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Mainos rūbas margos 
Amerikos 

Nauji Vokietijos pinigai ir 
tremtiniai

Niekas netiki, kad geruoju 
baigsis

nacių korimų, tai tur 
indijonai baltųjų skal- 
panašiai tesigerėjo. 

gėrėjimasis jau ne nuo 
mažėti ir nykti.

Karui pasibaigus, Amerikos 
vyriausybės pareigūnai ar vi
suomenės vadai gėrėjosi ir at
sigerėti negalėjo, kad pagalios 
pavyko vokiečių tautai atsisės
ti ant sprando ir ją smaugti. O 
kai dėl 
būt tik 
pavimu 
Bet tas
šiandie ėmė 
Jau girdime nauja giesmė. Jau 
eina kalbos ne vien apie nusto
jamą vokiečius smaugti, o ir a- 
pie jų krašto atstatymą. Tas 
pasikeitimas įvyksta ne dėlto, 
kad žmoniškumas nubunda, 
kad sąžinė atgyja, kad atsi
minta Atlanto Čarteris. Tą 
naują kryptį Amerikoje suda
rė nesiliaujama Rusijos agre
sija, nenutraukiama įžūli anti- 
amerikoniška propaganda, grė
smė ne tik jos interesams, o ir 
jos saugumui, jos saugumui iš 
lauko ir iš vidaus. Tą Ameri
kos pasikeitusią kryptį į Vo
kietiją neseniai pripažino vie
nas garsiausių Amerikos radio 
kalbėtojų, 
savisauga 
keisti savo 
kieti ją.

Kad tik Kremliaus ponai di
dintų Amerikos netikrybę. Taip 
dedantis ir Amerikos vyriausy
bininkų ir visuomenės vadų 
širdyse atsiras kampelis ir tau
toms, kankinamoms anapus
geležinės uždangos. - - *♦

Jis pareiškė, kad 
verčia Ameriką 
nusistatymą j Vo-
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Lenkijos Valdžios Agentai 
Areštavo Redaktorių

Varšuva — Šiomis die
nomis Lenkijos raudono
sios valdžios agentai a- 
reštavo katalikų laikraš
čio “Tygodnik Powszech- 
ny” redaktorių Pawel Ja- 
szenick.

Redaktorius kaltinamas 
už “bendradarbiavimą su 
naciais karo metu”. Jeigu 
taip, tai pradedant Stali
nu, Molotovu ir baigiant 
jų batlaižiais komunis
tais, kurie karo metu ben
dradarbiavo su Hitleriu ir 
kitais Vokietijos naciais 
turėtų būti areštuoti ir 
nuteisti kaip 
piktadariai.

Visiems yra 
kad jei Stalinas, 
vas ir kiti komunizmo va
dai nebūtų sutikę padėti 
Hitleriui vesti karą, tai 
nebūtų buvę ir karo.

O# 
į^K-
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Jung. Valstybės Kaltina Rusiją 
Dėl Atašė Sulaikymo

Tai buvęs rusų sąmokslas. - Sovietai 
sako, kad jis buvęs šnipas

Per Saudi Arabia tyrlaukius dabartiniu laiku tiesiama 30-colių alie
jiniai vamzdžiai, kuriais bus perliejamas aliejus iš Persijos į lankos į 
Viduržemio sritį. Kaip tas vamzdis pradwės veikti tai kasdien pro .ii 
pertekės 450,000 statinių aliejaus kasdien. Vaizdas parodo praeinantį 
kupranugarių karavaną.

Teismas Neleidžia Komu
nistai Važinėti Amerikoje

New York — Vienas iš 
areštuotų ir kaltinamų1

RUSAI NENORĖJO DUOTI 
PAGEL

New York, N. Y. — Pra- ketų veiksmų, nebūsią
,u savo komunistų vadų, Gus Hali neša, kad kai rusė moky- ficįto.

_ _ m savu vadinosi Arno toJa Oksana Stepanova ------------------
bėms nubalsavo neprileis- į Gusta v Goldberg) kreipė-HpAe “ausvakl^’si i Federalį teismą ir 84* Rusijos kons^ato^k^. Bet piliečiai nėr 
valstybių ir Jung. Valsty- _^uoU leidimą va- n«no, Ui R^ j I e

Washington, D. C. — {progos ir ta proga yra da- 
Valstybės departamentas bar, kada Rusijos du mo- 
sušaukė specialę spaudos kytojai atsisakė grįžti į 
konferenciją, kad užgin-'savo kraštą. Be to, komu- 
čyti Sovietų Rusijos kai-'nistų šnipijados tinklas 
tinimus, kad Jung. Vals- prakiuro ir jų vadai areš- 
tybių laivyno atašė, LtJtuoti. Taigi Rusija nori į- 
Rober Dreher, buvo Rusi-Į rodyti, kad ne ji viena tu
jos agentų sulaikytas ri šnipus, 
kaipo šnipas ir, rusams Į 
reikalaujant, buvo iš Mas- 1 
k vos grąžintas į Jung. I 
Valstybes.

Valstybės departamen
to pareigūnas sakė, kad 
tas incidentas buvęs rusų 
suplanuotas. Laivyno ata
šė buvo sulaikytas balan- : 
džio 23 d., 1948 m., bet tik 
dabar Rusijos raudonųjų 
_______ i “Pravda” pa-i 
skelbė šį incidentą. Rusų 
laikraštis sako, kad laivy
no atašė “sugautas su 
daiktais rankose” ir prisi
pažinęs. Rusijos valdžia 
pareikalavo, kad Jung. 
Valstybių amabasada jį 
iš Maskvos atgal į Ameri-| 
ką grąžintų. 'irius

“Įrodymai taip buvo aiš- spaudos 
kūs”, rašo “Pravda”, “kad Ženevoje

I

de' laikraštis
Suprantama, dabar yra 

i lai
kas. Bet piliečiai nėra to- 

; “molio motiejai”, kad

Valstybės Departamen
tas sako, kad Lt. Dreher 
buvo grąžintas atgal į 
Jung. Valstybes ne dėlto, 
kad rusai reikalavo, bet 
todėl, kad jo buvimo lai
kas buvo išsibaigęs ir jam 
buvo išduota viza išva
žiuoti dešimt dienų prieš 
tą dabar rusų skelbiamą 
incidentą. Tai aiški ir suk
ta rusų propaganda.

nO Mokės po 121 do- 
lenų už Kiekvieno 

Žydo Perkėlimą 
I Palestinąlato viršininkai nenorėjo nesuprastų padėties.ižinėti po visus Amerikos .......................minatna i.. miAstAiins, j leisti policijai jos paimtibių. I . .

Dunojaus konferencijo- miestus ir miestelius. ligonine
ie Rusiia buvo valinga Federalis teisėjas atme-|ir 1 J1?,,*;je nusija duvo galinga, i Goldbersro Drašvma Tik P° kiek laik<nes ji turėjo pavergtas J®. uoiaoergo prašymą. r
valstvbes savo misėie I Teismas nieko neturįs,! rusiu pasaukti ten vaistyDes savo puseje. vvktu i Clevelan-! Roosevelt ligoninęTaigi ir balsavimas išėjo «aa jis vyktų j cieveian
vienpusiškas. Pagal šį nu-

kiek laiko leido Airiai ktataj* Suvieny
neturįs 'rusui pašaukti telephonu

« -----------------------IX. ---------------------------------, lr
tos Airijos

IRO generalinis sekreto- 
William H. Tuck 

konferencijoje 
pareiškė, kad

---- - -----.___ .- Enpis, Airija — Buvęs Ambasadą net nemėginę Į Tarptautinė Pabėgėlių Or- 
I balsavimą Dunojus ’ upe1** J*---------------------------------------------------------------- fremler“ Eam?” 06 ,Va? tdlr be proteste f ganizacija yra pasiruoši
zalės naudotis Rusi i a Če-nėtis po Ameriką, nes Jis Tass iš New Yorko skel- fera yra pareiškęs, I— 
koslovakiia Ukraina S*1*8 tęsti savo komunis- kad policijai pavartojo Airija turi būti suvienytu. 
Vengriia Bulgarija ir Ru-tinį veikimą, už kurį jis griežtas metodas ir tuo Kaip žinoma, Siaurinę Ai- 
vengnja, uuigarija ir nu , _____ Dazeide “DriDazinta dmlo-riins dali tphovaldn An<r.

___ _ ________ ____ kad 
galįs tęsti savo Tcomunis- kad policija pavartojo Airija turi būti suvienyta.

munija, nes tų kraštų že- buvo areštuotas.

Tamstos pa- 
siuntos ma-

plaučiai su
kati prakiu- 

gal badas, gal

Vienas žymus tremtinių vei
kėjas - kunigas šių pastabų ra
šytojui laiške, rašytame liepos 
15 d., praneša:

“Kaip labai puikiu ir reika
lingu momentu
ruoštos laikraščių 
ne pasiekia.

“Matote mano 
pliuško, nesakysiu, 
ro. Gal karas,
stovyklos triukšmas privarė 
dulkių. Tai dabar truks kurį 
laiką, kol jas iškosėsiu, arba 
išspiaudysiu. Kad tai padaryti 
lengviau sektųsi, tai palipau į 
kalnus, atostogų. O kaip tyčia 
netoliese YMCA yra įsteigęs 
vasaros stovyklą mokiniams, 
studentams. Čia tarp 200 vaikų 
yra per 100 lietuviukų. Jie kei
čiasi kas dvi savaitės. Tai 
jiems pamaldas laikau ir Tam
stos prisiųsta spauda juos ap
rūpinu. Jų visų vardu Tamstai 
nuoširdus ačiū.

“Pasikeitė iš esms mūsų pa
dėtis tremty. Kai likom be pi
nigo, tai atsidarė krautuvės ir 
pasirodė iki šiol 
kiečių gėrybės, 
nori ir kiek nori 
balus ir rūbus),
rėk. Jei skaičiuoti doleriais, tai 
maždau 3-5 kartus pigiau, ne
gu Amerikoj. Visi DP yra bent 
šiuo tarpu nuleidę rankas ir 
apsiblausę. Nutrūko visi kultū
riniai suvažiavimai, meno ir 
artistų vakarai. Bijome, kad

Tęsinys 2-rame pusi.

mes susisiekia su Duno
jum.

Vakarų valstybės —An
glija, Prancūzija ir Jung. 
Valstybės, kurios balsavo 
prieš Rusijos planą, siūlė 
Dunojaus upę padaryti | prie Lake St. šeši vyrai 
tarptautine, būtent, kad .žuvo gaisre ir ekspliozi- 
visi galėtų naudotis. *joj ir 120 sužeista.

6 Mirė. 120 Sužeista 
Reno Gaisre

Reno, Nev. ■
rui vieno aukšto name

i

pažeidė “pripažintą diplo- rijos dalį tebevaldo Ang- 
matinę neliečiamybę”. Iija.
Taipgi pasmerkė Ameri-j De Valera sako, kad 
kos policiją. Todėl ir buvo “žmonės šešių padalintų 
viešai padarytas pareiški- apskričių (Šiaurinėje Ai- 
mas kaip tikrai įvyko, rijoje) yra mūsų broliai, 

j komu- jie nori būti su mumis ir 
įmes prisiekiame dangui, 

niekad nepasi- 
kol jie nebus su

___ _ • natų uinAai

— i us gais‘tkaci atremti rusų

DIDELL MINIA DALYVAVO 
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIE
NUOLYNO IR KOPLYČIOS 

PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE

nistų melus.

Trumanas Pranašauja 
Deficitu

nerodytos vo- 
Pirk, ko tik 
(išskyrus ne
tik pinigo tu-

M
♦

SKURITY

išpildė Užsienio Ministe-isi perkelti 50,000 žydų į 
rijos reikalavimą, kad Palestiną. Dėl perkeliamo- 
Dreher tuojau apleistumo skaičiaus susitarta su 
Sovietų Uniją”. ,!Jewisch agency atstovais.

Tas incidentas yra ketu- , Apskaiči u o j a m a, kad 
rių mėnesių senumo. Vai-Į kiekvieno žydo perkėli- 
stybės Departamentas sa-:mas atseis apie 120 dole- 
ko, kad yra suprantama rių ir kad didesnio žydų 
kodėl rusai tik dabar jį kiekio perkelti neleidžia 
iškėlė viešumon. Jie laukė,IRO biudžetas.

kad mes 
duosime, 
mumis”.

Tačiau 
premieras užginčijo gan
dus, kad esą pasitarimai 
dėl suvienymo Airijos.

Šiaurinės Airijos
Paremkime Kunigų Seminarijų

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija šiemet pa
skelbė vajų: nuo sausio 1 d. iki kovo 29 d. sukelti 
25,000 dolerių katalikų visuomeniniams reikalams. Di
desnę dalį šios sumos manome skirti katalikams trem
tiniams.

Aukų tame laike įplaukė nedaug. Nebuvome ge
rai susiorganizavę ir propaganda buvo labai silpna. 
Todėl Centro Valdyba nutarė vajų pratęsti ligi Fede
racijos Kongreso š. m. spalių 17-18 d.d.

Federacijai pinigai reikalingi, nes Katalikų Ak
cija Amerikoje ir užsienyje neįmanoma pravesti be 
finansų. Pagalbos šaukiasi ne tik katalikai tremtiniai, 
bet ir lietuviai Brazilijoje, Argentinoje, Kolombijoje 

gavo nuo ir Venezueloje. Federacija yra bejėgė jiems padėti, 
programa, į $6,000,000,000 perviršio ir ’ dviejų mėnesių iki šešių' nes naminiai reikalai ir nedidelė parama tremtiniams, _  <_ Ii i _____ i e. •. a! a__ i   • x .n _ a__ y a • _7
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Washington, D. C. —
Prezidentas Tru manas 
pranašauja, kad valdžia 
užbaigs šiuos metus su 
$1,545,000,000 deficitu.

Tai esą todėl, kad res
publikonai sumažino mo
kesnius. Tačiau senatoriai

Nuteisė 67 K tas

Rugpiūčio 15, į pirmiau rius, domininkonas kun. 
lietuviams nežinomą ir Žvirblis, 
negirdėtą Maine valstijos šventino koplyčią ir sutei- 
kampelį Kennebunkport kė palaiminimą 
suplaukė iš įvairių Ame- kramentu. 
rikos dalių ir Kanados 
nepaprastai didelė minia įvyko meninė ] 
žmonių. Jie suplaukė į;Apreiškimo parap. cho-! 
Lietuvos Pranei š k o n ų 'ras ir jo solistai iš Brook- 
naujai įsigytąjį vienuoly- lyn, N. Y. išpildė puikų 
ną, jame įrengtos koply- koncertą, o Bostono Lie- 
čios, ir lauke pastatytos tuvių Tautinių šokių gru- 
Šv. Antano imponuojan- pė išpildė tautinių šokių 
čios stovyklos pašventini- programą, vad. p. Onai I- 
mo įspūdingas iškilmės Vaškienei. Jausmingą kal- 
Dievas davė auksinę die- bą pasakė Lietuvos lais- 
ną. Visa vienuolyno apy-;vės kovotojų pagrindyje 1VQ p « IV*. TV*. Da/IaIa
busais ir automobiliais.

