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Pearl Harbor

Berlynas ir taika 
Ką pramatė gen. Pershing

Prez. Truman, šaukdamas 
Kongresą nepaprastai sesijai, 
nurodė, kad tą daro naminiams 
reikalams atlikti. Be to užsi
minta, kad tai daroma parti
niais išrokavimais. Sakoma, 
kad Prezidentas, atidarydamas 
sesiją, respublikoniškam Kon
gresui sakys: “Vyrai respubli
konai. Jūs savo konvencijoj 
priėmėte puikią platformą. Tai 
dabar nuo žodžių eikite prie 
darbų. Jei neveiksite taip, kaip 
jūsų platforma skelbia, tai pa
sirodysite mulkintojais. Tada 
piliečiai žinos, kad neužsipelno
te jų balsų”.

Gali būti, kad yra taip, kaip 
čia sakoma. Bet gali būti ir 
kitaip. Prezidentas Kongresą 
šaukia gal dėlto, kad nujaučia, 
kad raudonasis Pearl Harbor 
jau čia pat.

“Taika priklauso nuo Berly
no”. Tas pareiškimas buvo vie
name lietuviškame laikraštyje.

Lietuviai, kartu ir kitos tau
tos, esančios anapus geležinės 
uždangos, ir visi kiti laukian
tieji teisybės, laisvės ir tve
riančios taikos nėra ir negali 
būti interesuoti vien berlynine 
taika. Mes privalome skelbti, 
kad nenurimsime tol, kol Stali
nas su savo budeliais komunis
tais neišsikraustys iš Lietuvos 
ir kitų pavergtų kraštų.
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guose sluogsniuose čia at
skleista, 
Valstybės 
klausė 
glijos, 
bazes 
duoti 
giai kiltų karas. 
jos militarė vadovybė, la- 
riausia įdomavosi oro ir 
aivyno bazėmis. Tas rei
kalas buvo ir tebėra svar
stomas Prancūzijos mili- 
tarinių vadų ir Anglijos 
ministerių.

L

kad Jungtinės 
neforma 1 i a i 

Prancūzijos ir An- 
kokias militares 

tos šalys galėtų 
Amerikai jei stai- 

Ameri-

Žydai Su Arabais Pasirašė 
PaSaubŲ Sutartį

Jeruzalė — Žydai su a- 
rabais pasirašė paliaubų 
sutartį, nustatydami savo 
okupacijų ribas. Jie pasi- 
ieka tose vietose, kuriose 
>uvo praeitą šeštadienį, 
kuomet įsigaliojo Jungti
nių Tautų įsakymas su
stabdyti mūšius.

Žydų vardu sutartį pa
sirašė Izraeliaus armijos 
brig. gen. David Shaltiel, 
o arabų Įeit. pulk. Abdu- 
llah EI Tel.

Pasirašymas įvyko prie 
Amerikos, Belgijos ir 
Prancūzijos konsulų.
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Vaizdas parodo Kansas City, Mo., prigrupuotą galybę traukinių, 
kuriais bus vežama nepaprastai gero kviečių derliaus grūdai. Va’džios 
apskaičiavimu buvo laukiama 20,000,000 bušelių, bet pasirodo, kad bus 
virš 180,000,000 bušelių.

Amerikos RaMetHai Orlai
viai Pasiekė Angliju

SDCCENTS.Tel. SOuth Boston 8-2680

Dvylika Komunistų Vadu Kaltina 
Sąmokslu Prieš J. V. Valdžią

8 Komunistų Vadus Paleido Užsta 
čius Kauciją. - Devintasis Teisme

Kon- 
juos

Gen. Pershing mirė ir jau 
palaidota^ Jis buyo^ vyriausias 
Amerikos ginkluotų j^| vadas 
pirmojo pasaulinio karo metu. 
Kai pabaigoje 1918 metų, kai- 
zerfiui pabėgus į Olandiją, 
nauja Vokietijos vadovybė pa- ' 
prašė alijantų karo paliaubų, i 
tai gen. Pershing buvo priešin
gas prašomų paliaubų davimui. : 
Jis buvo už tai, kad žygiuoti į 
Berlyną, okupuoti visą Vokieti
ją ir parodyti vokiečiams, kas 
yra būti okupacijoj. Bendroji 
alijantų vadovybė betgi nesuti
ko su gen. Pershingu ir sutiko 
diktuoti paliaubų sąlygas. Tada 
gen. Persing pasakė, kad ne
praeis nei viena generacija, 
kai turėsime antrą pasaulinį 
karą.

Tai ką? Gen. Pershing pra
našas? Žiūrėkime.

Antram pasauliniam karui 
einant, Washingtono civiliai ir 
kariniai autoritetai neretai ta
rėsi su gen. Pershingu, naudo
josi jo patarimais ir patyri
mais. Todėl ir girdėjome prez. 
Roosevelto pareiškimą apie 
“unconditional surrender”, apie 
išbombardavimus didžiųjų Vo
kietijos miestų. Dabar žinome 
apie sukaustytą, pusbadžią, a- 
piplėštą vokiečių tautą. Ir ką 
iš to turi Amerika, vakarų Eu
ropa ir kitų šalių žmonės? Ar 
gen. Pershing pramatė tą, kas 
dabar dedasi? Ar jis pramatė 
tą, kad antrąjį karą baigiant 
pagal jo receptą, tuoj prasidės 
trečiasis pasaulinis karas?

Gen. Pershingui, gulint pa
šarvotam Washingtone, per At
lantą ūžė didžiausieji Amerikos 
karo lėktuvai su žymiausiais 
Amerikos karo lakūnais. Gal 
skrido gabendami su savim a- 
tomines bombas.

Karo galimybė su Rusija vis 
labiau diskusuojama ir spau
doje, ir per radio, ir privatiš- 
kuose pasikalbėjimuose. Rusi
jos gynėjai ir jos užtarėjai 
baugina visuomenę, sakydami, 
ką girdi, gali raudonoji armija 
padaryti. I trumpą laiką galin-

tų partija buvo ir yra 
draugija arba susirinki
mas asmenų, kurie moki
na nuversti Jung. Valsty
bių valdžią jėga ir prie
varta”.

Kaltinimų daviniai, ku
riais yra kaltinami 12 ko
munistų vadų už nelegalų 
veikimą, pagal Smith įsta
tymą, yra surinkti nuo 
balandžio 1, 1945 m.

I New York, N. Y. — Aš
tuonis iš dvylikos komu
nistų, kuriuos Federalio 
teismo prisaikintieji tei
sėjai kaltina sąmokslu pa
gal Smith įstatymą nu
versti Jung. Valstybių 
valdžią ir kurie buvo a- 
reštuoti, paleido į laisvę, 
kai Civilių Teisių 
gresas užstatė už 
$35,000 kaucijų.

Devintasis, Irving Po- 
tash, CIO — New Yorko 
Furriers Joint Council ve
dėjas, per savo advokatą 
pranešė Jung. Valstybių 
prokurorui, kad jis pats 
ateis ir pasiduos. Taipgi 
ir kiti komunistų vadai, 
kurie tebėra laisvėje, bet 
yra kaltinami, per savo 
artimuosius pranešė, kad 
jie pasiduos patys.

Septyni iš 12 — įskai- 
PilgrimųĮnėra prieplaukos miestas, tant William Z. Foster, 

'miestelį, atplaukė laivelis)tai Coast Gaurd juos ap- Komunistų partijos Jung. 
rūpino Bostono prieplau- Valstybėse pirmininką, ir 
kos planais, ir patarė ten Eugene V. Dennis, genera- 
plaukti dėl legališko įlei- lį sekretorių — buvo areš- 
dimo. tuoti liepos 20 dieną, tuoj

Atplaukė Laivelis Su 29 Latvių
Odiham, Anglija — Čia 

atskrido ir nusileido 16 A- 
merikos raketinių orlai
vių.

Tai buvo pirmutinė to
kia ilga jų kelionė per su-29 šių laikų pilgrimais,

I

I
Provincetown, Mass. —į Kadangi Provincetown 

Į šį istorinį

vandenyną. Po dviejų die-1 
nų jie skris Vokietijon.

PERDAUG PATAIKAVOM 
RAUDONIESIEMS

pabėgusiais nuo 20-tojo 
amžiaus gėdos — Sovietų 
Rusijos persekiojimų.

Jie visi
< - obą atvykęs ir

vienas lietuvis. .diją, kuomet jų šalį užlie
jo kruvinosios sovietų azi
jatų ordos. Švedijoje jie 

ir jos satelitai, jie tuoj su
pradėjo jį laužyti ir šian
dien nesustoja tai darę. 
Vardan “demokratijos” ir 
“laisvės” jie ima šalį po 
šalies ir papildo barbariš
kumus kokius naciai pildė 
karo metu. Kur tik rusai 
pasirodo, ten koncentraci
jos lageriai prisipildo.

Londonas — Kardinolas pasirašė Atlanto Čarterį 
Bernard Griffin, Westmi- 
nister arkivyskupas, savo 
kalboje pareiškė, kad A- 
merika ir Anglija perdaug 
jataikavo raudoniesiems 
r neparodė ganėtinai kie

tos rankos jų atžvilgiu, 
už tai atsidūrė tokioj ne
malonioj padėty Berlyne.

Kardinolas sakė, kad 
nuo to laiko kaip Rusija
ti atsidurti Atlanto pakrantėse, 
i trumpą laiką Italijoj ir Pran
cūzijoj galįs įvykti komunisti
nis perversmas. Tas viskas tie
sa. Bet nereikia užmiršti daug 
didesnio ir tikresnio daikto. 
Nereikia užmiršti to, ką į 
trumpą laiką Amerika gali pa
daryti Stalino karalystėje. Į 
trumpą laiką Amerika gali sua- 
tomizuoti Maskvą ir kitus Ru
sijos centrus. Kad Japoniją 
parklupdyti, tai Amerikai ne
reikėjo šokti nuo salos ant sa
los iki jas vieną 
ims. Užteko dviejų 
bombų. Tiesa, Rusija 
namai didesnė, negu 
bet ir tai tiesa, kad 
merika turi didelius 
atominių bombų ir kitų neži
nomų visuomenei karo pabūklų.

•

Atnaujintas Palestinoj karas 
tapo sulaikytas. Sakoma, kad 
tai padaryta ant visados. Žy
dai pastatė ant savo.

Kas pasaulyje būtų, jei ka
talikai išstatytų tokį bendrą 
frontą, kaip žydai? Jei viso pa
saulio katalikiškos tautos būtų 
turėjusios tokį bendrą frontą, 
kaip viso pasaulio žydai kad 
turi, tai pasaulis nebūtų matęs 
nei pirmojo, nei antrojo pasau
linio karo. Nereikėtų rengtis 
nei trečiajam pasauliniam ka
rui.

Ko neturėta iki šiol, reikia 
pradėti to siekti dabar. P.G.

75 Raldetiniai Orlaiviai 
SiinėM VaMetilan

po kitai už- 
atominių 
nepalygi- 
Japonija, 
dabar A- 
sandėlius

London, Anglija — A- 
merikos vyriausybės ats
tovai pranešė, kad Ameri
ka siunčia 75 raketinius 
orlaivius, žinomus “Shoot- 
ing Stars” Vokietijon.

Juos atveš nauju orlai- 
viniu laivu “Sicily”. Jie 
pasieks Angliją rugpiūčio 
4 d. ir iš čia skris Vokie
tijon. Jie sudaro pilną ko
votojų - orlaivių eskadri
lę.

kuriuo atplaukė į Dover, 
Angliją, o iš čia į Ameri
ką. Atlanto vandenynu 
plaukė 43 dienas, vairuo
jant, be jokių navigacijos 

■ prietaisų 63 m. kapitonui 
i John Rosenberg. Šie nau
jieji tremtiniai susideda 
iš 15 vyrų, 7 moterų ir 7 
vaikų. Jų tarpe yra 7 šei
mos. Seniausias iš jų yra 
Rosenberg, o jauniausias 
Janis Gricks Sudelis, 2 m. 

.amžiaus.
I Vietos Raudonasis Kry
žius rūpinasi pristatyti 
jiems reikalingo maisto, 
kad atitaisius jų nusilpu
sią sveikatą.

Jie pareiškė, kad jie ne
są nei naciai, nei bolševi
kai, nei šnipai, bet žmonės 
likę be tėvynės, be namų, 

' be šalies. Jie norį gyventi 
laisvėje. Jei ši šalis jų ne- 
įsileisianti, tai jie vyksią 
į Kanadą, prašyti prie
glaudos.

SUŽEISTUS KAREIVIUS 
LINKSMINO LIETUVIŠKAIS 

ŠOKIAIS
Liepos 20 d. Bostono 

Lietuvių Tautinių šokių 
grupė buvo nuvykus į 
Jungtinių Valstybių Ka
riuomenės ligoninę, Wal- 
tham, Mass., žinomą kaip 
Murphy General Hospital. 
Ten jie atvirame ore, ant 
Tennis Court palinksmino

buvo 20 dalyvių. Juos nu
vežti į ligoninę buvo at
siųstas į Harvard Sq. Ar
mijos bus’as. Tas pats bu- 
s’as juos atvežė atgal.

Šokių žiūrėjo apie 500 
sužeistų kareivių, slaugių, 
gydytojų ir šiaip svečių.

TREMTINIŲ VARDAI
Tuo laiveliu atvyko se

kanti : Afanis Albertas 
Balkitis, 42, sanitarijos 
inžinierius; Ansis Grive, 
37, kepėjas; Adolfas Rein- 
hardt Gailitis, 35, inžinie
rius; Augusta Lucija Gai
litis, 40, jo žmona; Edita 
Gailitis, 6, ir Illga Gailitis, 
40, jo žmona; Edita Gaili
tis, 6, ir Illga Gailitis, 8, 
dukteris, ir Roland Gaili
tis, 12, sūnus; Robert Os- 
car Guth, 40, tarnas; Fri- 
cis Hervanth, 39, dailidė; 
Line 
žmona; 
H, jų 
Kervis, 
kas;
Krinkels, 33, automobilių 
mechanikas; Peteris Lai- 
es, 21, medžio tekintojas; 
Fanis Lamberts, 33, me
chanikas; Paulina Lam
berts, 34, jo žmona.

Harraals Lamberts, 42, 
ir Annis Lamberts, 2, jų 
sūnus; Faris Rozenberg, 
63, kapitonas, ir Mirdza 
Rozenberg, 37, mokytoja, 
jo žmona; Analels Strau- 
tins, 28, ūkio darbininkas; 
Arvida Strelis, 34, medžio 
tekintojas; Kriss Sudelis, 
46, mėsininkas; Eleonora 
Sudelis, 32, jo žmona; Ja
nis Sudelis, 2, jų sūnus; 
Valija Jipans, 22, šeimi
ninkė; Fanis Jipins, 36, 
šoferis; Olga V. Kisins, 
39; Milauus Virozinicks, 
23, ūkio darbininkas.

Į tuoti liepos 20 dieną, tuoj 
po to, kai Federalio teis
mo pritaikintieji teisėjai 
apkaltino visas sąmokslu. 
Kiti du vėliau pasidavė, 
vienas 
Gatės, 
(komunistų laikraš č i o) 
redaktorius.

Pažymėtina, kad Komu
nistų partijos vadai kal
tinami sąmokslu nuversti 
šio krašto valdžią ne tik 
kaipo grupė, bet ir pavie
niai. Kaltinimuose yra pa
sakyta, kad jie turi Ko
munistų partijos narystės 
korčiukes, “žinodami ge
rai, kad minima Komunis*

jų, būtent, John 
“Daūy Worker”

Hervanth, 34, jo 
Jabit Hervanth, 
duktė; Nichelis 

25, ūkio darbinin- 
Lanis Edvardas

tė rasta laukuose nužudy
ti. Manoma, kad banditai 
juos pasigrobė iš namų ir 
išsivežę nužudė.

Toje baisioje žmogžu
dystėje įtariama du buvę 
kaliniai.

Kaltinimuose yra speci
fiškai paminėtas Komu
nistų partijos nacionalės 
tarybos susirinkimas “a- 
pie ar birželio mėn., 1945”. 
Šis susirinkimas, kaltini
muose sakoma, buvo su
šauktas “tikslu suorgani
zuoti Komunistų partijos 
Jung. Valstybėse draugi-. 
ją, grupę, ir sutelkti as
menis, kurie pasišvęstų 
Marksizmo - Leninizmo 
principams nuvertimui ir 
sunaikinimui Jung. Vals
tybių valdžios jėga ir 
prievarta”.

Federalės valdžios pa
reigūnai sako, kad jeigu

Smith įstatymą, tai 
kiekvienas pripažintas 
kaltu gali būti baudžia
mas 10 metų kalėjimu ir 
$10,000 pinigine bausme.

Visi kaltinamieji yra 
Komunistų partijos aukš
čiausieji pareigūnai. Jų a- 
reštavimas yra didelis 
smūgis organizuotam ko
munizmui šiame krašte. 
Todėl iš komunistų centrų 
tuojau pasipylė griežti 
protestai. Jie sako, kad 
tai yra ‘monstrous frame- 
up’ ir esą Prezidento Tru- 
mano planas pakenkti 
Henry A. Wallace trečia
jai partijai. Tačiau komu
nistų protestai mažai ką 
pagelbės. Federalis teis
mas, išklausęs vienos ir 
kitos pusės, padarys savo 
sprendimą.

Lietuvių Katalikų Rado Valanda

karo frontuose sužeistus) Grupę kvietė American 
kareivius ir jų svečius, tą,Legion ir American Le- 
vakarą atvykusius, pašok-įgion Auxiliary Depart- 
dąmi lietuviškuose kostiu-’ment of Massachusetts, 
muose: Jonkelį, Grandinė-' per p-lę Anna M. Manion,

Nužadė Kalėjimo Prižiii- 
re to j| Su Seimą

Mansfield, Ohio — Šio 
miesto kalėjimo prižiūrė-

lį, Rugučius, Mikitą ir j kuri vadovavo ir progra-itojas John E. Niebel, 50 
Malūnėlį. Toje grupėje mai. Rap. J m., jo žmona ir 22 m. dūk-

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, liepos 24 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

Dalį programos išpildys p. Onos Ivaškienės vado
vaujamos grupės nariai.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, liepos 25 d., 9 valandą rytą iš nau
jos radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Pr. M. Juras, Kunigų Vienybės ir 
LDS Centro pirmininkas.

