savo reikalus, susi- 
papi’do Leono XIII encikli- laikyti nuo prievartos ir 
ką ir drąsiai pabrėžia, kad niekuomet nekelti maišto, 
Leono XIII enciklika yra i nesusidėti su nedorėliais, 
darbininkų Magna Charta,; kurie tyčiomis sėja vaidus 
kuri turi būti pagrindu vi-' 
so krikščioniškojo sociali
nio veikimo.

Abi enciklikos kartu su- 
u Baž- daro vieną visumą, kon

densuojančią Bažnyčios 
socialinę doktriną. Leonas 
XIII studijavo socialines 
problemas, kurias iškėlė 
darbininkų gyvenimo ir

kaip išmaldą tai. kas jam 
teisingai priklauso. Darbi- 
linkai ir da bdaviai turi 
atlikti savo pareigas tei
singai.

Bažnyčia siekia dar auk
ščiau. Ji nori suartinti tuo
du luomu, surišti juos tik
ru prieteliškumu ir meilės 
dorybe. Kuomet krikščio
niškoji meilė perims darb
davius ir darbininkus, ta
da jie suokas, t ad visi žmo
nės yra vieno dangiškojo 
Tėvo vaikai ir kad turi vie
ną bendrą tikslą. Dievo 
garbe ir sielų laimė. Tik 
tuomet pasireikš Dievo ka
ralystė šiame 20-tame am
žiuje.

Bažnyčiai reikia pagal
bos. Kiekvienam žmogui 
reikalinga rimtai darbuo
tis įgyvendinimui Dievo 
karalystės visu žmonių 
širdyse. Tačiau iki šiol di
džioji pasauliečių dalis y- 
ra jeigu jau ne visiškai mi
rusi, tai bmt labai pasyvi 
masė. Jiems nesvarbu ir 
nerūpi — platinti Bažny
čios socialinius principus 
ekonomijos srityje.

Pasimokykime iš komu
nistų uolumo. Milijonai 
komunistų pasiryžę užka
riauti savo programai pa
saulį, ir kiekvienas jų tiki, 
kad tai yra rimtas daly-I •'I

kas — tai kodėl taip nega
li pasiryžti visi krikščio
nys?

Beveik 50-tas nuošimtis 
katalikų mano, kad labai 
daug bus pasidarbavę 
krikščionybei, jeigu bus iš
ganę tik savo vargšę sielą. 
Daugeliui žodis ‘prakti
kuojantis katalikas’ reiš
kia ne daugiau kaip tik tai, 
kad kiekvieną sekmadienį 
eina į bažnyčią, laiks nuo 
laiko priima Sakramentus 
ir mirdamas pasikviečia 
kunigą, kad paskutinę mi
nutę apturėti amžiną lai
mę.

K i 1 ’ ■ virm a s komu nist as, 
kurs nėra apaštalas, yra 
išmetamas iš partijos. Kur 
mūsų tas troškimas siekti

bū-
Ka-

ge-

tas kainuotų? Kristaus ka
ralystės didysis žemiškas 
tikslas yra laimėti žmo
nes Kristui.

Kad ištisos klasės žmo
nių vėl būtų grąžintos 
Kristui, Pijus XI Katalikų 
Akciją, kurioje “pirmi ir 
artimiausieji darbininkų 
apaštalai privalo būti dar
bininkai; o apaštalai tarp 
pramonininkų ir komer
santų taip pat turi būti iš 
jų pačių tarpo”. Popiežiai 
šaukia visus dvasininkus, 
o ypač pasaulionis Į apaš
talavimo darbą, Į katalikų 
veikimą. Dvidešimtame 
amžiuje darbininkams 
tinai reikia dalyvauti 
talikų Akcijoje.

Vargu būtų galima
riau nusakyti Katalikų 
Akcijos tikslą, kaip nusa
ko didžiausias ir moky
čiausias visų laikų pasau
lietis, Originas, 3-čiame 
amžiuje. Jis rašo: “Krikš
čionys nieko nesigailėjo 
tikėjimui išplatinti visame 
pasaulyje. Dėl to kai ku
rie laikė stačiai savo gyve
nimo uždaviniu vaikščioti 
ne tik iš miesto į miestą, 
bet ir iš miestelio į mieste
lį. iš kaimo į kaimą, kad 
tik laimėtų Viešpačiui 
nau jų tikinčiųjų.”

Pijus XI-tas pastebi, kad 
jau yra džiuginančių tam 
tikro socialinio atsinauji
nimo ženklų. Tarp kitų, to
kiais ženklais yra patys 
besiorganizuojančių dar
bininkų būriai, kurių tar
pe popiežius ypač džiugina 
suglaustos organizuotos 
eilės jaunųjų krikščionių 
darbininkų, kurie “ne tik 
palankiomis ausimis klau
so dieviškos malonės pata
rimų, bet ir su uolumu 
stengiasi savo draugus 
pelnyti Kristui.”

1 Tuos socialinius ženklus 
galime pastebėti ir Ameri- 

; koj. Prieš devynis metus 
i susiorganizavo Katalikų 
Amatų Unijonistų Sąjun
ga su tikslu supažindinti 

i į savo narius su Bažnyčios 
didelio tikslo, nors kažkiek) Tęsinys 6-tame puslapyj

džiai klausėsi kunigų, ta
čiau jie nepakeitė savo 
nuomonių ir jautė, kad 
Bažnyčios principai teisin
gi ir būtini, bet jiems neį
manomi. neįvykdomi. Ku
nigai dalyviai nenusiminė; 
jie tenkinosi davę pramo
nininkams progą išgirsti ir 
plačiau susipažinti s 
nyčios socialine doktrina. 
Gal nors vienas iš jų pasi
naudos to vakaro diskusi
jomis. Kunigai taipgi su
prato, kad trumpu laiku 
negalima tikėtis kapitalis- darbo sąlygos. Pijus XI 
tų ir jų įgaliotinių ątsiver- apima plačiau 
timų į krikščioniškas do- liau, spręsdamas 
rybes.

Paminėjau ši oramoni-•J 

ninku susirinkimą ne vien 
įrodymui, kaip turčiai žiū
ri į darbininkų padėtį, bet 
taipgi priminti, kad mūsų 
Šventoji Motina Bažnyčia 
darbuojasi ir veda žmoni
ją i laimingesnį rytojų. 
Bažnyčios misija yra vesti 
žmones ne vien į laikinę 
laimę, bet i amžinąją. Baž
nyčia niekada neatsisakys 
nuo jai pavestos pareigos 
naudoti savo autoritetą 
tam. kas liečia žmogaus 
dorovę. Dorovės atžvilgiu 
ekonominio gyvenimo vai
rininkams išėjus į šunke
lius. darbininkai atsidūrė 
ne tik materialiai, bet ir 
doriniai pavojingoje padė
tyje. Popiežius 
tas taip rašo: “Tikrai su
dreba siela, kada apsvars- 
tomi pavojai i kuriuos mo
derniškose dirbtuvėse įsta
toma darbininkų, ypač 
jaunesniųjų, dora, mergai
čių ir moterų skaistybė; 
kaip dažnai šių dienų eko
nominė padėtis, o ypač ne
tikęs gyvenimo būdas, sta
to kliūčių šeimynos gyve
nimui ir ryšiams.”

Bažnyčia rūpinasi dar
bininkų darbu ir bendrai 
visu ekonominiu bei socia
liniu gyvenimu, nes tie;visi turi 
klausimai liečia žmonių 
dorovę. Bažnyčia įspėja 
žmones nuo klaidingų 
mokslu ir nurodo kaip ga
lima išspręsti darbininkų 
klausimus.

Visiems interesuojan
tiems darbininkų klausi
mu būtinai reikia perskai
tyti ir studijuoti dvi dar
bininku. enciklikas, būtent, 
Popiežiaus Leono XIII-to- 
jo encikliką “Rerum Nova- 
rum” arba “Katalikų So
cialinė Pasaulėžiūra”, pa
skelbta pasauliui gegužės 
15 d. 1891 metais: ir Popie
žiaus Pijaus XI encikliką 

i “Quadragessimo Anno” a- 
I pie “Socialinį Teisingu- 
įmą,” išleistą minint Leono 
i enciklikos keturiasdešimt 
metų sukaktį.

i

land išdėstė Bažnyčios pa
grindinius dėsnius darbi
ninkų santykiuose, ir taip
gi socialinius principus. 

’ remiantis popiežių encikli- 
i komis.

Diskusijos tęsėsi beveik 
į keturias valandas. Iš susi- 
; rinkimo kunigams įstrigo 
viena mintis, kad nors pra
monininkai tą vakarą bu
vo gerai nusiteikę ir aty-

Joseph Abgott, actmg curator of the Oeianare Park Zoo, Buffalo, 
demonstrates how meat istrimmed before being fed to the nmety-eight 
meat-eatlng animalc in the zoo. Ali fat and scraos are rendered,down 
for aalvage, and an average of 400 pounds of used fat a month n 
turned in. Used fat is very necessa'-y to our economy, not only to help 
frake aoap. būt also to reiease fats and c's for sh'pment ovcraeas.
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ir naikina turtus”.

ir eina to- 
visą so

cialinį klausimą ir siekda
mas atnaujinti visą socia
linę santvarką. Jis taip pat 
energingai pabrėžia refor
mų neatidėtinumą.

“Spręsdami šių dienų e- 
konominį rėžimą,” rašo 
Pijus XI-tas, “parodysime 
vienintelį galimą kelią iš
ganingai restauracijai, bū
tent, atnaujinimo dorovi
nių krikščionių papročių.” 

Taigi, pagal Popiežiaus 
nuomonę, pirm socialinio 
atsinaujinimo turi eiti pil
nas krikščioniškos dvasios 
atgimimas, — jei ne, tai 
visos pastangos bus tuš
čios. namas bus statomas 
ne ant uolos, bet ant slen
kančio smėlio.

Socialinę pusiausvyrą 
Pijus XI- pirmoje eilėje ardo tie, ku

rie šio pasaulinio nyksta
mąsias gerybes stato auk
ščiau už dangiškąsias ir 
nenykstamąsias gerybes. 
Iš to yra kilęs tas nepaso
tinamas turtų ir laikinųjų 
gerybių troškimas, kurs 
visais laikais stūmė žmo
nes laužyki Dievo Įsaky
mus ir mindžioti artimųjų 
teises.