Prie šv. Antano stovy-'puikiai atpasakojo, skait- 
los įrengto altoriaus lai- lingai dalyvaujantiems ki- 
kyta iškilmingos šv. mi- tataučiams prof. 
šios. Laike mišių žavingai Žvirblis, 
giedojo skaitlingas miš-' f* 
rus Apreiškimo parapijos, tautinės iškilmės, 
choras, i *
Brooklyn, New York, va-i vaizdas,' Tėvų Prančiško- Traukė ir savo vėliavą, 
dovybėje muziko Povilo nų malonumas, nuoširdų- Kaip žinoma, i

Lisbon, Portugalija — 
Šiomis dienomis portuga-

'Bridges ir Millikin sakojlų teismas nuteisė 57 ko- 
kad tai esą kampanijos į-'munistus arba komunistų 
rankis. Jie pareiškė, kad (pakeleivius, kurie sąmok- 

j Prezidentas “sumakalojęs slininkavo prieš valdžią.
Po pietų, atvirame ore,:skaitlines” paslėpimui! Nuteistieji

Vyskupas pa-

Švč. Sa-

užsikimšusi' atstovas Dr. Pr. Padals- 
kis. Jo kalbą angliškai

kad, išvengus kokių neti- metų kalėjimo.

Rusai Pasitraukė Iš Alijantų

I

Nutraukė raudoną vėliavą su kūju 
ir piautuvu.

iždą visai ištuštino.
Vokietijoje pravedąs pinigų reformą tremtiniai 

atsidūrė blogoj padėty. Apaštališka Delegatūra prašo 
finansinės pagalbos, nes iš niekur jos nagauna. Čia 
mūsų lietuvių katalikų prievole remti. Federacija ir 
Kunigų Vienybė rėmė ir rems tikėjimo stiprinimą ir 
platinimą lietuviuose.

Pinigų reforma skaudžiai paliete ir Lietuvių Ku
nigų Seminariją Eichstatte. Seminarijos prefektas 
kun. Dr. Pr. Manelis prašo ne tik apmokėti mokslą už 
34 klierikus, bet ir juos aprengti. Klierikai paskuti
nius marškinius ir sutanas baigia dėvėti. Kun. Prefek
tas prašyte prašo visiems klierikams ne tik sutanų ir 
marškinių, bet ir kalnierių, batų ir kojinių. Vieną klie
riką aprengti kainuotų mažiausiai 100 dolerių.

Federacija mielai sutinka skirti seminarijai — 
5,000 dolerių. Tik jų dar neturi. Todėl raginu visas 
parapijas stengtis kuo greičiau išpildyti kvotas. Jei 
to negalima, tai nors dalelėmis aukas rinkti ir pri
siųsti. Raginu taipgi visas katalikiškas draugijas ir 
pavienius geros valios lietuvius prisidėti prie šios rin
kliavos ir sušelpti tremtinius klierikus, čekius reikia 
rašyti: American Lithuanian R. C. Federation vardu, 
ir pasiųsti: Very Rev. John Balkūnas, 64-14 56th 
Road, Maspeth, L. I., N. Y.

FEDERACIJOS IŽDININKAS.

Berlynas, Vokietija —' savo baldus ir vėliavą, 
kun J Pereitos savaitės pabaigo- Turi būti tikėjosi, kad ki

tos trys valstybės puls 
i prie kojų 

“susimildami, 
ir sabotažuokite 

komandantūrą”. Bet tas 
neįvyko ir raudonieji pa
bėgo. Yra sakoma: “Boba

je rusai išsikraustė iš są-
Šios dienos religinės ir jungininkų keturių ’vals- raudoniesiems 

‘ > vienuo-tybių komandantūros rū-ir prašys: 
atvykęs net iš lyno ir jo puikaus parko'mų Berlyne. Jie taipgi nu- grįžkite i

——».nų malonumas, nuoširdu- 
Sako. Pamokslą pasakė imas ir svetingumas, 
..a. 11:1.— i i—pats provinciolas Tėvas 
Justinas Vaškys lietuvių 
kalba, o angliškai Provi
dence Kolegijos profeso-

Kaip žinoma, rusai lie- 
f / pa- pos 1 d. išėjo iš koman-
.liks visų, į šias istorines dantūros ir išeidami pa- iš ratų, ratams lengviau”. 
■ * *1 *1 — — ’VI • SS • • • • S A • • •Komandantūros rūmai 

randasi Jung. Valstybių 
Rap. Tačiau dar buvo palikę * zonoje.

iškilmes atsilankiusių, at- reiškė, kad sąjungininkų 
minty neišdildomą įspūdį, komandantūra nebeveikia.
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■VAIRIOS ŽINIOS
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“IŠGELBĖTOJI” MOKYTOJA I§-« 
ŠOKO IŠ RUSIJOS KONSULA
TO, NEW YORKE, PER LANGĄ
New York, rugpjūčio 12. 

Rusijos Konsulate laiko
ma rusė mokytoja Oksa
na Stepanovna Kosenkina, 
iššoko per langą iš trečio 
aukšto ir sunkiai susižei
dė. Kritingoj padėty nu
vežta į Roosevelto ligoni
nę, ji silpnai pareiškė: 
“aš turėjau pabėgti”. Ji 
iššoko į konsulato, esan
čio 7 East 61st St., New 
Yorke, kiemą, iš kamba-

ligoninėje, nes ji jų bijan
ti. Kai po didelių prašy
mų buvo prileistas vice
konsulas Čepurnyk, ji pa
reiškė jam į akis kad “jūs 
mane laikėte nelaisvėje”.
NIEKAIS PAVERTĖ IR

MOLOTOVO NOTĄ
Iš tos pat rusų mokyk- pagrindo. Taipgi atsisakė 

los Rusijon negrįžo tuo juos atiduoti Rusijos au-

Kosenkina tapusi “iš
gelbėta” iš tokios pat “ne
laisvės” rusų pareigūnų.

■ Mok. Kosenkina save 
sužalodama parodė koks 
ciniškas melagis yra ir 
pats Molotovas.

ATMETĖ PROTESTĄ
Amerikos vyriausybė 

visiškai atmetė Rusijos 
protestą dėl rusų mokyto
jų neleidimo grįžti Rusi
jon, kaipo neturintį jokio

DABARTĖS PASTABOS

los Rusijon negrįžo tuo ‘_ __
pat laivu ir dar du moky- toritetams? 
tojai Mikail Samarin su

M - ~ I NENORĖTŲ BŪTI LO- 
MAKINO PADĖTY

Buvęs komunistų ‘Daily 
jtekcijos ir pasislėpė nuo Workers’ redaktorius Bu- 
irusų teroristų. jdenz, užklaustas apie mo-

Kaip tik prieš mok. Ko-;kytojos Kosenkinos iššo- 
senkinos iššokimą pats kimą iš Rusijos konsulato 

t pareiškė, kad

rio, kur ji buvo laikoma savo žmona ir trimis vai-į
nelaisvėje atskirta nuogučiais. Jie paprašė Fede- 
bile kokio susisiekimo su -ralioį Biuro policijos pro- 
pasauliu.

TURĖJO GELBĖTIS 
NUO “GELBĖTOJŲ”
Oksana Kosenkina 52 Molotovas Maskvoje įtei-'per langą t___ ___

amžiaus buvo atvežta is;^ Amerikos ambasado-jis nenorėtų būti konsulo 
Rusijos ir moRmo Rusijos’riui aštrią notą> kaltinda-iLomakino padėty, nes jis 
pareigūnų v aixus jų būk Amerikos polici-j greičiausiai už tai būsiąs
kykloje New Yorke. ija pagrobus ir neleidžian-1 sušaudytas.

Liepos 31 d. rusų laivu J & J
“Pobeda” ji su daugeliu 
rusų, mokytojų, mokinių 
ir valdininkų turėjo grįžti 
Rusijon. Ji pamačiusi gy-j 
venimą laisvoje Ameriko
je grįžti Rusijon pasibai
sėjo. Vieton į laivą, ji su

Vaizdas parodo pirmųjų šios šalies lakūnų- 
atsarginių skridimo suglaustą formaciją kai jie 
skrido pro laisvės statulą New Yorke. Jie yra 
paruošiami Stewwar Field, West Point, N. Y., ir 
ruošiasi dalyvauti oro jėgų paradoje laike oficia
laus atidarymo naujo International Idlewild Air- 
port in New York City. Toje paradoje garbės svo
čių buvo Prez. Trumanas.

Antras laiškas vis tam pačiam
PAGELBĖS TREMTINIAMS 

ATVYKTI Į AMERIKĄ
MĖSŲ ŠIO METO 

NUOTAIKOS

mote- 
nepadeda net 
balsas, kurs 

nepritarė, Die- 
primindamas 

kad tai barba- 
“žmones

nes kur gi dė-

zz •v • •... išgirs jo

pa-

pagalba ruso žurnalisto' 
Vladimir Zenzinov pasi-' 
slėpė Tolstoj Foundation i 
ūkyje, kuri operuojama: 
nuo komunistų pabėgusių! 
rusų.

Rusijos konsulas Lo- 
mokin kaip nors sužinojęs 
kur ji yra, nuvyko su sa
vo pagelbininkais ir grasi
nimais privertė ją grįžti. 
Jie ją automobiliu parve- 
žę uždarė konsulate. Po 
to paskelbė pasauliui, kadi 
jis “išgelbėjęs” mokytoją) 
Kosankiną iš rusų balt- 
gvardiečių “nelaisvės” ir

I

Eduard M. O’Connor,

ra žymus War Relief Ser- 
vices — National Catholic 
VVelfare Conference parei
gūnas, dirbąs šioje įstai
goje nuo 1943 metų. So
cialiniame darbe jis dirba 
jau 15 metų. Jis yra kilęs 
iš Buffalo, N. Y. Aukš
tuosius mokslus baigė No
tre Dame universitete.

I Ed. O’Cdanor yrA labai 
nuoširdus lietu Vii) tautos 
draugas. Nuo pat BALF’o 

, jis buvo vie- 
BALF 

BALF pirm. 
J. B. Končiui 
O’Connor kelis

įsisteigimo, 
nas artimiausių 
prietelių. 
kun. Dr. 
prašant, 
kartus dalyvavo drauge 

i BALF delegacijomis 
į to Trumano paskirtas National War Fund posė-

ši i Displaced Persons Com- džiuose. kuriuose buvo gi-
mission narys. Kiti komi- nami lietuvių tremtinių

kad jie ją prievarta buvo šiomis dienomis preziden- Su
• « : 4- z-v r ■»“v z~» z“, 1 w»4 opasigrobę.

Bet po penkių dienų ši į 
rusė įrodė pasauliui nepa-' 
prastu ir tragingu būdu 
koki melagiai yra Rusijos 
valdininkai — ji turėjo 
gelbėtis iš savo “gelbėto
jų” iššokdama pro langą 
iš trečio aukšto ir skau
džiai. beveik mirtinai su-j žiūrės, kad atvykstantiejiį 
sižeizdama.

Ir to fakto rusai negaliIpaskirstyti po Amerikos tuvių tremtinių padėtį; jis 
užslėpti, nes konsulato a- gyvenamas vietoves, 
pylinkėje tuo metu buvo 
raporterių ir fotografų ir 
tas įvykis tapo užrekor- 
duotas fotografijos apa
ratais.

Kosenkina atsisakė pri
sileisti konsulato atstovų

sijos nariai yra Ugo Ca- reikalai ir prašoma para
rusi ir Rosenfield. mos BALF’o paruoštoms

D. P. Komisija nustatys sąmatoms. O’Connor as- 
taisykles, pagal kurias A- enyje BALF visada turė- 
merika įsileis 205,000 jo patikimą nuoširdų ir 

! tremtinių. Komisija pri- uolų draugą ir užtarėją.
„ O’Connor gerai pažįsta 

į tremtiniai būtų tinkamai j lietuvių reikalus, žino lie- 
' naskirstvti no Amerikos tuviu trpmtiniu nadpti- iis

kur1' 
jie labiausiai yra reika
lingi. Komisija turės du 
kartus per metus praneši
nėti Prezidentui ir Kon
gresui apie tremtinių įsi
leidimą ir jų įkurdinimą.

Edward M. O’Connor y-

Aš nesu visai tikras, 
kad kol manasis bičiulis 
gaus šį laišką, jau bus 
daug vandens nutekėję, 
gal šis - tas-jau nebebus 
aktualu, ir dar kas nors 
naujo atsitiks. Bet ką gi 
žmogus padarysi: jei p. 
Kneižys ras laiško mintis 
“nepasenusias”, perduos 
rinkėjui, art)a į krepšį... 
Mes gi nieko dėti, kad net 
po trijų metų nuo karo 
pabaigos nelei d ž i a m a 
mums laiško pasiųsti oro 
paštu. “Mainos rūbai mar
go svieto”, kaip sakė Mai
ronis : vokiečiai šiandie, 
užimdami Europos geopo
litikoje centrinę vietą, jau 
veik visais atžvilgiais uži
ma aukštesnę vietą, negu 
niekam dėtos, vokiečių iš
provokuoto II pasaulinio 
karo, aukos... Gal ir tiesą 
žmonės šneka: — kad tei
sybė būsianti pasilipusi į 
dangų ir kopėčias įsitrau
kusi... Sakoma: politika; 
lenkuose yra labai teisin
gas šios sąvokos aiškini
mas: jie sako, — “polity- 
ka jest szachraistvvo w 
naiwyžszym stopniu”, ar
ba mūsiškai tariant, po
litika yra aukščiausio 
laipsnio apgaulė.

metus nustojo sočiau 
valgęs, nes su IRO, viskas 
suyro, nebenori apie valgį 
galvoti, nebenori matyti 
savo pusbadžių vaikų, ku
riems šiomis dienomis at
ėjo iš Danijos “dovanos”: 
skiepai nuo džiovos, jis 
tik suka galvą, ko gi be
klausyti ar tų, kurie jam 
sako, kad pagal naują A- 
merikos bilių jį tikrai iš
veš, ar kad jį paliks vo
kiečių malonei. ir dar gi
lesnei jų nepakantai prieš 
visus DP, kurių jie negali 
pakelti, kaip pašino pana
gėj. Aš bent taip galvoju 
ir norėčiau nesuklysti, 
kada naujasis bilius nerei
kalaus affidavitų, kad už
teks Imigracijos Komisi
jai parodyti iš draugų 
gautą notorialį pareiški
mą, atvykusiam į Ameri
ką butas ir darbas yra už
tikrinti, ir bus viskas OK.

kiekvieną punktą. Šitas 
siaubas jau pradeda žmo
nes labai varginti, ir jau 
turėjome vieną nelaimin
gą atsitikimą, kad pagy
venusi moteris nusižudė 
ligoninėj, šito siaubo iš
varginta. Griaudu, kai tai 
pagalvoji, bet tiesa.