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

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

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 2*7, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrnood 7-1449
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KLEB. KUN. JONO B. RUSTEI
KOS INSTALIACIJA

Birželio 23 d. kun. Jonas'parapijiečiams ir stula į- 
B. Rusteika buvo oficia-[vilktas, {vedėjas nulydėjo 
liai įvestas kaipo šv. Ma
rijos par. bažnyčios kle
bonas. Moline. Kansas.

Svečiai kunigai buvo 
vaišinami pietais 5:30 v.v. 
artimoje salėje. Iš prie
žasties didelio lietaus ir 
patvinusių kelių daug ku
nigų, žadėjusiu atvažiuoti į N00 1 .I<Y.J»’L-ri.. n^ia. buvo Įteikti šventieji

naująjį kleboną prie baž
nyčios durų ir jam įteikė 

[raktus ir varpus. Kleboną 
taipgi nuvedė prie klausy
klos, ir krikšto koplytėlės, 
pabrėžiant jam pareigų; 
svarbą Sakramentų teiki
me. Į sanktuariumą nu-;

LDS SEIMAS
Sekmadienį ir pirmadie

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

Kleb. kun.
Norbutas, 
Komisijos 
nuoširdžiai 
ir kviečia 
zuotus lietuvius katalikus 
darbininkus šiame seime 

į dalyvauti.vestam klebonui į rankas j auu'

“ KUHIGy vbiyib sbmas
Stoniams. Prie altoriaus j- RK

tai. dalyvavo' io‘ kunigu.Įt 
tarpe kurių buvo ... . . _ . . ,
jos Kancleris, parapij1nių ..g ^P bai člos A1. 
mokyklų prižiūrėtojas yra Teat.j

našauji mūsų Viešpaties!

įvyks tuojau po AL-

so. būtent, antradienį,
[spalių 19 d. š. m., Chica- 
’go, III.

. . _ našauji muou v ivopativc.

Apeigos prasidėjo 7:30 į Jėzaus Kristaus auką per
v. v. klebonijoje. Naujasis 
klebonas, kunigų ir para
pijos komiteto akivaizdo
je, klupąs prieš Evangeli
jų knygą ir degančias 
žvakes, padarė tikėjimo 
išreiškimą ir priesaiką 
prieš modernizmą, pagal 
Bažnyčios taisyklių.

8 v. v. procesija nuvyko 
į bažnyčią. Naujajam kle
bonui ir įvedėjui klau
piant prieš altorių, choras 
giedojo “Ateik Šventoji 
Dvasia”. Paskyrimo laiš
kas buvo perskaitytas, ir 
vėliau Gerojo Ganytojo 
Evangelija. Naujasis Ga
nytojas buvo perstatytas

I ilgus metus skaisčiomis 
lankomis ir tyra širdimi, 
ir per Jį, ir su Juo, ir Ja
me tegarbini ir šlovini 
Dievą, Tėvą visagalį, 
Šventosios Dvasios vieny
bėje”. {vedėjas ir naujasis 
klebonas pabučiavo alto
rių ir klebonas 
žmonėms savo į 
mą.

Kun. Thomas < 
sakė pamokslą, 
damas apeigų reikšmę ir 
klebono ir parapijiečių 
pareigas. Apeigos užsibai
gė palaiminimu Šv. Sakra
mentu ir giesme “šventa
sis Dieve”.

Feliksas E. 
LDS Akcijos 
narys, labai 

priėmė seimą 
visus organi-
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Jungtinių Tautų Sekretorius Trygve Lie (deši
nėj) sveikina parvykusį su raportu iš Palestinos 
Count Folke Bernadotte ir jo žmoną, aerodrome, 
New Yorke. Jis tarpininkavo tarp žydų ir arabų, 
kad nutrauktų karo veiksmus.

Worcesterio Miestas Pradės 
Iškilmingu įsikūrimo Minėjimą
Worcester, Mass. — Vi

sas Worcesterio miestas 
yra pasiruošęs iškilmingai 
paminėti savo šimtmetinę 
įsikūrimo sukaktį. Minė
jimas prasidės • liepos 25 
d. pamaldomis bažnyčiose 
ir Mayoro banketu. Tęsis 
visą savaitę iki rugp. 1 d.

{ šį minėjimą pakviesta 
tokio pat vardo “Worces- 
Įter” miesto Anglijoj ma- 
yoras su ponia. Jie pa
kvietimą priėmė ir atvyks 
orlaiviu. Pakviestas ir gu
bernatorius Bradford.

Tame minėjime ims da- 
lyvumą ir lietuviai. Lie
pos 28 d., 8:30 — 9 vai. 
vakare aikštėje prieš City 
Hali įvyks programas, ku
rio tvarkymu rūpinasi 
muz. J. Žemaitis. Dainuos 
Worcesterio lietuvių cho
rai, o Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių grupė šoks 
lietuvių tautinius šokius.

stoti liuosnoriai į karinę 
tarnybą vienu metų laiko
tarpiui ir jie gali pasi
rinkti kokiame kariuome
nės skyriuje jie nori tar
nauti.

Jaunų vyrų 19 — 25 m. 
amžiaus draftavimas pra
sidės apie spalių 1 d.

Daug jaunų vyrų, sulau
kusių 18 m. amžiaus, sa
vanoriai įsirašo militarėn 
tarnybon. Taigi jei jų 
daug savanoriai įsirašys, 
tai mažai jų bus draftuo- 
jama.

Vėl JagoslavijoJ įkibta 
Vyskupas, 3 Kunigai ir 

5 Seserys

; suteikė 
palaimini-

Glynn pa- 
paaiškin-

LIETUVIAI { JUNGTINES 
VALSTYBES IR KANADA

“Marine Shark” at- 
Antanina Asaber- 
ir sūnus Česlovas 

lietuviai iš 
Apsigyvens 

DeBellis 24

Vingilis, Magdalena Kas- 
peravičiūtė, Ver o n i k a 
Knyvaitė, Zita Linartas, 
Antanina Morkūnaitė, 
Marija Narušis. Ona Pet
rauskaitė, Elena Undrai- 
tis, Jadvyga Aleksandra
vičiūtė, Ema Bajoraitė, 
Marija Dubinikaitė, Alek
sandras Paleckis.

Didesnis tremtinių tran
sportas pasieks New Yor- 
ką kitą pirmadienį, t. 
liepos 26 d.

M » _1 __ iv kl jv«nnsuamas is Medžio

Boston Knights of Co- 
lumbus Vyriausia Taryba 
prisiuntė gub. Bradford’ui 
rezoliuciją, kurioje reika
laujama. kad gubernato
rius prašalintų Mass. Ap- 
draudos Komisionierių 
Charles F. J. Harrington.

Rezoliucijoj nurodoma, 
kad komisionierius buvęs 
“neteisingas” ir “diskri- 
minatoriškas”, kuomet jis 
pernai atėmė leidimą šiai 
didžiulei organizacijai 
veikti šioje valstijoje, kai
po apdraudos organizaci
jai.

Rezoliuciją pasirašė vy
riausias šios katalikiškos 
organizacijos sekretorius 
Joseph F. Lamb.

Gub. Bradford K. of C. 
tarybos rezoliuciją atme
tė.

VAKARAI SUTINKA TARTIS 
DĖL VISOS VOKIETIJOS

Rusija Turi Pripažinti Vakarams 
Teises į Berlyną

Sekmadienį liepos 18 d. 
laivu 
vyko 
gienė 
Asabergas,
Australijos, 
pas Vincent 
44 - 28 Street. Long Is- 
land City. BALF vardu 
pasitiko ir formalumus 
atliko Jonas ir Ona Valai
čiai.

Tuo patim laivu atplau
kę, išsėdo Halifax. Nova 
Scotia šie lietuviai, jauni 
ūkio, namų ruošos, amati
ninkai ir profesijų darbi
ninkai: Petras Kovelis, 
Steponas Pakalnis, Jurgis 
Puodžiūnas, Antanas Ka- 
veckas, Juozas Budreika,'_____ , t x c___ , x.
Silvestras Čepas, Antanas J Campello swimming pool. 
Diržys. Kazys Girnys, An- Šakai lūžus, berniukas iš 
tanas Grigas. Marcelius 18 pėdų aukščio puolė že- 
Meškauskas. Vytau tas myn. f 
Narušis. Juozas Pakalnis. 
Adolfas Pavilionis, Jurgis 
Suscevičius. Ignas Tamo
šiūnas. Juozas Urbonas. 
Juozas Vilkas, Jeronimas

Pasikorė

y-

Brockton, Mass. — Ed- 
vard Gillis. 11 metų ber
niukas. įlipo į medį prie

Sveikinimas Mažosios
Lietwv»s LiehmaHW$

N. Y. ir N. J. Lietuvių 
Konferencija sveikina Ma
nosios Lietuvos lietuvių 
veiklą ir pastangas ben
dromis pajėgomis su visa 
lietuvių tauta atsteigti 
nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę jos tikrose et
nografinėse sienose — su 
Vilnium, Tilže ir Mažąja 
Lietuva.

Mažosios Lietuvos kraš
tas, atskirtas nuo Lietu
vos jau po Karaliaus Min
daugo mirties, turėtų nau
jai susijungti su savo tau-

Londonas, liepos 22 — Tito pasakė kalbą, kurioj 
Trys Vakarinės valstybės jis kaltina Komunistų In- 
— Jung. Valstybės, Angli- formacijos Biurą už sieki- 
ja ir Prancūzija pasiuntė 
Maskvai kitą notą, kurioj 
aiškiai pasako, kad jos 
sutinka tartis su Rusija 
dėl visos Vokietijos, jeigu 
Rusija pripažins pilnai 
Vakarų sąjungininkams 
teises į Berlyną ir atšauks 
blokadą.

Lewis W.
Valstybių 
Londonui, 
ginčą dėl Berlyno pavesti 
spręsti Jung. Tautoms pa
gal Čarterio 37 straipsnį. 
Tačiau Anglija ir Prancū
zija nesutiko, nes nemato, 
kad iš to kas nors išeitų.

mą išprovokuoti civilį 
rą Jugoslavijoje.

Gen. Clay Atvyko 
Iš Vokietijos

ka-

} auKscio puoie ze- tiniu kamienu vienoje Iie- 
Puolant^ jo galva Į tuviškoje valstybėje. Su

pateko į tarpšakį ir jis 
pakibo ore. Kitiems ber
niukams jį iš ten paliuo- 
savus, jis jau buvo negy
vas.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Brosdwsy So. Boston Z7, Mass.

Douglas, Jung. 
ambasadorius 
pasiūlė, kad

Mane Patirtas Sudaryti 
Kabinetą Prancūzijai

Premiero

sijungimas su Lietuva pa
šalintų vokiečių agresijos 
pavojų ateityje ir patik
rintų ekonominę gerovę a- 
biems ilgai atskirtoms 
Lietuvos dalims.

Pastangos ta kryptimi

Paryžius
Schumano ministerių ka
binetui atsistaty d i n u s, 
Prancūzijos prezidentas 
Auriol paskyrė Andre Ma- 
rie, radikalų partijos tei
singumo ministerį, suda
ryti naują valdžią.

Andre Marie pareiškė, 
kad jis ir į naują valdžią 
nepriims komunistų.

į yra nuoširdžiai sveikina- 
jmos ir Amerikos lietuviai I turėtų mielai pas paremti.

J
I
I

Sveikinimas Vyriausiajam 
Lietuvos EHsvinim 

Komitetui
N. Y. ir N. J. Lietuvių 

{Konferencija sveikina lie
tuvius tremtyje ir Vyriau- 
j siojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto akciją. Kon
ferencijos dalyviai reiškia 
tvirtą įsitikinimą, kad 
Lietuvos išlaisvinimas ne
trukus taps aktualiu klau
simu ir tikrove. Šioje gy
vybinėje kovoje Amerikos 
lietuviai bus ištikimi va

dovaujančių laisvinimo jė
gų talkininkai.

Kominformas Siekęs Išpro- 
vokuoti Ovą Karę

Belgradas, Jugoslavija 
Prasidėjus Jugoslavijos 
Komunistų partijos penk
tam kongresui, maršalas

Londonas — Jugoslavi
jos žinių agentūra Tan- 
jung paskelbė, kad Jugo
slavijoj tapo nuteistas li
kai metų kalėjiman R. 
Katalikų vyskupas Petras 
Chule. Jis buvo kaltina
mas neva už teikimą pa
galbos okupantams karo 
metu.

Toji pat agentūra pa
skelbė, kad su vyskupu 
Sarajeve buvo teisiami 
trys kunigai ir penkios se
serys vienuolės. Kaip ku
nigai taip ir seserys nu
teisti kalėjiman nuo as
tuonių metų iki 6 mėne
sių.

Raudonieji sugeba su
galvoti kaltinimus, kalti
namuosius priversti prisi
pažinti ir nuteisti.

OTClKimillOS MIKTIRvS 
. LietalgTmgbti

N? Y. ir N. J. Lietuvių 
Konferencija sveikina A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
energingą veiklą Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje ir pa- 

Visi jaunuoliai Įsižada toliau vykdyti A. 
nesulaukę I L. Tarybos paskelbtą Lie-

Kongresas SnsMnksj 
SpedalęSesijį

Washington, D. C. — 
Amerikos Kongresas susi
rinks į specialę sesiją lie
pos 27, Prez. Trumanas 
padarys asmenišką prane
šimą Kongresui, kuriame 
jis, beabejo, nurodys ko
kie įstatymai yra būtinai 
reikalingi pravesti šioje 
specialėj sesijoje.

VVashingtos, D. C. — 
Gen. Lucius D. Clay, Jung. 
Valstybių militaris guber
natorius Vokietijai, atvy
ko į Washingtoną pasita
rimui su valdžios ir armi
jos pareigūnais . ir pain
formuoti valdžią apie Eu
ropos padėtį.

SLtŽINAU...
Slūžinau, tūžinau pas poną. 
Davė man ponas vištelę.

Ta vištelė kiaušus deda, 
Iš tų kiaušų vaikus veda 
Mažučius, gražučius, geltonus. 

Slūžinau, tūžinau pas poną, 
Davė man ponas antelę.

Ta antelė kripu-ripu 
Ta vištelė kiaušus deda, 
Iš tų kiaušų vaikus veda 
Mažučius, gražučius, geltonus. 

Slūžinau, tūžinau pas poną, 
Davė man ponas gaidelį.

Tas gaidelis kakariku
Ta antelė kripu ripu
Ta vištelė...

Slūžinau, tūžinau pas poną. 
Davė man ponas žąselę.

Ta žąselė girgu gargu,
Tas gaidelis kakariku 
Ta antelė...

Toliau:
į Katinėlis miau, miau, miau, 

Tas šunelis au au au.

PAGEIDAUJAMOS TVARKIN 
. GIAUSIOS ŠEIMOS

Katalikų imigracijos į- 
staigos pasiųsti atstovai 
Europoje lankosi tremti
nių stovyklose ii pataria 
didžiosios imigracijos pa
čioje pradžioje siųsti į A- 
meriką pačius pavyzdin
giausius, padoriausius 
žmones, tvarkingas šei
mas, kad nepažinę tremti
nių amerikiečiai, ko dau
giausia jų kviestųsi į A- čią lietuvių tautą.

Jaunuolių Registracija
___ VJ-- ------- *-rv MAįsraes nugpiucto 3u4 I

Washington, — Prezi
dentas Trumanas paskel
bė proklemaciją, kuria 
pradedama, pirmu syk A- 
merikos istorijoje, taikos 
metu, jaunuolių registra
cija dėl priverstino karei
viavimo, 
nuo 18 ir dar nesulaukę I L. Tarybos paskelbtą Lie- 
26 metų turės užsiregis-jtuvai gelbėti vajų, 
truoti. Registracijos lai-j Drauge, Konferencija 
kas bus nuo rugpiūčio 30 sveikina pasireiškusias 
iki rugsėjo 18 d. [pastangas apjungti visas

Kariuomenėn bus ima-’sroves Tarybos rėmuose, 
ma, 21 mėnesio tarnybai, priimant tautininkų sro- 
jaunuoliai sulaukę 19 m. vės atstovybę Amerikos 
amžiaus iki 25 m. Jaunuo- Lietuvių Taryboje ir jos 
liai sulaukę 18 m. gali į- Vykd. Komitete.

meriką. Tokių tremtinių 
propaganda daugiau a- 
merikiecius paveiksianti. 
Jie savo akimis matys ir 
kalbės apie tą tremtinį ne 
vien teoretiškai, bet prak
tiškai juos pažindami.

Aktingai patys dalyvau
kite BALF vajuose trem
tiniams gelbėti ir kitus 
raginkite gelbėti žūstan-

DĖMESIO!

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sielos 
gelmėmis ir eikime visi už jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS { LAISVĘ” poezijos eilu
tes, kurias jūs skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus Jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę iy- 
miausių klasikų iš įvairių kalbų vertimų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

{sigykite šią knygą!
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

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

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

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

Užsakymo lapelis 
iškirpti

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Pridedamas (a) $.............. , prašau man atsiųsti: “Kvieslys

į Laisvę” _____  knygų.
Kam ....................................  —.......... —.............. .........
Adresas .............. ..................... -.............. ......... .........—- 
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3 
šnabžda tau pagunda. 
Klaupk prieš altorių ir pa
sikalbėk su Viešpačiu Jė
zumi. Tokiu būdu geriau
siai galima abejones pa
šalinti.

Jei abejonės kyla dėl to
kių dalykų kurių mes ne
galime suprasti, žiūrėk, 
kad tavo protas neužsi- 
spirtų ir nenorėtų supras
ti to, kas viršina jojo pa- 

I jėgas. Nes jei prigimties 
tvarkoj yra tiek daug da- 
ilykų, kurių mes negali
me suprasti ir išaiškinti, 
tad ką bekalbėti apie virš- 
prigimtį? Mes neturime 
jokios teisės netikėti į tai, 
ko nesuprantame arba ne- 

į galime net suprasti.
Bet jei pasitaiko abejo

nių iš tokios srities, kuri 
protui prieinama, tada 
stenkis ją ištirti, surasti 
įrodymų, nes dėl religijos 
verta ir daugiau padirbė
ti, kad tik turėtume dides
nį aiškumą. Todėl paskai
tyk klausimą gvildenan
čių knygų, paklausyk pa
skaitų arba pasitark su 
mokytesniais žmonėmis.