Popiežius Leonas XIII 
primena, kad, “Negalima 
visiškai panaikinti įvairių 
nelygybių ir vargų, nes ne- 

ienodų gabumų 
ir miklumo, ne visi vieno
dai darbštūs ir sveiki. Dėl 
tos žmonių įgimtos nely
gybės atsiranda ir turtų 
nelygybė.” Socialinėms 
klasėms reikia sutarti ir 
jos turėtų tai padaryti, nes 
negali būt i kapitalo be dar
bo ir darbo be kapitalo.

Kilus ginčams bei kon
fliktams tarp darbininkų 
ir turtuolių, Bažnyčia pri
mena abiem klasėm jų sa
vitarpes pareigas, o ypač 
tas pareigas, kurių teisin
gumas reikalauja.

Popiežius Leonas XIII 
pareiškia svarbiausias 
darbininkų pareigas: “pil
nai ir ištikimai atidirbti 
tą, kas pasižadėta laisvu 
noru ir teisinga sutartimi:
- . - . . . . * A

Darbdaviai taip gi turi
■ savo pareigas. Jie privalo 
'nelaikyti darbininkų ver
gais, gerbti juose aukštą 
j žmogaus paskirtį: nežmo- 
iniška ir neteisinga išnau- 
Idoti žmones, kaip daiktus.
■ norint jais pralobti. Krik
ščionybė liepia rūpintis 
darbininkų religija ir sie
los reikalu, šalinti nuo 
darbininkų visas pagun
das į blogą, jokiu būdu ne
trukdyti jiems savo šei
mos reikalais rūpintis, ne
varžyti jų pastangų tau
pyti, neapkrauti darbu 
daugiau, negu sveikata pa
kelia, neduoti tokio darbo, 
kuris netinka dirbančio 
amžiui ir luomui. Darbda
vių pareiga duoti kiekvie
nam, kas jam pridera. Pi
jus XI-tas prideda, kad

, darbininkas neturi gauti

j
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ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.
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PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kain gali Įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško norą reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas
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Kun. Rakauskas apie savo kelią

Nuo Operacijų Stalo Prie 
Altoriaus

— "Naujosios Anglijos lakštutė." — Kasdieną 
prie mirusios kapo. — Jei ketveris metus klūpint 
būtų reikėję mokintis, būčiau ištesėjęs. — Eito
sios gydytojo pareigos man padėjo pažinti žmo
gų ir gyvenimo prasmę. — Kokie tolimesni pla
nai. — Apie Lietuvą ir lietuvius.

DXEBIKINKXB ’

Japonai po generalių rinkimų susirinkę demokratiškame savo seime 
veda posėdžius.

ti, žinodamas spaudos 
svarbą, jaučiu noro atlie
kamą laiką sunaudoti šiam 
darbui, visada pasitarnau
damas lietuvių ir Lietuvos 
reikalams. Lietuvos prisi
kėlimas, jos nepriklauso
mybė mums visiems taip 
arti širdies! Visiems lietu
viams šviesiausis kelias 
ieškant Lietuvos prisikėli
mo yra eiti prie To, kurio 
valioje yra Prisikėlimas.

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; 
viršeliais —
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

popieriniais 
kaina $2.00.

Prie Amžinosios Gyvasties 
šaltiniu

Grįžtant prie altoriaus, 
prie kurio mane Dievas 
privedė, jausdamas didelę 
laimę aš kiekvienam, kaip 
tam kurs pūslėtomis ran
komis kasdienės duonos 
kąsnį pelno, taip ir švie
siausiam inteligentui lin
kėčiau pasukti savo gyve
nimo vairą arčiau Amžino
sios Gyvasties Šaltinių.
i Aš pirmąjį rytą po šven
timų atsibundu ir taip 
smagus jausmas krūtinėj: 
— Juk aš jau Dievo kuni

gas!

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražias 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS-’ rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES“. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

rodos, taip gilus yra, kad 
jis niekada negalėtų išsi
semti, žinoma, kreipiantis 
prie To, kurs visą surėdė.
Tarp gydytejų ir gailestin

gų seselių
— Dabar sutinkate savo 

buvusių draugų - daktarų. 
Kokia reakcija iš jų pu
sės?
— Kaip tik vakar turėjo

me pamaldas ir pobūvį su 
buvusiais kolegomis dak
tarais. Jie reiškė didelio 
džiaugsmo, kad vienas iš 
jų tarpo, su kuriuo pirma 
bendrai dirbo dėl žmonių 
sveikatos, dabar nuėjo 
prie altoriaus. Laikant šv. 
mišias vienas iš daktarų 
buvo ministrantu, patar
navo; daugelis gydytojų ir 
gailestingųjų seselių (mir
siu) buvo pamaldose ir tas 

j įrodo, kaip mūsų šviesuo
menė brangina tikėjimą. 
Daviau jiems komuniją 
savo rankomis ir tas suda
rė didelį malonumą. Man 
buvo didelis vidujinis 
džiaugsmas, kad pirmąją 
komuniją savo rankomis 
daviau tai sesers mergai
tei, kurios buvau krikšto 
tėvu ir kuri buvo mano pa
ti pirmoji “pacientė”, ka
da tik atsidaręs gydytojo 
ofisą jos motinai (savo se
seriai) suteikiau medici
nišką pagalbą tai mažytei 
jos dukrelei ateinant į šį 
pasaulį.

Dešimtas vaikas šeimoje
— Kas nulėmė, kad jūs 

palikęs daktaro pareigas 
stojote į seminariją.
— Troškimas būti kuni

gu buvo nuo mano mažų 
dienų, kaip tik pradėjau 
suprast dalykus, gal netu
rint nė dešimts metų. Ta 
mintis augo ir brendo. Čia 
gal buvau paveiktas die
vobaimingo pavyzdžio sa
vo motinos, tėvo. Atsime
nu, sekmadieniais net tie, 
kurie negalėdavome vykti 
į bažnyčią, mišių metu na
mie visi suklaupę rožančių 
ir kitas maldas kalbėdavo
me. Motutė sekmadieniais 
nevalgiusi devynetą kilo
metrų plūkdavo į bažny
čią. Motina ir tėvas buvo 
blaivininkai. Tėvų niekad 
nesu girdėjęs keikiant. 
Toks gražus ir šventas tė-

Kę kalba buvusieji jo 
pacientai

Nubraukdami prakaitą, 
bet džiaugdamiesi bekraš
te dangaus mėlyne ir mus 
beglostančiais saul u t ė s 
spinduliais važiavome au
tomobiliu į tą pusę, kur 
buvo kun. Rakausko pri
micijų vaišės. Įdomu būtų 
išgirsti, ką galvoja žmonės 
apie tą daktarą, kuris va 
dabar liko kunigu. Sėdėda
mas šalia vairuotojo pasu
kau kalbą į tą pusę.

— Tai buvo daktaras! — 
atsiliepė viena iš sėdėjusių 
užpakalinėj sėdynėj ponių. 
— Mūsų šeimos daktaras. 
Dukterį iš tikros mirties 
išgelbėjo. Kai man darė o- 
peraciją, atsimenu, ateina 
jis ryto ir sako: “Nebijok 
Tamsta, bus gerai, pa
sveiksi. Šį rytą buvau nu
bėgęs prie Šv. Antano pasi
melsti. Komuniją priė
miau, mišias išklausiau. 
Aš vis pirma Dievo pagal
bos pasiprašau, kai reikia 
svarbią operaciją daryti, 
r iki šiol, ačiū Dievui, pa
siseka.”

“Ir ženofy luomas 
neprastas"

— Ir nebrangininkas 
davo, — atsiliepia kita, ir 
po valandėlės energingai 
kalba: — O man patinka, 
kad jis našlys dabar išėjo 
į kunigus. Matote, ir mūsų 
ženotų luomas nėra jau 
taip blogas. Iš jo gali ir į 
kunigus išeiti. Ir apaštalai 
gi buvo ženoti, o rytų ku
nigai, ką prisidėjo prie ka
talikų irgi pasilieka vedę... 
Aš branginu jo pasišventi
mą: buvo daktaras, turėjo 
automobilį, galėjo gyventi; 
ir “raskažytis”, o metė vis
ką, nebijojo vargo mokyk
lose ir išėjo į kunigus.

Jausmas, kurs negalės 
išsisemti

Tačiau įdomiausia, kaip 
patsai kun. Rakauskas da
bar galvoja. Nusitaikstęs 
pradėjau jį ‘egzaminuoti’:
— Kaip daktare, jaučia

tės pasiekęs kunigystės?
— Aš pasijutau, kad ma

no širdis niekur kitur nė
ra, kaip ant altoriaus. Tą 
galiu atvirai pasakyti, 
kaip jaučiu. Tas jausmas, vų pavyzdys darė savos į-

v •

• w

• v

bū-

Phoebe Thrives on Air

SOMERVILLE, N. J — 4-H Clufeber Buck La Fever and his radio 
famous Zinnia’s Phoebe are the firat to enter in the Ali American 
Jersey Show and Jersey Junior Expo*ition aet for Columbus in Octo
ber. For >ix months Buck lifted •‘Phoebe” every day and once a week 
on a coast to coast radio hook-up. She grew from 75 Iba. to 365 Ibi. 
in that time. Buck gained 3 pounds. The Ali American Show will be 
dairyland's first National production feature oince the war. It is. 
planned along non-profit, educational linea and staged to demonstrate 
the feaaibility of an Ali Breed Ali American in

z

Į aKi

takos. Aš buvau dešimtas, 
jauniausis vaikas šeimoje, 
motinos ypatingai myli
mas ir ta abi pusė mūsų 
mūsų meilė dar labiau pa
gelbėjo dievotos motinos 
pažiūroms giliai įleisti 
šaknis į mano širdį.

Artimųjų viltys
Išvykdamas į dviklasę 

mokyklą eidamas dešim
tus metus, jau taip sau 
sakiau: “Būsiu kunigu.”

Tėvai nieko neįkalbinėjo.!
Atsimenu tėvas kalbėjo:; , , ,
“kad nori, gali pasimokin- nlctų' ar nebuv° 
ti. Darbininkų turime, tu resn,,ame amžiuje džiūti 
gali pasimokinęs turėtf™ kn>'8os mokinio šuo-į 
lengvesnę duoną: būti ku- le ' „ .niA advokatu ar dakta- “ ^ai pradėjau senimą- 

,, ’ riją, turėjau 46 metus am-

mokykla turi valstybines 
teises ir ją paginantį.