Kanados, Australijos ir 
kitų kraštų, kaip mes čia 
sakome “pirkliai” vis dar 
teberankioja jaunesnius, 
kietų muskulų vyrus ir 
jaunesnio amžiaus 
ris. Nieko 
Popiežiaus 
tam viešai 
vo vardu 
tautoms,
riškiausias būdas 
medžioti”, 
sis šeimos, kas paguos vy
resnio amžiaus paliegu
sius tėvus... Man ir vėl at
eina galvon Maironio pa
sakymas:
vaitojimus Viešpats dan
gaus, bus gobšui skaudi 
Jo rūstybė”. Kartkartė
mis pagalvoji žmogus, ar 
kartais nesi XX-jo am
žiaus didžiulėje psichia
trinėj palatoj, o gal visas 
pasaulis baigia priartėti 
liepto galą. Kaip skęstan
tis kabiniesi už šiaudelio, 
murkdaisi ir nebedaug 
vilties išsilaikyti; jau vis 
dažniau girdi žmones šne
kučiuojant: na ir kas, te
gu ateina kartą bolševi
kai, kartą vistiek reiks 
mirti, tegu nužudo, bent 
kartą toks gyvenimas pa
sibaigs. Jau 
pats faktas 
reiškia mūsų 
keturių metų
jokliško gyvenimo prade
da nuslysti, nebetenka ki
tas nei kitais, nei, svar
biausia, savimi pasitikėji- 

, mo. Tikėjimas mus moko, 
’ kad reikia dieviška Ap

vaizda pasitikėti; tiesa, 
reikia, nes nebėra kito ke
lio, bet nebe visi gali. To-

tokių kalbų 
yra klaikus, 
žmonės po 

beteisio kla-

galvotrukčiais 
Nesvarbu 

Venezuelą, 
Braziliją... 

saugia die-

(Pradžia 1-me puslapy}) 
sustos spauda ir gal net orga
nizacinis gyvenimas. Nėra nau
jo pinigo, o jo didelėmis sumo
mis reikia. Vienas laiškas į 
USA pasiųsti daug maž kai
nuoja 5 kiaušiniai. Tuo tarpu 
kai pirma už vieną kiaušinį ga
lėjai net 20 laiškų į USA pa
siųsti.

“Mūsų daugelis mano, kad 
priimtų DP įstatymų nesuskub
sime pasinaudoti, nes dieną ir 
naktį ūžia lėktuvai. Tai gal jau 
ir nebetoli ta valanda... Trem
tiniai jau pora kartų buvo a- 
liarmo stovyje. Pasirodė, kad 
dar buvo peranksti. Bet niekas 
netiki, kad geruoju baigsis. O 
vox populi — vox Dei, žmonių 
balsas — Dievo balsas.

“Tremtiniai
bėga iš Europos, 
kur: į Australiją, 
Angliją, Kanadą, 
Jie netiki nei viena
na DP stovykloje. Tai nėra ge
rai, bet nieko negalima sulai
kyti, negalint garantuoti ryto
jaus. O savysaugos jausmas y- 
ra pats stipriausias.

“Tremtinių parama atsiduria 
visai kitoje plotmėje. Prekių 
atsirado, o pinigų neliko. Ar 
neteks amerikiečiams rūpintis, 
kaip dolerių mums priduoti, o 
su šiais jau galima verstis”.

Rašytoja Dorothy Thompson 
pradėjo kelti klausimą dėl pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo. Ji 
nurodo, kad reikia reikalauti, 
kad Rusija pasitrauktų su sa
vo geležine uždanga iki taip va
dinamos Curzono linijos. Tai 
jau būtų už Lietuvos ir Lenki
jos ribų.

Kadangi Amerikos vyriausy
bininkai ir visuomenės vadai 
nei ampt apie žygius išlaisvinti 
parduotas Rusijos vergijon 
tautas, tai reikia džiaugtis, 
kad jau atsirado ,kas pradeda 
laužyti ledus, susigrūdusius A- 
merikos vadų sąžinėse. P-G.

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

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

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

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

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

LDS Centro Valdyba
Kun. Pranas M. Juras, pirmininkas 

Antanai F. Kneizys, sekretorius.

pats yra lankęsis Europo
je, kur susitiko su dauge
liu lietuvių tremtinių, a- 
pie kuriuos jis kalba di
džiausiu pasitenkinimu.

Čia pažymėtina, kad 
O’Connor buvo vienas tų, 
kurie daugiausia rūpinosi, 

į kad Amerika atidarytų į gyvename šiuo metu IRO 
savo prieglaudos 
gaus

Ale, brangieji, užsišne
kėjau, berods buvau pasi
šovęs parašyti kuo mes

įr sau- 
gyvenimo vartus, 

kiek galima, didesniam 
tremtinių skaičiui.

Tenka palinkėti gerb. 
O’Connor didžiausio pasi
sekimo atsakingose parei
gose, kuriose jam teks 
rūpintis tremtinių įsileidi
mo ir įkurdinimo reika
lais.

Bet yra visa eilė infor
macijų iš Amerikos (ir aš 
tokią gavau), kad, girdi, 
visi affidavitai, išduoti ir 
įteikti Amerikos Konsu
latams prieš birželio 30 d., 
š. m., esą panaikinti. Ma
no ir tūkstančių lietuvių 
galvoje šitos informacijos 
tikslumas nieku būdu ne
telpa: — juk affidavitas 
ir yra tokia buto ir darbo 
garantija, jei jo išpildyto- 
jas pasiima už imigrantą 
net trims metams atsa
komybę. Arba aš dar 
klystu, vadinas, visu šim
tu %% sutinku su lenkų 
aiškinimu, kas tai yra po
litika.

Kaip minėjau, mūsų

<io gyvenimo neduok Die-!m§ paskutinius fenigus ir 
|juos mūsų globotiniai ati
davė — ad maiorem Ger- 

Į maniae prosperitatem — 
iš elgetų atėmė ir paskuti
nes lazdas, ir už tai turi
me, kaip pajacai šypsotis 
ir “globėjams” padėkoti. 
Na, bičiuli, gal dar pasi
matysime. M. P.

Ramybės Šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M.

Juras, 1943 m., 544 pusi.
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi. Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

I Statys Naują Siaurinės 
Amerikos Kolegiją Romoje

Praneša, kad Romoje 
bus tuojau pradėta staty
ti naują Šiaurinės Ameri- 

'kos Kolegiją, kurioje bus 
mokinami Amerikos kata
likai studentai siekiantie- 
jji kunigystės,

Šios kolegijos pastaty- 
i mas kainuos $3,000,000.

Į

stovyklose. Mano aprašo
masis laikotarpis — lie
pos - rugpiūtis mėnuo 
1948 Viešpaties metų. Ži
noma, galima dviem žo
džiais mūsų nuotaikas nu- žmonės dabar vienu troš- 
sakyti, — laukiame žinių, kimu ir viena viltimi te- 
Gal Jūs, bičiuliai, laukia- gyvena, kaip greičiau iš 
te naujo prezidento rinki- čia išsikraustyti, nors ir 
mų, gal tikitės išsirinkti mums, žiūrint iš arčiau, 
respublikoną, gal prisibi-kartais atrodo, kad bolše- 
jote galimo III-jo karo, vikai blof.uoja; 
nors tarpelis, skiriąs Dė- riems, kad 
dės Šamo nesapnuotus negalima:
New Yorko palocius nuo mas tik kada ir kur jis į- 
europinės bolševikų zonos)siliepsnos. Mes, tremti- 
•“ —— tik apie niai, turime didelio pa- 

ale ką čiajgrindo manyti, kad bolše- 
prie sprausminio vikai mūsų pirmon eilėn 

“pamiršti”, kad 
“atsiskaityti” dide-

ve ir priešams.
Mielas bičiuli, “Darbi

ninke”, nepyk už manol 
šias nelinksmas mintis,' 
patikėki, kad šiuo metu aš 
nieko linksmesnio negaliu 
Tau parašyti. Ką gi aš 
padarysiu, kad jau kar
tais pats savęs nebepažįs
tu: būdavo vieno mosto 
gana, kai bičiuliai kvato
davosi iš mano pokštų, 
niekad nevaikščiodavau 
pakabinęs nosį, bet šiurpi 
ateitis ir karti nežinia už
muša kiekvieną giedres
nės nuotaikos mintį, kai 
aplink matai gal dar sun
kiau vargstančius ir, no
rėdamas, negali jiems pa
dėti. Sūru pasidaro bur
noj ir akis nukreipi šalin, 
kad kitų skurde ir savojo 
nejaustum... Paskutiniuo
ju metu įvedė vokiečiams 
naujus pinigus, iš DP paė-

Liturgines Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kai* 
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

būti tik- 
nebus karo, 

visas klausi-

ir nedidokas,
6.000 mylių, 
reiškia 
tipo nūdienės aviacijos! nenorės 

jiems 
lių techniškų kliūčių gali 
ir nesusidaryti, atvirai sa
kant, labai dažnai kalba
ma apie priešo oro desan
tus, kurie lengvai pasieks

Tiek to, nesiginčykime, 
tik vienai akimirkai susi- 
telteite/ir pagalvokite, ką 
turi milsų DP apiė tokius 
dalykus manyti. Jis šian
die, apsirikau, jau prieš

į TIK IŠĖJO Iš SPAU1
| KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas
| “KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
$ Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje
5 praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai
K išleistą knygą —
| “KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
§ Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 
$ puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- 
v deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor- 

macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 
c pači jos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu- 

vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių
6 tautos Golgota 1940—1946 m.
| Kaina — $4.00

« Užsakymus siųskite:
į DARBININKAS
?• 366 W. Broa-dway, So. Boston 27, Mass. i [

I
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Dėmėta Sovietų "Savigarba"

Amerikiečių politikų nuomonė apie dabartinį politinės 
padėties vystymąsi Europoje.

u 
gali padaryti dar daugiau. 
Veikdami iš Beringo są
siaurio ir Špicbergeno b?- 
zių, jie gali bombarduoti 
beveik visą Jungtiniu A- 
merikos Valstybiij plota, 
išskyrus tolimiausią pieti
nę dalį. Jų lakūnai nume
tę bombas, gali iššokti su 
parašiutais ir išlikti kaip 
karo belaisviai. Žinoma, 
jų išlikimo galimybės bū
tų neDerdidžiausios, bet 
daug didesnės, nei ameri
kiečių pilotų, nusileidusiu 
panašiose aplinkybėse į 
Sovietų Sąjungą...

Amerikiečių pilotams 
teoretiškai yra įmanoma 
skristi su lėtais B-36 iš 
Islandijos ir Grenlandijos 
bazių ir bombarduoti visą 
vakarinės Rusijos sritį, į- 
skaitant Maskvą (bet ne 
Stalingradą ir naftos sri
tį) ir sugrįžti į savo ba
zes. Bet ši galimybė — 
egzistuojant Kominterno 
Europai — būtų labai ri
zikinga. Lėktuvai būtų 
tuojau radaro aparatų su
sekti ir Kominterno nai
kintuvų pasitikti.

Tuo būdu vien su šiau
rės Atlanto bazėmis “pri
statymo problema” nebū
tų išspręsta. Ji būtų iš
spręsta tik Viduržemio 

-■ į jūros srities bazių pagal
vį . iba. Tik šios bazės gali 
b ai ciai duoti Amerikai galimybę

P. Vaičiūnas
Bunda vyčiai •••
Bunda Vyčiai, žvanga terška plienas — 
Lietuvos kariai — visi, kaip vienas, 
Už tėvynę karžygiauti eina...
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!..

irės Afrikoje — būtų labai 
(sunkus ir pavojingas. Pa
brėžiu — nėra jokių slap
tų planų dėl šios akcijos,

(Tęsinys) i
Yra dar vidurio kelias.' 

Jis reikalauja keturių 
skirtingu žingsnių: Ame- 
rikoie, A tlante, 
ir Europoje.

Amerikoje mes privalo
me padaryti tai, kuo Vi
šinskis mus kasdien kalti
na 
dantų. Tas pareikalautu 
milijardu dolerių ir rezul
tatas būtų “europejiškas“ 
gyvenimo lvris, nes mes 
gamintume “šautuvus vie
ton sviesto”. Naujoji ap
siginklavimo situacija pa
reikalautu aukštesnių mo
kesčių ir tuo nužemintu 
pragyvenimo lygį. Ginčai 
dėl karo tarnybos prievo- 

į lės, žinoma, pasibaigtu, 
s nebent šalis visai išprotė-j 
tų. Būtų pareikalauta dar 
daugiau — karinio visų 

įvyru ir moterų apmoky
mo bei paruošimo.

Antras žingsnis parei
kalautų greitos akcijos 
Atlante. Netgi dabar, Va
karų Europai tebesant 
laisvai, Atlanto bazės lėk
tuvams ir radarui yra 
aiškiai pageidautinos. Ko
munistams paėmus visą 
Vakarų Europą, tas būtų 
būtina. Kitaip ši šalis tu
rėtų stovėti prieš anti-

/. .. ." kadangi toks planas šiuoAfnkoJ® metu dar nėra reikaIin.