Išdidumas ir klaidingas 
savimi pasitikėjimas gali 
greit privesti prie netikė
jimo. Yra jaunuolių, ku
rie mano, kad tą valandą 
jie pasirodysią mokyti, 

.igudrūs ir išsilavinę, kada 
savo draugams pasakysią, 
jog jau netikį į religiją, 
jau nesą “maži vaikai” ir 
jau nesirūpiną religijos į- 
sakymais.

Bet kad tai jie turėtų 
nors truputį gyvenimo pa
tyrimo, jie žinotų, kad 
Dievui tarnauti reiškia 
viešpatauti. Ir priešingai, 
kas atsiskiria nuo Dievo, 

įkas nenori jam tarnauti, 
tą pat akimirksnį tampa ■ 
stabo vergu, vergu pinigų, 
------- aistaų ir žmonių

! tikėjimą. Tokių abejonių 
Į neišvengdavo net nė pa- 
, maldžiausi žmonės. Tuo 
Dievas siekia tam tikro 
tikslo. Juk koks 

i mums nuopelnas, jei reli-‘ 
gijos tiesas taip pažintu
me, kaip “du syk du — 
keturi”, ir tik tada į jas 
tikėtume. Argi turi nuo-' 
pelnų tas, kuris tiki, kad 
vieną syk vienas yra vie
nas? Žinoma, ne! Kitaip 
nė negalima. Žmogaus 

...... , _A. protas mato, kad čia ki-
•x 1 kiekvienas būti taįp nė būtį negali,
įssilavmęs ir gudrus? — 
Ne! I Bet su tikėjimo

Ar gali kiekvienas tikė- mis taip nėra, 
ti? Taip, gali! Gali kūdi-* m 
kis ir senelis, gali vargšas 

mažas

Vertė A. Maceina.
ABEJONES

i

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass. j

Taip tyliai...

Skundiesi esąs kankina
mas abejonių. Būk ru

imus: ką jauni žmonės va- 
Idina tikėjimo abejonėmis, 

Jėzuitų laikraštyje “The Messenger of the Sacred tai dažniausiai esti tik 
Heart” Tėvas James T. Griffin, S. J., iškelia Italijos Prastj

pa
gundymai, o ne

Jėzuito Tėvo Lombardi nuopelnus krikščioniškos mei- nuodėmingas netikėjimas, ir turtingas, gali 
lės srityje. Tai esąs “Dievo pasiuntinys, kurs skelbia Žinoma, tikėjimas reiškia mokinys ir mokytas pro- 
karštą Dievo meilę milijonams italų ir patraukė viso kovą, kurią reikia vesti fesorius; visi jie gali vie- 
pasaulio dėmesį dvasinio atsigimimo sąjūdžiu, kurs ligi Pat bot nuo to-inodu nuolankumu priimti

Viešpaties žodžius, nors ir 
nevienodai į juos įsigilin-

taip žymiai Italijoj pasireiškia”. kovos nebuvo laisvi
Kada Tėvas Lombardi kalba, visa tauta klauso. šventieji.

Jis nėra, kaip paprastai sakoma, garsus kalbėtojas ir 
neturi įspūdingos, patrauklios asmenybės, i ‘ 
mingų, teatralinių kūno bei rankų judesių. Jis smul- kuris nebūtų’ pergyvenęs 
kus, sausas, silpnabalsis, bet gilus galvotojas ir karš- abejonių dėl tikėjimo da
tas Dievo ir tėvynės mylėtojas. Ta Dievo ir artimo tykų. Tai feljetonininkas 
meilės apaštalystė veržte veržiasi aikštėn visuose jo pasityčiojo iš vienos kitos 
pamoksluose. Vieną kartą grupė katalikų studentų tikėjimo tiesos, tai laik- 
skaitė Šv. Stepono gyvenimą. Kai prieita prie tos vie- raštis “mokslišku būdu” 
tos, kur pasakyta, kad Šv. Steponas, kalbėdamas apie panagrinėjo kurį religijos 
Dievą, atrodė kaip atsiųstas iš dangaus angelas, stu- dėsnį, tai draugijoj išgir-j 
dentai nejučiomis suniurnėjo: “visai kaip Tėvas Lom-do tikybos pašiepimų —ir 
bardi”. i štai abejonė kyla: “O gal

“Tas neilstantis kunigas — rašo Tėvas Griffin — gi įg tiesų taip ir nėra, 
turi tikėjimą, viltį ir meilę aukštam laipsnyje. Jis kaip mūs tikėjimas mc> 
taip pat pasižymi atgailos ir neturto dvasia. Visai ne- ko...” 
sirūpina apie rytojų, nė apie maistą ir susisiekimo Tikėti, tikėti! 
būdą, dažnai eina pėščias, o vis dėl to laiku atvyksta svarbiausias 
į paskirtą vietą ir sako ilgus pamokslus. i reikalavimas. .

“Visų pirma, Tėvas Lombardi yra maldos žmo- gyvenimą Jis vieno tepra- 
gus. Savo ilgose kelionėse tarp Milano ir Romos, ąr §ė: 
tai traukiniu, ar orlaiviu, 
praktikuoja minties maldą, žodžiu, jis yra tikras tytas. tas bus išganytas; i ^kėti. TaiĮP daugelio reli- 
Dievo žmogus, pilnai Dievui pasišventęs ir, plačiai kas gi netikės, bus pa-!^11^ abejonių priežastis 
manoma, kad pats Dievas jį skyrė dirbti didingą at- smerktas” (Mork. 16, 16)Jyra Pr°to išdidumas, 
sigimimo darbą”. To Jis, jaunieji, reikalau-

Tėvas Griffin pasakoja, kad jam vieną kartą te-ja ir šiandie!

Šiandien, tur būt, nėra 
nė jaus- nė vieno mokyto žmogaus,

štai 
Išganytojo 
Visą savo

•Taip tyliai merkėsi purienos, 
Lakštingalos taisė stygas, 

butų palikai čia vienu viena, 
Tau sutemos audė svajas. 

Nutilo jau kulkų zvimbimas, 
Duslūs dejavimai draugų. 
Ir jie išeis iš kur negrįžta, 
Užmiks jie amžinu miegu. 

Taip tyliai žvelgė jis į langą, 
Pravėręs mėlynas akis. 
Ir atsisveikinti dar bando, 
Ir eit į ten, iš kur negrįš. 

Sudiev, brangioji motinėlė, 
Ačiū, kad mažą apginai. 
Ir nevaitosi sena motinėle, 

t Ir tu tėvynę branginai. 
Tarp’ jų nėra, tiesa, nė Sudiev mylimas tėveli, 

vienos tokios, kuri prieš- Kurs mokei art pirmas vagas, 
yra Sūnus aukojas gimtai šaliai, 

Aukok ir tu savo kančias,
O miela sese, lietuvaite, 
Nelaužyk sau baltas rankas. 
Nupynus daug gražių vainikų, 
Papuoši karžygių kapus.

tarautų protui, bet 
daug tokių, kurios pra
šoka mūsų supratimo ga-j 
lias ir kurių priėmimas 
šalia proto dar reikalauja 
ir valios nusilenkimo. To-

I

darni. Štai dėlko religinio ’ dėl tikėjimas ir yra nuo- Sudiev, broli partizane, 
gyvenimo pagrindas yra pelningas, nes reikalauja Kovok ryžtingai ir drąsiai, 
tikėjimas, nes jį gali ture- laisvos mūsų valios įsiki- Tau širdį suramins granatos, 
ti kiekvienas.

Dėlko tad atsiranda ne
tikėjimas? Dėl žmogaus 
išdidumo ir į „ .
“Dievuje yra trys asmens, į .
o vis dėlto yra tik vienas', . 1 ,

i j)įevas no — trvs Kn.iD galvas, j o —-

__ū U.-.4.19 To nesu- vas tikėjimo tiesų neap-; Purienoms žydint žaliam
■ — - - 7,» reiškė griežčiau, o paliko* sodžiui,

Kunieas^šv mišių metu j“ Bažny«iai formuluoti. Savo gyvybe padedu.g . .y-.ų.. “ “Kristus, pv.. prisikėlė išl Lietuva. D. Žaibas.
To; numirusių”.ai yra a o u- kįek kart^ b_t lengviau nįaįf skelbsi tikėjimo tie- 

tikėti, jei Jį prisikėlusį są ex cathedra, 
būtų matę ne tik moki-, klaidingas”...

gyvenimo pagrindas yra pelningas, nes reikalauja

Simo.
Ir juo daugiau ginsiesi, 

nuo abejonių, juo tavo ti-1 
puikybės. lkeJimas bus nuopelninges-,

Ir tavo prieteliai ginklai, 
O jūs visi tautiečiai 
Kovokit vykit plėšikus, 
Kad šventą partizano kapą, 
Nemindžiotų priešas baisus, 

kurie jaunuoliai O tėviške, mano brangioji, 
kodėl Die- Tau atiduodu ką galiu.

tai gali būti? To nesu- ... _ -. ... ... , ....
prairtu, todėl ir netikiu!",relske ?"ezciau, o paliko,_ sodfau,. 
“] 
pasako pasilenkęs ant os
tijos “' 
nas”, ir tą akimirksnį 
duona virsta Viešpaties 
Kūnu. To nesuprantu, to
dėl ir netikiu!” Ko api
brėžtas žmogaus protas

. “Kristus, pv., prisikėlė iš į 
Tikiu! Bet

būsi ne-

. . “Tikėkit į mane!”Į
jis ištisomis valandomis “Kas tikės ir bus pakrikš- nesupranta, į tą ir nenori

•• _________ ___________ ____ . . r

Bet, sakysi, tavo abejo
nės kyla ne dėl to: i

_, ___Y _____ moki- klaidingas”...
niai, bet ir jo priešai. Ko-| Kodėl gi Jėzus negalėjo 
dėl jis savo pasirodymu į taip nedviprasmiškai pa- 
neparbloškė fariziejų ir,sakyti? — galvoja nevie- 
Rašto mokytojų ant že- nas jaunuolis.
mės, kaip kadaise buvo) ■ ;__ -
padaręs Getsemano sode? lengvai

“Kai popiežius gvildentoje prieža s t y j. 
------------- i mus versti'

Atsakymą jis galėtų 
i rasti pirmiau

•] Arba:
____ ______ r_____ _____ ............______ __ ja . nuo- skelbia tikėjimo tiesą ex Dievas nenori

ko Romoje kalbėtis su Italijos darbininku, kurs" pa- j^Bet liame “mokslo am-^ank.iajįirdimi^nori tikėti, cathedra , jis neklysta’’^ (nesėtai f b?_t.ų ne
reiškė, kad pats Dievas atsiuntė kunigą Lombardi ita- žiuje” nevienas 
lų tautai tokiu kritingn momentu. Ir už tai Dievuliui paklaus: “j 
nuoširdžiai ačiū, — tarė darbininkas. savo religijos

todėl Jisenas jaunuolis ir vis dėlto abejonių yra. Tikiu. Bet kaip lengva būt nuopelninga) _— w i
Kodėl Viešpats Nebijok! Tai yra tik gun- į tai tikėti, jei Kristus bū- taip sutvarkė, jog tikeji- L^^ės troSimp.

pamatan dymai, kuriuos Apvaizda tų Petrui taip pasakęs: me galėtų dalyvauti ir' —
* i___ i ____ I-a._____ i__ _______________• miicii trolio Tilrč-Hmn + ix>-Ir visa Italija karštai dėkoja Dievui už tokią padėjo ne mokslą, o tikė-leidžia, kad išmoktum ko- “Tu esi Bažnyčios galva musų valia. Tikėjimo tie

sią dovaną. jimą? Kodėl jis pasakė:^voti ir sustiprintum savo ir kai tu, ar tavo įpėdi-|sas Jis taip apreiškė, jog
Charakteringa, kad sunkiose Bažnyčios valando- “palaiminti, kurie tiki”, o! tikrąją jų prasmę mes ga-
.pyaizda.pastato kokią ypatingą pajėgą priešams ne - “palaiminti, kurie' Jau vakaras feuVO šTuoaHko i^SaUvd
mti. Taip prieš Liuterio atskalą pastate Jėzuitų supranta mano mokslą, J 7.1 rą pailso ir pasiaptyj,
ma. Jo isteierėias šv. Iemacas Lovola. buvusis ka- v,„nbnmo hmm Kad mes palenktume jojo

gausią dovaną.

se Apvaizda pastato kokią ypatingą pajėgą priešams ne — 
atremti. Taip prieš Liuterio atskalą pastatė Jėzuitų supranta «va«„|
Ordiną. Jo įsteigėjas šv. Ignacas Loyola, buvusis ka- kurie įžiūri mano planus’ 
rys, įvedė karinę drausmę į Jėzaus Draugiją ir išauk- jr ištiria jųjų gelmes?” 
Įėjo visą eilę ryžtingų dvasios kovotojų, kurie ir mūsų Kodėl Jis nepasakė: “pa- 
Lietuvoj garbingai pasitarnavo prieš protestantizmo laiminti mokytieji, palai- 
antplūdį ir visaip draskomą mūsų Tėvynę Kristui at- minti daug žinantieji, pa
kovojo. Vienas stipriausių Jėzuitų ginklų tai švieti- * 
mas ir auklėjimas jaunimo katalikiškoj dvasioj.

Dabar prireikė auklėti ištisas tautas krikščioniš
koj meilėj. Pradėta nuo Italijos, kuri neperseniai vos 
atsigriebė nuo bolševikų antpuolio. Prieš bolševikišką 
kumštį, brutalaus banditizmo simbolį, pastatyta 
krikščioniškos meilės apaštalavimas, kurio reiškėju 
ir vadu yra Apvaizdos pastatytas Jėzuitas, kun. Lom
bardi. K.

Jau vakaras buvo, žvaigždutės sužibo, 
Jau krūmuos suskambo lakštučių balsai, 
O rasos žemčiūgai ant lapų užkibo,
Ir šniokšdami snaudžia tamsieji miškai.

laiminti gudruoliai?”
O ar žinai dėlko?
Dėl to, kad Jis atėjo že

mėn išganyti visus žmo
nes; dėl to, kad Jo religi
ja yra paskirta visiems 
žmonėms.

Bet ar gali kiekvienas 
būti mokytas? — Ne!

Mėnulis iškilęs padangėms keliauja, 
Vėjelis su lapais sau žaidžia smagiai, 
Tik mano krūtinėj širdis nerimauja, 
Tai kyla tai gęsta begaliai jausmai.

Man miela ir liūdna, norėčiau dainuoti, 
Norėčiau prikelti jaunuolius visus. 
Jaunimui dainuosiu: gana jums miegoti, 
Pakilkit į darbą tėvynės laukuos.

kad mes palenktume jojo 
žodžiui savo valią ir tuo 
būdu galėtume pelnyti 
nuopelnų.

Ką tad tau reikia dary
ti, kai užeina abejonės? 
Nugalėk jas priešingu
mais. Kyla tavo galvoj 
mintis: “O gal ir nėr Die
vo, gal nėra pomirtinio 
gyvenimo!” Sukalbėk dė
mesingai “Tikiu į Dievą 
Tėvą!” “Gal šv. Sakra
mente nėra Kristaus!” —

Kas nusigręžia nuo Die
vo, tas atsigręžia į velnią, 
tas jam ištiesia savo ran
ką. Kas savo akis nukrei
pia nuo žvaigždžių, to gy
venimas netenka savo kil
numo ir prasmės, pasine
ria klaidose ir tamsybėse. 
O tu kvailutis vore; tu 
nutraukei siūlą, kuris lai
kė visą tavo tinklą!

Pinigas turi didesnę ver
tę varguolių bliūdeliuose, 
negu turtingųjų piniginė
se. Saugokitės, kad ken
čiančiųjų gerovė nebūtų 
laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

Šv. Ambroziejus.
Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

26.
Liaudies Švietimo Pobūvis
Kontrrevoliucijos dar nebuvo, bet skan

dalas jau kyšojo. Obmanskis tai suprato, 
tik nežinojo, kaip skandalą užgniaužti. Jam 
reikėjo palaikyt Zavoniaiką, bet jis manė, 
kad tuo būdu skandalas kaip tik išsivystys. 
Tad reikia pokalbį kiton sritin nukreipti. 
Stalino vardo paminėjimas viską sutvarkys.

— Tovariščiai! Mūsų Sovietai dėlto tokie 
pažangūs ir laimingi, kad jiems šviečia nau
ja komunizmo saulė — tovarišč Stalin.

— Staliną reikia nusiųst į Sibirą, kad jis 
ten nušviestų ilgas žiemos naktis. Mums už
teks senos, geros mūsų saulutės, — pareiškė 
tas pats balsas.

To jau buvo perdaug. Obmanskis nebesu
gebėjo vesti mitingą ramiai ir tvarkingai. 
Jisai buvo priverstas įsakyti pobūvio tvar
kytojams tą triukšmadarį suimti. Visų akys 
nukrypo į tą vietą, iš kur balsas pasigirdo, 
ir pamatė, kad du tvarkdariai grūdasi į patį 
vidurį svetainės. Sėdį priekinėse eilėse Vil
kaitis su Ilgaičiu atsigrįžę pastebėjo, kad 
tvarkdariai eina tiesiog į tą vietą, kur sėdi

Gražbilys. Ar tai jis būtų toks atkaklūnas? 
Iš kur pas jį tiek drąsos atsirado? Ar gi jį 
būtų įdrąsinęs greta sėdįs stambus barzdo
tas istrebitelis, ant storos lazdos pasirėmęs? 
Tačiau, geriau įsižiūrėję, juodu pastebėjo, 
kad tai visai ne istrebitelis, tiktai Dičkis! Ir 
juodu buvo barzdas užsiželdinę, bet juodu ne 
tokie įžymūs milžinai, kaip Dičkis, kurio ū- 
gis ir lazda perdaug jau krinta į akis. Dičkis 
ne veltui čia atsilankė. Jis be kautynių iš 
mitingo neišeis. Vilkaitis su Ilgaičiu įtemp
tai žiūrėjo, kas bus toliau.