Aš jaučiu, kad mano ei-
Galutinis pasiryžimas

Kai ji mirė, manyje taip
i sustiprėjo noras padaryti: tosios gydytojo pareigos, 
. didžiąją auką, pašvenčiant; gautasis patyrimas, man 1 
i savo gyvenimą Dievui ir to' padėjo pažinti žmogų, man 1 
skiriant išganymui jos šie-1 vaizdžiai parodė ką žada 1 
los, savo sielos ir kitų šie- žmogaus gyvenimas žemė- ; 
lų, kad galutinai pasiry- je įr dar šviesiau man nu- ; 
žau liktis kunigu. švinta Kristaus atneštos 1

11“ I v. - ... i amžinybės viltys ir gilioji, 1Uz aukštųjų seminarijos (tik religijos atskleidžiamai
Į gyvenimo prasmė.

Buvau pašauktas vienuo
liktu valandą

Nors aš, kaip evangelijoj 
kad sakoma, buvau pa
šauktas į Kristaus vynuo- ; 
gyno darbą tik vienuolik-J 
tą valandą, bet už tat su di- • 
dėlių noru, su viltimi ir 
su troškimu į tą darbą įei
nu. Kadangi Dievas mane 
iki tol palaimino, tai dabar

mury
i — Seminarijoje juk jums, 
teko išbūti netoli penkerių' 

’ I

I

I
I
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* aje *

Šitaip savo pergyveni
mus pavaizdavo buvęs lie
tuvis daktaras, kurs vie- į 
ton operacijų peilio dabar! 
kasdien ims kieliką į ran-j 
kas, ir man dar kartą pri-' 
siminė anas būdingas po-i 
sakis:
— Kad kunigas išeina į 

daktarus (mokslo dakta-J 
rus), tai tas jau įprasta,* 
bet, kad daktaras į kuni-’ 
gus, tai jau reta ir įdomi! 
sensacija.

Dr. J. Prunskis. |

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

i

ru.
Kokiais 1911 metais (bu-! 

vau apie 15 metų amžiaus)j 
brolis iš Amerikos atsiun-| 
tė pinigų nusipirkti dvira
čiui ir drauge parašė: ‘Mes 
norime, 
kunigu.” 
geras 
Bacevičius 
damas man: “Antanai, aš 
tave matau stovintį prie 
Dievo altoriaus.”
Prie altoriaus, bet... dviese

Tačiau šalia tų minčių, 
buvo ir kitos — būti gydy
toju, nes daktarų tada lie
tuviams trūko. Ta mintis 
dar sustiprėjo šiose aplin
kybėse:

Baigus man aukštesnę 
mokyklą teko išvykti re- 
daktoriauti, pradėti laik
raštį “Tėvynės Balsas”. 
Norint tą laikraštį pra
platinti, buvo suorganizuo
ta eilė koncertų.

Buvo pakviesta solistė 
Elena Narinkaitė, iš Bos
tono, kurią tada vadinda
vo “Naujosios Anglijos 
lakštutė”. Bendras darbas 
laikraščio 
mudu prie altoriaus, bet 
jau priimti moterystės sa
kramentą.

Jei pirma kuris mirtume...
Būdamas gydytoju jai 

troškau laimės. Kadangi 
teikiant pagalbą užkrečia
momis ligomis sergan
tiems daktarui yra pavo
jaus pačiam susirgti, to
dėl pramačiau, kad grei
čiausia aš pirmas mirsiu 
ir net prasitariau jai, kad 
šitokiu atveju ji turėtų 
sudaryti naują šeimos ži
dinį, nes vienai našlei daug 
sunkumų. Tačiau iš kitos 
pusės, ypač jai susirgus, 
kalbėjome, kad jei Dievas 
ją pasišauktų, aš savo gy
vastį pašvęsiu Dievo tar
nybai.

žiaus, bet troškimas pa
siekti kunigystę buvo taip 

i didelis, kad jei tuos ketve- į 
rius- penkerius metus man, 
būtų reikėję ant kelių klū- i kasdien būnant arti Jo, tu- 

kad ^tu^būtumei m°kintis, būčiau ište- riu vilties, kad Dangaus
Šią mintį mano' 

draugas Antanas į 
parėmė rašy

, sėjęs. Visos meditacijos ir palaima mane toliau dar 
maldos buvo daugumoje; labiau lydės ir gaivins, 
nukreiptos, kad tik pade- j Viskas ko aš norėjau — 
tų Dangus nueiti jau kuni- pasiekti kunigo šventimus, 
gu prie altoriaus. Prieš va- 
žiuodamas į seminariją 
kas rytą eidavau į bažny
čią. Mišių išklausyti, ko
munijos priimti, kasdien 
lankydavau mirusiosios 
kapą vis maldoje prašyda
mas, kad Dievas ugdytų 
manyje tą didįjį pašauki
mą.

Šventimų diena
Didžiausis mano džiaug

smas buvo kaip patekau į 
seminariją; mažesnieji 
šventimai jau buvo laiptai 
į didžiąją laimę. Tačiau 
aukščiausio džiaugsmo va
landa buvo šventimų die
ną, tuo labiau, kad atva
žiavo seserys su savo vai- 

I kais iki trečios gentkartės, 
labui privedė — kai atvažiavo net ir iš

Kvietimas Visiems Lietuviams 
| Lietuvių Dienų 

LIEPOS 4-tą - PIKNIKĄ 

MARIANAPOLYJE
atlaikyti nors vienas mi
šias, o tada su Simeonu se
neliu kartoti — dabar ga
li atleisti mane Viešpatie, 
savo tarną. Todėl dabar! 
viskam esu pasiryžęs, net 
pačiai mirčiai, žinodamas, 
kad Kristus yra Tiesa, Ke-! 

• lias, Prisikėlimas ir Gyve-! 
nimas.

Ypatingą meilę turiu 
prie Šv. Sakramento — 
Viešpatį Jėzų labiausiai 
galima pajusti tik Eucha
ristijos Sakramente. Ne 
svajonėse, ne įsivaizdavi
me Jo paveikslo ieškokime, 
o tikrovėje, kuri yra Alto
riaus Sakramente. Tos 

i mintys mane jau lydėjo ei- 
: nant į seminariją ir toj į- 
į staigoj mano noras buvo, 
kad mano siela galutinai 
Dievui atsiduotų, kaip tą 
vinis perkalta kad užsi
lenktų ir daugiau niekad

tų žmonių kaikas, tarp ku
rių dirbau, malonu buvo, 
kad atsirado kas ir juos: _ 
atstovautu. Kai vyskupas ncjssitrauktų. 
uždėjo rankas ant galvos,! Nuo šiol noriu gyventi 
jaučiau tą dvasinę šilimą, i 
kuri, rodosi, švietė iš pas-į 
kutinės vakarienės mo- i 

Į mento, kur buvo Kristus ir, 
apaštalai.

Pirmoji kunigavimo die- • 
na praėjo pakilioje nuotai-į 
koje, teko dalyvauti šv. | 
Kazimiero lietuvių aukš- Į 
tesnės mokyklos (high! 
school) Pittsburgh’e metų 
užbaigimo iškilmėse, su
teikiau palaiminimą mo
kyklą baigiantiems ir jų 
tėvams. Malonu, kad vals
tybės auklėjimo departa
mento atstovas atsiuntė 
savo raštą, pažymintį, kad

į didžiausiu troškimu — pa
sišvęsti savo ir žmonių sie
lų išganymui.
—Kokie dabar tolimesni 

planai?
— Eiti ten, kur vyskupas 

skirs ir tesėti Dievo pa
šauktame luome, stengian
tis eiti naujas pareigas 
taip, kaip mūsų Mokytojas 
nori.

Priklausau Pittsburgh’o 
diecezijai, taip kad yra ga
limybių patekti darbuotis 
tarp lietuvių. Liepos pa
baigoje tas turės paaiškė- 
ki. Nežiūrint, kur teks bū

I

----  --------------------------- —, ------------ ----------------------------------------•----- rv

Šiais metais Marianapolis uoliai ruošiasi švęsti 
tradicinę LIETUVIŲ DIENĄ, kuri prieš karą su
traukdavo tūkstantines minias.

Karas buvo sustabdęs LIETUVIŲ DIENOS — 
PIKNIKO rengimą.

Dabar šis brangus lietuviškas suvažiavimas, 
šioji tradicija vėl atgaivinama. Visi lietuviai iš ar
tesnių ir tolesnių vietų maloniai kviečiami LIEPOS 
4-tą dieną atvažiuoti ir pasisvečiuoti Marianapo
lyje.

LIETUVIŲ DIENAI yra numatyta įvairi prog
rama. Iškilmingos šv. Mišios bus atlaikomos prie 
Liurdo Grotos lauke. Po šv. Mišių bus pamokslas 
svečio kunigo. Po pietų bus muzikalinė programa, 
kurią sudaryti, Švč. Trejybės par., (Hartford, Ct.) 
ir šv. Juozapo (Waterbury, Conn.) chorai. Jauni
mui bus šokiai visą po pietį, bowling ir tt. Kiek
vienam bus džiugu ir miela pabūti Marianapolio 
gražioj gamtoj, pasimatyt ir pasišnekučiuoti su 
pažįstamais, pasiklausyti programos.

Programos dalį sudarys ir laimėjimų trauki
mas. Tikietai jau išsiųsti. Prašome savo gerų rė
mėjų ir geradarių jas išplatinti ir išpardavinėti. 
Tat, širdingai kviečiame visą lietuvišką visuome
nę: dvasininkus, profesijonalus, biznierius bei 
draugijas, rėmėjus lietuvius į LIETUVIŲ DIENĄ 
— PIKNIKĄ Marianapolyje, Liepos 4-tą. Lauksi- i 
me visų atvažiuojant.

Marianapolio Kolegijos Vadovybe. |
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iepos 4, Visi Keliai Veda Į Marianapolį!
Dalyvaujant lietuvių pa- čiais automobiliais paduo- 

rarijos dvasiškijai, para- dame “Road Map”. 
pijos draugijoms, profesi- 
jonalams, biznieriams ir 
nesuskaitomoms minioms.

i 11:00 a. m. Iškilmingos 
mišios — celebrantas 

‘.jrTT. Marijonų Rėmėjų Cen- 
yfttro Valdybos pirmininkas.

- ’Sfkun. J. Valantiejus. \Va-
5 Sterbury, Conn. Pamoksli- 
£-ij?nin.kas, kun. J. Miliauskas.

“lVilkes Barre, Pa.
' 12:00 Pietūs ir užkan
džiai Kolegijos rūmuose ir 
Parke.