Gedimino kalne saulė teka... 
Mūsų šventą žingsnį amžiai seka... 
Ei, narsiau, narsiau, drąsiau vyrija! 
Tik kovoj širdis linksmai atgyja!.. i

Kaip Berlyne vaikštinėjama su uždegtomis ciga
retėmis tarp parako statinių, taip, antrą vertus, Wa- 
shingtone slankiojama pakraštėlyje diplomatinio pa
vojaus, kurs gali išsivystyti į rimtą susikirtimą tarp 
demokratinės Amerikos ir bolševistinės Rusijos. Tas 
aitrus ginčas iškilo iš atidengto šnipinėjimo lizdo So
vietų naudai prieš JAV saugumą. Susekta gausi gru
pė Amerikos pareigūnų, kurie faktinai pasirodė Ru
sijos agentais, slaptai knisančiais mūsų valstybės pa
matus, tikslu paruošti dirvą komunistiniam pervers
mui. Buvusi Sovietų šnipė Elizabeth Bentley staiga 
pasisiūlė atskleisti to sąmokslo darbuotę ir išvardijo 
visą eilę asmenų, esančių ar buvusių valdžios tarny
boj ir kartu dirbančių svetimos valstybės naudai. 
Kadangi jų darbuotė kvepia tiesiogine išdavyste, tat 
suprantama, kad visus priekaištus jie užginčyja, bet 
nenori prisipažinti esą komunistais. Tačiau to fakto 
neužginčyja, nes “nenori savo asmens įvelti j bėdą”. 
Taip sakydami jie mano išsisuksią, bet neapsižiūri, 
kad tais žodžiais kaip tiktai įsivelia, nes kiekvienam 
aišku, kad nekomunistas drąsiai pasisakytų, nesąs 
komunistu. Tas jų apsidraudimas lygus prisipažini
mui.

Su kaltinamais šnipinėjimu savo piliečiais Ame
rika tinkamai apsidirbs. Tačiau į tą painiavą įsivėlė 
ir Rusijos piliečiai. Kol kas tiktai du: mokytojas Sa- 
marin ir mokytoja Kosenkina. Jie pasisiūlė Tardymo 
Komisijai pasipasakoti ką jie žino apie tą šnipinėji- amerikinę sąjungą kaip 
mo biznį. Kadangi suuodus pavojų Maskva įsakė 
jiems grįžti į Rusiją, tai Samarinas ir Kosenkina, ge
rai žinodami, kad tėvynėje jų laukia kankynės ir mir
tis, apsisprendė į Rusiją nebegrįžti, ir pasislėpė: Sa
marinas atsidavė FBI globon, Kosenkiną priglaudė 
anti - komunistinė rusų organizacija. Samarino bol
ševikai negalėjo pasiekti, nežiūrint griežto reikalą-

• v •

I

I

gas. Tačiau, pagal daugu
mos ekspertų nuomonę, 
naujosios situacijos logi
ka neabejotinai pareika- 

ansiginkluoti iki lautų šių priemonių:
Amerikos pajėgų Šiau

rės Afrikoje įkurdinimo ir 
visos eilės bazių prie Vi
duržemio jūros krantų

Užu Vilniaus bokštų saulė šviečia... 
Bočių žygiai mus į krūvą spiečia...
Ei, narsiau, narsiau, drąsi vyrija — 
Tieskim žygių kelią į gabi ją!..

Bunda Vyčiai, žvanga terška plienas — 
Lietuvos kariai
Už tėvynę karžygiauti eina... 
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!..

visi, kaip vienas,

sudarymo. Visai logiškai ^ongO jo garsingu y- rakietos dar per 18 metų
tos bazės apimtų Tuniso 
ir Bengazi iškišulius. Pri- ranijumi.

Ši apsiginamoji Ameri-
nebus pritaikytos ir

2. kad naujoji Komin-
klausomai nuo britų pozi- akcija išsaugotų USAjterno Europos sąjunga
cijų, ši bazių sistema ga
lėtų būti išplėsta į Rytų

— Didžiosios Britanijos į sujungtomis jėgomis grei- 
sąjungą, nes — jei Euro- tai pasigamintų atominę

Afriką ir Viduriniuosius^ _ mums bQtų bombą,
[labai reikalingi sąjungi-!

Pirmu žvilgsniu visa tai.ninkai. Jei Britanija su-' 
atrodo lyg imperializmas,[tiktų veikti sutartinai su 
tačiau logika, kuri tai pa-. USA, tada Viduriniųjų 
remia, yra lengva supras- Rytų naftos rezervai būtų 
ti. [apsaugoti ir Kominterno

Pirmosios dvi Amerikos Europos grėsmė Britani- 
reakcijos fazės dėl Ko- jos saloms būtų išlyginta 
minterno užgrobtos Eu- i Anglų - Amerikiečių bazių 
ropos — ekonominis susi- grėsmės pietinėje Vidur- 
varžymas namuose ir ap- žemio jūros srityje, 
saugos bazės Atlante —

l Šiuo metu mūsų pilnai 
pakrauto didžiausio bom
bonešio — B-36 — skridi
mo spindulys yra 2500 
mylių (apie 3700 km). 
Pažvelkime vėl į žemėla
pį! Be atitinkamų bazių 
USA negalėtų tinkamai 
veikti prieš naująjį L— 
minterno bloką, f

Visa tai pareikalautų A- blema”.
• vi « . r . iuuuiri 2YuieriK<ii gdiiiiiyijt*ir iškyla “pristatymo pro- tinkamai veikti. įai

ra svarbiausia priežastis, 
Sovietų blokas, žinoma, kurį priverstų USA —Ko-būdžio^Jos ^.im“ak^ merikos «aW? pūtimo! _ . . .____ r............., —- —

karnos Jos negali būti * Viduržemio jūros sritis., turėtų tą patį rūpestį, minterno Europos atveju 
pakankamos vien dėl to,l . Strat<^ kalboje ši ba-tVienok Britų karališkųjų l_ įsitvirtinti Viduržemio 
kad jos negalėtų sukliudy- P™“?”® l'"0™ oro pajėgų maršalo Cordo jūroje.
ti Kominternui išsiplėsti ka,P P™1"!™1“ proble- Tedder pastaba, pjmakyta' Ketvirtas ir paskutinis 
už Europos ribų Vien tik ■ ką re,kl? “Prastl vienam žymiam USA oro(angsnis _ akcija Euro- 
per Amerikos kontraprie-lkaįPatominėsbombofs™-Pai^.kariui; 'mones Afrikoje Vidu'rže-1^™“*^^ 
mio jūra gali būti apsau
gota nuo tapimo Komin
terno jūra ir Vidurinieji

dėl tol . StrateK4 kalboje ši ba- . Vienok Britų karališkųjųįsitvirtinti Viduržemio

“atidengta straigė”.
Mažiausi apsigynimo 

reikalavimai apimtų 
Grenlandiją, Islandiją, A- 
zorus, Arcension salą ir 
dalį Brazilijos. Jei būtų 

'įmanoma — tos bazės bū-į Rytai su savo gyvybinės 
*4 V • t « • a • V t • • I •« Wvimo rusų ambasadoriaus Paniuškino jį išduoti. Vals-įfų užimtos politiškai susi-į reikšmės nafta — nuo pa- 

tybės Departamentas tvirtai nusistatė Samariną išgel-, tarus. Jei tai nepavyktų,! sidarymo Kominterno iš
būti, viena dėlto, kad jis yra svarbus liudininkas bol-;būtų reikalinga jas užim- teklių rezervų. Taip pat 
ševikų špionažo reikale ir, antra, žmogiškumo atžvil-'ti jėga. įtiktai ta akcija mes galė-
giu, nes jam gręsia tikra mirtis iš slaptos rusų poli-] Trečias žingsnis — šiau- tume išgelbėti sau Belgų 
ei jos rankų. i----------------------------------------------- —— --------- ■—

Kosenkinos likimas daug tragiškesnis. Bolševi-1 kaip tiktai būta panašaus dalyko — šnipų organizuo- 
kų agentai susekė jos slėptuvę ir, apsiginklavę diplo-įtės.
matiniais dokumentais, atvykę į antikomunistų bu-| Tą klausimą dalinai išrišo Kosenkina: ji iššoko 
veinę, prievarta ją nugabeno į rusų konsulatą New pro langą iš trečio aukšto ir sunkiai susižalojo. Rusų 
Yorke. Amerikos pareigūnai mėgino ją išlaisvinti, j agentai ją lesgyvę įnešė į konsulato namus, bet pri- 
bet konsulas Lomakin jos neišleido. Prisidėjo dar buvusi policija nugabeno ją į ligoninę.

Tas skandalas padarė rusų bolševikams pasauli-
bet konsulas Lomakin jos neišleido. Prisidėjo dar 
Molotovo protestas, kad Amerika neteisėtai nori tar
dyti Rusijos piliečius. Iškilo tarptautinis klausimas. 
Normaliai Amerika neturi teisės paliesti svetimšalių 
asmens jų ambasadoje arba konsulate, bet jei yra 
įrodymų, kad svetimšalių teritorijoj (ambasadoj ar 
konsulate) vyksta koks kriminalinis veiksmas, arba 
politinis sąmokslas, policija turi teisę įsikišti. O čia

, yra labai;
_ “Sovietų ru-

nio. Tai yra baisus “biz- sų tikras slaptasis gink- 
tnis”, bet, kol nėra tikros las”, kaip Tedderis pasa- 
tarptąutinės atominės e- kė, “yra jų visiškas žmo* 
nergijos kontrolės, šios gaus gyvybės 
tautos saugumas to rei- mas“. 
kalauja. Tie, kurie yra at-, 
sakingi už USA apsaugą, 
tikėdami į geriausią, turi 
būti pasiruošę ir blogiau
siam.

Kaip mes jau' matėme, 
jie laiko, kad, jei Europa 
kristų Kominterno auka, 
Anglija būtų neutralizuo
ta ir visi Vidurinieji Ry
tai, Viduržemio jūra ir 

__ ________ _________ ___________ _ _ Šiaurės Afrika taip pat 
nę gėdą, kad Rusijos piliečiai verčiau pasirenka žūti,'pakliūtų Kominternui, ne- 
negu grįžti į savo tėvynę. Tačiau Sovietų valdžia gė- bent Amerika staigiai tas 
dos nesupranta. Ji padarys iš to viešą apkaltinimą Ą- sritis užimtų, 
merikos vyriausybės. Ir vis dar nenorima suprasti,1 Prie to reikia pridėti 
kad su bolševikais, lygiai kaip ir su naciais negalima dar dvi išvadas: 
turėti jokio reikalo.__________________________K. 1. kad tarpkontinentinės

nevertini-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

29.
Komisaras ir Čekistas

— Palauk. Rusų laimei ir bolševikų nelai
mei, Stalinas pasekė Petrą I. Ne tik pasekė, 
bet ir pralenkė. Petras tik prakirto langą į 
Europą, o Juozas plačiai vartus atkėlė. Pro 
tuos atkeltus vartus sugarmėjo Europon mi
lijonai alkanų vergų, kuriems staiga atsida
rė akys į nežinomą jiems gyvenimą. Matei 
kada paleistą iš tvarto veršį? Kaip jis spar
dosi! Ot ir paleisti iš “rojaus” rusai pradė
jo spardytis. Ardė, plėšė, prievartavo, žudė, 
vogė — jie buvo taip išauklėti. Jie elgiasi 
kaip laukiniai, prieš - istorinio laikotarpio 
žmonės. Europa jais pasibaisėjo, bet jie Eu
ropa susižavėjo. Tarp Europos žmonių ir 
Rusijos vergų susidarė praraja. Tačiau ta 
praraja duosis peržengiama, nes yra viena 
bendra jungtis, kuri sudaro tiltą abiem pu
sėm susiartinti: ir Europos ir Rusijos gy
ventojai lygiai smerkia bolševikų rojų: ru
sai, kad buvo begėdiškai apmeluoti; europie
čiai — kad “rojus” išugdė tokius nekultū
ringus driskius - skurdeivas, jog net drovu 
į juos pažiūrėti.

—Tai tikra tiesa, — tarė Kirša, — tačiau 
nereikia pamiršti, kad bolševikai, tiek tautų

prariję, praturtėjo ir sustiprėjo. Tad jų su
smukimo valanda ne artėja, bet tolsta.

Kirša tai pasakė ne dėlto, kad būtų taip 
įsitikinęs, bet jis norėjo išgirst Savino nuo
monę, kad klausimas būtų visapusiškai iš
gvildentas. Savka atspėjo Kiršos mintį.

— Daug kas taip mano, — jis tarė: — bet 
aš esu tikras, kad tai ne tavo mintis.

Kirša linktelėjo galvą.
— Taigi, — toliau tęsė Savinas. — Aš ži

nau, kad tu moki galvoti, o galvojančiam 
aišku, kad prisigrobimas svetimų žemių ne
išeis Maskvai į sveikatą. Meška, kaip kiek
vienas neprotingas gyvūnas, nebesuvaldė 
savo gobšumo ir, apsvaigus nuo tariamų sa
vo laimėjimų, neapdairiai apsirijo. Gi apsi- 
ryjimas ne tik žmogui, bet ir gyvuliui įvaro 
vidurių ligą. Sovietija nebepajėgs tų tautų 
suvirškinti. Dar pusė bėdos, jei tautų užgro
bi kas atsineša aukštesnę kultūrą bei me
džiaginį gerbūvį. Tai nemažas pliusas, bet ir 
su tuo pliusu sunku svetimą tautą prisivilio
ti. Žiūrėk, vokiečiai — juk turi aukštą kul
tūrą, o nieks jų nenori, šiandien nacijonaliz- 
mas tiek išbujojęs, kad tautos nebenori sve
timos kultūros, kad ir būtų daug aukštesnė. 
Jos nori turėti savo, kad ir žemesnę kultūrą. 
Gi bolševikai — ką jie atsineša? Vien pasi
baisėtiną, viską naikinantį minusą. Kurią 
tautą su tokia dovana sužavėsi?

— Dėl to netenka abejoti, kad bolševikai 
vien minusais verčiasi. Tačiau jie to nebe 
paiso. Jie mano vien brutaline jėga tautas 
paklusnybėj išlaikysią.

— Aš žinau, kad jie taip mano, — tarė

įpoje — yra paprastas ir 
aiškus. Ši akcija yra taip 
pat labiausiai pavojinga. 
Vargas ir skurdas Itali
joje ir Prancūzijoje daro 
komunistams tų šalių už
grobimą labai galimu. Ta
čiau, kaip ir Rytų Euro
poje, didžiulė Vakarų Eu
ropos žmonių dauguma y- 
ra antikomunistinė ir ko
munistų diktatūros skonis 
juos padarys dar didės-

Sovietai turi 
lėktuvų bazes 
srityje, prie 
šiaurio — priešais Alias
kos krantus. Jie turi “an
glies koncesijas” Špicber
gene, kuri tuoj gali būtiįniais sovietų priešais. An- 
pa versta baze. Jie turiįtikomunistinis pasiprieši- 
bombonešius, galinčius,nimas išsiplės visoje Ko-
skristi 4000 mylių (6.400. minterno valdomoje Euro- 
km.). Nuo Beringo kran-jpoje. Jie lauks iš mūsų 
tų jie gali bombarduoti paramos. Mes, žinoma, tu- 
Seattle (Aliaskoje) ir'retume juos remti, nes čia
grįžti atgal. Jei jie norės! glūdi mūsų viltis į Euro- 
paaukoti lėktuvus ir lakū- pos^ išlaisvinimą, 
nūs — auka, kurią pagal 
karinį galvojimą, atomi- turi pagrindiniai punktai, 
nė bomba pateisintų — jie

Savinas. — Ir Neronas sakydavo: tegu ne
apkenčia, by tik bijotų. O kokia rolė teko 
Neronui istorijoj? Tuščio, pasibaisėtino nu
baus, tinkamo vien vaikams gąsdinti. Tero
ras brangiai kaštuoja. Greta gausios polici
jos reikia laikyti sumobilizuotą kelių mili
jonų armiją. Ir turtingiausias kraštas tokią 
naštą neilgai paneš, o bolševikai — nemok
šai ir skurdeivos, moką tik terlioti ir ardyti. 
Jiems tik viena išeitis: kariauti, kol į dulkes 
bus sumušti.