Tvarkdariai, prie Gražbilio prisigrūdę, 
uždėjo jam ant pečių rankas.

— Mes tave areštuojame!
— Šalin nuo šio vaikino! — meškos balsu 

suurzgė Dičkis.
Tvarkdariai dirstelėjo į tą meškiną istre

bitelį, šyptelėjo, mirktelėjo — juk mes juo
kus suprantam — ir pagriebė Gražbilį už 
pažastų. Gražbilys nesipriešino. Bet štai Dič
kis pagriebė juos abiem rankom už apykak
lių, sugrūdo juos kaktomis ir sviedė vieną 
dešinėn, kitą kairėn, ant sėdinčios publikos 
galvų. Paskui atsitiesė visu ūgiu ir kelis 
kartus apsuko apie savo galvą tą baisingą 
lazdą, tokiu smarkumu, kad sukilęs nuo to 
mosto vėjas nupūtė sėdinčiųjų kepures ir su
taršė jų plaukus. Kas toliau buvo, nesiduo
da tiksliai aprašoma. Aišku buvo tiek, kad 
visi arti Dičkio sėdėjusieji žmonės, viens ant 
kito lipdami, padarė tuščią vietą, trijų ar ke
turių ketvirtainių metrų erdvumo. Tos tuš

tumos vidury stovėjo milžinas Dičkis ir gre
ta jo atrodąs nykštuku Gražbilys. Dičkis 
dairėsi ką pulti; nes kilusiam sąmyšy nega
lima atskirti priešų nuo saviškių. Gražbilys 
taip pat žvalgėsi, džiūgaujančiu šypsniu pa
sipuošęs. Staiga iš svetainės priekio pykšte
lėjo šūvis, ir kulka nusvilino Dičkio plaukus. 
Dičkis atsigrįžo. Ant estrados, kur buvo su
sitelkę komisarai, jau virė smarkios, gaiva
liškai mišrios rungtynės. Keli barzdoti vy
rai, ne tai istrebiteliai, ne tai partizanai, 
lamdė sustulbusius komisarus. Būrys nusi- 
skutusių berniokų šoko juos ginti. Gi juos 
savo ruožtu iš užnugario puolė du stambūs 
barzdočiai, visai panašūs į Vilkaitį ir Ilgai- 
tį. Kits kitą smaugė, kumščiavo. Čia pykšte
lėjo šūvis, čia švystelėjo peilis. Bendram 
kautynių ūžesy girdėjosi šauksmai, keiks
mai, sužeistųjų dejavimai...

Dičkis akimirkoj viską suprato: barzdo
čiai tai partizanai, nusiskutėliai — čekistai. 
Aišku, kuriuos mušt. Ir pasigirdo jo griaus
mingas balsas:

— Laikykitės vyrai, pagelba ateina! Va
lio!

Ir sukdamas savo baslį, milžinas nėrė į 
kautynes. Gražbilys greta jo. Rum, rum, 
rum!... Viena - kita perskelta galva, ir čekis
tai pakriko. Ir tarp partizanų keletas sužalo
tų, bet nevienas sunkiai. Dėl tokių mažmo
žių mūsiškiams tik ranka numoti. Komisarai 
liko partizanų rankose. Viens jų, Udiralskis, 
mėgino pabėgti, bet partizanų kulkos jį pa

sivijo ir nuskynė.
Taip pasibaigė liaudies švietimo pobūvis.
Įnelaisvintų komisarų partizanai nelikvi

davo. Nubaudė juos pirmykščiu būdu: kiek
vienam atskaičiavo po šimtą beržinių rykš
čių, sužalotus užnugarius apščiai pabarstė 
druska, užrišo akis, nuvežė juos sunkveži
miu toli už požemio apylinkių, atrišo akis ir 
paleido. Atsisveikinimui Gražbilys kiekvie
nam į užnugarį įspyrė.

Kaip jautėsi iškoneveikti bolševistinės 
kultūros skiepintojai, sunku tiksliai atpasa
koti. Pradžioje jautė tik nepakenčiamą gy
vulišką skausmą, kurį mėgino numalšinti 
tautiniais rusiškais keiksmais. Kitokių pa
stangų jų smegenys nedarė. Tačiau kiek vel
ijau net pro skausmus jiems švystelėjo min
tis, kad jie gyvi ir iš nelaisvės paleisti. Skau
da, tai skauda, bet vis dėlto geriau paleis
tiems, negu pakartiems... Ir švystelėjo kita 
mintis, kad partizanai ne tokie žiaurūs kaip 
bolševikai. Įkrėtė tai įkrėtė, bet užnugariai 
sugis, ir bus galima ne tik atsisėsti, bet ir 
pasvajoti. Tačiau svajonė ne būtinas gyve
nimo reikalas, tik prabanga. Gi prabanga tai 
ne kas kita, tik perteklius gyvenimo pato
gumų. O kokie čia patogumai, jei garbė su
teršta? Būti sužalotiems tokioj negarbingoj 
vietoj, tai tokia nešlovė, kad jos negalima 
nė užglostyti, nė apmeluoti. Nubaudė lyg ko
kius piemenis, ar paprastus tamsius muži
kus. Jie gi apšvietos komisarai. Reikia kaip 
nors tą nemalonų faktą apeiti.



Sodaliečių vadovybėje, sek- 
madineį, liepos 18 d., iš Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios specialis autobusas nuvyko 
į Misijų parodą Brighton, Mass. 
Mačiusios parodą susižavėjo ir 
grįžo patenkintos.

Šv. Elžbietos draugija liepos 
25 d. turės savo metinį pikniką 
Palangoje, ši draugija yra va
dovaujama jau čia gimusiųjų.

UMBKt.WSS.

Penkiadieni*. Liepos 23, 1948

jų

NORWOOD, MASS.
!

Sekmadienį, liepos 18 d., po 
mišių 8 valandos Šv. Kazimiero 
pašalpinė draugija turėjo nau- 

narių priėmimą.
Aguonėlė. I

■" ■ 1 "y
vaidindama programoje. Rei
kia tik pasidžiaugti draugę su 
pp. Budreckiais Verutės pasi
žymėjimais, o jaunai Verutei 
palinkėti geriausios kloties to
limesnėse studijose.

J. Bikselis.

4

Mūsų parapijos vikaras, kun. 
Petras Šakalys, sekmadienį, 
liepos 18 d., išvažiavo 
savaitėm atostogų.

dviem

Rugpiūčio 1 d., 3 vai. po pie
tų Bon Secours ligoninė turės 
iškilmes, pradedant Katalikiš
kos ligoninės statybą. Iškilmė
se dalyvaus visos parapijos. 
Pamokslą pasakys ir palaimi
nimą suteiks 
pas Richard 
ninė kainuos 
šimtą lovų.
baigta bėgyje dviejų metų. Čia 
noriu pastebėti, kad mūsų lie
tuvių parapija savo kvotos ir 
pažadų išpildyme užima pirmą 
vietą. Yra nesumokėta $200, ir 
manoma, kad tie keli asmenys 
prieš pradėsiant statybą išpil
dys savo pažadą.

į visus geraširdžius 
ir prašo aukoti rūbus, 
ir maistą. Jeigu patys 
aukoti, tai kitų prašy-

J. E. Arkivysku- 
J. Cushing. Ligo- 
$2.150,000. Turės 
Statyba bus už-

Miestelis Castries, St. Lucia saloj, Britų West Indies buvo palies
tas milžiniško gaisro, kuris nušlavė miestelį palikdamas 2000 gyvento
jų be namų, maisto, medikalų ir kitų reikmenų. Siunčiama greita pa- 
gelba iš San Juan, Puerto Rico.

Darbininkų Atostogos Pavyko
Mūsų kolonijoj pirma savaitė 

liepos mėnesio didžiuma dirbtu
vių ir raštinių buvo užsidariu
sios atostogoms, kur darbinin
kams buvo suteiktos atostogos 
su alga.

Pasitaikius labai maloniam o- 
rui, kiekvienas pasinaudojo ge
ra proga poilsiui ir pasikakini
mui saulutėje. Taipgi ir šios 
kolonijos korespondentė turėjo 
atostogas ir dėl tos priežasties 
neparašė žinelių iš mūsų kolo
nijos veikimo.

mais, bet visuomet maloniai ir 
kukliai mokėjo atjausti kitų 
žmonių vargus, skausmus ir ne
laimes. Taigi nestebėtina, kad 
ligoninėje prisieina didelioj ir 
ilgoje linijoj stovėti jos geroms 
draugėms bei draugams, kurie 
nori ją aplankyti už jos visus 
gerus darbus, kitiems padary
tus.

Šios kolonijos korespondentė 
ir visi giminės, draugės, drau
gai ir Šv. Onos draugijos narės. 
Moterų Sąjungos 33-čia kuopa 
ir bendrai visi parapijiečiai sa
vo maldose prašo gerojo Gydy
tojo Dievo, kad greitu laiku 
sustiprintų ir sugrąžintų tvirtą 
sveikatėlę Domicėlei, kad ir vėl 
savo malonia šypsena 
skleisti malonumą mūsų

ATHOL, MASS.

galėtų 
tarpe.

M.

iš South 
lankėsi pas pp. M. 

Folan Avė., ir

ELIZABETH, N. J.21 d. pp. Anelė Marksaitė ir 
Felicija Grendelytė 
Bostono 
Marksus, gyv.
pp. Kurus. gyv*. Willow St.

p. A. Kneižienė su dukrele 
ir skurdo.! Maryte praleidžia porą dienų 

daiktus at-.pas savo tėvelius, pp. Vincą ir 
atvežkite į Šv. j Viktoriją Kohanskus, gyv. Dor- 
parapijos sve-1 chester.

Avė. arba į I
St. George 
negalite at-

BALF 22 skyriaus vajus
Jau antra savaitė kaip BALF 

22 skyrius veda rūbų, avali
nės ir maisto rinkimo vajų. 
Stebėtis reikia kaip mažai iki 
šiol suaukojo rūbų ir kitokių i 
daiktų. Vajaus komisija ir sky
riaus valdyba dar kartą atsi
šaukia 
žmones 
avalinę 
negalite 
kitę.

Lietuviai tremtiniai šaukiasi 
pagalbos. Padėkime jiems ap-! 
siginti nuo bado i 
Rūbus ir kitokius 
neškite arba 
Jurgio lietuvių 
tainę St. James 
lietuvių svetainę 
Avė. 
vežti, 
trijų 
wood 
ar NOrwood 7-0791 ir kas nors 
iš vajaus komisijos nuvažiuos 
pas jus ir paims aukojamus! 
daiktus.

Šv. Pranciškaus parapijos 
Lietuvos Vyčių kuopa buvo mi
rusi. Liepos 12 d. atsilankė L. 
Vyčių Centro Dvasios Vadas 
kun. Jutkevičius iš Worcester 
ir iš naujo atgaivino _L, Vyčių figas, 
kuopą. Į valdybą įeina Dvasios 
Vadas. — kun. Petras Šakalys; 
pirmininkas — J. Zenevičius; 
vice - pirm. — A. Vilkišiūtė: 
rast. — A. Marcinonytė; finan
sų rašt. — F. Suslavičiūtė; iž
dininkas — P. Bingelis; kores
pondentais — G. Zenevičiūtė ir 
G. Marcinonytė. Narių susirašė 
apie desėtkas. Nutarė turėti 
savo pikniką Palangoje rugpiū- 
čio 29 d.

Liepos 16 d. palaidotas a. a. 
Jonas Tumavičius, gyv. 
Walpole. Mass., iš Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčios High- 

'land kapuose. Velionis buvo 
: kelis metus biznyj Norwoode ir 
E. Walpole.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Veroniką (Čeikiūtę) Tu
ma vičienę. sūnų Edvardą ir 

Atvyko praleisti atostogas I brolį Vincą, gyv. Bostone. 
Pirmadienį, liepos 19 d. at-: Velionis buvo pašarvotas 

vyko iš Cicero. III. p. Jonas j Warabow Funeral Home, 1156 
Pazniokas su savo žmona ir 
dukrele pas savo tėvelius pp. 
G. ir U. Pazniokus, gyv. 58 
Heaton Avė., praleisti atosto-

Jeigu patys
tai pašaukite bet kurį iš 
telephonų. būtent: NOr-•
7-1449, NOrwood 7-0979

Linkime p. Jonui ir jo šeimai 
linksmų atostogų.

E.

t

p. Veronika Budreckytė

tis tautinių ir bažnytinių rei
kalų rėmėjas darbais ir me- 

j džiaginiai. Veronika, Verutės 
•mamytė, yra jauniausioji sesuo 
gerai žinomo mūsų visuomenei 

i kun. J. Švaigždžio, kuri pirm 
atvykdama į šią šalį, pirm ne
gu ištekėjo, baigusi Panevėžio 
gimnaziją, studijavo Sorbonos 
Universitete, Paryžiuje, medici
ną. Iš šio trumpo aprašymo pp. 

'Budreckų gyvenimo eigos ma- 
ityti kaip gerą pavyzdį davė 
savo dukrelei Verutei, kuri se
ka moksle savo mamytę ir at-

Mirė Veronika Grigaliūnaitė, 
sulaukusi virš 80 metų, ir iš
kilmingai palaidota iš Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios.

pp. Šidlauskai pirko 
naują Buick’ą

Šią savaitę pp. Adomas ir Ie
va Šidlauskai, gyv. Summer 
St., pirko naują automobilių— 
Buick ir jau juo važinėja. Ro
dos. kad p. Šidlauskas bus vie
nintelis vėliausiai įsigyjęs nau
ją didelį su naujausiais patobu
linimais Buick’ą. Linkime ge
riausių sėkmių.

Washington St.
Susilaukė sūnelio

Pereitą savaitę pp. V. Balu
čiai, gyv. 98 Dean St., susilau
kė sūnelio, p. Valentinas Balu
tis yra Norwoodo policininku. 
Dabar pp. Balučiai augina duk
relę ir du sūneliu. Sveikiname’

Pereitą sekmadienį Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčios al
taristai - berniukai, vadovybėje 
kun. A. Janiūno, buvo nuvykę 
į Brockton. Mass. ir žaidė base- 
ball su Šv. Roko par. bažnyčios 
altaristų rateliu. Norwoodiečiai 
laimėjo.

Sekmadienį, liepos 25 d. į- 
vyks L .Vyčių 27 kuopos pik
nikas prie New Pond ežero — 
Grape Harbor, Walpole. Mass. 
Bus graži programa. Vyčiai- 
Vytės pavaišins visus skaniais 
užkandžiais ir gėrimais.

Kviečia visus atvažiuoti ir 
linksmai praleisti popietį su 
jaunimu. Jeigu tą dieną lytų, 
tai piknikas bus už dviejų sa
vaičių vėliau, būtent, rugpiūčio 
8 d., toje pačioje vietoje.

Louell, Mass.

Lankėsi So. Boston ietės
Trečiadienio vakare, liepos

Lambsun Fumthire C».
Pilnas Namų Įforničiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm & Thomas Sts. 
Tel. 22 — Westfield, Mass.

WestfieW, Mass.

l

Brockton, Mass.

I

Woodwv(fs Auto Spring 
SInd

SPYRUOKLES DĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BUŠO Į 

Ratus Suvienodina ir Generavai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ 1609-8032 BROCKTON. MASS

United
VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI

166 Centrai St., 
LOWELL, MASS.

Tremtinių naudai vietinis 
Balfo skyrius rengia išvažiavi
mą sekmadienį, liepos 25 d. Iš
važiavimas įvyks Gabrio parke, 
Tully, Mass., apie dešimtį mi
nučių automobilium nuo lietu
vių bažnyčios.

Prie šio išvažiavimo jau ge
rai prisirengta. Išparduota bi
lietų už kelis šimtus dolerių, ir 
kun. klebono P. Juraičio ir kun. 
Bronio Mažiuknos pagelba gau
ta nuo vietos biznierių daug 
dovanų.

Tikimės pasekmių nemažes
nių kaip pereitais metais.

Šiais metais šalpos reikalas 
nesumažėjo, 
skyrius 
nehažą 
tran.

įsigijo Puikią Nuosavybę
Mūsų kolonijos seni gyvento

jai ir geri lietuviai, Jonas ir 
Valerija Mišeikiai nusipirko 
puikų namą su nepaprastai 
gražiu sodu, kuriame randasi 
įvairių gėlių ir vaisinių medžių. 
Namas randasi 23 Frank St., 
East Haven, Conn.

Širdingai sveikinam ponus 
Mišeikius ir linkim Dievo pa
laimos ir sveikatos gyventi lai
mingai savo nuosavame name
lyje.

Jonas Mišeikis yra Susivieny- 
mo 116 kuopos ilgametis narys 
ir kuopos pirmininkas, ir geras 
Darbininkų Sąjungos kuopos 
narys.

|8ižymėjime savo tėvelį.
I Šia proga tegu bus leista 
j kiek prisiminti ir apie tai, jog 
pp. Budreckai labai daug yra 
pasiuntę affidavitų DP, kurių 
priskaitoma dešimtimis, o jau 
siuntinėlių, kuriuos rengia ma
mytė su dukrele jau ir suskai
tyti nebeįmanoma. Keletas de- 
setkų gyvena jau Elizabethe 
DP atvykusių iš Europos, di
desnę pusę jų p. Budreckienė 
sutiko laive ir gabenosi pas sa
ve į namus, kuriam laikui ap
gyvendindama, kitus pas gimi
nes ar pažįstamuosius atvyku
siųjų. Visus šiuos darbus abu 
jiedu dirba su malonumu, ne
darydami iš to nieko ypatingo, 
o juk tas atima nemažai laiko 
ir lėšų.