3:00 p. m. Muzikalė prog
rama ir kalbos. Lietuvių 
Dienos kalba — kun. J. 
Balkūnas. Maspeth. N. Y. 
Prižadėjo dalyvauti. Sena
torius J. Walsh. Massa- 
c-husetts Valstybės 
torius. Advokatas Miltenis 
ir kiti.

Dainuos šv. Kazimiero 
par.. Pittston. Pa., Hart
ford. IVaterbury ir IVor- 
cester lietuvių parapijos 
chorai. Stulginskų grupė.

aje įe sįc

Tautiniai žaidimai. Bow- 
ling - Baseball.

Jaunimui šokiai visą po 
pietį Kolegijos Auditorijo
je.

Visą dieną užkandžiai ir 
gėrimai.

Prieš kiek laiko lietuviš
kai - prietelingai Mariana
polio Kolegijai, visuome
nei buvo 
rnėjimų knygelės. Šis trau- IVaterburv. 
kimas įvyks 
Mo Parke per tą didį lietu- iškabas 
vių dvasiškijos. parapijų kad būtų geriau visiems, 

profesijonalų. taip iš arti kaip ir iš toli, 
tiesiu keliu atvažiuoti į 
LIETUVIŲ DIENĄ, Ma
rianapolio Kolegijos Par
ke. Tat. visų laukiame Ma
rianapolyje.

* * 
Visas ] 

Marianapolio Kolegijai.
sj: * ♦

Nuoširdžiai užkviečiame 
visus! Įžangos nebus!

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

<
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Į
Route 12; 

Oxford, Webs- 
Square.

193 to!
I 

(Brook- Į 
VVor-;

12 and 
direc-j

i
l-A to j

«
i

!

VVorcester:
(Auburn, 
ter) to \Vebster 
From here route 
Thompson.

Boston: Route 9
line, Framingham, 
cester). Take route 
follow VVorcester’s 
tion.

Nortvood: Route
route 11—\Voonsocket. R. 
I. Take route 102 to Chep- 
ac-het. Take route 44 to 
Thompson.

Brockton: 
route 138
Take route 44 thru Provi
dence to Thompson.

Providence: Route 44 to 
Sena- Thompson.

Route 123 to
— Taunton.

Waterbury: Route 6 A 
(Meriden, Portland, \Vil- 
limant ic). From \Viliman- 
tic route 203 to Hampton. 
From Hampton route 97 
to Pomfret. From Pomfret 
97 thru Putnam on route 
193 to Thompson.

Another route for Wa- 
terbury: Route 69 to Bris- 
tol. From Bristol route 6A 
to E. Hartford. East Hart
ford route 44 (Coventry, 
Mansfield. etc. to Abing- 
ton). Abington route 
thru Putnam on route 
to Thompson.

Hartford: Route 
Manchester. From 
chester route 44.

97
193

to

Marianapolio Kolegijos biliardo kambarys

ĮKURTA NAUJA LIETUVOS 
PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 

PROVINCIJA AMERIKOJE

WASH!HGTON, D. C

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą, Pranciškonų Šv. Kazimiero Provincija, atsta
tyta po Didžiojo Karo didelėmis pastangomis ir auko
mis, buvo sunaikinta. Komunistai konfiskavo visus Šv. 
Kazimiero Provincijos vienuolynus ir jos išlaikomas 
mokslo įstaigas.

1941 metų pradžioje, nugalėję daugybę kliūčių, da
lis Lietuvos Pranciškonų atvyko į Jungtines Amerikos 

;Valstybes ir čia įkūrę vienuolyną, Amerikos Lietuvių 
tarpe tęsė toliau apaštalavimo darbą važinėdami su 
misijomis, paskaitomis, organizuodami Tretininkus 
ir leisdami religinio ir patriotinio turinio laikraštį “šv. 
Pranciškaus Varpelį”.

Daugėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Ameri
koje, VYRIAUSIA PRANCIŠKONŲ ORDINO VADO
VYBE, įvertindama Lietuvos Pranciškonų organizavi- 

' mosi ir veikimo pastangas ir norėdama sukoncentruoti 
i Amerikoje visus po platųjį pasaulį karo išblaškytus 
i benamius Lietuvos Pranciškonus, APAŠTALIŠKOJO

i

ir uoliau 
unijose, 

mokinosi 
apie eko-

kuriuos ran-

6
Man-
From 

išsiuntinėta lai- here follotv direction as
i ” UU1 V.

Marianapo- Visose vietose pridėsime 
“Marianapolis”,

Pradžia 4-tame pusi.

socialine doktrina, kad jie 
galėtų sumaniau 
veikti įvairiose 
Tie nariai patys 
ir kitus mokina
nominius klausimus, kad 
katalikai darbininkai kuo- 
daugiausia vadovautų uni
jų veikime ir apsaugotų 
darbininkus nuo triukš
mingos prievartos savo 
teisių apsaugojime ir taip 
pat įspėti visus nuo komu
nistinių klaidų. Toji sąjun
ga per savo įvairias kuo
pas didžiuose miestuose 
veda darbininkų mokyklas 
su tuo pačiu tikslu — la
vinti darbininkus kaslink 
jų teisių ir įsako kokiomis 
priemonėmis 
jas išsaugoti.

Paminėtina 
džiuginantis
tent. daugelio katalikių su
sidomėjimas pasauliečių 
apaštalavimas. Prieš pora 
savaičių Europoj įvyko 
svarbūs rinkimai. Tuose 
balsavimuose gerai pasiro
dė katalikų vieningumas 
ir tuo vieningumu jie lai-

popiežių 
giliau į- 
tikėjimą 
Dievo a-

dus. viešai parodyti jų ap
gaules.

Žinodami ir suprasdami 
Bažnyčios socialinius pa
mokinimus.
dame Katalikų darbininkų 
laikraščiuose ir 
enciklikose, mes 
vertinsime savo 
ir žmogaus vertę
kyse; mes su uolumu pla
tinsime ir skleisime tuos 
principus visose gyvenimo 
aplinkybėse, visiems savo 
draugams ir broliams dar
bininkams, 
paremsime
darbininkų mokyklas, kad 
jaunimas ir senimas žino
tų ir rūpintųsi savo teisė
mis kaip darbininkas. Ka- V. Mateliai suruošė vaišes savo >J

steigsime ir 
katalikiškas

Pagerbė Kun. Gailevičių
Baltijos Skandinavų draugi- SOSTO LEIDIMU ŠIEMET BIRŽELIO 7 DIENA SA- 

jos nariai lietuviai ir jų drau- VO DEKRETU ĮKŪRĖ JUNGTINĖSE AMERIKOS 
gai suruošė šaunų bankietą bir- VALSTYBĖSE PROVINCIJĄ.
želio 6 d. Bonats Cafe. kun. Al- Naujosios Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Pro- 
fonsą c-aiievičių, O. P. pagerbti, vincijos Amerikoje PIRMUOJU PROVINCIJOLU PA-

Bankieto surengimu rūpinosi SKIRTAS TĖVAS JUSTINAS VAŠKYS. O.F.M., ku- 
ir vadovavo draugijos įkūrėjas ris iki šiol ėjo vyriausio Lietuvos Pranciškonų Ameri- 
ir pirmininkas p. L. J. Esunas. koje viršininko pareigas. Šv. Antano Provincijos pata- 
Kiti nariai jam gelbėjo.

I

Naują kunigą Alfonsą Gaile- , 
vičių, domininkoną, sveikino šie 
svečiai - dalyviai: p. Juozas Ka- 
jeckas, Lietuvos Atstovybės se
kretorius, kun. Cheatham, kun., 
Antanas Cepanis iš Chicagos, 
p. Vincas Gillis, įšventinto kuni
go Gailevičiaus giminaitis L 
Cambridge, Major Albina Šim- 
kiūtė iš VVorcester.

Tos pačios dienos vakare pp. \

rėjais paskirti: TĖV. JUVENALIS LIAUBA, O.F.M. 
ir TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.

Istoriniame Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 
Provincijos įkūrimo dokumente Amerikos Pranciškonų 
Generalinis Delegatas D. G. Tėv. Mathias Faust, O. F. 
M. rašo: “Komunistų sunaikintosios Pranciškonų Šv. 
Kazimiero Provincijos Lietuvoje vienintelė 

? viltis dabar yra naujai Amerikoje įkurtoje 
\ Pranciškonų Provincijoje. Tegul naujoji

ateities
Lietuvos 
Lietuvos 

Pranciškonų Provincija Amerikoje auga ir stiprėja ir 
tegul Dievas laimina naujojo Provincijolo darbus. Se- 
rafiškas palaiminimas telydi visus naujosios Provinci
jos narius.”

jie privalo

dar vienas 
ženklas, bū-

draugijų, 
biznierių ir nesuskaitomos. 
minios suvažiavimą. Busi 
septyni traukimai: S306.00,

1 vertė Victory Bonds. PIR- i 
MAS Laimėjimas: SlOO.-j

* 4 00 vertės Victorv bond; Į
ANTRAS ir TREČIAS lai
mėjimas: po S50.00 vertės 
Victorv bonds; KETVIR
TAS. PENKTAS. ŠEŠTAS 
ir SEPTINTAS laimėji
mas: po S25.00 vertės Vic
tory bond.

Atvažiuojantiems priva-

jk

talikų Akcija turi platinti namuose kun. Gailevičiaus gar- cjška.Us par. Šv. Pranciškaus; Delbi, Ontario — Šv. Jcno 
katalikiškas mintis ir turi bei, kur buvo pakviesti ir jo gi- novena rugsėjo 25 — spalių 4 par., gruodžio 5—8 d. misijos— 

d. — Tėv. Leonardas Andrie- Tėv. Juvenalis Liauba, OFM. 
kus, O.F.M. )

; Sugar Notch, Pa, — Šv. Petro 
ir Povilo par., 40 vai. atlaidai,' 
spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena- i

rūpintis, kad Dievo kara- minės, 
lystės tiesą pažintų ir tie, 
kurie toli nuo jos stovi. 
Visi minėti veikimai yra 
priemonė, kuriais Katali
kų Akcija visiems krikš
čionims pritaria apsigin
kluoti kovoj prieš bedievy
bę ir materializmą.