— Ar manai, kad jie iš tikrųjų bus sumuš
ti?

— Ką čia manyt? Čia savaime aišku.
— Ar gi?
— Stebiuosi, kad dar abejoji. Raudonoji 

armija tik Rusiją ryžtingai gynė, nes manė, 
kad gina rojų. Dabar įsitikino, kad bolševis- 
tinė valdžia tik pragarą tegali sukurti. Koks 
išskaičiavimas mačiusiems Europą karei
viams kovoti už sovietišką pragarą?

— Bet juos privers kovoti komisarų kul
kosvaidžiai.

— Su kulkosvaidžiais komisarai elgsis at
sargiai... Nenorįs kovoti karys savo šautu
vus į komisarus gali atsukti. Komisarai tai 
žino. Ir jiems savas kailis nepigus.

— O kur magiškas Stalino vardas?
— Kas tau šiandien yra, Kiršiuk? Būti

nai užsispyrei įtraukt mane į keiksmą?
— Atsiprašau, — tarė Kirša. — Aš per

daug vaikiškai pradėjau klausinėt. Beje, ką 
gi apie tą vienuoliktą romano skyrių? Ar jis 
tinka mūsų voždiui? Vadinasi, ar Vassario-

ir stato 
Dežnevos 

Beringo są-

Tai tokie yra mūsų ke-

Tęsinys 5-tame pusi.

novičius kovoja su šmėklomis kaip caras I- 
vanas?

— O galas jį žino, — atsakė Savka. — Lo
giškai imant, jis turėtų milijoną daugiau 
priežasčių su šmėklomis kamuotis, kaip ca
ras Ivanas. Tačiau tarp jų yra daug skirtu
mo. Anas buvo veidmainingai ir ligūstai nu
siteikęs religinis fanatikas; šitas griežtas 
bedievis; anas turėjo seną auklę, prieš ku
rios pabarimus drebėjo; šita savo tikrą mo
tiną terorizavo. Aną smarkiai grauždavo 
sąžinė; šita vargu sąžinę tebeturi. Tačiau, 
kai kada — nakties metu — gali ir mūsiš
kiui šmėklos pasirodyti, bet joms sutalpyti 
Kremlius būtų permažas. Pagaliau, nesvar
bu, ar jam šmėklos faktinai rodosi. Svarbu, 
kad žmonės taip manytų, kaip Tolstojus yra 
parašęs. O žmonės taip manys, netenka a- 
bejoti.

— Jei tą romaną kas skaitys.
— Ot čia ir visas kabliukas. Na, vis dėlto 

kas nors perskaitys, persirašys ir kitam pa
rodys. Tokie dalykai sparčiai plinta. Tačiau 
ir čia ne taip svarbu. Mūsų “saulė” ne amži
na. Tai tik trumpalaikė pereiginė kometa. 
Švystelėjo, smirstelėjo, ir nebėra. Svarbu 
tas, kiek voždius pastūmės bolševizmą į pra
žūtį. O stumia ryžtingai. Tiesiog beždžioniš
kai kartoja Hitlerio klaidas. Greičiausiai ir 
jo finalas bus toks pat. Išnyks voždius ir jo 
besmegeniški darbai kartu.

—Tai sakai visa kam bus kaput?
— Kam amen maldoje.

Tokiu pageidavimu pasaldinę savo nuo
taiku, draugai išsiskyrė.
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Tčr. Justinas Vaikys, O. F. M.

Nuo Bakūžėlės Iki Didingo

PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS

Kai prieš septynius metus New Yorke išlipau į Amerikos 
krantus ir žengiau į nežinomą ateitį, širdyje turėjau tik vieną 
troškimą: Jungtinėse Vabtybšse kaip galima greičiau įkurti 
Lietuvos Pranciškonų vienuolyną, kur rastų pastogės ir organi
zuotai galėtų dirbti iš Lietuvos ištremtieji Pranciškonai.

Bet ar mano planai buvo įvygdomi kraštu, kuris man buvo 
nežinomas ir svetimas, kurio kalbos nemokėjau ir kuriame tiek 
maža turėjau pažinčių. Ne vienam papasakodavau savo užsimo
jimus, bet daugelis tik nusišypsodavo...

žiūrėdamas į šiuos reikšmingai besišypsančius veidus ir 
pats imdavau galvoti: iš tikro, ar imanomi planai neturint kiše- 
nėjd ne cento? Neturėdamas pinigų, kuo gi pirksiu ar statysiu 
vienuolyną? Ar ne juokinga tat mąstyti apie vienuolyno įkūri
mą? Dažnai ištysas naktis praleisdavau begalvodamas: jei vie
nuolyną ir įkurčiau, pradžioje būdamas tik vienas, ką su juo da
rysiu? Ar karo metu mūsiškiai galės atvažiuoti iš Europos? Ar 
įstengsiu vienas įkurtąjį vienuolyną išlaikyti? Tuo metu kiek 
gaudavau aukų, šelpdavau savo brolius tremtyje.

Nežiūrint visokių kylančių abejonių ir baimių, kažkoks vi
dujinis balsas skatino mane žengti pirmyn ir nežiūrint įvairių 
kliūčių ir sunkenybių, nenuleisti rankų... Viršininkų man buvo 
pavesta atsakominga misija, tat žinojau, kad Dievas yra su ma
nim. Ypatingu būdu pasitikėjau savo Globėju Šv. Antanu, kuris 
kritiškiausiais gyvenimo momentais man visuomet padėdavo

Laikinas vienuolynas Pittsburge
Galiausiai po didelių pastangų pasisekė gauti Pittsburgo 

vyskupo leidimą laikinai įsikurti Pittsburgo mieste. 1941 me
tais rugpiūčio 2 dieną, šiaurinėje Pittsburgo dalyje išnuomuota- 
me keturių kambarių namelyje atidarydamas laikinį vienuoly
ną. Dangun žengimo parapijos bažnyčioje susirinkusiam nedi- 
deliui lietuvių būreliui vienuolyno pašventinimo proga tariau 
keletą žodžių.

“Nuostabiai kukli yra Lietuvos Pranciškonų vienuolyno 
pradžia čia Jūsų Dangun Žengimo parapijoje., — kalbėjau klau
sytojams — Mažas tai vienuolynas, vos keturių kambarėlių na
melis: be stalo, kėdžių, be lovos, be jokio apšildymo... Ir kuri 
laiką tik vienas vienuolis jame gyvens...

Bet kaip iš mažutės, apleistos, neįžengiamame miške už
mirštos Porciunkulės išaugo didingas Sv. Pranciškaus Ordinis, 
kuris amžių bėgyje visame pasaulyje skleidė palaimą ir kuris 
šiandien po septynių šimtų metų su 45.000 vyrų varo gilią vagą 
religiniame, socialiniame ir kultūriniame-gyvenime, taip ir ii 
matutės lietuviškos Porciunkulės Dangun Žengimo parapijoje 
Pittsburge išaugs didingas Pranciškonų vienuolynas, kuriame 
apsigyvenę Lietuvos Pranciškonai, karo ir komunistinio teroro 
išsklaidyti po platųjį pasaulį, dirbs Dievo garbei ir savo ken
čiančios tautos gerovei. W naujo religinio, tautinio ir kultūrinio 
centro Amerikoje sklis pranciškoniška šviesa visur, kur tik plaks 
lietuvio širdis ir pagalbos bus reikalinga....”

Kalbėdamas šiuos žodžius, ar neturėjau atrodyti kokiu keis
tuoliu tiek tikintiesiems, tiek pačiam klebonui? Iš tikro, ar ga
lėjo iš šio mažučio, pridulkėjusio namelio, kurio sienomis švilpė 
vėjai, kas nors didesnio išsivystyti. Taip, nesuprantami mums 
tada atrodė Dievo keliai...

Pastangos pastoviam vienuolynui įkurti
Gyvendamas Pittsburge, nenustojau dėjęs pastangų įkurti 

Amerikoje pastovų Lietuvos Pranciškonų vienuolyną. Galiausiai 
po trijų metų rūpesčių ir nemigos naktų, po įvairių nusivylimu 
ir kančių, Dievo Apvaizda pakreipė mano žingsnius į tolimąją 
Maine valstybę, kurios krantus skalauja Atlanto vandenynas ir 
kurios graži gamta kiekvienam lietuviui primena mieląją Lie
tuvą.

1943 metų gale malonus Portlando. Me. vyskupas J. E. Juo
zapas E. McCarthy. D. D. pasikvietė Lietuvos Pranciškonus į 
Maine valstybę rūpintis Portlando diecezijos lietuvių dvasiniais 
reikalais ir kartu leido įkurti pastovų vienuolyną. Tuo būdu taip 
ilgai lauktas ir taip sunkiai gaunamas leidimas buvo laimėtas. 
Dievo Apvaizdos lėmimu 1944 m. vasarą Maine krašte, nedide
liame protestonų kaimelyje Greene, buvo įkurtas pirmas pasto
vus Lietuvos Pranciškonų vienuolynas.

Bet kaip skurdžiai atrodė tas pirmasis vienuolynas! Tai bu
vo apleisti farmos namai, be apšildymo, vandentiekio, be reika
lingiausių patogumų. Aplinkui buvo niūru ir nyku. Kišenė buvo 
tuščia, todėl apie geresnių namų pirkimą negalėjau nei galvoti.

Nežiūrėdamas jokių sunkenybių, griebiausi remontuoti Mrs. 
Magdalenos Claytonienės duosnumo dėka pirktuosius farmos na
mus. Prie remonto gausiai prisidėjo duosnūs Amerikos lietuviai. 
Kol tęsėsi remontai, gyvenau iš rastų sukaltame namelyje miš
ke. Sis apšepęs namelis ir buvo pirmasis Lietuvos Pranciškonų 
vienuolynas Amerikoje...

Liepos mėn. baigėsi farmos namų remontai ir nedidelėje 
vienuolyno koplyčioje šv. Magdalenos šventėje, liepos 22 d. at
laikiau pirmąsias Šv. Mišias. Gi Kristaus Atsimainymo šventėje 
rugpiūčio 6 d. didelėmis iškilmėmis buvo pašventintas naujasis 
Lietuvos Pranciškonų šv. Pranciškaus vienuolynas.

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui ir nebegalint jų su
talpinti nedideliame 12-kos kambabrių vienuolyne Mount St. 
Francis, Greene. Me., buvo pirkti didžiuliai W. Campbell namai 
Kennebunk Port. Me.. kur buvo įkurtas Šv. Antano vienuolynas, 
kuris laiko bėgyje taps sv. ANTANO ŠVENTOVE. NAUJA 
PRANCIŠKONŲ KRETINGA

♦ ♦ *

Tat, ar nenuostabūs Dievo keliai? Tas, kas prieš septynius 
metus daugeliui atrodė neįmanoma, įvyko. Kas daugeliui žadino 
šypsnį, dabar kėlė nusistebėjimą. Iš tikro. “Nesuprantami Jo 
teismai ir nesusekami Jo keliai”.

Sv. Mato šventėje, rugsėjo 21 d. 1947 m., laikydamas pir
mąsias Sv. Mišias naujame vienuolyne Kennebunk Port. Me.. 
dėkojau Dievui ir Šv. Antanui už didžią mums. Lietuvos Pranciš
konams. suteiktą malonę — naująjį centrinį vienuolyną Dėkojau 
Dievui už visas kančias, kliūtis ir nemigos naktis. Tik šių įvairių 
bandymų ir kančių dėka Lietuvos Pranciškonams nušvito švie
sesnes ateities rytojus. Tai jautė visi Pranciškonai, tai jautė visi 
svečiai gražioje Sv. Antano koplyčioje giedodami pakelta nuo
taika padėkos giesmę TE DEUM LAUDAMUS...

darbininkas

Teigiamos Mūsų Tautos Būdo Ypatybės
Nereikia čia ieškoti pa
vyzdžių nei “žiloje seno
vėje”. Paimkime tik šito 
karo ir po jo laikotarpį. 
Mums nonoms nenoroms 
teko glaustis prie vakarų 
kaimyno, nors jo vado* 

Į vau ją sluoksniai taip pat 
buvo suplanavę mūsų že
mės parceliaciją, o mūsų 
žmonių lėtą išnaikinimą. 
Šitais žiauriais, nežmoniš
kais tikslais buvo persiė
mę galų gale ne vien val
džia, ne vien “naciai”. Va
karų kaimyno obalsis — 
“Drang nach Osten”, se
nai skambėjo mūsų ausy-

v •
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tautos teigia- 
tiek juos 

ir taip im-

slavai kad mūsų 
žydai, mieji bruožai 
ir tt., buvo paveikę 
stoja ponavo, kad jie norėjo 
bruo-1“pagerinti” savo rasę mus 

į ištirpindami ir susilieda- 
kas nuostabiausia, :mi su mumis. Ir drįstu 
pirmiausia duria j. manyti, kad tai būtų išė- 

‘ ‘ "-----i “sveikatą”. An-

Lietuva Rytprūsiai 
kvalifi-

Apie mūsų žmonių silp
numus bei ydas parašoma 
dažnai ir daug. Aišku, sa
vo ydas pažinti ir jų kra
tytis labai reikia. Tačiau 
būtų vienpusiška ir saky
čiau net nepedagogiška 
vien tik neigiamumus į- 
žiūrėti, juos rankioti, dėl 
jų aimanuoti ir skųstis. 
Aš mėginsiu paieškoti ir 
teigiamybių, jas iškelti ir 
jomis pasigėrėti. Tautą 
nuo tautos skiria ne vien 
pavadinimas. bet visas 
rinkinys (kompleksas) 
tiek gerų tiek blogų jos 
būdo pusių. Nekartą mes 
skaitėme tautų istorijoje se. Taigi, atsidūrę pas ši- 
apie švarias tautas, jų gy- tą kaimyną negi galėjome 
venimą, būdą, ypatingus laukti kurių nors privile- 
to būdo bruožus, taip kad gijų, arba lengvatų. Ta- 
išgirdus vien jau tautos čiau tenka konstatuoti, 
vardą, — rusai, 
(maskoliai, lenkai) 
čigonai, vokiečiai 
tuojau prieš akis 
vaizdingi tų tautų 
žai.