Per visus kokie tik būna pa
rengimai tautos reikalams, 
kviečiami kalbėtojai ar kas pa
našaus mūsų kolonijoje, visada 
pp. Budreckų namuose yra šir
dingai vaišinami ir reiškiama 
jiems padėka, kad malonėjo 
pas mus atvykti. Visą tai daro
ma, kad pakelti lietuvių ūpą ir 
kolonijos vardą. Visada tuose 
parengimuose dalyvauja iš pat 
jaunatvės Verutė tai skambin
dama, tai deklamuodama, tai

Jaunos Studentes 
Pasižymėjimas 

Mokslo metus baigiant buvo 
surengtas High Schools Akade
mijų ir Sępninarijų klasinio 
skyriaus studentams lotynų 
kalboje varžytinės, kurias ren
gia per eilę metų žurnalas lo
tynų kalba einąs “Auxiliumį 
Latinum”. Varžytinėse papras
tai dalyvauja šimtai mokyklų 
iš plačiosios Amerikos su savo: 
gabiausiais studentais. Varžy
tinėms vadovauja minėto žur
nalo redaktorius Alb. Warsley, 
Litt. D. Šių metų varžybose 
dalyvavo jauna lietuvaitė Ve
ronika Budreckis, kur iš duo
damų 120 punktų aukščiausia 
atsiekti laimėjimą, jaunoji stu
dentė paėmė aukščiausį laipsnį, 
pasiekdama 116 punktų, tai 
buvo vienas aukščiausių atsie- 
kimų. Už tai ji gavo pagarbos 
medalį ir du diplomus .— vieną 
lotynų kalba, kitą anglų —kur 
pažymėta “The Association for 
Promotion of Study of Latin 
sponsor of AUXILIUM LATI
NUM National Classroom La
tin Magazine awards this certi- 
ficate of superlative merit 
Summa Cum Laude to Veroni
ka Budrecki for outstanding 
proficiency in Latin having 
obtained a score of 116 out of 
a possible 120 in the FIFTH 
term of the 1948 series of the 
A. P. S. L. NATIONWIDE 
COMPETETIVE LATIN EXA- 
MINATIONS”. Jaunai studen
tei vos tik per šešioliktą slenk- 
stelį jauno gyvenimo persiritus, 
yra didelė garbė.

Ji yra duktė Igno 
kos (švagždytės) 
Ignas Budreckis yra 
vienas stambiausių
turto pardavėjas ir nenuilstan-

Važiuosim Pas Seseles
| Putnam

Mūsų geros širdies veikėjos 
M. Ramanauskienė, J. Kazlaus
kienė, ir O. Kvaratięjienė dar
buojasi, kad suruošus pilną au
tobusą keleivių, kurie nori vyk
ti į Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyną — Seselių ruošiamą 
pikniką ir gražias apeigas sek
madienį, liepos 25 d.

Kiek teko girdėti jau daug 
užsisakė vietas. Jei kas nori 
važiuoti, tai patartina kreiptis 
pas paminėtas ponias dėl re-, 
servavimo vietos autobuse. Bū
tų labai malonu, kad New Ha- 
ven’iečiai neatsiliktų nuo kitų 
kolonijų.

Manchester, N. H.

Todėl BALF'o 
darbavosi, kad sukelti 
sumą pasiuntimui cen-

Šiam 
daug BALF'o skyriaus narių, 
daugiausia nenuilstančių mote
rų, kurių dėka čia daug nau
dos padaryta tremtinių reika
lams. BALF rast.

darbui yra pasiaukoję

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

Rimtai Serga Domicėlė 
Bakaitienė

Jau kelinta savaitė kaip ran
dasi New Haven ligoninėje mū
sų geradarė Domicėlė Bakaitie
nė, kuriai kaip tik šią savaitę' 
padaryta rimta kojos operaci
ja. Domicėlė Bakaitienė nie
kuomet nesiskundė savo skaus-i

I

Lawrence & Methuen, 
Mass.

Chandkr's Flower Shcp
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St.

LAVVRENCE, MASS.

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys
Dažai ir Cementas

Lowell St., Methnen, Mass.

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880

C. A. Hoitt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

1

Šiomis dienomis Jungtinių Valstybių okupa
cinė kariuomenė, Grafenwohr, Vokietijoje, turėjo 
parados maršavimą, kurio metu vyko ir šie ka
riški vienetai. Dėl įtemptų santykių Berlyno sri
tyje šie kariški paradai ką nors byloja.

ir Veroni- 
Budreckų. 
Eliza beth 
nejudomo

Baicnft Paduge Stare,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai 

Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South SL, Athol, Mass.

Tel. 770
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Įtempimo Dienos Berlyne
- Kiek, kurioje didmiesčio zonoje y- 

ra gyventojų if karių. - Kaip vykdo
mas jų aprūpinimas maistu. - Kę sa
ko sutartys. — Oro koridoriai. - Vo
kiečiai eina talkon prieš rusus.

BERLYNO ZONOS
— Žmonija yra kaip tas 

ligonis: verčiasi tai ant 
kairio šono, tai ant deši
nio, nerasdamas paleng
vėjimo, — kalbėjo didysis 
vokiečių poetas Goethe.

Šiuo metu tam žmonijos 
ligoniui yra ir labai aš
trus dieglys, ties pačia 
Europos širdimi — Berly
ne.

Pačiame Berlyne susida
rančias problemas galės 
geriau pavaizduoti faktai 
ir skaitmenys.

Kaip žinome, Berlynas 
yra paskirstytas į ketu
rias zonas:

1. Rusų zonoje yra — 
1.170,000 gyventojų ir ru
sai laiko apie 18,000 ka
riuomenės. Šioje zonoje

ORO SUSISIEKIMAS 
SUTARTIMI 

GARANTUOTAS
Vakarų demokra t i j o s 

visada pasitikėdamos ge
ra valia, buvo tikros, kad 
jeigu Berlynas padalytas | 
zonomis, tai ir susisieki
mas su tomis zonomis jau 
savaime garantuotas, to
dėl į sutartį nebuvo įrašę, 
kad 
mas 
mis, 
mas 
tų lapkričio mėnesio su
tartyje. ' Numatyti trys 
koridoriai, kuriais vakarų 
demokratijų lėktuvai gali 
skristi be pranešimų.

NULEIS MAISTĄ SU
PARAŠIUTAIS

Berlyne yra du aerodro-

Kai žemės drebėjimas sukrėtė Pukui miestą Japonijoj, tai šie ir 
daugelis kitų gyventojų rado gyvenimą atvirame lauke. Amerikiečiai ap
skaičiavo, kad daugiau 3,000 žmonių mirė tame žemės drebėjime.

šiomis dienomis mirę Marijo
ną Ignatavięiepė. palaidoto iš 
Šv. Juozapo lietuviu parapijos 
bažnyčios Švč. Trejybės lenkų 
kapinėse.

Sek. liepos 18 d., staigiai mi
rė Aleksandras Kasinskas. Pa
laidotos iškilmingai iš Šv. Juo
zapo lietuvių par. bažnyčios šv. 
Patriko airių kapinėse.

Ligoniai
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo ir pasidavė ligoninėn p. 
Aleksandras Jeresevičius ir pa
nelė Ona Muzikauskatiė.

bus laisvas susisieki- 
su jų turimomis zono- 
tačiau oro susisieki- 
garantuotas 1945 me-

noje, ir rusai jau nutrau
kė elektros tiekimą. Kūre
namosios dujos paruošia
mos vakariečių zonoje, 
kad tik būtų anglių. Vie
nu dalyku, atrodo, Berly
niečiai yra gerai aprūpin
ti ir vakariečių zonose, tai 
vandeniu. Berlyno van- 

gyvena daugiausiai darbi-!mai. Kasdieną, kaip pra- Į dentiekiai buvo maitina- 
ninkai, kurie darbui eina Įneša ‘TT. S^„Newsand^ įš 1,300 šulinių (šalti- 
ir į kitas zonas. j™—u « *■”

2. Prancūzų zonoje yra; 
422,000 vokiečių gyvento
jų, prancūzų karių—1,500.

3. Britų zonoje yra 603,- 
000 gyventojų, o britų ka
rių toje zonoje 2,000; čia 
yra svarbiausi vokiečių 
pramonės įrengimai, o 
taipgi Gatow aerodromas.

4. Amerikos zonoje gy
ventojų yra 984,000, ame
rikiečių karių yra 3,000. 
Didysis Tempelhofo aero
dromas taipgi yra ameri
kiečių zonoje.

I

!
|World Report” į juos nu- jų yra pakankamas

400 lėktuvų, kįeids vakariečių

Sveiksta
Grįžo namon po operacijos 

p. Uršulė Gąudeluniepė.

Kur giria žaliuoja
Kur giria žaliuoja, — ten mano namai, 
Kur Nemun’s banguoja—tėvynės laukai. 
Tėvynė ten mano — šalelė skaisti, 
Tulasis n’išmano, kodėl taip graži.

Žalumas giružių papildo jausmus 
Čiulbėjims paukštelių yr’ didžiai meilus. 
Krantai Nemunėlio lyg rūtų daržai, 
Ten dainos bernelio taip skamba garsiai.

Nelaimė
Šiomis dienomis grįžo iš ligo

ninės p-lė Monika Blažionytė, 
kuri buvo sunkiai sužeista au
tomobiliu. Taipgi buvo sužeista 
jos sesutė Mikalina. Abi namie 
sveiksta.

Pvt. William Meilūnas (Ma
lone), 27 metų amž., miręs nuo 
Žaizdų karo metu Prancūzijoje. 
Jo kūnas parvežtas čia palai
dojimui, liepos 13 d. Laidotu
vių pamaldos įvyko šv. Jurgio 
par. bažnyčioje. Palaidotos 
Kalvarijos kapinėse. Liko liū
desyje tėvai, Pranas ir Ona, 5 
broliai — Tomas, Pranas, Jo
nas, Chąrles ir Danielius; 3 se
seris — Mrs. C. Schmidt, Mrs. 
A. Gurbis, Mrs. C. Mifflin.

F. Baranausko, vietos veikė
jo rez. buvo įdomus pobūvis, 
kuriame dalyvavo vėliausiai at
vykę iš Vok. Tremtiniai, ir ne- 
kurie vietos veikėjai. Svarstė 
būdus ir galimybes, kad kaip 
nors priėjus į bendrą čia taip 
iškrikusį lietuvių veikimą... Ir, 
žinoma, kilnių ir sklandžių 
minčių patiekta dėl tolimesnio 
vietos veikimo.

Klaidos pataisymas. Aušriečių 
pikniko aprašyme įsiskverbė 
klaida. Nepaminėtas vardas 
Mrs. O. Raimondienės, kuri 
gausiai prisidėjo aukomis, atsi
prašau...

Krikštas
Sek. liepos 18 d. ‘buvo pa

krikštyta Marijona 
La. Roe.

Vįrginia
Kodėl? Lietuviškomis daino

mis ir muzika oro bangomis 
nesiinteresuoja. Kodėl nesusi
domėti ir neapkalbėti šį taip 
svarbų tautos reikalą, kad su
stiprinus, ir organizuotai rem
ti Lietuvių Radio pusvalandį, 
kas sekmadienio rytą 9:30. 
Žinoma čia remiasi daugiausia 
biznierių skelbimais. Bet vie
na nereikia užmiršti, kad jeigu 

' mes biznierių neremsime, tai 
mūsų biznieriai irgi nepalaikys 
mūsų lietuviškos radio progra
mos. M.D.

Įtūpia apie -
Bijomasi, kad aerodromai 
ilgainiui gali neišlaikyti 
spaudimo. Susigrūdimą 
aerodromuose palengvintų 
nuleidžiant maistą ir ki
tus reikmenis su parašiu
tais. Tas planuojama, bet 
miesto rajone, kur daug 
gyventojų, pavojinga ri- : 
šulius iš lėktuvų svaidyti.; 
Britai mano bombonešiais 
gabenti reikmenis ir juos 
parašiutais nuleisti į didį
jį Berlyno sporto stadijo- 
ną. Šių eilučių autoriui te
ko porą kartų tą vietą 
lankyti: erdvi vieta, gra
žiai išplanuota ir įrengta.

KIEK KAŠTUOJA 
BERLYNO 

APRŪPINIMAS?
Poros milijonų žmonių 

aprūpinimas lėktų v a i s 
pervežamomis gėrybėmis 
reikalauja nemažai lėšų. 
Britai skelbia, kad perve
žimas vieno tono kaštuoja 
60 dolerių. Taip, kad ga
benimas po 2,000 tonų, 
kaip tas buvo daroma lie
pos mėn. pradžioje, kas
dien kaštuoja $120,000, o 
per metus ta suma išauga 
iki $43,800,000.

Ne vien su maistu yra 
rūpesnių. Berlyno elek
tros jėgainė yra rusų zo-

į

zo- 
kiek

pirmoj

BERLYNIEČIŲ 
APRŪPINIMAS

Taip, kad vakariečių 
n oje Berlyne yra
daugiau kaip du milijonai 
vokiečių. Jiems pilnai ap
rūpinti reikia per dieną: 

maisto 2,000 tonų, 
anglių 2,000 tonų, 

kitų reikmenų 2,000 tonų.
Liepos mėnesio

pusėj berlyniečius aptar
navo 200 USA lėktuvų 
(C-54), kurie kasdieną 
gali pristatyti po 2,000 to
nų. Apie mėnesiui laiko 
atsargų buvo sutraukta iš 
anksto. Vėliau Berlyno 
aptarnavimui skirtų lėk
tuvų skaičius pakilo iki 
350.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

zonose. 
Aišku pramonė dėl anglių 
stokos turės susilpnėti.

KO GALIMA LAUKTI 
TOLIAU?

Žinoma, britų, prancūzų 
ir amerikiečių zonose tėra 
tik 6,500 karių, kai tuo 
tarpu rusai savojoje Ber
lyno zonoje turi beveik 
tris kartus tiek, be to — ■ 
ta negausi vakarų demo
kratijų įgula Berlyne yra 
apsupta apie 300,000 rau
donarmiečių karių esančių 
rytinėj Vokietijos zonoje. 
Gi USA, britų ir prancūzų 
kariams iki artimiausios 
vakariečių okupacinės zo
nos yra apie 100 mylių. , 
Taip, kad iškilus ginkluo
tam konfliktui, vakarų : 
demokratijų kariams nėra ; 
jokių galimybių Berlyne 
atsilaikyti. Tačiau, rusai ; 
jaučia tvirtą amerikiečių ; 
nusistatymą ir vargu ar ; 
ryžtųsi taip toli — iki ka- 

| rinio konflikto — eiti.
KAIP LAIKOSI 

VOKIEČIAI
Įdomu, kad šiose grum

tynėse tarp rytų ir vaka
rų, vokiečiai aiškiai stoja 
vakarų demokratijų pu
sėn. Berlyniečiai gausiai 
renkasi į Tempelhofo ae
rodromą, susėdę ant griu
vėsių, sulipę ant medžių 
ir tvorų stebi nuolatos be
judančius milžin i š k u s 
transporto lėktuvus, ku
rie juos aprūpina būti
niausiais reikmenimis.

Brutalus rusų elgesys, 
užblokuojant gyventojų 
aprūpinimą Berlyne, nu
skambėjo per visą Vokie
tiją. To paveikti Hambur
go, Bremeno ir Žemutinės 
Saksonijos gyventojai pri
ėmė nutarimus vienos die
nos savo porcijas paskirti 
Berlyne rusų apsiaus
tiems gyventojams. Rūre, 
kur yra didžiosios anglių 
kasyklos, vokiečių parei
gūnai patvarkė, kad 100,- 
000 tonų anglių, kurie bu
vo paskirti vietiniams gy
ventojams, būtų lėktuvais 
pasiųsta į Berlyno vaka
riečių zonas. Vokiečiai da
bar suprato, kad vakari 
demokratijos yra tikra 
pasiryžusios spirtis rau
donųjų užmačioms.

(

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadwoy So. Boston 27, Mass.

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

Vardas....................................................................
Adresas............................... —.............................—

Tėvynės likimą garsina daina, 
O širdį graudina jos gaida liūdna. 
Naujai atgaivinti tėvynės jausmus 
Ant vis išblaškyti jos palikimus.

Tėvynei aukoju aš savo dainas, 
Tėvynei linkėju linksmesnes dienas. 
Gyva bus tėvynė, — tai mano tarmė. 
Visi už vienybę — tad liksim vėžėj.

Svečiai
Kelios savaitės atgal atvyko 

pas kleboną sekanti svečiai: 
kun. Roone, kun. Jonas Vosy
lius 
nis.

ir kun. Alphonsas Janušo-

Z’ Braškaitė.

U. S. PRABILO TVIRTAI» - «

Neveltui gi Jungtinių 
Amerikos Valstybių vy
riausybė savo notoje taip 
ryžtingai pasakė:
— U. S. vyriausybė ka

tegoriškai tvirtina, kad ji 
;uri nepalaužiamą teisę 
laisvai susisiekti su savo I 
okupacijos sektor i u m i 
: Berlyne... Jokie spaudi
mai, grąsinimai nepalenks 
atsisakyti tos teisės. USA 
vyriausybė jaučiasi įpa
reigota reikalauti, kad su
sisiekimas tarp Vakarų 
zonų ir Berlyno būtų pil
nai atstatytas, negali būti 
klausimo apie atidėlioji
mą”...

Savo tokiais neteisėtais 
patvarkymais ir suvaržy
mais prieš geriausius pe
reito karo savo sąjungi
ninkus, bolševikai visame 
pasaulyje labai plačiai 
praranda tą gerą vardą,

kurį jų atkakliai kovoju
sios armijos buvo Rusijai 
iškaldavusios.

susi- 
L,

RamantOS

BALF ir ALT skyrių 
rinkimas įvyko liepos 13 d. 
kuriame išduota raportai. Per 
vasarą parengimų nėra šalpos 
naudai, bet rūbų vajus nesu- 

surinko- 
me. Jeigu kas turite atliekamų 
rūbų ar avalinės, tai atneškite 
į parapijos mokyklą. Jeigu kam 
nepatogu ar toli nešti, tai pra
rykite telephonu p. P. Mani- 
kienei — 6-8012 ir kas nors iš 
komisijos nuvažiuos paimti. Ti
kimės iki rugpjūčio mėn. pa
baigos pasiųsti į BALF centrą 
mažiausia pusę tono rūbų ir a- 
valinės. K. VaiJonis.