Mes turime rūpintis, kad, Tėvų Pranciškonų 
būtume tikrai 
žmonės. Mes

uždegti pasaulį -------------
kada mes patys Chicago, III. — Dievo Apvaiz- 

i novena, E_

Pažymėtina, kad kun. Alfon
sas Gailevičius, O. P. buvo vie
nas iš 16 įšventintų domininko
nų. Įšventinimo pamaldose ir 
ceremonijose tarp kitų dalyvavo Ldauba O.F.M. 
Lietuvos ir Latvijos atstovybių Ansonla, Conn. - Šv. Antano landėlė 
nariai.

I-

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis, Greene, Me.

P^nas 1 Lietuvių mėjo rinkimus Belgijoje, 
.Olandijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Austrijoje, Pietų 
Vokietijoje ir Luxembur- 
ge. Taigi, katalikai pasi
rodo norintieji savo stip
riomis vieningomis jėgo
mis nugalėti komunizmo 
pavojų, apsaugoti darbi
ninkijos teises ir pagerinti 
darbininkų būvį.

Popiežių ir vyskupų va
dovaujama Katalikų Baž
nyčia ragina visus darbi
ninkus žengti pirmyn savo 
veikimu — negalime atidė
lioti — bet pirmyn Kata
likų Akcija, dabar ir per 
20-tąjį amžių. Juo grei
čiau ir plačiau išsiplės Ka
talikų Akcija, tuo greičiau 
sukrikščionės žmonija, tuo 
greičiau bus išspręsti visi 
opieji klausimai, kurie da
bar kankina žmoniją.

Pijus XI-tas nurodo, kad 
visuose visuomenės sluok
sniuose reikia teikti krik
ščionišką socialinį auklė
jimą, socialinę reformaci
ją, ryšium, žinoma, su ati
tinkamu intelektualinės 
kultūros lygiu. Katalikų 
socialinė doktrina turi bū
ti visiems prieinamai pa- 

i teikta. Katalikų spauda 
turi įvairiais ir patrau- 

! kiančiais būdais skleisti 
' krikščionišką socialinį su- 
■sipratimą, teikti reikalin-j 
gas informacijas apie prie- kad jis kitas žudo, bet dėl- 
šų veikimą ir apie sekmin- to, kad jis eina už kitus 
gus prieš juos kovos bū- mirti. Solovjovas.

Kiekviena prarasta va- 
, , ; jaunystėje yraH. V. S. par 40 vai. atlaidai, spalių 13— nauja nelaimės proga atei- 
15 d. — Tėv. Juvenalis Liauba, tyje. Napoleonas
O.F.M.

- ! New Britain, Conn. — Šv. An- 
driejaus par., 40 vai. atlaidai, 
Tretininkų rekolekcijos ir Con- 
necticut Valstybės Lietuvių 

lie- Tretininkų ir Šv. Pranciškaus
, spalių 

kys, O.F.M. ir Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM.
Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi- 

jos ne, Seserų metinės rekolekcijos, miero par.. 40 vai. atlaidai, Tre-9 j • ’ • — w -a v _ - _ _ _ _ . - _ . .

mes patvs 
katalikiški 
galėsime 
tik tada, 
juo degsime. Mūsų ugnis dos par., šv. Onos _____ ,__
turi būti didelė. Silpną pos 17—26 d. — Tėv. Juvenalis Mylėtojų Konferencija, 
liepsną audros užgesins. Liauba, O.F.M.
Ji turi žibėti, kad iš tolo j Chicago, Dl. — šv. Kazimiero 
būtų matoma. Jos šviesu- Seserų Motiniškame Vienuoly-! 
mas turi patraukti, j - ” , ......
spinduliai turi įsiskverbti rugpiūčio 6—15 d. — Tėv. Juve- tininkų rekolekcijos Pittsbur- 
į tamsumas, jos Šiluma tu-! nalis Liauba, O.F.M. 1 gho ir apylinkės Lietuvių Tre-
ri sušildyti pasaulio šaltį. į Chicago, m. — švenč. P. Ma- tininkų ir šv. Pranciškaus My- 

Katalikiškas žmogus yra rijos Gimimo par., Šiluvos okta- lėto jų Konferencija, lapkričio 
gero trokštantis žmogus. ■ va ir Tretininkų vizitacija, rug- 27 — gruodžio 1 d. — Tėv. Jus- 
jis žino, kad visi žmonės sėjo 8—15 d. — Tėv. Viktoras tinas Vaškys, OFM. ir Tėv Vik- 
turi būti vienas, visi turi Gidžiūnas, O.F.M.
tikėti į Kristų, kaip į Tėvą: Waterbury, Conn. — šv. Juo- 
ir dieviškąjį tarpininką, i zapo par., šv. Pranciškaus no- 
Jis mato bedugnes, kurios vena ir Tretininkų vizitacija, 
sudraskė krikščionybę į rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Leo- 
kovojančias stovyklas, be- nardas Andriekus, 
dugnes tarp tautų, tarp Tėv. Barnabas Mikalauskas,' 
socialinių klasių. Jis žino,: 

i kad Dievas yra visų Tėvas
ir, kad Jo karalystė yra 
vienintelis kelias į taiką. 
Jis prašo ir meldžia: “Te- 
ateinie Tavo Karalystė.” 
Visa Katalikų Bažnyčia y- 
ra pilna to Dievo karalys
tės troškimo, ir tik tas yra 
didžios, šventos Motinos 

| tikras sūnus ir duktė, kas 
lyra pilnas to Dievo kara
lystės ilgesio, ir drąsiai 

' žengia pirmyn užkariauti 
pasaulį šiame 20-tame am
žiuje.

i

Kareivį gerbia ne dėl to,

Barnabas j
O. F.M. j

Sheboygan, Wisc. — švenč.'
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo
par., misijos, rugsėjo 16—22 d. 
— Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M. |
Plymouth, Pa. — šv. Kazimie

ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

IScranton, Pa. — Šv. Juozapo 
par., šv. Pranciškaus novena ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 
25 — spalių 4 d. — Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, O. F. M.

Bridgeport, Conn. — Šv. Jur
gio par., 40 Valandų Atlaidai ir 
Tretininkų Vizitacija, rugsėjo 
15-17 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba. O.F.M.

I.awrence, Mass. — Šv. Pran-

toras Gidžiūnas, OFM.
i

Kingston, Pa. — švenč. P. Ma- 
j rijos par., 40 vai. atlaidai, gruo- 

’’ džio 1—3 d. — Tėv. Juvenalis 
„ „. r . Liauba, O.F.M. 'O.F.M. ir,

I

Alberf R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

397 M ai n St.,
WORCESTER. MASS

275 Main St., Webster, Mass.

i

I

!

i

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas PatarnavlmaC 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

MŪSŲ į
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ Į 

SUMAŽINIMO PLANAS į
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti J 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be J 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- i 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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Lietuvoj Baisios Kančios!
Mūsų tėvų žemė priešų apiplėšta. Namai sudegin

ti. Miestai-miesteliai, kaimai ir ūkiai išgriauti. Krau
tuvės tuščios. Pramonės nėra. Maistas atimamas. Dra
bužiai, ūkių, namų reikmenys išvogti. Lietuva tai sude
ginto’namo tušti rėmai 
kaip ir. visi i

• Badauja

tušti rėmai ♦— liekanos, 
nukentėję nJ) baisiausios 

ja, ir dar persekiojami. ‘Sa Sugriautuose, 
daliuose'nevalia gyventu. Namiškiai gluądmi ir’išye- 
žami į šaltą Sibirą. Jie naktimis gaudomi iš namų. Kiti 
bėga į girias, bet yra gaudomi net su šū|ių ;pagalba. Ot, 
žiauriųjų okupantų “labdarybės”. Lietuvoje lietuviui 
mirtis — ir tai kryžiaus mirtis. Pabėgę ir išvestieji 
daug kenčia neprietelingose prieglaudose.

ŽINUTES

PADARYK KAS SUNKU
Lengva yra dirbti kuomet vi

si padeda ir veikia iš 
Lengva yra 
Lengva bėgti pavėjui,
eiti prieš audrą,

vieno.
sriove plaukti.

Bandyk 
plaukti prieš

DAKTARAI
!

f

I

i

DrJoseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIAE.RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway 
Se. Boston, Mas*.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Lnman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
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Vidur vasary

Kančios, kraujas ir mirtis yra da
bartinėje Lietuvoje/Taip rašo ir kalba 
tie,-kurie patyrė, kas dedasi už Stalino 
‘’geležinės uždangos
kęs — viešai ginti Lietuvos tei-1 
šių ir gauk Lietuvai daugiau' 
prietelių.

4. Šiuos negalimus dalykus at
likęs, galėsi važiuoti sau į pik
nikus. Lietuvos reikalui šis va
jus baigsis prieš 12 valandą.

5. Jei, kartais, neitumei į pra
kalbas. tai pasiųsk komitetui 
auką, Lietuvos reikalams, 
anksto.

MIRĖ SANGAILA
k

•B 1

1 ^no»8SS'

gerokai apdegintas ir tebėra 
“singelis”.

Mes. darbiečiai pasveikinome 
Petrą ne tik sugrįžimo proga, 
bet ir jo vardadienio, kurio jis 
pats visai neprisiminęs ir svei-

|
I

Liepos 3 d., 4 v. p.p. bus klau
somos išpažintys. 7:30 v. v. bus 
laikomos Šv. Teresės novenos 
pamaldos, pamokslas svečio ku
nigo ir klausomos išpažintys.

Išpažintys bus klausomos ir
4 d. liepos iš ryto. Šv. mišios tą kinimu buvo labai nustebintas 
laisvės dieną bus laikomos šio- ir palinkėjome jam geriausių 
mis valandomis: 6:30, 7, 7:30 ir į sėkmių civiliame gyvenime.

- » j .•planus šiai kuopai. Į ;šį;..susirin- - 
kimą Leitenantas Romanas, su 
pritarimu Pulkininko ; Riley, 
kviečia visus lietuvius kar o ve- - 
teranus ateiti ir prisidėti prie 
šio darbo, kuris pakels lietuvių 
vardą ir leis lietuviams lošti 
svarbesnę rolę mūsų Valstybės » 
gyvenime. Rap.

t

c

Tą pačią dieną lankėsi karys 
L. Švelnis, So. Bostonietis, bu
vęs L. Vyčių apskričio pirminin
kas ir veiklus Vytis. Jis grįžo

; bangą. Tuomet pasirodysi,
; kuomi esąs.
' Štai visų Bostono lietuviškų 
sriovių veikėjai darbuojasi — 
rengia milžinišką LIEPOS 4 d., 
minėjimą Lietuvos labui — pa
maldas — prakalbas — prog
ramą — aukų rinkimą. Kalbė
tojai parinkti. Tikslas kilniau
sias.