Ir 
kad 
mūsų sąmonę ir oasąmo-Jj§ jiems į 
nę kaip tik neigiamieji• tai, germanai absorbuoda- 
bruožai. Tuoj mes prisi-; mi mūsų^ gerti — prūsus 
mename vienų tamsumą,‘ar neišlošė? Ar mūsų Ma- 
nekultūringumą, netvar- žoji Lietuva 1-1
kingumą, stoką ryžtingu- nedominavo savo 
mo, klastingumą, veid- kacijomis bei įtaka visoje 
mainiavimą; kitų nuolati-! Vokietijoje? O kiek mes 
nį girtuokliavimą, lytiniI davėme gabių žmonių ki- 
nesusivaldymą, per tai iš- toms tautoms? 
sigimimą, o tik vėliau!
blikstelia ir teigiamos Pasakyk, mergužėle 
prošvaistėlės, — kaip. -----------
“gera širdis”, vaišingu-j Pasakyk, mergužėle, 
mas, darbštumas, punktu-! Ar tu mane myli? 
alumas. žodžio laikymą-! Kiek jau kartų tavęs klausiu, 
sis, pamaldumas, savi- O dar tu vis tyli, 
tvarda, išprusimas, kul-, Pasakykinevarginkl 
tūringumas ir pan. tRegi baigiu džiūti

Tas pats yra ir su mu- Kurią dien’ nematau tavęs, 
mis. Taip svetimtaučiai ir|Tikrai reik pražūti. 
mus greit apibudina ir į-i 
vertina. Ir kaip tik sveti- Ir la’min?as- ^a‘P laimingas, 
miems greičiau metas į a- Kas gal apsakyti, 
kis mūsų būdo bruožai, i Kurioj dienoj savo meilę 
kiek teigiami tiek neigia- Gallu pamatyti.
mi, negu mums. Mes lyg TOS valandos nemainyčiau 
ir apsipratę su savais.!Ant turtų didžiausių. 
Mes greičiau linkę perde- Kada imdams už rankelių 
ti mūsų neigiamybes ir savo meilę klausiu: 
jas visuomet prikišdami,! , ,
dažnai net gera valia, ba. | Ar tu sveika, ar tu hnksma. 
dome j akis, “atveriameIMano an«ele11- 
savo žaizdas“ ir rodome Ar ne,lgu ta” ** manęs' 
pasauliui, kokios jos yrajTu raano kvietkeli' 
biaurios, pūliuojančios. Oi. kaip pasiilgau, 
sunkiai pagydomos. O Baltoji gulbele, 
kaip yra svarbu pažinti Į Seniai, seniai jau skambėjo 
savo ir savo tautos būda.Tarp mūsų dainelė.
Kaip svarbu ugdyti to bū-1 skaroba skamba
do teigiamus apsireiški- _ °. ... ■ ■ .Tarp musų daineles...mus ir kratytis neigiamy-i . . ., . J ® . . >Ir kam linksma man dainuotibių. Jeigu svarbu teigia-.~ xi- ' Prie savo mergeles.mos ypatybes santykiuo-.
se su savais, tai kur kas Oi tu, meile širdies mano 
jos svarbesnės, net būti- Ir turte ant svieto.
nos, susidūrus SU sveti- Pasakyk, ar širdy tavo 
mais. Ypač nelaimės, ka- Bus dėl manęs vietos? 
tastrofos (karo) metu. A. Vienažindys.

Garsioji šiomis dienomis iškelta komunistų 
šnipinėjimo šioje šalyje investogacija apie kurios 
platų veikimą liudija Elizabeth Bentley (sėdi vi
dury), kurios parodymus patvirtino ir Louis Bu- 
denz, buvęs komunistų laikraščio Daily Worker 
redaktorius.

<' * X
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ŽODŽIO LAIKYMAS
Viena iš svarbesniųjų 

mūsų tautos teigiamų bū
do savybių, mano many
mu, bus žodžio laikymas. 
Tai mes galime konsta
tuoti gražioje, didingoje 
mūsų praeities istorijoje, 
trumpoje, bet nuostabioje 
atsikūrimo istorijoje ir 
šio pastarojo karo metu.

Pas lietuvį — pasakyta, 
tai reiškia vis vien kaip iri 
jau padaryta. Kas nutar
ta ir susitarta, tas ištęsi
ma kad ir kažin kiek kaš
tuotų. Ištęsima kad ir gy
vybei pavojus grėstų.

Aš nežinau tokių atsiti
kimų, kad lietuvių tauta 
savo vadų asmenyje pa
dariusi bet kurią sutartį 
negarbingai ją sulaužytų. 
Priešingai, mūsų tautos 
kaimynai tokių sutarčių 
laužymo, tokio žodžio ne
laikymo yra tiek ir tiek 
padarę. Tokių negarbin
gų, veidmainingų bei klas
tingų žygių mūsų kaimy
nuose daug galėčiau pri
skaičiuoti. Jau nesigilinę' 
į tolimą mūsų praeitį, im
kime tik pastarųjų dienų 
faktus.

Imkime Suvalkų sutartį 
su lenkais. Imkime visas 
“draugingumo” bei ne
puolimo sutartis su vokie
čiais bei rusais. Kuo jos 
visos baigėsi? Bet tūlas 
gal pasakys, kad čia “va
dai”, o ne tautos kaltos; 
kad tik naciai ir komunis
tai duotą žodį laužo, o vo
kiečių tauta, arba masko
liai taip būtų nepadarę. 
Deja, neturime nei ma
žiausio pagrindo tokiam 
teigimui. Negali būti tei
singos ir garbingos tau
tos su niekingais jos va
dais. Jeigu tie vadai ir 
prieš tautos valią pasi
šautų savo tautai vado
vauti, visvien tauta bus 
atsakominga, jeigu koks 
niekšas uzurpuos jos va
lią ir jos vardu darys ne- . 
garbingus žygius. Kokia iria, nesididžiuoja, bet tik 
tauta, i 
Ilr priešingai: kokie vadai, persausai) 
tokie ir vedamieji. Paga- jau padariau! Arba: 
liau net ir tokių sampro- padaryta!... ---- -

• tavimų negalėtumėm tai
kyti maskoliams: juk ar 
ne toji pati bolševikų par
tija 1929 metais sudarė 
su Lietuva taikos sutartį? 
Ir ar ne toji pati partija 
(veik tie patys žmonės!) 
tą pačią sutartį jau 1940 
metais veidmainingai su
laužė?

Taigi, kiek vadai atsa- 
komingi už savo 
mus, tiek tautos atsako- 
mingos už savo 
Klastinga, veidmaininga 
ir negarbinga tauta gėrisi 
savo klastingais ir veid
mainingais vadais.

Klasta, veidmainystė bei! tingesniais” tvariniais, 
žodžio nelaikymas tokiai; O jeigu mes čia imtume 
tautai yra kasdienybė. Ir . skaičiuoti mūsų tautos 
visai priešingai yra, kuo-į dorumų įrodymus, tai 
met didžioji dauguma tau- tektų ne vieną knygą pa- 
tos bendruomenės žodžio įrašyti. Tik prisiminkime 
laikosi, kuomet susidariu-įmūsų liaudies dainas bei 
si šio klausimo viešoji o-'pasakas. Kaip kukliai, 

kaip švelniai, kaip droviai 
ten, atvaizduojami tokie 
“rizikingi” santykiai, kaip 
“bernelio ir mergelės”. 
Niekur nerasite ten ne
švankaus, ciniško išsireiš
kimo, nors būtų kalbama 
apie “kūno meilę”, apie 
tos “meilės” tragiškiau
sias pasėkas, — vainikėlio 
netekimą ir tt.

Palyginkite čia taip 
maskolių mėgiamą dainą: 
“tri derevni, dva sela, vo- 
sem dievok, adin ja...”

Prieš kurį laiką Pacifiko vandenyne įvyko ka
riški slapti ginklų bandymai, kur buvo paleistas 
išbandymui U.S-S. Nevada. Jis neatlaikė bandy
mo rezultatų ir štai grimzdą į 15,000 vandens gi
lumą.

Tąi ir grąžins. Gali juo kaimiai, astuonios mergos 
pasitikėti. Jei mokinys o aš vienas...) 
pasiskolins iš draugo kny-į ......................... - -
gą tai atlikus reikalui ją 
grąžins nesuplėšytą. i

Imkime šeimos gyveni
mą: ar vaikinas tardamas 
mergaitei — aš tave ylių 
ir norėčiau turėti savo 
žmona, neduoda jai žodžio 
ir to žodžio neištęsi? Ar
ba abudu stodami prieš 
Dievo altorių, neduoda 
viens kitam amžinos išti
kimybės žodžio, ir to pa
žado neištęsi? Ištęsi, dėl
to, kad jie yra lietuviai/ 
garbingos tautos nariai.
KUKLUMAS,

SANTŪRUMAS,

I Kaip liaudis išlaikė do
rovingumo, kuklumo lini- 

.jas savo sukurtuose raš- 
“ i tuose išdrožinė jamuose
piešiniuose, taip ir iš jos 
kilę rašytojai bei meni
ninkai tos pačios linijos 
laikosi ir savo kūriniuose. 
Grasios, rėkiančios nuo
gybės, demonstruojančios 
vien tik ‘lyties požymius’, 
kad bent tuo būdu “užtu
šuoti” savo kūrinių “men
kystę” mūsuose veik ne
pasitaiko. Mūsų tautai 
grožio idealas yra ne Ve
nera, bet Mergelė Marija. 
• Viskas turi būti su saiku 

DROVUMAS ir viskas savo vietoje.
Dar trys mūsų tautos; 

būdo teigimos savybės.1 
Jos dalinai viena kitai pa
našios, dalinai viena kitą 
papildančios.

Lietuvis, atlikęs jam pa-, 
vestą užduotį, tuo nesigi-

Taip pat pažvelgę į mū
sų žmonių rūbus įvairias 
“madas” taip pat turėsi- 

,me pripažinti, kad mūsų 
tauta (liaudis kaimas) il
giausiai nepasidavė ‘dras
tiškoms’ madoms, kurias 

i dėlei taip 
konstatuoja- mė$sta vadinti ‘Pary- Konstatuoja. žiaug, «Berlyno> ir kitais 
Jis netrinti- f’581®1.5. d»"gs'

f__X_ ««--------------- X—X------------------------ .

vuvja vioaiu į/aoauiiui ------ ’ ” . » .

štai kaip aš padariau! Ar ”°^782,^^*al 
jūs taip sugebėtumėt?! j"
' Atskilus nuo tautos ka

mieno bajorų bei didikų 
luomui ir nuėjus jam len
kų šunkeliais, 
tum apsivalė, 
lytesnė; liko artojų bei 
darbininkų tauta. Iš jų ei
lių išaugę inteligentai pa
siliko tokie pat ir jų tėvai 
kuklūs, santūrūs.

Ir jie, kaip sakoma “ne
liečia nosies” prieš pilka- 
sermėgius, jie neįsivaiz-

xxvn.ia 11 uvoiuiu^iuv ja, mvv vin. _ __ nrlno

tokie ir jos vadai, kukliai, sausai (gal kiek P pPaS

tuoja visam pasauliui - Mūsų tautiečiai (net
namie gamintais, namie 
siūtais rūbais, kurie bū
davo paprasti, kuklūs ir 
dorovingi. Prieš 50 metų 
kad mūsų moterys (o ką 
ir kalbėti apie mergeles?) 
rodytų savo plikas blauz
das, pliką kaklą arba krū
tinę, sriukintų savo gra
žias kasas! — nesulauki- 

(mas! Su nukrikščionėji- 
’mu pasaulio kartu eina jo 
ir doros smukimas. Su do
ros smukimu kartu žy- 

duoj savęs kažin kokiais SIU°Ja... begėdyste lyties 
“kilnesniais” arba "ver- ,Pąbrez>mas, kruvinai da-

■zytos lupos ir nagai, do
rumo atrofija bei kuklu- 

įmo išnykimas.
Bendrai imant visa ši

tai mūsų tautos charakte
riui yra priešinga, grasu, 
neskoninga. Dargi keiks- 

' mažodžiuose mūsų tauta 
yra dorovinga, jeigu taip 

, būtų galima išsireikšti, 
i Jau nei nelyginkit su mas
kolių keiksmu, kur jie 

i kiekvieno sakinio gale sa- 
įvo motinas “pagarbina”. 

K. K. L
(Iš “Mūsų Lietuva”)

tauta tar- 
liko viena-

veiks-

vadus.

pinija neleidžia atski
riems individams nukryp
ti iš bendros linijos; tuo
met netik draugai, bet iri 
priešai turi pripažinti tą! 
teigiamą savybę.

žodžio laikymas kaip: 
matėme yra svarbus tau-i 
tos ir valstybės viešame' 
gyvenime. Bet nei kiek jis 
nėra menkesnis ir priva
čiame, kasdieniniame gy-' 
venime. Jeigu bičiulis pa
sako bičiuliui: paskolink, 
brolau, man pinigų, ryt 
poryt aš tau grąžinsiu.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
įvyks tuojau po AL- 

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

(Try kaimai, du bažnyt- go, III.

i
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Antradienis. Rugp. 17 3., 1948

Svarbios mokslininkų pastabos 
apie sveikatų

- Kas trumpina žmogaus amžių. 
Smegenų ir nervų sveikata. - Reikš
mingas Dr. Forel atradimas. - Kodėl 
Edisonas negėre vyno. - Keliautojų 
Nanseno ir Livingstono patyrimai. - 
Alkoholio įtaka į dirbančius ir žy
giuojančius.

i
Jei sovietai užgrobtų Europą...?