USA PULKININKO
ŽODIS Į BERLYNIEČIUS stojo ir jau nemažai

Mano gyvybės 
Rytą rasotą 
Erdvės beribės 
Stebino protą...
Naktį už durų 
Ugnys žvaigždyno 
Ir gelmės jūrų
Širdį baugino...
Matau šią dieną. 
Jau praregėjęs — 
Audžia tik viena
Amžių Audėjas...
Kas laikui žydi. 
Valandai dygsta — 
Amžiną lydi,
Visatą lygsta...

Tad dainiaus žygiai 
Iš amžių semia. 
Gerbdami lygiai 
Dangų ir žemę...
Tad stiebkis žiedu, 
Dievo žolyte, — 
Tad gerbiu, giedu 
Kurmį ir bitę...

Jurgis Baltrušaitis.

Visiems kaskart labiau 
ryškėja imperialistini a i 
Raudonosios Rusijos tiks
lai. Šiose grumtynėse dėl 
Berlyno visas pasaulis pa
laiko vakariečių pusę. Y- 
pač visiems daro įspūdį 
amerikiečiai. Giliai įsidėjo 
į atmintį vokiečiai tuos 
USA pulkininko F. How- 
ley žodžius, pasakytus 
berlyniečiams:
— Mes tik prašome, kad 

jūs ryžtingai pakeltumėte 
tuos nedateklius. Atmin
kite, kad laisvė ir demo
kratija visada yra perka
mos kovomis.

Berlyniečiai gi atsilie
pia:
— Mes galime kurį laiką 

pakentėti be duonos, bet 
mes negalime pasilikti be 
laisvės (patekdami į rau
donųjų rankas).

CLEVHJUB, OHIO
Juozas Šūkis, 57 metų amž., 

gyv. East 148 St., mirė staiga 
liepos 9 d., o palaidotas liepos 
13. Pamaldos įvyko 9:30 vai. 
rytą P. Š. N. P. bažnyčioj. Pa
laidotos Kalvarijos kapinėse. 
Liko liūdesyje žmona Uršulė, 
duktė Klara, brolis Lietuvoje 
ir giminės. Iš Lietuvos buvo 
kilęs Panevėžio apskr., Suostų 
par., Drabūnų k.

KAS GALI ĮVYKTI?
Suprantama, artėjant 

žiemai ir sunkėjant lėktu
vų transportams ameri
kiečiai gali būti priversti 
atsisakyti nuo berlyniečių 
maitinimo. Praktiškai tas 
reikštų tų zonų užleidimą 
rusams, bet ir tokiu atve
ju britai, prancūzai ir a- 
merikiečiai yra pasiryžę 
palikti savo įgulas.

Praėjo jau laikai, kada 
vakarų demokratijos mal
dė Maskvos mešką, pildy
damos kiekvieną Krem
liaus norą...

Dr. J. Prunskis.

Aš nenorėčiau nustoti 
tos laimės tikėti busimąjį 
gyvenimą. Aš pasakyčiau 
net, kad visi, kurie nesitiki 
busimojo gyvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirę.

Goethe.

C|MBMB6E,MASS.
400 Karininkų Klausėsi Kalbos 

Apie Lietuvą

Liepos 15 d., New Lecture 
Hali, Harvard University, 
“Greater Boston Air Reserve” 
karininkų susirinkime, princi- 
paliu kalbėtoju buvo adv. A. 
O. Shallna, Lietuvos konsulas. 
Jo tema buvo “Russia's Neigh- 
bors — The Baltic Peoples of 
Latvia, Estonia and Lithua- 
ma .

Adv. Shallnos kalbos klausėsi 
400 J. V. karininkų, kurių tar
pe buvo ir teisių profesoriai iš 
Harvard ir Boston Universite
tų.

Po kalbos buvo daug ir įvai
rių klausimų, kuriuos adv. 
Shallna aiškiai ir patenkinan
čiai atsakinėjo. Rap.

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

DARBO DIENOS MILŽINIŠKAS

Suvažiavimas ■ Piknikas 
--------- įvyks----------  

PIRMADIENI,

Rugsėjo - September 6 d,, 1948 
Jėzau Nukryžiuotojo VieMdym lezMendjoje, 

Thatcher Street, Brockton, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
rengia puikią dienos iškilą.

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

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

RENGĖJAI.
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Atostogaujančios Mergaitės, Putnam, Conn.

Kviečiame Į Lietuvių Susiartinimo Šventę

I K N I K A
Sekmadieni, Liepos-July 25,1948
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Nekalto Prasidėjimo Vienuolynas Putnam, Connecticut l
Adresas: R. F. D. 2, Putnam, Conn. Įžangos nebus. Svečiai bus pavaisinti skaniais lietuviškais pietumis. Pietus kainuos 

tik $1.25. Bus gražus vaidinimas, dainos, lietuviški šokiai. Seseles visus kviečia atsilankyti.
Kelrodis į Putnam, Conn. — Auto

busai iš Providence išeina 8:15. 10:15, 
12:05. 3:15. Praeina pro vienuolyną — 
Immaculate Conception Convent. Au
tobusai išeina kas valandą iš IVorces-

ter, Mass. Traukiniai: iš Hartford į 
Putnam 9:15 AM (Daylight Saving 
Time). Iš Boston į Putnam 9:15 (Day
light Saving Time). Automobiliu: —

Bridgeport — routes 8, 6, 44; Boston 
— 1, 44, arba 9, 12, 193; Hartford 44; 
New York 1, 5, 44; New Haven 5, 44; 
New London 12; Providence 44; Wa-

terbury 6, 44; Worcester 12, 193; 
Brockton 28, 44. Traukinius sutiks 
Camp Immaculata busas. Atvykstan- 
tieji autobusais telefofnuoja 1451.

i
X
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

J. V. Kongresas Patvirtino Antano A. 
Akstino Paaukštins Tię Į Majorus

Brockton, Mass. — Šiomis 
dienomis pasiekė žinios, kad 
Marinų Korpuso Kapitonas 
Antanas A. Akstinas, sūnus 
Antano ir Malvinos Akstinų, 
gyv. 11 Burton St.; Montello. 
Mass.. 
Kapitono i Majoro laipsni.

Majoras Antanas A. 
nas per pastarąjį karą dalyva
vo Pacifiko salų kautynėse su 
Japonais. Jis 
ir smarkiai 
Bougainville. 
Guam salos 
sužeistas 
pro ausį ir 
do visą minkštumą), 
mir.gai pagyjo. 
notas Sidabrinės žvaigždės me
daliu.

Šis Majoro laipsnis buvo 
suteiktas dar kovo mėnesį. 
.* ntarms laikė paslaptyje 
J :ng. Valstybių Kongresas 
d irę užgyrimą.

Majoras Antanas A. Aksti- 
i -s yra gimęs ir pradinius 
roksl’.’s išėjęs Brocktone. Buvc 
1. usnus altoriaus berniukas ii 
.*■ vo pašaukimą ugdė j kuni- 
r stės luomą. Lankė Mariana-
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f ją. kur Antanas dėstė pamokas • 
marinų skyriams. Su juo jau 
gyveno ir jo mylima žmonelė 
Marytė R. Bagdis - Akstinienė. I 
Pirmieji vedybiniai metai jiems j 
atnešė didelio džiaugsmo, nes 
jie susilaukė mažyčio Antanu
ko Jr.. kuris jau šiandien 15 
mėnesių. Iš Dartmouth Kolegi
jos Kapitonas Antanas buvo iš- 
deleguotas atgal į Pacifiko sa
las. gi jaunoji jo žmona paliko; 
gyventi su savo tėveliais Gab- į 
rielium C. Bagdžiais. VVorces- i 
ter. Mass.

Šia proga sveikiname Majorą 
Antaną A. Akstiną ir linkime 
Dievo palaimos tose aukštose! 
pareigoseKor. I

I 
I

I

polio Kolegiją, kur dalyvavo į- 
vairiose sporto kuopelėse. Net
gi prisimintina vieną Lietuvių 
Diena, kai Antanas šoko į mė
gėjų kumštininkų ringę. Atro
dė tikras kumštininkas. BaigęsII Burton St..’

buvo paaukštintas iš Marianapolio Kolegiją stojo į 
Holv Crcss Kolegiją. Worces-

i * t
Aksti- ter. Mass. ir studijavo istoriją. 

Čia pat prasidėjo karas. Ir An
tanas vienas iš pirmųjų stojo 
savanoriu į Marinus. Ir taip iš j__ ________ _______ ______
eilinio kario žengė laipsniškai į naujos koplytėlės statybą ir 
aukštesnes karių pareigas ir įuo pačiu metu praleisti keletą 
šiandien jau turime garbės ir dienelių tyro oro laukuose, nes 
mes jo prieteliai didžiuotis tuojgv_ 
paaukštinimu.

Majoro Antano tėveliai An
tanas ir Malvina yra nuoširdūs 
LDS ilgamečiai nariai ir darbš
tūs Šv. Roko par. rėmėjai ir 
veikėjai. Jie išaugino du sūnų. 
Antaną ir Praną ir dvi dukre
les — Genovaitę ir Antonetą. neįmanoma.

Pasveikęs iš sužeidimo dar ’ prašome Jūsų nors mažos au- 
tuomet Kapitonas Antanas A. i kėlės palengvinti mums staty- 
Akstinas sutiko iš Kolegijos 
mokslo laikų grakščią Worces- 
terietę panelę Bagdytę. Ir štai 
usitaria stoti į vedybinį gyve- 
įimą. Karinė vadovybė buvo jį 
paskyrusi į Dartmouth Kolegi-i

paimant 
užėmimo 

pavojingai

PTTTSBUR6H, PA į
Vienuolyno Rėmėjų Seimas
Nuoširdžiai kviečiame visus 
savo Kalnelį rugp. mėn. 29 

dieną padėti mums planuoti;
i

pa;

vadovavo kuopai 
kovėsi
Laike

buvo
(kulipka perskrodė 
akj išnešdama vei- 

bet lai- 
yjo. Buvo apdova- 

&

jau 
bet 
lig; 
pa-

į šv. Pranciškaus
Rėmėjai rengiasi 
nioliktąjį Seimą.

Kviečiame visus
bet jeigu aplinkybės 
atvykti.
atsiųsti 
atstovą, 

tad

Vienuolyno 
vesti Septy-

rėmėjus, ge-

A. t A.
Vytautui Miciiinui Prisiminti

Kur tik einu, kur vaikščioju, 
Vis tos mintys buvo.
Kad, jūs mylimas sūnelis, 
Karo lauke žuvo.

Jisai žūvo už tėvynę, 
Kai tautos didvyris. 
Ir tauta garbės vainiką 
Ant kapo nupynė.

Jam tėvynė jau nerūpi, 
Nebejaučia skausmo.
Jis užmigo amžių miegu, 
Ir nieko nejaučia.

Ant mylimo sūnaus kapo, 
Kryžius pastatytas.
Ir aplinkui kvepiančiomis, 
Gėlėmis apsodintas.

Tai Mamytės dovanėlė, 
Kurią dovanojo.
Savo mylimam sūneliui, 
Žuvusiam kovoje.

Lietuva,
Vytautas.

1948 m. VI. 26 d.

NET BR1TAIN. CONN.

radarius. 
neleidžia 
prašome 
draugijos

1

Conn. Valstijos Tradicijinč Trijų 
Apskričių Gegužine ir Lietuvių 

Diena
Rengimo komisija nuoširdžiai 

kviečia visus šios kolonijos ir 
apylinkių kolonijų lietuvius ne
rengti parengimų paminėtą die
ną. bet iš anksto ruoštis daly
vauti šioje Lietuvių Dienoje.

Malonu yra pranešti visiems 
kuopų valdybos nariams bei 
veikėjams, ir vietos bei apylin
kės lietuviams, kad Moterų 
Sąjungos, Darbininkų Sąjungos 
ir Susivienymo Romos Katali
kų apskričiai laikys savo meti
nę trijų apskričių gegužinę bei 
Lietuvių Dieną, rugpiūčio - 
August 29 d., 1948, Sea Cliff 
Inn Morris, Cove, Conn.

Kviečiam visas kuopas iš 
anksto ruoštis dalyvauti šioj 
gegužinėje, nes jau seniai buvo 
gegužinė šioje kolonijoje, kur 
galima šiltam orui pasitaikius 
patogiai pasimaudyti ir pasi
kaitinti saulutėje. Taipgi, kurie 
mėgsta pavėsį, gali pasisėdėti 
po žaliais medžiais. Na, o jau
nimas galės smagiai pasišokti 
prie smagios muzikos, ir senes
nieji galės su jaunimu lenkty- 
niautis.

Šiai dienai yra rengiama tik
rai turininga ir surprizų pilna 
programa, kurioje dalyvaus žy- 

|mūs mūsų tėvynės vadai trem- 
J tiniai, chorai ir tautiškų* šokių 
šokėjai.

I

NETARK. N J
Rugpjūčio 1 dieną Švč. Trejy

bės lietuvių parapija ruošia di
džiulį pikniką Lietuvių Laisvės' 
Parke, Linden.'N. J. Pradžia— 
1 vai. po pietų. Įvairių progra
ma, graži muzika, gaivinantis 
ir stiprinantis gėrimas bei už
kandžiai džiugins dalyvius. Pa
rapijos kunigai ir Komitetas 
kviečia plačiosios apylinkės lie
tuvius jame dalyvauti. Atvykę 
nesigailėsite.

«--------------------------------------------------------

siuntinėlius. Nėra nė vieno 
lietuvio Vokietijoje, kuris ne
būtų gavęs iš BALF’o rūbo ar 
maisto. Jei kas rašo privačiuo
se laiškuose arba net į laik
raščius, kad nėra gavęs nieko, 
tai tas netiesa, tai tik noras 
suerzinti brolius Amerikiečius, Į 
kad neduotų aukų ir kad dau-' 
giau atsirastų norinčių grįžt į 
smaugiančią tėvynę”.

Remkite tuo* profesijonalus Ir blz 
-įierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Oarbinmka”.Vasaros metu dauguma drau

gijų nešaukia susirinkimų. Šv. 
Rožančiaus draugija nusistatė 
sudaryti maisto siuntinėlius ir 
pasiųst juos lietuviams trem
tiniams.

Šiomis dienomis gautas vie- 
iš trem

ties, kuriame dėkoja draugijai 
už siuntinį ir priduria, kad 
“mūsų šeima iš septynių, esa
me dėkingi Amerikos lietu
viams katalikams. Jų pastango
mis daugiausia yra palaikomas 
BALF ’as, iš kurio mūsų tau
tiečiai čia Vokietijoje gauna

nuoširdžiai
nors vieną 
Jeigu ir tas

nužemintai į nas padėkos laiškas

bos finansinę naštą pakelti.
Savo maldose neužmiršime 

Jūsų aukos kilnumo ir melšime 
Dievulio gausaus atlyginimo. 

Nuoširdžiai dėkingos, 
šv. Pranciškaus Seserys.

Vietiniams Kuopų Nariams
Pranešame, kad trijų apskri

čių —Moterų Sąjungos, LDS ir 
LRKSA išvažiavimas — pikni
kas įvyks rugpjūčio 29 d. Sea 
Cliff Inn, New Haven, Conn. 
New Haveniečiai kviečia visas 
kuopas ruoštis ir atvykti į šį 
metinį išvažiavimą.

W. J. Chisliokn
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

HARTFORD, CONN.
Laivaknrcfy Agentūra

Parduoda laivakortes, siunčia pi
nigus j visus kraitus, atstovauja 
geriausias apdraudos kompani
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti
nių ii Vokietijos ir kitur. Pada
ro affidavitus, kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir 
užraio visus lietuvių laikraičius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str., 

Hartford 6, Conn.

I. J. Fox Madų Paroda
Sekmadienį, Rugpiūčio - August 1 d., Vose’s Pond, Maynard, Mass. 

įvyks I. J. FOX viena iš šauniausių moteriškų kailinių paroda, kurioje 
ketvirtdalis milijono dolerių vertės bus išstatyta madniausių kailinių. Su 
šia paroda prasidės I. J. FOX Ine., AUGUST 1 SALE. Todėlei kviečiame 
Naujosios Anglijos ponias ir paneles dalyvauti šioje parodoje ir pamaty
ti elegantiškus kailinius, kurie yra vėliausios mados.

Taipgi kviečiame visas ponias ir paneles ateiti į mūsų krautuvę ir 
pasinaudoti AUGUST 1 SALE, kuriame kainos bus sumažintos.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad Jums patarnautų šios krautu
vės lietuvis atstovas p. Bernardas Korai
tis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas.

-4>* -•*•

•11 VASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.Bernardas Koraitis

Liepos 26
Tai yra Šv. Onos šventė. 

Sveikiname visas Onas vardu
vių proga. Vietinė šv. Onos 
draugija yra užprašius šv. mi
šias ir visos narės bendrai pri
ims šv. Komuniją.

Susižeidi
p. J. Vaznienė puolė savo na

muose ir sužeidė peties kaulą 
; iki sutrūkimo. Reiškiame užuo
jautą. B. M.

If=" -...   .--- L
Albert R. Barter

Pirmiau — Popo Optlcal Co.
Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 20*

Tel. «-1M4
207 P ARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Mala St, Wetmter, Mas*.

Vaizdas parodo amerikiečius paruošiančius 
oro transportui į blokada užtiestą Berlyną ir ang
lis. Berlyno transportacija kas kart eina prie dau
giau įtemptų okupacinių vyriausybių santykių dėl 
Sovietų Rusijos aiškaus žygio prie konflikto.
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KARNIVALAS! 
YPATINGAS VAIZDAS!

Karnivalas vaizduoja ypatin
gą reginį. Nuo E. 6th St., kie
me, randasi du patrauklus apa
ratai jaunimui pasivažinėti 
Nuo I St., kieme, užpakaly mo
kyklos, randasi keliolika pui-

1
PAIEŠKOJIMAITarėjo {domias

Atostogas
ap., vyras Kivyta, Antanas, ir 
duktė Filiomena.

KLIMAS, Tamošius, iš Gude
lių km., Varnių vi., Telšių ap.