Bet tai sunku. Karšta. Reikia 
pamiegoti. Reikia pasivažinėti, 
ir t. t. ir t. t. Taip. Išsikalbinė- 
jimų buvo ir bus. Evangelija 
vieną tokių paduoda. Ten kvie
čiama į pokilį. Vienas užkvies
tų pirko jaučių jungą. Kitas 
pirko ūkį. Trečias vedė pačią. 
Visi užimti. Sunku. Bet šie nu
bausti. Nepadarė savo.

Taip. Sunku yra padaryti ne
galimą dalyką.
melstis ir kalbėti, Ir tai dėl ki
tų. Sunku. Visi
kur kviečia į piknikus — šokius 
ir gėruliavimus. Sunku tai sun
ku, bet gera. — Nepaisyk, kad 
sunku. Padaryk šiuos dalykus 
ir padarysi kas ir sunku ir ne
galima ugny esančiai Lietuvai.
— Dabar rusai okupantai daro 

i valymą, skerdžia visus neko- 
munistus. Kitiems nevalia gy
venti.

1. Liejios 3 d., eik laiku gulti. 
Gerai išmiegok.

2. Liepos 4 d., 8 vai. r., pribūk 
į pamaldas Lietuvos labui, lai
komas Šv. Petro parapijos baž
nyčioje. Išklausyk misijonie- 
riaus Tėvo Jono Kidyko, S. J..

i pamokslo.
3. Pasimeldęs, iš bažnyčios 

Įeik tiesiog į So. Bostono High
School, Thomas park. Čia atva
žiuos iš Washingtono Kongres- 

j manas O’Konski ir Tėvas Venc
kus, neseniai iš Europos atvy-

laiškus gavo

Taip elgdamasi padarysi ne
galimus darbus, atsispirdamas 
prieš visus kvietimus ir viliones. 
Padaryk tai dėl mūsų brangios KONGRESMANAS
tėvynės. Lietuva bus tau vi- HON. ALVIN E. O’KONSKI, 
sad dėkinga, o sąžinė bus rami, vėl gins Lietuvą. Jis yra didelis 
Iškelsi So. Bostono lietuvių gar- oratorius. Užsiima mažųjų tau- 
bę aukščiau. tų išlaisvinimu. Parašė ir pasa-
Aukos. N. N. Aukavo mokyk- kė ugningą kalbą “Lithuania 

lų fondan $28, Vyčių kuopa $25, under Red Fascism”. Yra pir- 
Jonas Keterauskas, savo moti- mininkas BILL of RIGHTS 
nos atminčiai, $100. N. N. $5. naujos organizacijos. Jis kal-

Lietuvos gelbėjimui aukavo, bėjo Amerikos Lietuvių Kon- 
Lietuvių Piliečių Klubas $100, grėsė, Chicagoje, III. Pirmą kar- 
N. N. $25, Maldos Apaštalavi- tą kalbės Naujos Anglijos lietu- 
mo $5, Tretininkų Brolija $10, viams liepos 4 d., 9:30 vai. ryte,

Svilienė $5. So. Bostono High School salėje, 
$2.

Sekmadienį, birželio 30 d. mi-; pas savo tėvelius poilsiui. Lin- 
rė Kazys Sangaila, apie 60 m. 
amžiaus, gyv. 38 Cameron St., 
Dorchester. Paėjo iš Kužių par.

Laidojamas trečiadienį, lie
pos 3 d., 9 vai. rytą iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios.

Liko dideliame nuliūdime ser
ganti žmona Veronika, sūnus 
Juozas ir devyni broliai, iš ku-Į 
rių 6 gyvena šiame krašte, o 3 
Lietuvoje.

A. a. Kazys Sangaila pašarvo
tas Juozo Kaspero, laidotuvių 
direktoriaus, 187 Dorchester 
St., So. Boston, koplyčioje.

kime geriausio poilsio!

Lietuvių Veteranų 
Dėmesiui!

Lietuviai jau seniai

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU 4645

jr**

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

ifj toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
x ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 
t BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Savininkai. 
\ 220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
g

LANKĖSI

l! 
i! 
P 
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“Prieš blogas knygas 
mes turime pastatyti ge- 

■ ras knygas; prieš klaidą 
statykite teisybę”.

Pijus X.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sodalicija $5, p. 
Katrė Vosylienė 
skelbsime vėliau.

Bažnyčios taisai aukavo Lie
tuvos Vyčių kuopa $179, Karo
lina šejefkienė $100, Monika 
Šeikienė $10. Antanas ir Katrė 
Bataičiai $10, Pranas 
$2. Ačiū. ačiū.

Kitus Thomas Park, So. Bostone.
■ Kongresmano atsilankymas ir 
' kalba, So. Bostone, yra didžiulė 
i pagalba kenčiančiai Lietuvai. 
Duok Dieve, kad šį didelį vadą 
išgirstų risi šios apylinkės žmo-

Lingisjnes ir padėtų mums gelbėti
i smaugiamą Lietuvą.
i Nuo maro, bado, ugnies, karo 

VENC- ir komunistų išgelbėk mus ir 
Lietu- mūsiškius, Viešpatie.

Melskimės, dirbkim ir auko- 
kim. Tai garsaus O’Konskio at-

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

bandė. 
gauti vyriausybės leidimą steig- 

l ti nors vieną lietuvišką kuopą i 
Massachusetts Statė Guard. To
kio leidimo negaudami daugelis 
jų vis vien tarnavo įvairiose 
kuopose. Bet jie vis nenustojo 
zirzę viršininkams, kad lietuviai 
turėtų būtinai turėti savo kuo
pą, nes jie parodytų visiems ko
kią pavyzdingą kuopa lietuviai 
gali sudaryti. i

Pagaliau naujai skirtas pulki
ninkas John J. Riley, vadas 26- 
to pulko, Bostone, pasikvietė į 
savo raštinę Leitenantą Joną J. i 
Romaną, kuris jau |>enki metai 
tarnauja Massachusetts Statė 

! Guard, ir praeiškė jam, kad lie- 
Į tuviai kariai taip puikiai pasiro- 
| dė šame kare, kad jis norėtų, ■
■ kad vien tik lietuviai šio karo
I veteranai sudarytų vieną kuo-' 
j pą iš 61 vyro. Jis paklausė Lei- 
j tenanto Romano, ar jis apsiimtų 
; sudaryti tokią kuopą? Leite- 
> nantas Romanas, kuris jau pen
ki metai dėl to kovojo, sutiko. 
Tada pradėjo derybas su Statė 
Guard vyriausybe. Pagaliau, i 
šiomis dienomis Adjutant Gene-: 
ral. Brigados Generolas William 
H. Harrison. Jr., davė savo su- 

i tikimą ir pavedė Leitenantui1 
; Romanui sudaryti 9-tą kuopą, • 
; 26-tame pulke.

■ Toje kuopoje visi karininkai, 
- puskarininkai ir kareiviai bus

išimtinai lietuvių kilmės karo 
veteranai.

Leitenantas Romanas šaukia i
■ šios kuopos pirmą susirinkimą! 

antradienio vakare, - 8-tą vai. 
liepos 2-trą dieną, Karininkų 
salėje, lOlst Infantry Armory, į 
West Newton St.. arti Boston) 
City Hospital, Bostone. Tame! 
susirinkime norima sudaryti i

šeštadienį, birž. 29, “Darbi
ninke” lankėsi iš Kearny, N. J., 
pp. Služai, lydimi panelių Nel
ies Marksiūtės ir Felicijos Gren- 
delytės. Pp. Služai praleidžia 
vakacijas pas ponią Marksienę. 
Kaip p. Marksienė taip ir ponai 
Služai yra LDS nariai ir veikė
jai. Linkime linksmų vakacijų.

šeštadienį, birželio 29 d. lan
kėsi “Darbininke” jūreivis Pet
ras Kupraitis, 
bingai atleistas 
bos. Veteranas 
tis labai gerai

kuris grįžo gar
is karo tamy- 
Petras Kuprai- 
atrodo. saulės

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS —
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326-328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

So. Boston Fumiture Co. 
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

*

»
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380% West Broadtvay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

KALBĖS TfiVAS
KUS, S. J., So. Bostono
vių bendrame minėjime liepos
4 d., 9:30 vai. r., So. Boston
High Schoolėje, Lietuvos labui, silankymas bus didelių įvykių 
kalbės įžymus Lietuvos Jėzui-; šio Lietuvos baisiausio skerdi- 
tas Tėvas J. Venckus. Jis yra mo momentu.
pratęs kalbėti, nes jis duodavo,; Geibėkim Lietuvą!!! 
per ilgus laikus, Kauno inteli- ■ ■
gontams konferencijas. Tos jo Birž. 29 d., tapo pakrikštytas 
konferencijos turėjo didžiausį Tarnas Pranas Antano Josefi- 
pasisekimą. Per kiekvieną jo nos Bernatavičių, gyv. 18 Story 
konferenciją EI___  EE—""
būdavo inteligentais perpildyta.
Tėvas Venckus turėjo pasek

mių ir mokytojavime Jėzuitų 
gimnazijoje, kur mokėsi prezi
dento Smetonos sūnus ir kiti į- 
žymūs jaunikaičiai.
Tėvas Venckus, keliolika sa

vaičių atgal kalbėjo, bažnyti
nėje salėje, mažam žmonių bū
riui. Jo kalba taip visus užinte- sitarimą. Po to turėjo puikias 
resavo, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybai surinkta $40.

Jis yra buvęs 2 metu Ispani
joje. Ir žino labai gerai Ispani
jos padėtį..

Kauno Bazilika St.
Birž. 30 d. buvo pakrikštytas 

Rapolas Andrius Miko ir Ale- 
thos Bizokų, gyv. 702 E. 5th 
Street.

Puikios Pamaldos. Birž. 30 
d. suvažiavo busais giedodami 
apie 400 žmonių iš N. A. Lietu
vių kolonijų. Laikė trumpą pa-

REIKALINGA lengvam sulė
tintam darbui merginos tarp 18- 
30 m. Geras atlyginimas Acme 
Products, 35 Boston St., Lynn.