GERIMAS IR 
MIRTINGUMAS

— Alkoholis, gėrimas 
vienas žmonijai daug dau
giau žalos padarė, kaip 
karas, badas ir cholera, 
sudėjus draugėn, — yra 
teisingai pasakęs Glads-į 
tone* x

Visų pirma, 
kenkia paties _ _____
sveikatai. Prof. Dr. T. • Susilaikymas nuo gėrimo 

. Toth savo veikale “Būkite į^į 21 metų ---------- 1
blaivūs” skelbia __--
kos lentelę, sudarytą ap- £įai. 
draudos bendrovių, iš kur 
matyti, kad tarp žmonių, 
Lrtinįmo santykis 
vo: negeriančių mirė 74%, 1 
o geriančių mirė tuo pa-į 
čiu laiku 93%. Taigi, ai-• 
koholį vartojančių žmo
nių mirtingumas žymiai i 
didesnis. Kiek daug auto
mobilio ir kitų nelaimių 
atsitinka per gėrimą, kiek 
ginčų šeimose, kiek nusi
kaltimų, kiek nuodėmių 
padaroma girtame stovy
je. .
MOTERIS, KURI DAUG 

GERE
Kaip didelė našta alko

holis yra visuomenei. f 
kime vieną pavyzdį: mok- sutrikimus, ypač smege- 
slininkai ištyrė likimą nų padėtį, aš įsitikinau, 
vienos moters, pavarde kad bet kokių alkoholi- 
Ada Jurke. Ji buvo girnų- nių gėrimų vartojimas, 
si 1740 metais. Gyvenimą kaip vyno, alaus, net ir 
ji praleido girtaudama, silpnesnių, yra žalingas, 
Jos ainių (vaikų, anūkų nes bandymais, eksperi- 
ir tt.) skaičius pasiekė mentais yra nustatyta, 
834. Iš jų 142 buvo elge- kad alkoholis atakuoja 
tos, 64 gyveno iš kitų pa- smegenų audinius ir nei- 
šalpos, 181 moteris buvo giamai veikia į jų veiki- 
blogo elgesio, 76 buvo mą. Jaunystės metu, kada 
bausti už nusikaltimus, 7 smegenys vystosi, ta 
už žmogžudystę. Per 75 kenksmingoji įtaka yra 
metus ta alkoholikų šei- dar stipresnė. Viskas, kas 
ma visuomenei kaštavo a- sukliudo 
pie 75 milijonus frankų.
— Pusė kalėjimų ir prie- kia jų

PATARIMAS JAU
NIEMS ORGANIZMAMS

Alkoholis mažųjų kūną 
pradeda ėsti dar prieš gi
mimą, jei motina yra ge
rianti. Visi 
ir alkoholio 

! kenksmingi 
organizmui.

nuodai, taigi 
nuodai, yra 

augančiam 
i V.& kol žmogaus

alkoholis tūno vystymasis nėra užsi 
geriančio, baigęs, maždaug iki ĮS-^ŽO.

į

ypatingai
statisti- j naudingas žmogaus atei-

Šunų mėgėjai, kurie turi 
mažą šunelį ir nenori, kad 

, duoda 
jam nuolat alkoholio, ir 
šunelio augimas sustabdo- 

I mas. Alkoholis panašiai 
veikia į kiekvieną gyvą, 
augantį organizmą.

GĖRIMO |TAKA Į NER
VUS IR SMEGENIS

J Labai įdomus yra gar
saus Zuericho (Šveicari
joje) neurologo Dr. Fozel 
pareiškimas:

į — Po mediciniškų ir 
' mokslinių bandymų, tyri- 
inėjimų, kuriuos aš dariau 

__ metų metais stebėdamas 
Im- nervų augimą, veikimą ir

i

jaunų smegenų 
vystymąsi, nevien paken- 
' ‘ į esamai padėčiai, 

glaudų galėtų būti uždą- bet paraližuoja jų išsivys- 
ryta, jeigu pasisektų iš tymą ateityje, ir dėlto su- 
pasaulio ištremti neblai- kliudo tobulėjimą jausmų, 
vumą, — 
T. Toth.

skelbia prof. Dr., valios, vystymąsi morali- 
»nių ir estetinių galių”.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris }Ta 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 įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

Amerikos Yankiai Vokietijoje išbando savo 75 - mm. kanuoles. Ar 
tie manevrai ryšyj su Berlyne vykstančia krize, nepasakoma.

Sunku gyventi
Sunku gyventi žmogui ant svieto; 
Iš visur vargai, nelaimės spaudžia, 
Nuo nuliūdimo, skaudaus ir kieto, 
Tulže apkarto gražiausios dienos.

Lapus nuo medžio rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai į šalį, 
Kaip daužo žmogų skausmas užėjęs. 
Nuo kurio vietos rasti negali.

Lopšy mes verkiam, saulę išvydę; 
Verkiame meilės pančius pažinę; 
Verkiam nuo tiesaus kelio nuklydę; 
Verkiame karstą sau prisiminę.

Veltui, nugręžęs akis atgalio, 
Tarp atminimų ieškai ramumo: 
Nieks nuraminti tavęs negali, 
Nė išmatuoti širdies gilumo.

•

O Dieve didis ir Tėve brangus! 
Pastiprink žmogų silpną ir menką, — 
Taip sutvarkytą, kad vien tik dangaus 
Jo begaliniams norams užtenka.

Maironis nė yra netik priešinga fi
ziologijos dėsniams, bet

Pradžia 3-čiame pusi, 
reaguojant į komunistinį 
Europos užpuolimą:

1) ekonominis susivar
žymas Amerikoje,

2) apsaugos bazių At
lante sudarymas,

3) Šiaurės Afrikos ir 
Viduržemio jūros srities 
užėmimas ir

4) antikomunistinio pa
sipriešinimo Europoje rė
mimas...

Skaitytojas neturės sun
kumo pridėti dar ir penk
tąjį dalyką: karo su so
vietų Rusija pavojų.

Ar visi tie “žingsniai” 
vestų į karą? Vien iš eks
pertų į tai atsakė: “Labai 

į galima, bet tai yra rizika,

loši- 
yra 
ver-

(220,

bai brangi. Ji gali, paga
liau, ir nepasisekti. Tai y- 
ra tarsi lošimas, bet 
mas, jei ekspertai 
nors iš dalies teisūs, 
tas rizikos.

Pagal “S. E. Post”
Nr. 25) spaudai paruošė M.

Taip galvoja ir rašo a- 
merikiečių strategai, bet 
ar jie tikrai tiki, kad šioji 
ginkluota taika, šioji ne
teisingiausia visos žmoni
jos istorijoje taika, apga
vusį visus — draugus ir 
priešus — gali duoti am
žinąją taiką, kai milijonai 
žmonių yra išduoti di- 
džiausiems pasaulio engė
jams, svajojantiems apie 
į viso pasaulio užgrobimą, 
■ kada jų slaptųjų ginklų 
kalvės dunda nuo nepa- 

. . liaujamo mašinų ūžesio,
atomine bomba ar be Joskada kiekviena diena di- 
— negali būti engvaipn-.dina jų tankų lėktuvų, 

į bombonešių skaičių, kada 
artėja diena, kada Ameri
kos Geigerio aparatai už
fiksuos atominės bombos 
bandymo sprogimą kaž
kur begalinės Sibiro ste
pėse... ? M.

(Žiburiai)

44*1

ti

taipgi pasmerkta patyri- ;kuri mes turėtume prisi? 
mo. Gėrimas neduoda or- įmĮį”
ganizmui nei maisto nei 2inomaj karo rfrika-su 
energijos, piaejus laikl- homha ar ho ins
nam suerzinimui žmogus 
jaučiasi dar labiau išsisė-
męs .

ANGLŲ GYDYTOJO 
BANDYMAS

Vienas anglų gydytojas 
padarė tokį bandymą: pa
dalino darbininkus į dvi 
grupi. Vienai davė gerti 
alaus, kitai ne. Vakare, 
tie, kurie gėrė alų buvo 
atsilikę darbe. Vėliau ji
sai pakeitė: pirmąjai gru
pei nedavė nieko gerti, o 
antrąjai davė alaus, 
bar antroji grupė, 
buvo gėrusi, atsiliko 
be.

ŽYGYJE

APIE VAIKŲ GABUMUS
Buvo padaryti bandy

mai su vaikais ir buvo su
sekta, kad vaikai, ku
riems kasdieną duodama 
nors ir mažas kiekis alko
holio, darosi paniurę, ne- 
pastabūs ir nervingi; jų 
atmintis silpnėja, jų su
gebėjimai darėsi menkes
ni už tų draugų, kurie ne
gėrė.

Dėlto garsusis rašytojas 
Šekspyras rašė:
— Nemato moji vyno 

dvasia, jei tau dar nėra 
duotas vardas, tu nusipel
nai gauti pavadinimą — 
demonas (piktoji dva
sia)”.

Svaigindamiesi alkoho
liu žmonės silpnina savo 
protinį šviežumą ir pajė
gumą. Edisonas kartą pa
sakė:
— Klausiate, kodėl aš 

negeriu vyno? — Ogi dėl 
to, kad aš turiu kitų už
davinių savo protui, kaip 
jį apsvaiginti”.

To didžiojo išradėjo žo
džiai verti dėmesio.

Garsusis gamtininkas 
Helmholtzas buvo tos 
nuomonės, kad ir mažiau
sios alkoholio dozės ištre
mia iš galvos didžiąsias 
idėjas.

ALKOHOLIS IR 
DARBINGUMAS

Kartą buvo padaryti 
bandymai: žmonės pa
skirstyti į dvi grupi. Vie
niems buvo duota alkoho
linių gėrimų, kitiems ne. 
Po to jiems davė įvairius 
darbus: atlikti sudėties 
veiksmus aritmetikoje, 
rašyti mašynėle ir t.t. Pa
sirodė, kad išgėrusiųjų 
pajėgumas iš pradžių 
trumpam laikui lyg paki
lo, tačiau po kokios va
landos jie jau ėmė rodyti 
pervargimo žymes. Nei
giamoji gėrimo įtaka bu
vo jaučiama net po kele- kalauja panašių išorinių 
tos valandų.

KURIEMS GERIAU 
SEKASI MOKSLAS

Mokyklose buvo tyrinė
jami, geriantieji ir nege
riantieji moksleiviai. Iš 
75 įpratusių gerti moks
leivių tik 14,7% turėjo la
bai gerus pažymius, 40% 
gerus, o 45,8% patenkina
mus. Iš 1262, kurie tik 
kartkartėmis išgeria, la
bai gerus pažymius turė
jo 23,6%, gerus 52%, pa
tenkinamus 23,4%. Iš 453 
visai negeriančiųjų — la
bai gerus pažymius turė
jo 34,6%, gerus 48,5% ir 
patenkinamus 16. Tie duo
menys aiškiai rodo, kaip 
blogos įtakos alkoholis 
turi į jaunuomenės moks
linį pažangumą.

KELIAUTOJŲ ŽODIS
Didieji sportininkai, pa

prastai, nerūko ir negeria. 
Garsūs tyrinėtojai, ke
liautojai, kad galėtų pa
kelti neįtikėtiną nuovar
gį tolimose šalyse, kelio
nėse, nevartojo alkoho
lio. Tokiais abstinentais 
buvo Nansenas, Livings- 
tonas, Emin Paša, Sven 
Hedm. Livingstonas apie 
savo patyrimą atsiliepė:
— Daugiau kaip per 20 

metų, aš visiškai neėmiau 
į bumą alkoholio. Mano 
supratimu, kiekvienas, 
kurs susilaiko nuo alko
holinių gėrimų,
stengia atlikti sunkiau
sius darbus ir nugalėti di
džiausias kliūtis”.

APIE GĖRIMĄ IR 
ENERGIJĄ

Labai suprantama. Juk 
alkoholis organizmui nau
ju jėgų nepriduoda. Tai 
tik savotiškas botagas. 
Bet argi jis žmogui reika
lingas? Paklausykime, ką 
sako Nansenas:
— Kaikas tiki, kad kaip 

kūnas, taip ir dvasia rei-

geriau j-

akstinų. Tačiau ta nuomo-

simama. Vienok, jei Euro
pa kristų, ką jei milžiniš
ka antiamerikinė sąjunga 
Europoje susikurtų, ką 
kitą mes galėtume dary
ti?

Naujoji kominterno są-, 
junga, davus jai pakanka
mai laiko pasirengti, ap
siginkluoti ir suorgani- j 
zuoti milžinišką Europos 
ir Rusijos žmonių masę,' 
būtų daug stipresnė už; 
Ameriką bei jos sąjungi
ninkus. Toje pasaulio ga
lybių nebelygsvaroje — 

i kaip tai jau istorija pa-į 
tvirtino — glūdi karo sė
kla.

I

į

Da- 
kuri 
dar-

GRAŽIOS IR VERTINGOS
KNYGOS

Nusišysok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

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

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina SI.00.1908 metais buvo dary- . .. .

tas bandymas, kas geriau ?“ ankscia“ nupieštas
ištvers iygyje. Vienai'^ --------- -
grupei buvo duota alko-ls*Pnas- rveiKia, tačiau,fbalti celuloidiniai viršeliai. Kai- 
0 * viono nnaalrvri   čia airi— .— _ _

I Maldų Rinkinėlis.
vieną pasakyti — šis slo- 

jgutis niekad neturi tapti i 
kilometrų. IS tų kurie bu-!rea1^’. Jei USA laiku ir, 
vo gėrę, tik 45,8% pasie-s 
kė tikslą, gi iš negėrusiųl 
— net 91,7%.

holinių gėrimų, kitai ne. 
Reikėjo nužygiuoti 100 į

na — $1.50.

_ -... . (sprendžiamai veiks. švč. P Marijos ApsireK-
■ I kimai Liurde

Mes galime atstatyti Parašė vysk. Petras Būčys. M.
• Vakarų Europos ekonomi-,L C. "Darbininko” leidinys, 

Nėra abejonės, kad ai- Į nį ir politinį pastovumą.' 1943 m. 510 pusi.
koholis yra žalingas žmo- • Sveikoje Europoje komin- j Daug kas girdėjo apie Liurdą 
gaus būdui ir jo sveika-, terno jėga išnyks, nes ko- ir jame įvykstančius stebuklus, 
tai. Teisingai priežodis; munizmas žengia kartu su1“* ~
skelbia: {skurdu, badu ir chaosu.
— Žmonės savaime ne- ’Gyvybinga Vakarų Euro- 

miršta, jie patys savo gy-;pa taptų trečiąja jėga 
vybę atima. tarp USA ir Sovietų Są-

Dr. J. Prauskis. jungos.

SU DAINA

Keliaujam su daina. 
Jaunystė lydi mus! 
Daina laukeliais eina. 
Jos aidas nuostabus.
Dainuok, linksma jaunyste, 
Dainuok, dainuok, dainuok! 
Gyvenimas negrįžta, 
Žinok, žinok, žinok.

Tai kas. kad pilkos dienos 
Be laisvės, be kelių — 
Jaunyste, mano miela, 
O kaip tave myliu!

Dainuok...
Šiauriniai vėjai pūtė. 
Nelinksmino drugiai — 
Brolau, graži sesute, 
Duok ranką, eik drauge.