KRAUSE - Tadowsky, Joha
ną, iš Tauragės ap., ir vyras 
Krause, Fritz. “

KROLLINS, Anne, Bertie, 
Emilie, Frikas, Ludwigis, ir " 
Martha. Z

KRONIENfi - Matkevičiūtė, " 
(Kotryna, iš Valkininkų vi., * 
Daržininkų km. -

KRONIS, Petras.
KRUMINŠ - Brukhs, Anna, į 

iš Eltiškių, Lietuvoje, jos vyras - 
Bruklis, Vilius ir brolis Kru- * to 
mins, Janis.

KRUOPA, Vladas, iš Tauje- - 
nų vi., Ukmergės ap.

KUČINSKIENR - 
tytė, Konstancija, iš
kio, vyras Konstantinas ir dūk- - 
terys Liucija ir Stella.

KUPUSČIUS, Juozas, iš Puo- į 
džiūnų km., Pumpėnų vi. *

KVEDARĄVIČIUS, Edmun- į 
das, Jonas ir Juozas, iš Piva- £ 
sūnų vL, Alytaus ap. ;

LAPINSKAITE - Jarienė, iš ; 
Šiaulių. 7

Ieškomieji ar apie juos žinan- - 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: -
Consuiate General of Lfthtaasia 

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

Trečiadienį po pietų, pirmą 
kartą atsidarė mokyklos kiemo parengtų kioskų _ k;au. 
vartai ir prasidėjo Karnivalas 
dėl vaikučių. Nuo pat sekmadie
nio vaikučių eilės iau laukė šio 
įvykio. Vakare kiemas prisikim
šo suaugusių parapijos rėmėjų 
ir bažnyčios atnaujintojų. Są
jūdis tikrai didelis. j apsukriai komisijai! kas, bet raudonas su baltais papuošimais) Motiniško-

■ Karnivalas atrodo labai patrau- j° Namo, jo sodyboje, įvyks liepos - July 25 dieną Lie* 
! kliai — net vilioiančiai. Apsi- tuvių Susiartinimo Šventė — Piknikas.

• * • -v z^s j v s _ a . _ .n* • <• 

tuvėlių. Čia eina smarkus pir- 
kliavimas, vaiši n imasi, linksmi
ni masi, ir muzika. Žmonės ste
bisi, džiaugiasi, kad viskas čia 
taip gražiai sutvarkyta.

Dėka kun. Albertui Abračins- 
kui

Nekalto Prasidėjimo Vienuolynas, Putnam, Ct 
Prie ką tik atnaujinto (Nepaklyskite, namas nebe pil

DAKTARAI

TeL TROvbridge 8330

J.Re«Ns,M

į
moka visiems ateiti pamatyti ir Bušai iš South Boston išeina sekmadienį, liepos

: pasidžiaugti šiuo milžinišku už- 25 d., 7.30 vai. rytą, nuo Šv. Petro par. . bažnyčios. 
wo rvi i ia^i Imicoio TI 1; simojimu.

i Karnivalas baigsis šeštadienį, 
i vakare — dovanų dalinimu — 
į vertės $500.00—

Liturgijos savaite. Veiklusis 
Jo Ekselencija Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D.D., orga
nizuoja ypatingą savaitę nuo 
rugp. 2 iki 6 d. Per šią savaitę 
bus įrodinėjama kaip Liturgi
ja bei Katalikų bažnytinės a- 
peigos daro naują žmogų Kris
tuje.

Tam tikslui per šią savaitę 
atsibus pamaldos Katedroje, 
masiniai susirinkimai Mecha- 
nics name: kalbos ir diskusijos.

Kviečiami yra visi kunigai ir 
pasauliečiai dalyvauti šios sa
vaitės plačioje ir visiems nau
dingoje programoje.

»
II

I

I 
t

Norįntieji važiuoti busais, kviečiami nesivėluoti.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY 
REAL E STATĖ A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce TeL So. Boston 0M8

Bes. 37 OrMe Street 
Vest Ronbury, Maso 
TeL Parkway 1233-W

I 

Bostono Kolegijos studentas
Vincas Jakimavičius ir Arnol- £im£s Amerikoje, tėvai kilę iš 
das Plevokas savo atostogas į- Megališkių km., Batakių vL, 
domiai praleido. Jie iš Lietu- Tauragės ap.
vių Dienos hartfordiečių busu, FILIPAVIČIUS, ar Pilipavi- 
nuvyko k Hartfordą, o Jš ten čius, Aleksandras, iš Gamiškių 
‘hiteh hike’ pasiekė Pittsburgą, km., Šėtos parap.
kur jie buvo maloniai priimti GRABLIAUSKAS, Stasys, 
pasiturinčių lietuvių Pivoriūnų prašo atsiliepti gimines ir pa- 
Šeimos, su kuria susipažino Bos- žjstamus.
tone seimų metu. Jie su jais ap- GRABYS, Leonas, iš Jaku- 
lankė Seselių akademiją lie- tovo vi., Kretingos ap., gyv. 
tuvių kambari Pittsburgho uni- Elizabethport, dirbo Singer siū- 
versitete ir daugelį įdomių viė-va™^ mašinų dirbtuvėje, 
tų. Grįžo tokiu pat įdomiu bū-' 
du ir laimingai, sustodami 
Hartforde lietuvių bažnyčioje 
išklausyti šv. mišių.

ENDRIEJAITIS, Endrius,

Rap.

Lankėsi Kanadoje

GRAKAUSKAITE. iš Salako 
vi., Zarasų ap.

GUOBŽAITE - Apacenkie- 
nė, Ona, ir vyras Apacenka.

INČYS, Adomas ir Justinas, 
iš Geivonių vi., Ukmergės ap.

IVANAUSKIENE - Stasiu- 
kaitytė, Mikalina, iš Pagirių 
vi., Ukmergės ap., gyv. Monte-

Vaitukai-
Vilkaviš-

Pranas ir Birutė Martinkai video, Uruguay. 
su savo dukrele Milda buvo iš- JANULAITIS, Petras, iš Za- 
vykę į Kanadą aplankyti ten iš palskių km., Šiaulių vi. 
tremties atvykusią savo artimą JANUŠAITIS, Juozas, iš 
giminaitę. - Gaisrių km., Antanavo vi., Ma-

Taip pat į Kanada buvo išvy-’ hjampolės ap.
kę ir p.p. Tuleikiai aplankyti Į JARIENE - Lapinskaitė, Jo- 
savo giminaičių iš tremties at- hane, iš Šiaulių.
vykusių. Jie jiems užprenume-' JEVARAUSKAS, Antanas ir 
ravo ‘ Darbininką". Grįžo lai- Juozas, gimę Amerikoje, gyve- 
nringai kupini gražių įspūdžių, nę Subačiškių km., Sasnavos 

vi., Marijampolės ap.
JONUŠAITIENfi -

daitė, ir jos seserys, iš 
to, Tauragės ap.

JULIUŠUS, Jonas, iš 
džių km., Biržų ap.

JURIENE - Dudaitė . .
• f j

išleistuves pp. Adomo ir Ievos ras Juras, Petras, iš Šešuolių į 
Šidlauskų, gyv. Summer St.J 
namuose. Ypatingai dėkojame 
šeimininkams pp. Šidlauskams, liai Juršiai, 
Ievai Tvaskienei, p. Jurgiui 
Versiackui ir pp. Adolfui ir 
Marcelei Kavaliauskam už iš
leistuvių suruošimą. Taipgi dė
kojame visiems ir visoms, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo! 
ir dalyvavo išleistuvėse. I

Dėkojame už sveikinimus iri 
linkėjimus mums biznyj ir nau-^ skaitė, Marija, Kiseliūnas, Juo- 
joje gyvenimo vietoj 304 Orms 
St, Providence, R. I.

Jonu ir Ona Kavaliauskai
ir šeima.

kunigas Kontautas su pilnu kle
bono 
mu.

' Ši įstaiga yra milžiniška Die
vo dovana mums lietuviams. 
Gerasai Dievas panaudoja jos 
perėmimui Jėzaus Nukryžiuo
to Seserims, kun. J. Švagždį, 
kun. J. Petrauską, panelę Jaka- 
vonytę, Brocktoniškius ir visus 
Naujos Anglijos lietuvius. Da
bar dėkingai visi džiaugiamės. 
Miela atsilankyti ir pamatyti. 
Verta visiems lietuviams pama
tyti šią įžymią lietuvių tvirto
vę.

Motina Generalė jau rūpinasi) 
įrengti moterims prieglaudos, 
namą.

Prisidėkime ir prie šio labda-' 
ringo ir patrijotingo užmany
mo.

Pilnas gražių įspūdžių iš Ka
peliono įkurtuvių. Laimingos 
jam kloties, Seselėms ir senu
čiams. Ačiū Motinėlei Genera- 
lei už šitaip malonų pobūvį.

Kapeliono įkurtuvės. Liepos 
20 d., Seselių Jėzaus Nukry
žiuoto Motiniškame name įvyko 
nepaprastas pobūvis: Kapeliono 
įkurtuvčA Kun. Jonas Švagž
dys čia jau kapelionauja nuo 
gegužės mėnesio. Motinėlė Ge- 
neralė Liguorija sukvietė kuni
gus svečius pamatyti pirmo 
naujo motinišško namo kape
liono kambarius ir su iuomi pa
pietauti.

Šiame pobuvvi dalyvavo pre
latas Jonas Ambotas, prelatas 
Dr. K. Urbonavičius, kun. J. 
Valantiejus, kun. A. Bružas, 
D.D., kun. K. Rėklaitis M.I.C., 
D.D., kun. A. Jagminas M.I.C., 
D.D., kun. P. J. Juškaitis, kun. 
P. A. Virmauskis, kun. K. Jen
kus, kun. A. Klimas, kun. P. M. 
Juras, kun. F. Norbutas, Pro
vincijolas kun. Justinas Vaškys, 
kun. J. Vaitekūnas, kun. J. Ska- 
landis ir kun. S. Saulėnas.

Visiems atsilankiusiems buvo 
labai malonu atlankyti motiniš
ką namą, kapelioniją ir sene
lių prieglaudą. Ypač senelių 
prieglauda darė daug džiaugs
mo. Puikiai įrengta. Priglaudė 
jau šešis vyrus. Atvyksta jų 
daugiau.

kun. Virmauskio pritari-
Rop.

Lankėsi

savaitę “Darbininke" 
Agota Januškevičiūtė

Šią 
lankėsi 
iš Alb&ny, N. Y. ir Marcelė Si* 
monds iš So. Bostono. Abi at
naujino “Darbininko” prenu
meratas.

Lankėsi ilgametė LDS 5-tos 
kp. narė O. Norbutienė iš Wa- 
terbury, Conn. Atsilankymo 
proga nuo NN. “Darbininkui” 
paremti atvežė $15.00 dovanų.

Lankėsi kun. Pr. M. Jaras, 
LDS pirmininkas, Tėvu Justi
nas Vaškys, Liet. Pranciškonų 
provincijolu. Taipgi tą dieną 
lankėsi p-lė Zanevičiūtė.

šią savaitę lankėsi Jonu ir 
Valerija Kazlauskai su dukte
rimi Nancy iš Brooklyn, N. Y. 
Jie atostogauja pu Dr. P.

Dor-

PADĖKA

‘•y

Rap.

i

Nuoširdžiai dėkojame visiems' 
ir visoms už suruoštas puikias'

p

Nausė-
Vainu-

Nausė-

,ir vy-«

ĮVAIMS SKELBIMAI

chester, Mass.

Rekotekcijos naujoje 
vietoje

Nauja Šv. Juozapo Rekolek-

Išvažiavo prelatas. Vasaros 
metu Prelatas Dr. K. Urborta- Jakmauh ir Mrs. Ivas, 
vičius pirmadieniais išvyksta iš 
So. Bostono, o grįžta penktadie
nį, iš Thompson, Conn. Šią sa
vaite, iš priežasties Kapeliono 
kun. J. Švagždžio įkurtuvių, Jo 
prakilnybė Prelatas išvažiavo)
Thompsonan tik trečiadienį. UžD* L**a Pertaisytoje

jSt. Mary s School antrame auk
šte 33 Stillman St, North End, 
“rekolekcijų vakarą” katali
kams dirbantiems - vyrams ir 
miesto gyventojams ruošia
liepos 26 dieną. “Rekolekcijų 
vakaras” prasidės 6:30 vai. va
kare ir baigsis tuojau po 9 va
landos, kad darbinmkai galėtų 
anksčiau sugrįžti į naus.

Summer St.,' vi., Ukmergės ap.
JURKŠYTES, seserys ir bro- 

turi seserį Mortą 
Jakševičienę.

KANCEREVIČICTE .Marutė 
ir Kancerevičius, Ignacu, iš 
Skirsnemunės parap.

KARALKEVIČIUS, Jokūbas 
[ir jo sesuo, iš Jonavos vi., Kau- 
'no ap.

KISELICNIENE - Dambrau-

zas ir Petras, ir Kiseliūnaitės, 
Marija, Onutė ir Verutė.,

KIVYTIENE - Usaitė, Mari- 
joną, iš Naumiesčio vi., Šakių

■ ■
Re*. Šou. 3729 Šou 4S18

lithianiM Famitwe Co.

Kas norite Įsigyti Saulėtojo 
•alMentfJojo Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkite pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

I
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J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Man.

I

tai Tėvas prelatas šią savaitę 
nebegrįš So. Bostonan. Jis šį 
sekmadienį laikys pamaldas 
Thompsono Seselių vedamame 
pobūvy.

Prelato vietą. So. Bostone, 
sekmadienį užims Tėvas Anta
nas Mešlys, S.J.

Tėvas Kapelionas K. Jenkus 
laikys paskutines Šv. Mišias — 
11:30 vai. ryte.

AČIŪ ponui Matačinskui, kurs 
tiek daug pyragų ir pyragaičių 
paaukojo Karnivalui.

AitMKMstf H -4

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PASALPINta 

DRAUGIJOS VALDYBA

GRABOR1AI

Lietuvių Jaunime Pag
rįžęs įspūdingai 

Pasirodyti

Bostono lietuvių jaunimas yra 
pasiryžęs įspūdingai pasirodyti 
milžiniškojje katalikų jaunimo 
parodoje Bostono gatvėmis, ku
ri Įvyks spalių 3 d.

Tuo reikalu Įvyko L. Vyčių 
kambariuose gana gausus jau
nuomenės ir darbuotojų susi
rinkimas, liepos 19 d. Jam pir
mininkavo kun. Kontautas. Nu
tarta turėti puikų floatą vaiz
duojantį dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Gauta daug sugestijų dėl 

i to vaizdo turinio. Taipgi nu
tarta suorganizuoti bei sure
gistruoti visą Bostono bei jo ar
timos apylinkės jaunimą nuo 
10 iki 25 m. dalyvauti tame pa
rade ir atstovauti šv. Petro lie
tuvių parapiją.

Išrinkta tam reikalui specia
lios komisijos, kurių sąstatas 
bus vėliau paskelbtas. Nutarta 
kreiptis Į draugijas, ir vyres
nius žmonės, kviesti Į talką su
organizuoti tūkstantini lietuvių 
jaunimo būrį.

Tam darbui vadovauti stoja 
priekin energingas jaunasis par.

Rudolph F. King, Registrar 
of Motor Vehides, norėtų turė
ti progą asmenini pasikalbėti 
su kiekviena Massachusetts 
vairuotoja, bet kada to negali 
padaryti, tai jis prašo laikraš
čių ir radio stočių padaryti se
kantį pranešimą:

Daug motoristų, per pasta
ruosius kelis metus, pareiškė 
pageidavimą, kad jie norėtų 
sužinoti ar jie yra fiziškai tin
kami operuoti automobilius 
šiandien, kaip kad jie buvo ke
li metai atgal.

Pereitais metais p. Rudolph 
F. King davė tokią progą. Mas
sachusetts BOnding and Insu- 
ranee kompanija paskolino jam 
per visą liepos mėnesį savo 
“Driver Educational Clmic’’, 
kuri turi įvairius moksliškus 
išradimas, kuriais gali ištirti 
vairuotojų fizišką stovį, šie 
bandymai yra grynai informa
ciniai ir nieko bendra neturi su 
“Hcense”.

Šiais metais vėl kviečia visus 
automobilių vairuotojus ateiti 
ir išbandyti savo fizišką stovį, 
kai “Clinic’ą” atvyks į jūsų 
miestą. Bostone bus liepos 30 
ir 31 dd.

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
801 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkls, 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Raft. — Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase.

Fin. RaAL — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius, 
•99 E. Seventh SL, S. Boston, Mana

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salšj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

C A S P E R Į
BAL MOSI l|

I

MEDIKALIS PRANEŠIMAS
Kad pasitarnavus dirbantiems žmonėms ir kitiems, ku

rie šiokiomis dienomis negali ateiti pas gydytojus, DR. 
DAVID E. ROSENGARD, pirmiau U. S. Navy medicinos 
aficerius, kuris specializuojasi širdies ir vidurių ligų srity
je, laikys atidarytą ofisą Sekmadieniais nuo 11 v. r. iki 
1:00 p.p. Jo ofisu pilnai įrengtu su modemiškiausiais įtai
sais ir mašinomis. Ofisas, 414 W. Broadway, So. Boston. 
Pirm, ateisiant prašome pašaukti: SO 8-6226.

i Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
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251 Vest Broadiray,

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Mato SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T«L Brockton S-1M0

Pagamina gerus lietuviškus pietus, | 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- J 
ną, ir visiems draugiškai ir manda- j 

giai patarnauja.

South Boston, Mass. į

ZALETSKAS
PUNKRAL HOME

MM EutRroadvny
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletskas, F. K. Zatatskas 
Oratoriai Ir Balsamuetsjal.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBUC 
ToL ŠOU Boston 0B1S 

ŠOU Boston MOS



Penktadienis. Liepos 23. 1948

Amerikos Sienos Eurazijoje
(Laiškas iš Pareinio)

Antrojo pasaulinio karo 
metu Amerika tapusi galin
giausia pasaulio pajėga, ir 
šiam vaidmeniui, kuris jai 
atsitiktiniai atitekęs, nesą! 
nei rūpestingo dvasinio pasi
rengimo nei pagaliau tradici
jų. (“Mūsų Kelias” 1948. VI. 
10 d. iš “Echo der Welt”).