(8-2)

BĖK ALINGA patyrusių sti- 
cherių - siuvėjų vyriškų drabu
žių. Atsišaukite asmeniškai. —
GARF1ELD MFG. CO., INC. 
11 Linden St., West Lynn, 

2nd floor. (25-2)

LABAI PAGEIDAUJAMA 5- 
6 kambariai So. Bostone. Mes 
lietuviška šeimyna su dviem 
vaikučiais. Už nurodymą kam
barių atlyginsime, šaukite — 
ALG. 8745. (25-9)

GBABOB1AI

S. Barasevičius ir Siįnus
MOTERIS PAGELBININKt

Lietuvių Graborius 10 
Balsamuotojas ę 

Turi Notaro Teises .

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS?

Tel. SOUth Boston 2500 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava 
TeL COLumbia 2537
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Draugijų Valdybų Adresaipamaldas už Lietuvą.
Kitos pamaldos Lietuvos nau

dai įvyks šioje pačioje Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, liepos 
4 d., 8 vai. ryte. Bus laikomos 
iškilmingos šv. mišios su asista, 
ir sakomas pamokslas.

’ k’’ i

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mase. 
Joseph W.č

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius k 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dienų ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. 8OU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

VINCAS BALUKONIS,

Geriausįa Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. ;

Birž. 28-d.; panelė Jonė Žar^ 
nauskaitė, ištekėjo už ; jūreivio 
Jono“ Bradford..' ’

Birž. 30 d. susituokė šios po-
ros: , ■ : ■ •. -

Vladas Marusas su • Ksaveria
Reinvte, . gyv.. 811' Dorchester

:: ... z

Avė. • ‘ -į.
’ \ K'Juozas Stravinskas su Juze- 

,s \ • • • • . 

fina Stanislovaityte, gyv. 814 
E. 5th St. ? / . < -

Charies-Simąno-su Alena Ja- 
nušaitvte.

Kunigai ragino žmonės gau
siai ateiti bažnyčion liepos 4 d., 
8 vai. r., ir nuoširdžiai pasimels
ti .už Lietuvą. Jie taipgi malda
vo visų, žmonių eiti. 9:30 vai. r.. 
į'So. Bostono High School iš
girsti Kongresmano O’Konskio 
ir Tėvo Venckaus.
■r Padaryk ką nors gero Lietu
vai švęsdamas Amerikos lais
vės dieną.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston. Ma3s. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
, pas protokolų raštininke.

•V JONO EV. B L. PA6ALPIN88 
ORAUGIJO8 VALDYBA

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

Vlce-Pirmininkaa — Pranas TuleUds 1
702 E. 5th St., So. Boston, Masa

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckls.
6 Thomas Pk., So. Boston, Masa

. Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Slxth St.. So. Boston, Masa

; Iždininkas—Stasys K. Griganavlčiua. Į
690 E. Seventh SL, So. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mčnesk 

Į 2 vaL po pietų. Parapijos sali.
I 402 E. 7th Si., So. Boston. Masa
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564 East Broadway
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J. Aistis.

GILIAUSIA ČIONYKŠČIO 
LIETUVIO ŽAIZDA

Dažnai malime nugirsti na. Tokie emigrantai yra 
nusiskundžiant. kad Ame- pasmerkei lėtai, bet tikrai 
rikos lietuvis jau ne toks, mirčiai. Praeis dar viena, 
koks jis buvo per aną ka- o gal dvi kartos, ir čia lie- 
ra: iis tolydžio vis daugiau tuvio neliks, 
užmiršta savo motinos’ Emigravo 
kalba ir darosi vis abejin
gesnis savo tautai.

Lengva ranka mesti pa
našus kaltinimas būtu di
delis užžavimas Amerikos 
lietuviams, kurie, kad ir 
užmiršę gimtąją kalbą, vis 
dėlto savo gausiomis au
komis rado savo gimtojo 

likimu susirūui* 1- 
kiek nemažesni ne- 
aną karą.
»r užmiršusį kalbą 
traukia tasai ata- 
iausmas savo gim- 
kraštui, kur gu-i įo

8

r»'ižiūf’č- 
nastebėti ta di- 

kuri skiria 
lie1'"7' nuo ano 

-o nugano lie- 
i tod-i l^tnviška 
/ jei ii up.

tai kent varžėsi 
•i w!rO nači0"1?

t

'toi’.-p tiv nažiū- 
n čia išsnans- 

dinius ir pn.lv- 
p’i *o meto
"ari rodžiusiais 

’ "rio savo T)’a- 
Lietu- 

•cdžiusū’S.
Su nutrūko varžy

tinės ir r"š'.*s. Dabar 
čia Uetuviš’ra knvva mer
di. Perii""i,'in leidiniu dar 
apstu, rroi r.ęrda"0- au
stu, bet tik retas iu išsilai-

Tai" i dalvki’0 
jus 
<1p1Č N -b’«rr>o 
šios 
karo jr 
tuvio. č:- 
kultūra 
pirmavo, 
su ta. v’ 
krašte I 
rėti į a ' 
dintiis 

va*<m žmonės, kurie labai orįnti j- 
mažai tenusimanė apie sa- L’olu"< 
vo tautą ir jos kultūra. Ta- lcidiria 
tai gal nebus visai tikslu: tumu 
jie nešė tautinę kultūrą su yoip 
savim, b t jie nenumanė, 
kokio didelio palikimo da
lininkai jie buvo, dėl to jie 
nemokėjo tinkamai per
duoti savo vaikams 
neštinio kraičio.

Kultūra vėl. kaip ir pats ko prenumerata, ir laikosi 
gyvenimas nesustoja ir tik dėl to k^d idealistai 
ruolntos eina priekin, 
tuvos gi laisvės laikotar
py nadarytas kultūroje 
moži’o žingsnis išeivijos 
nenasiekė. Jei pasakytu
me, kad laisvos Lietuvos 
paprasto sodžiaus vaikino, 
baigusio tik pradžios mo
kyklą. kultūrinis reikala
vimas yra nepalyginamai 
aukštesnis už čia baigusio 
aukštąjį mokslą, tai tokį 
pasakymą čionykštis lie
tuvis galėtų priimti, kaip 
užgavimą, o vis dėlto tai 
yra tiesa.

Amerika yra kultūringas 
kraštas, bet joje aukštoji 
kultūra tėra prieinama tik 
labai siauram žmonių ra-:

nugirsti na. Tokie emigrantai yra

daugiausia

alsi

h*
x C*

T «’

r iv?

k*’d
Lie- leidėjai laikraštininkai, 

juos pa’a’ko: vieni iš ša
lies prideda, kiti dirba už 
centus.

; Į

Jei Lietuko ie ūkinin
kams skirti laikraščiai pa
siekdavo per šimtą tūks- 

itančių tiražo, tai čia, kur 
lietuviai daugiausia yra; 
miestelėnai, panašaus dy
džio tiražai pasiekti nebū-; 
tų sunku. Man čionykščių 
laikraščių tiražai nėra ži
nomi, bet manau, kad jų 
tik retas gali prašokti pen- 

■ ketą tūkstančių skaityto- 
J’4-

Knygos reikalai dar blo
gesni.

. Gal kas gali nusiskųsti, 
tui. Kultūra griežtai skir- kad mes stingame gerų 
tina nuo civilizacijos, t. y., 
skirtina medžiaginė kultū
ra nuo dvasinės. Civilizaci- 

jau pa- ja arba medžiaginė kultū
ra čia yra bendra ir vi
siems prieinama, bet taip 
nėra su dvasine kultūra. 
Lietuvoje yra priešingai. 
Dėl to Amerikos lietuvis, 
parvažiavęs savo tėvynėn, 
ir nematydamas nei tos 
automobilių daugybės, nei 
kitų medžiaginio gyveni
mo patogumų, mano, kad 

_____  ______ „_____ ___ lietuvis ir dvasiškai skurs- 
pateisinti, bet panašiai vy- ta, tačiau dvasinė kultūra 
ko ir laisvosios tėvynės mažiau pastebima: ji gat- 
lnikais mūsų emigracija vėje nevaikšto — jos rei- 
Pietų Amerikos kraštuos- kia kitur ieškoti.

nesustoja
«-» f- o

krašto 
mą nei 
gu per

Net 
lietuvį 
viskas 
tajam
senpiin kaulai. Tai kraujo 
šauksmas ir jo uždėta pa
reiga. bet dažnai jis yra 
nesąmoningas: mes dažnai 
nežinome, kodėl mes vieną 
ar kitą dalyką mėgstame 
ar mylime, tik jauste jau
čiame. kad yra kažkas, kas 
mus traukia.

Tačiau panašūsX 
skundimai yra tikri, 
dangi kiekviena liga turi 
savo priežastį, tai paieško
kime ir šios mūsų negero- 
vės priežasties.

Kas gali traukti trečios 
kartos lietuvį i tą kraštą, 
iš kur jo senelis atvyko? 
Jis apie ji tik tiek težino, 
kiek jo tėvelis ar senelis a- 
pie jį papasakojo. Senelio 
pasakojimai yra 
senę: šiandie Lietuva jau 
kita.

Kitas dalykas, tik čia 
niekas nekaltas, o jau to
kia buvo visų mūsų laimė, 
kad mūsų emigracijos vy
ko be jokio plano: žmonės 
tik bė^o iš savo krašto ir 
tiek. Jei taip vyko anais 
senos rusų priespaudos 
laikais, tai dar galima tai

J -

nusi-
Ka-

Automobilių išdirbystės industrija šiomis dienomis mini auksini jubiliejų, tai yra, penkiasde
šimts metų nuo pradžios išdirbimo motorizuotų vežimų. Š.s vaizdas parodo (viršuje kairėj) tik 
išleistą pirmąjį automobilį 1896 m. Ir juomi važiuaja Prezidento Cleveland paskirtas Venezuela ko- 
misijonierius. Tuojaus po to, kaip Marconi persiuntė iš Anglijos į Newfoundland radio “S” žinią, 
išleista iš dirbtuvių buvo automobilis “Rambler”, (viršuje dešinėj) 1902 metais. Jau 1910 metais 
pasirodė šis (kairėj apačioj) lenktynių automobilis Chicagoje. O 1924 metais buvo plačiai prasi
platinęs Chrysler, kurį matome dešinėj apačioje. Prisižiūrėkime ir palyginkime su šiandieniniais 
automobiliais ir pamatysime pažangą.

j tas lietuvis, skurde gyven-' biausia, jis galėtų daugiau! Atvykęs prašiau jo ką mėjimus? Kam gi galop 
damas, gali pasakyti. Bet pažinti savo gimtąjį kraš- nors savo rašto paskaityti.