AMŽINOJI LYGSVARA
O vis tik yra nematoma salose.

kuri taip!JAV armijos,-- - - - “ -

shington’u, tuo simboliš
kuoju savo Šv. Jurgiu. Tu
rėjo praeiti daugiau kaip 
šimtas metų laiko, kol 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės tapo pasauline ga
lybe ir jų galingos armi
jos perplaukė vandeny
nus, iškeldamos žvaigždė
tą Vėliavą visuose konti-l 
nentuose, tolimiausiose 

Žmonijos laimei,1 
galinga ranka, kuri taip!JAV armijos, priešingai 
tvarko pasaulį, kad amži-jviduramžių ispanams, bri- 
noji kova tarp Pikta ir tams ir kitiems, taip pat 
Gera yra nuolatinėje lygs- dvidešimtojo amžiaus pi- 
varoje. Kiek būta žemiškų ratams naciškiems vokie- 
galybių, kurios kėsinosi čiams, fašistiškiems 
savanaudiškai pavergti: lams ir i

DARBININKAS 8s—«

i I
> ita-' 

___________ tsamurajiškiems! 
pasaulį ir sužlugdyti civi-! japonams, ne pavergimą 
lizaciją bei kultūrą, — jos i ir 
pačios žlugo arba buvoįvę ir taiką kitoms 
kitų jėgų sunaikintos. Ne-; toms nešdamos, 
kask duobės kitam, 
pats įkrisi — lygiai

Šiomis dienomis Marinų korpusas laiko savo manevrus Camp Pen- 
dletovvn, Cal., kur vaizdas parodo momentą sulaikymo priešų, kad neiš
liptų į krantą. Naudojama pajėginjos ekspliozinės ir dūminės bombos.

i ir paniekinimą, bet—lais- žavėta ir apakinta, Ame- šauliui jau seniai spindu- 
įvę ir taiką kitoms tau- rika neišsigimtų ir nesusi- liuoja imperiškai. Ameri- 
toms nešdamos. gundytų ekspansija ir ki- kos autoritetas teigiamai

nes j Šiandien negalima įsi- 
ir i vaizduoti, kas būtų atsiti-j

tautų santykiuose tinka. įkę pasaulyje jeigu ir Wa- 
Žm°mjos istorijoje darjgj1įngtono Amerika būtų 

nebuvo laikotarpio, kadaĮtokįa pat gruoboniška ir 
pnes Pikta butų trukę ko-1 deSpotiška, kokios buvo ir 
votojų ir nebūtų buvę ko- a jęį^os baisios pasauli-; 
vojama. Ir šiandien, kada nės al ...........
is vienos baisios galybes Japonija> Rusija). K-J į 
pasauliui gręsia pražūtis, žvaigždėtą Vėliavą gali 
žmonija mato didelę įr^^į įr yra sucjėtos žmoni- 
galmgą Šv. Jurgio kanuo-i 
menę, kuri ryžtingai sau
goja taikos ištroškusį pa
saulį ir yra pasirengusi 
sunaikinti aną baisiąją 
galybę.

AMERIKA — DIEVO
PALAIMA PASAULIUI
Amerika ne be pagrindo 

didžiuojasi George Wa-

nės galybės (Vokietija,
L Kad į

tų kraštų pavergimo liga, veikia žmoniją jau nuo 
kaip dažnai atsitikdavo su devynioliktojo šimtmečio 
kitomis pasaulinėmis ga- pabaigos. Ir tai Ameri- 
lybėmis, kurios žygiuoda- kos dabartinę galybę daro 
vo į kitus kraštus “kilnių” dar daugiau reikšminges- 
idealų vedinos. Deja, žmo- nę, pasitikėjimo vertą. Ži
nijos laimei, šis skeptiš- to ypatinguoju simboliu 

i kūmas neturi pagrindo, yra ties New Yorko dan- 
nes'perdaug jau giliai į a- goraižiais švyturioojanti 

{merikiečių kraują įsmigę’Laisvės Statula, kurią A- 
žmogaus laisvės gerbimo merikai 
principai, perdaug Ameri
ka yra susigiminiavusi su 

i visomis kitų kontinentų 
tautomis ir joms yra daug

Ir amerikinis 
'kapitalizmas, kol jis yra

Reiškiame užuojautą A poli-. medalio misiją. Kotryna Lf- 
nario Naparavičiaus šeimai, jų’bourė buvo Meilės Kongregaci- 
tėvelio ligoje. Randasi Franklin jos Seserų vienuolė. Mirė 187(5 
Sųuare ligoninėje sunkioje pa- m. sulaukusi 70 metų amžiau-,, 
dėtyje. Žmona ir sūnus budi be Liko paskelbta šventoji 19-11 
perstojimo. Kun. dr. Mendelis m. liepos 27 d. Kun. dr. Men.k- 
suteikė ligoniui 
bažnyčios sakramentus. 
Dieve ligoniui kantrybės 
kentėjimuose.

Sekmadienį, liepos 18 d.

paskutinius lis turi dvi šventosios relikv:- 
Duok-jas, kurios bus sveikinamos ki

jo j tą pirmadienį ir antradienį pa 
(Visų novenos pamaldų.

Pa*j Penktadienį liepos 23 d. buvo
i rapijos choras, vadovybėje pir- laidota iš mūsų bažnyčios italė _T-_________ • ___ • ' _ _ . . _tnininko Jurgio Calkausko ir žmona Rosaria D’Anna. Ka- 
vargonininkės Mrs. Frances' dangi jį buvo krikštyta ir priė- 
Brown, turėjo metinį išvažiavi- mė šv. Komuniją mūsų bažny- 
mą Geleženės “šore”. Diena bu
vo graži ir visi choro nariai 
draugiškai pasilinksmino.

Lankėsi Baltimorėje kun. 
Juozas Gaudinskas. Švč. Jėzaus 
Širdies New Philadelphijos lie
tuvių parap. pirmasis padėjė
jas. Buvo apsistojęs šv. Alfon
so klebonijoj. Viešėjo pas An
taną Sakalauską Westporte ir 
Riklickų šeimą. Kun. Gaudins- 
kui teko proga vadovauti Ste
buklingo Medalikėlio Novenos 
Pamaldoms pirmadienį, net du 
kartu, 1:10 v. ir 4:30 v. po pie
tų.

Kitą savaitę mūsų bažnyčio
je bus minimos pirmos metinės 
sukaktuvės kanonizacijos šv. 
Kotrynos Labourė, kuriai Ma
rija pavedė praplatinimo jos

je tarnauja ne savo noru 
ir doleris turi per didelę 
įtaką...

Gal būt mes, žiūrėdami 
į amerikiečius ir į jų poel
gius, užmirštame, kad ir 
jie yra žmonės su visomis 
įgimtomis ypatybėmis, o 
ypač būdingomis ameri
kiečiams. Juk ir ten dar 
nėra visai išnykęs luomų 
ir rasių skirtumas (elge
sys su negrais!), nors A- 
merika didžiuojasi savo 
demokratija. Taip pat ir 
socialinė nelygybė ten yra 
dar gera... komunizmo pe
rykla.

! Įdomu stebėti, kaip JAV 
pareigūnų, poelgiuose su 
valdomaisiais derinasi li
beralizmas su imperine di
dybe. Tokios imperijos 
pareigūnai turi būti ypa
tingai išsilavinę, univer
salūs. Jiems reikia harmo
ningai suderinti savo a- 
merikoniškumą bei impe
rinę didybę su tolerancija 
kitų tautų atžvilgiu. Kiek
viena valdžia turi būti 
tvirta ir kitu gerbiama. 
Gi valdžia dažnai yra pri
versta būti kieta, neper
maldaujama, būtinam rei
kalui esant net “diktato
riška”, be ko ji. kad ir di
džiausios galybės remia
ma, nebūtų valdžia, nega-

čioje, kuomet ji dar buvo Tė
vų Redemptoristų globojama, 
tad ji norėjo būti palaidota iš 
mūsų bažnyčios. Net 5 kunigai 
buvo santktuari jo j: trys prie 
didžiojo altoriaus ir du atnaša
vo mišias prie šoninių altorių.

Ketvirtadienį, liepos 22 d. su
kako 5 metai nuo mirties a. a. 
kun. Juozapo Lietuvniko. 8:30 
vai. ryte įvyko iškilmingos eg
zekvijos ir iškilmingos gedulo 
mišios už vėlę Baltimorės lie
tuvių dvasios vado per 49 me
tus. Lai ilsisi jis Viešpaties ra
mybėje!

Gauta žinia, kad kun. Dubin- 
skas atostogauja pamaryje ar
ti New Yorko, o kun. Jonas 
Mendelis lanko pietinę Ameri
kos dalį. Dabartiniu laiku jis 
randasi pas Tėvus vienuolius 
Trapistus Gethsemani, Kentu- 
cky. Ten ilsisi ir dvasiniai sa
ve gaivina.

Sveikiname Leonardą Paužą. 
Girdėjome, kad Dievas apdova
nojo jį ir jo žmoną nauju sū
neliu. Leonardo mamytė džiau
giasi sulaukusi antro anūko. 
Krikštynos įvyks sekmadienį, 
rugp. 1 d.

1 Senojo Pasaulio 
vardu padovanojo ir pa
statė liberališkoji Prancū
zija.

— Amerika! Amerika!— 
jau vien tas vardas dvel
kia šventa galybe.
— Amerika įstojo į karą 

ir siunčia savo divizijas į 

ka(*,ijamas visos žmonijos ge-nų džiaugsmingai, kitų su 
___ į rovei, taikai įgyvendinti1 išgąsčiu kartojamą sen- 
— (pav. Marshallio planas), isacingą žinią Pirmojo Di-

,jos geriausios viltys —tai 
Dievo palaima ir pasaulio 
išganymas.

Yra sakoma: Apetitasiskolinga, 
atsiranda bevalgant.1- 
Skeptiškai, stebėdami Pa‘; tikrų demokratų valdžio

je, niekam nebaisus, — 
'priešingai: jis yra naudo-.Europą!

saulinių jėgų lygsvarą,; 
JAV kilimą ir galybę, r 
kartais būkštauja, 
imperinio pasisekimo su- i
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Rugpiūčio 15 d., Žolinėse, 
KENNEBUNK PORT, MAINE 

Paminklinio
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 

Vienuolyno ir Koplyčios 
Iškilmingas 

PAŠVENTINIMAS 
Ir Naujos Anglijos Lietuviu Diena

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

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

2:00 P. M. — Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios pa
šventinimas. Pašventinimo apeigas atliks Portlan- 
do vyskupas J. E. Juozapas E. McCarthv. D.D. 
dalyvaujant Vysk. Daniel Feenev, D. D.. Kinijos 
Pranciškonui Vysk. Louis P. Durand. O.F.M.. ku
nigams, vienuoliams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: žymių kalbė
tojų kalbos; lietuviškos dainos, kurias padainuos 
Brooklyno Apreiškimo parapijos choras; tautiniai 
šokiai vadovaujant O. Ivaškienei iš Boston. Mass.; 
įvairūs laimėjimai.
Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašventinimo 

Iškilmėse Ir Lietuvių Dienoje:
Visus Amerikos Lietuvių, ypatingai Šv. Antano vie
nuolyno ir koplyčios Fundatorius. Rėmėjus. Gerada
rius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es ir “Varpe

lio” skaitytojus.
Visi Keliai Veda Į Atostogų Kraštą Maine!i
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♦Ligi pasimatymo Kennebunk Port’e, Maine 
LIETUVOS PRANCIŠKONAI, j

JAUNIAUSIA 
IMPERIJA

JAV yra jauniausia 
perija pasaulyje. Ir ne 
naši nė į vieną buvusių ir 
esamų imperijų. Kai kiek
viena buvusių ir esamų 
imperijų daugiau ar ma
žiau yra egoistinės, JAV 
imperija, tartum Šv. Dva
sios įkvėpta, vykdo šven
tą misiją pasaulyje: ne
dviprasmiškai neša laisvę, 
ramybę ir taiką, užtikrin
dama gerovę visoms tau
toms. Už tat nenuostabu, 
kad žvaigždėta Vėliava 
visur sutinkama ir sveiki
nama su džiaugsmu ir 
giedria šypsena žmonių 
veiduose. Ši vėliava visur 
laukiama, kur Jos dar nė
ra, su ilgėsiu ir šviesia 
viltimi. Kur JAV karys 
'stovi ir jų vėliava išdi
džiai plevėsuoja, ten džiū
sta žmonių ašaros, nutils- 
ta žmonių dejavimai, nu
stoja tekėjęs žmonių 
kraujas, — ramybė ir tai
ka įsiviešpatauja, tautų 
neapykanta išnyksta, pa
sitikėjimas šviesesniu ry
tojumi atgimsta.

JAV jauniausia imperi
ja pasaulyje yra tik kaip 
karinė galybė. Kaip lais
vės ir auksinis kraštas 
Dėdė Šamas visam pa-

im- 
pa-

i

* 
i

'džiojo Karo metu. O, kaip 
baisiai nusigando ■ tada 
kaizerinė Vokietija ir jos 
satelitai! Ne mažiau Ame
rikos įstojimo į karą bi
jojo ir nacinė Vokietija.

a •

Vyrai Rūko Dexters Dėlei 
Smagumo, Kurį Puikūs 
Cigarai Teikia!

A (A W
A../JĮ

KO JAI DAR TRŪKSTA
Kaip jauniausia imperi

ja, ji turi ir savo minusų, 
kurie laikui bėgant iš
nyks. Tik dabar dar nu
statomos pastovios JAV 
užsienio politikos gairės, i lėtų išlaikyti tvarkos ir 
Dar kliudo perdidelis a-l 
merikiečių individualiz
mas, neišnykęs izoliacio- 
nistų judėjimas. Stoka 
imperinės praktikos, kolo- 
nialinės politikos patyri
mo verčia remtis daugiau 
paskirų gubernatorių ir 
vykdomųjų organų gabu
mais ir iniciatyva. Bet tai 
juk suprantama. Kiekvie
na pradžia yra sunki. 
Joks meisteris nenukrinta 
iš Dangaus. Juk visos te
orijos ir instrukcijos kyla 
iš gyvenimo, iš patyrimo. 
JAV galėtų kaip ką nuko
pijuoti iš Didžiosios Bri
tanijos. Tačiau ar senste
lėjusios imperijos politika 
tinka moderniškajai im
perijai? Pagaliau ir Dė
dės Šamo garbė neleidžia 
to daryti.

Susidurdami su JAV 
valdžios organais Europo
je, mes pastebime gerą 
pažangą. Aukštieji parei
gūnai yra rinktiniai žmo
nės. Vidurinieji taip pat 
tinkamai atstovauja Ame
rikai. Tik dėl žemesniųjų 
ir eilinių kartais mes tu
rime būdingų epitetų, ku
riuos čia gal nepatogu pa
kartoti... Gal būt tai yra 
mūsų individualios pažiū
ros. Gal būt mes dar per- 
mažai pažįstame ameri
kiečių būdą ir iš jų per
daug reikalaujame. Gal 
būt taip yra dėl to, kad 
daug amerikiečių užjūry-

savo prestižo. Kas kita y- 
ra kitose imperijose, kur 
režimas paremtas ne to
kia aukšta demokratija. 
Imperijos valdymo sėk
mingumą 
turtingumas ir gana tobu
la organizacinė technika.

dėl kitų tautų laisvės JAV 
budi pasaulio taikos sar
gyboje, laiko savo bran
gias įgulas Europoje ir A- 
zijoje, stiprina savo milži
nišką karinę mašiną. Tie 
laikai, kada valdovai už 
auksą parduodavo savo 
karius kitiems valdovams, 
seniai jau praeityje. Kito 
kelio nėra. Nė žingsnio at
gal. Kitų tautų laisvė ir 
pasaulinė taika yra taip 
tampriai susijusios su 
JAV laisve ir saugumu, 
kad dviejų nuomonių nė
ra. Todėl taikos ištroškęs 
pasaulis turi dėkoti Visa
galiui, kad simboliškojo 
Šv. Jurgio (Washingtono) 
kariuomenė yra ir lieka 
taiką ir tiesą ginančių 
valdovų rankose.

Tokios mintys kyla JAV 
Nepriklausomybės šven
tės dieną.

E. K. Vilnietis.
Pfalzo miškas, 
1948 m. liepos 4 d.

įgalina JAV

AMERIKOS POLITINĖS 
SIENOS

Jau Pirmasis Pasaulinis 
Karas parodė, kad JAV 
geografinės sienos jų ne
apsaugoja. Galingi jūrų ir 
oro laivynai vandenynus 
(Atlantą ir Pacificą) pa
vertė ežerais ir įgalino! 
vesti globalinį karą. Nuo 
galimų priešų apsisaugoti 
Amerika turi nesitenkinti 
vien savo geografinių sie
nų gynimu (Florida ir 
Kalifornija su Pacifiko 
salomis).

Brangiai kaštavęs Ame
rikos grįžimas prie izolia- 
cionistinės politikos galu
tinai įtikino visus, kad A- 
merikos politinės ir stra
teginės sienos yra Euro
poje ir Azijoje. Todėl ne 
vien dėl didelio altruizmo 
amerikiečiai liejo kraują 
tolimose salose,
kontinentuose — už van
denynų. Kovota pirmoje 
eilėje dėl JAV nepriklau
somybės ir tik tuo pačiu 
dėl kitų tautų laisvės, nes 
gi laisvės ir taikos kon
cepcijos dabar yra visuo
tinos. Ir šiandien ne vien

kituose

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

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington Bhd. 
BALTTMORE 30 Md 
Tel. Lexington 8595 

Llmoainai Ml visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir N akt)

Laike Demokratų partijos konvencijos, kurio
je buvo nominuoti kandidatais į Prezidentus Pre
zidentas Trumanas ir į Vice Prezidentus Šen. Al- 
ben Barkley, taipgi buvo išrinktas Tautinis De
mokratų partijos vedėjas Šen. J. Howard Mc- 
Grath iš Rhode Island, kuris čia matomas.