. rašytojas kalba ne savo tą iš beletristikos negu iš Jis man davė jau korektū- 
medžiagiškais lobiais, o perijodinių leidinių, kurių rų keliolikos savo novelių, 
savo sielos pilnumu. Ne- gi ir tikslas yra tik infor- Jo novelėmis taip susiža- 
bus perdėta pasakius, kad muoti skaitytoją arba tą vėjau, kad skaičiau nusi- 

. čia skaitytojas dažnai mai- ar kitą dalyką įrodyti, gi kaitimu jas stalčiuje lai-
• ; lietuviška knyga duoda pilną tautos kyti. Nežinodamas vietos

aistrų, veiksmų ir troški- sąlygų, jį pabariau, kam 
mų vaizdą. : jis tokius turtus slepia, ku

riuos būtinai reikia žmo
nėms parodyti.

Jis man karčiu kuklumu 
atsakė: Jau kelinti metai, 
kai jos, nerasdamos spaus- 
dintojų, čia guli — dėl to

Besiartinant Londono pergalės paradui ir šios 
didžiosios lempos buvo sutaisytos, kaip šis pa
veikslas parodo darbininką prie darbo.

rankraščių. Nemanyčiau, i 
kad jų nebūtų. Knyga, Į knyga galėtų jam dažnai 
mat, kaip kūdikis, turi bū-;duoti daugiau meniško pa-! 
ti laukiama, ir ji atsiranda sjtenkinimo, o kas svar- 
tik tada, kai ji laukiama. ,---------------------------------

Knygai didelio skaityto- kai TU BUVAI 
jų skaičiaus nereikia, bet pas MARIAS 
jų reikia tiek, kad jos pasi-l 
rodymas nebūtų rašytojui 
keno nors daroma didelė 
malonė. Nemanau, kad to 

: nebūtų galima padaryti 
esamose sąlygose. Gal bū
tų tinkamiausias būdas, 
kad toks laikraštis, kaip 
“Darbininkas”, duotų savo 
skaitytojams kelias kny-Į 
gas per metus. Jo pavyzdį j 
gal pasektų ir kiti leidi-’ 
niai.

Juk skaitytojo reikia ieš-į 
koti. bet jo ieškoti tik iš j 
pradžių tereikia, o paskui 
skaitytojas knygos ieško. 
Nepriklausomos Lietuvos 
knyga pergyveno šį mo
mentą, bet pralaužus le
dus skaitytojas atsirado,; 
ir jo buvo tiek, kad tūli 
rašytojai, ypač beletristai 
jau galėdavo gyventi iš 
rašto ir jam vienam atsi-l 
duoti.

Čia gal bus kiek sunkiau, 
nes skaitytojas lengvai ga- j 
Ii rasti pigesnę ir geriau 
išleistą knygą angliškai, o 
anglų kalba yra tapusi jo 
kasdieninė ir beveik gim- ' 
toji kalba, tai ja ir leng
viau knyga skaitosi, ir, 
kas svarbiausia, jos turi
nys pritaikytas jo dvasiai 

l ir pasauliui.
Bet jei dar laikraščiai ei

na, jei juos dar žmonės 
i skaito, o skaito dėl to, kad 
jiems rūpi savas kraštas, 
tai jam būtina ir lietuviška 

) knyga paskaityti, kur tau
tos gyvenimas atspindi 

į daug plačiau ir aiškiau nei 
i laikraščiuose. Tiesa, čia 
, lietuviška knyga labai ma
žai tepasitikima, mat, 

i kiekvienam atrodo: ką gi

I.
Geltonas derlius žėri. 
Medus iš korio varva. 
Baltam kalnely svėrė 
Ir aviža nunoko.
Toli toli žuvėdra 
Marias ir dangų raižo. 
Sesuo laukinių vėtrų 
Dainuodama klajoja.

II.
Vakarais vėjas pučia. 
Tu mariomis dvelki.
Ak! Tavo atdūsiai lengvučiai 
Ir meilė nuostabi.
Drebu įpinti ranką 
Tarp tavo garbinių.
Visi budėjimai apanka 
Nuo saulės ir Vilnių.

III.
Sūri vilnis nuplaus mus 
Iš nuodėmių visų, 
Ir tavo didis skausmas 
Nuskris už debesų.
Girdi: sučiulbo strazdas... 
Jis greit ulbėt nustos.
Tik rūsčios marios plazda 
Šalia širdies mažos.

IV.
Ant aukšto marių kranto 
Siūbuoja vieniša pušis. 
Buvai brangesnė man tu 
Už žemę ir vilnis.
Už vandenų didžiųjų 
Tolybėj tvenkiasi žaibai.
Ant marių kranto tujen 
Pravirkus sukniubai.

V.
Žvejų kaimely svirtis 
Sugirgždo glūdumoj naktų.
Nuo vėtrų sesės skirtis 
Aš žodžių nerandu.

0 aš mąsčiau, kaip mudu 
Apeisim kalnus ir marias...
Nūn liūdnos žvaigždės budi 
Ir krenta be tavęs.

A. Vaičiulaitis. į lėti.

Visi laiškai, kurie mane 
pasiekia iš po visą Europą 

! išmėtytų lietuvių, lyg jie 
eitų iš vieno ir to paties 
asmens, sielojasi daugiau-j 
šiai ne dėl medžiagiškų 
nedateklių, bet dėl dvasi- nėra ir ūpo naujų rašyti. Į 
nio troškulio ir bado. I Keista, man ir šiandie;

Nereikia nei pasakoti,’ atrodo, kad jo novelės rei-! 
nes apie tai labai daug ra- ketų ne vien lietuviškam 
šoma, kiek jie turi pakelti,skaitytojui patiekti, bet iš- 
medžiagiškų sunkenybiųvertus ir amerikonams na- 
jie ir alkani, ir nuplyšę, ir! rodyti jas, kaip lietuviško 

; pastogės neturi, o pirmas rašto ir buities pavvzdį. 
dalykas, apie kurį jie kai 
ba, yra mūsų -kultūros Ii 
kimo reikalai. Ir reikia pa

ir buities pavvzdį. 
Taip, juo sralima būtų ir 
svetimtau č i a m s pasidi- 

nmiu rcinaiai. ir reuua pa-.džiuoti, ir gal tokia knyga, 
sakyti, kad. nežiūrint sun-,padarytų mums daugiau: 

..............................propagandos, negu tie visi)išvietinti lietuviai 
galimybės leisti i kiti, deja, lygiai reikalingi,
ir perijodinius lei- propagandiniai leidiniai.

j Jis turi gražų stilių, to
ju leidiniai mus bulą kalbą, nepaprastai;

1 avnlrm ionamo iv ramu nn.! 
įtyvišku paprastumu: mul- sakojimo būdą, be to, jis' 
įtiplikuojami rotatorium,'turi gražu ir originalų no-) 
bet net ir tuo būdu sten-Į velės i 
giamasi padaryti leidinį; trukci ja L Nekalbant jau) 
meniškos išvaizdos. | apie tai, kain gražiai jo

Ir kaip čia net skaudu rašte atspindi mūsų buitis, 
pasidaro, kai išgirsti, kad Tikėkite, jog mane ima 

baimė, kad panašios kny- 
gos negali čia susilaukti 
nei išleidimo, nei skaityto
jo.

Tauta miršta, kai ji pa
sidaro abejinga savo kul
tūrai. Bet dar aršiau, kai 
ji pradeda tai niekinti: ji 
tada išsigimsta. Žmonės

1 susižavi svetimais blizgu-

kūmų, 
randa 
knygas 
dinius.

Tiesa,
'dažnai jaudina savo primi-j švelnų jausma ir ramų pa
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laikraščiai spausdinami 
lietuvių kalba, kam tas 
kalbos palaikymas, jei ig
noruojami patys svarbiau- 

j si dalykai, kurie gali mus 
Į iš nutautėjimo mirties iš
plėšti. Kalba yra leista 
bendravimui. Jei nėra ben
dro dalyko, tai ir kalbos 
išsaugojimas nustoja savo 
tikslo.

Čia gyvena trečdalis mū
sų tautos. Tauta ir ios kul
tūra tėvynėje naikinamos, 
be to, reikia visa daryti, 
kad mes neatsiliktume nuo 
kitų tautu, tai reikia nuo
latos kurti nauja. Gyventi 
senelių garbės nuošim
čiais, reiškia viso netekti 
ir neturte bei negarbėj nu
mirti. nes kas nekuria, tas 
eikvoja. Dar daugiau pa
sakysiu: reikia ne tik kur- 

| ti, bet ir prisidėti prie mū- 
) sų kultūros ekspansijos 
svetimųjų tarpe.

Savos kultūros nie! 
mas mus pražudys.

mi

i

lietuviška knyga pasirodo 
Tuebingene, Muenchene, 
Romoje, o čia grožine lite- 

i ratūra niekas nesirūpina.
Jie deda viltis, kad jūs, 
atsižvelgę į jų vargus ir 
negalią, pasiimsite tą kil
nią ir garbingą naštą —iš
saugoti lietuvišką kultūrą 
nuo visiško sunykimo.

Paimsiu čia kaip pavyzdį čiais, užmiršta ir niekina, 
vieną geriausių mūsų bele-1 tuo tarpu kai svetimieji jų 
tristikos atstovų, Antaną niekinamais dalykais gro- 
Vaičiulaitį, jau keli metai žisi ir stebisi, 
jūsų tarpe dirbanti lietu-

. viškos kultūros darbą. Jis savo dainas, ir reikėjo vo- 
vra žmogus kuklus, ir ne- kiečių, kad jie mums nasa- 
žinau, ką jis man pasakys, kytų jų grožį. Argi ir da- 

(už šį mano nediskretišku-. bas mes lauksime, kad 
; mą, bet aš to negaliu nuty-! svetimtautis iškeltų ir mū- 
'__ _ | sų šios dienos kultūros lai-

Ginčų gali klausyti, bet 
ginče nedalyvauk. Saugok 
tave Dieve nuo supykinto 
ir karščiavimosi. net ir 
menkiausiame išsireiški- 

sukirpimą (kons-;me- Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia 
teisingumo dalyke, dėl to, 
kad temdo ir drumsčia ji.

Gogolis.

Mes niekinome kadaise

MILK!

AT RECESS TIME. these under- 
boarishrd schnot children In oi.e 
of Earope's lamine areas eather 
arourd for a dipper of milk wbich 
has been prepared from povdered 
milk dlstributi-d by the Ameriean 
fced Croao. <ARC photo by Hasel 

Kloiibsri.l