Dainuok ir t.t. 
Dabar nutilo vėjai — 
Pavasaris gražus. 
Mūs viltys, mūs idėjos 
Per amžius nepražus

Dainuok ir t.t. 
Pakilkime į saulę 
Su sakalo sparnais — 
Atnaujinkim pasaulį 
Naujais jaunų darbais.

Dainuok ir t.t.

1 1 
l

Tačiau nieko nėra tikro 
šiame pasaulyje. 7.^;^- 
sios jėgos — europinės, —

u ------------------------

1 tikra taikos garantija, 
■ vienok ji padarytų karą 
j jei ne negalimą, tai bent 
■ne visai galimą. Čia ir 
glūdi dabartinės USA po
litikos idėja. Ji gali pa
reikalauti iš Jungtinių A- 
merikos Valstybių ir jos 
piliečių daugelio pasiau
kojimų, ji gali būti ir la-

K. Bradūnas egzistencija dar nebūtų

bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa- 

Trečio- veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai, 
trecią laidą. Kaina §3.50.

į

I

BE

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

Šv. Ambroziejus.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

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

“Darbininkas”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį ‘DARBININKĄ”.

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

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

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadivay, So. Boston 27, Mass.
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Dšfeps Jšhkj ifefeyžiiBte V.emiolyno Seseliy Komi- 
tetas beėi rsianęss, kad Būtu Sėkmingas
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SUVAŽIAVIMAS - PIKNIKAS
Nu- p-nia K. Namaksienė, p-nia 

Brock- Gailienė, p-nia Zaletsklenė.
P-nia

Peie’tą savaitę Jėzaus 
kry ž.ucto rezidencijoj 
tone įvyko gausus to vienuoly
no prietclių susirinkimas, kuris na Chestnut, pirm., p. Marga- 

reta Mazgelienė, Ona Norkiūtė, 
Valerija Kavaliauskas. Jusefi- 
na Juzėnas. Agnės Motekaitis. 
Florence Tamulevičiūtė. Mar- 
jorie Milutis. Margaret Mate- 
june. Albina Thomas, Elizabeth 
Belkus. Emilia Oksas. Amelia 
Yarmalavičiūtė. Josephine Lo-

Tikietų komisija

A.

suorganizavo v eikimo skaitlin
gą komisiją ir galutinai nusta
tė iš įvairių atskirų nutarimų 
tai diena* puikią programą.

Kaip jau yra žinoma iš pra-į 
eitą kelių metų J. E. Arkivys
kupo Richard J. Cushing, D.D.,, 

didelio i
įsikūrus la. Ann Thomas. Lena Matulis, 
Seselių Dolores Couble, Nellie Kašėta,

-

DARBINI N RAS
"Tik mintimi paremtas darbas yra našus, 

tik darbu paremta mintis yra sveiku".

6

pareikšto lietuviams 
nuoširdumo o ypač 
Jėzaus Nukryžiuoto 
v ienuolynui Brocktone. Jo Eks- p-nia Nellie McCarthv, Caroli- 
celencija ir šiais metais nuošir- ne Poskus. p-nia Agnės Barrv. 
ožiai užgyrė to vienuolyno rū- Elaine Pekarski.
rnimą ir nežiūrint to. kad Jis 
su maldininkai išvyko į Euro
pą, bet sutiko maldose ir širdy
je būti šio didingo lietuvių SU
VAŽIAVIMO - Pikniko garbės 
pirmininku. rakauskas. Jonas

Mus džiugina ir visi lietuviai Albert Pašakamis, 
yra didžiai dėkingi J. E. Arki- šakamis. Adomas 
vyskupui, kad jis nevienkarti- nis Tamulevičius, 
niu parėmimu užgiria lietuvių Vaišių komisija — p-nia 
labdaringas pastangas, bet Jis na Walouke, p-nia Bertha Moy- 
nuolatiniai pasižadėjo remti pa- nihan. p-lė Ann Yakavonis, po- 
likdamas Jėzaus 
Seselių Rėmėjų 
Les pirmininku.

Šiam didingam darbui parom- f 
t i ir jam vadovauti gar bės pir
mininkais apsiėmė būti — Kun. 
Pranciškus W.
i v. Roko par. klebonas ir kun. Jessie Petrošienė, 
Jonas 
molyno ka{melionas.

Turint minty didelį dienos 
darbą komitetas pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirminin
kas Bronius P. Bartkevičius; 
vice-pirmininkės — p p. Eva 
Budreskienė ir Louise Mašid- 
lauskienė; raštininkė — p-lė 
Julia Yakavonytė.

Patarėja komisiją sudaro — 
Prel. Dr. K. Urbonavičius, kun. 
Pr. M. Juras, kun. Pr. Vir- 
mausk’s. kun. Pr. Juškaitis. 
kum F. Narbutas, kun. J. Ska- 
landis. kun. J. Vaitekūnas, kun. 
J. Petrauskas, kun. J. Bernato
nis. kun. A. Klimas, kun. Ša
kalys.
Daunis, 
tautas 
Jenkus.

Garsinimų komisija — Jonas 
Kumpa, pirm., kun. Albertas 
Abračinskas. Antanas F. Knei- 
i.ys. Antanas Peldžius ir Stasys 
Grigaravičius.

Priėmimo svečių ir viešnių
1 omisija — p-nia Eva Budres- 

; -nia Louise Mašidiaus- 
p-lė Julia Jakavonytė, p. dam Batakis.
žius. p. M. Tumonis, Programos komisija — Pa-

Dovanų komisija — Kun. Si
meonas Saulenas. pirm.. Petras 
Kubilius. Antanas 
Petras Yuronis, 
ris. Kazys G l igas, 
rakauskas.

i . ..

I

Bukuntas, 
Stasys Balbe- 

Juozas Ba- 
McGinnis, 

Jonas 
Slažas,

DARBO DIENOJE
(LABOR DAY)

Rugsėjo • Sept_6 d„ 1948
Jėzaus NukrikciO Sesenj Viemiolyng 

Thatcher Street, Brockton. Mass. 
suplauks iš visos Naujos Anglijos lietuvių mi
nios užbaigti vasaros - atostogų sezoną ir pra
dėti laikotarpį rimto darbo, kurs didintų šios 
šalies lietuvių ąerbūvį, stiprintų juose lietuvy-Į 

bę, dorą etc. etc.
Bronius P. Bartkevičius,

Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolijos Rėmėjų 
didžiulio suvažiavima
ko pirmininkas. Jis nuoširdžiai 
kviečia visus nuoširdžius letu- 
vius ateit talkon su aukomis ir 
darbu, kad tas suvažavimas 
būtų sėkmingas. Visiems daly
viams užtikrina gražią dienos, 
programą ir kviečia gausiai da

lyvauti sezono baigimo atosto- 
’ gose. Brockton, Mass.

Pa-
Be-

An-

nelė Julia Yakavonytė, p. Bro
nius P. Bartkevičius, p. Ado-' 
mas Boroskas, p. Juozas Lola. i 

į Lėlių ir vežimukų parados 
komisija—p-nia Beatriče Sam- 
sonienė, pirm., p-nia Eva Bud-, 
reskienė, p-nia Louise Mashid-i 

Į lauskienė.
Kviečiame Atsiliepti

Iš praeities žinoma, kad 
zaus Nukryžiuoto Seselių 
nuolija turi nuoširdžių rėmėjų, 
bet kartais nevisi turi progos 
parodyti savo nuoširdumą. Tu-1 
rime garbės pranešti visiems, 
kad šia didingame suvažiavime, 
kuris įvyks rugsėjo - Sept. 6 
(Labor Day), Thatcher St., 
Brockton, Mass., yra puiki pro-'

Nukryžiuoto nia Emily VVallace. p-nia Anna 
Tarybos Gar- Pekarski. p-lė Ann Sabaitis, j 

p-nia Beatriče Daniels. Šios rū-;
. . . pinasi ir Brocktono stalo gra

žiu paruošimu..
Pietų ruošimo komisija — 

Strakauskas, p-nia Stela Norton, pirm., p-nia 
p-nia Eva 

S. švagždys. J. N. S. vie- Kubilienė, p-nia Stacy Kubilie
nė. p-nia Ona Skirmontienė, 
p-nia Sophie Tūbelis, p-nia E- 
va Babulienė, p-nia Ona Ston
kienė. p-nia Justina Kašėtienė, 
p-nia Mary Balberienė. p-lė Ro
zalija Eitavičiūtė, p-nia Ona ga ir labai 
Baublienė, p-nia Ona Gureckie- vykti visus nuoširdžius 
nė, p-nia Elena Liolienė, p-nia jus iš visų kolonijų pavieniai j 
Mary Gužienė, 
Petkienė.

A. Klimas, 
kun. Janiūnas. kun. 
kun. Biekša, kun. Kon- 
ir kun. kapelionas K.

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 m. Liepos - July M 5n.
Connecticut •

Oakville, S. M. Zdarius $.00.
Waterbury, Lietuvai Vaduoti']

S-ga pei’ Dr. M. Colney 25.00. j 
Illinois

Cicero, BALF ar. 14 per
P. Atkočiūnas 112.00.

Masachusetts

Dr.

Utica, Mrs. P. Saulius 5.00. 
New York City, Bronx, Be

nediktas Ramanauskas 2.00.
Brooklyn, 

čiūnas 1.00; 
10.00.

Ii
| Cleveland,

Mrs. Agnės Bal- 
Mrs. Ona Eaniulis

Ohlo
Liet. Tremt. D-ja

East Weymouth, Mrs. Mary per J. P. Nasvytį 25.00; Auš- 
Gailius 5.00. Iros Vartų Kat. Mot. Dr-ja per

‘ Norwood, Mrs. M. Baniulis A. Laučką 167.00.
1.00; BALF nr. 22 — 10.00. *

Michigan
j Ann Arbor, J. Kripas 1.00. 1

Detroit, Šv. Jurgio parapija j

i

Seselių _
rengiamo 10 vai. Dieną prasidės iškilminąomis mišiomis’ 
. Pikni- atvirame ore ir toms iškilmėms pritaikintu 

pamokslu.
Po pamaldų svečiai turės susirasti savo pažįs

tamus, gimines ir kartu su jais apžiūrėti 
įdomią Parodą.

kurią surengti daug pastangų padėjo 
Brocktonas.

Gera orkestrą
maloniai pakutens suvažiavusiųjų klausą. 

Dienos rengėjai rūpinsis patenkinti suva
žiavusių ne tik akis, ausis, bet skonį — ir alkį 
ir troškulį bus kuo patenkinti.

Jėzaus Nukryžiuoto seserys nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius į šį pobūvį. Seserys gaivinasi viltimi, kad lietuvių visuome-j 
nė, kurios labui jos skiria savo gyvenimo dienas į jų kvietimą 
gražiai atsilieps.

per kun. 
153.00.

i

Pennsylvania
Pittsburgh, BALF Va jaus 

Kom-tas 1,000.00.
Scranton, LRK Susiv. 30 kp. 

kleb. J. Oižauską — per Leokadiją Žemaitis 5.00.
Į Reading, Joseph G. Shaulis 
‘20.00.

Bara-
New Jersey 
City, Mrs. S.Jersey 

nauskas 5.00.
New York

Great Neck, Wm.
BALF nr. 20 19.00.

Cuba
Guantanamo Bay, Mr. Jonas 

Sulskas 5.00.
Wolf, BALF SKYRIŲ MOKESČIAI: 

Connecticut
Stamford, BALF nr. 36 — 

89.00.
! lUinois

E. St. Louis, BALF nr. 102 
iš Nevarenų 185-00-

! -----

Vi.,

Jė- 
vie-

JANUKAITIS, Mykolas ir 
Nikodemas, iš Jasiškių, Gelvo
nų vi.

JEJPKINAS, Valerijonas, ir 
Jepkinaitė, Ona, 

, vi., Telšių ap.
| JONIKAS, iš
Mižikų km.

JONUŠAITE,
kaičių km., Telšių ap.

JUODZEVIČIUS, Jonas, iš
Plepiškių km., Leliūnų vi. 

KAMAITYTE, Elena, iš Gais
rių km., Šakių ap.

KASPERAITIENE - Hoza- 
benaitė, Emilija, iš Marčiuki- 
nų km., Marijampolės ap.

KAULINIS, Povilas, iš Jany- 
džių km., Skiemonių vL

KAVALIAUSKAITE - Bur-

DRONSEIKA, Juozas, Kazys!“"“*““”" ' i
,S «r«kl Į ^P’

I KAZAKEVIČIUS, Antanas,'
i iš Pošvenčio km., Prienų vi.
Į KERUTIS, Jonas, iš Bacių 
km., Eržvilko vi., Raseinių ap.

KINDURYS, Juozas, iš Šven
čionių ap.

KIRŠINA, Stanislovas. 
KLIMAS, Juozas ir 

kienė - Klimaitė, iš 
km., Kauno ap.

KLIMAŠAUSKAITE
novič, Ieva, iš Švenčionių ap.,' Pennsylvania
gyv. Buenos Aires, Argentinoj.! Pittston, BALF nr. 44 — 

KLIMAVIČIUS, Antanas. 100.00.
KLIMAVIČIŪTE - Mašnic-

kienė, iš Garliavos vi. 
KLUKAS, 

km., Utenos ap.
KONTAUTAS (broliai Kon- Centras nuoširdžiausiai dėkoja, 

tautai), pusbroliai Emilijai Pa-{Jūsų aukos pagelbsti palaikyti 
škevičiūtė - Grigaliūnienė.

KORSAKAS, Ksaveras, 
Pabaisko vi., Ukmergės ap.

KOŽENIAUSKAITE - Bišie- 
nė, ir vyras Bišys, Juozas, ki
lęs iš Jonavos vi.

KREIČMAR, Juze,
Vladislovo Kreičmaro, 
iš Vilkaviškio.
KUZMICKAS, Jonas,

SESERŲ LABUI POBŪVIO RENGEJAL

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

ABRAITIS, Jonas ir sesuo takių vi., Tauragės ap., ir 
Marija, iš Barsukinės km., Ma- ras Ponelaitis, Jonas, 
rijampolės ap. i DITŠMONAS, Jurgis, iš Var-

AERAITYTE, sesuo Magdės naičių km., Batakių vi., Taura- 
Buivydienės. ' gės ap.

ALBRECHTIENE - Patie-'

vy-

Luokės

Olese, iš Vil-

, Massachusetts
Norwood, BALF nr. 22 6.00.
Worcester, BALF nr. 31 — 

71.00.
Michigan

Detroit, BALF nr. 76 13.00. 
Custer, BALF sk. 81.96.

New York
Great Neck, BALF nr. 20 — 

41.00.

dzilauskienė, Ieva, iš Marijam-

UŽ KALĖDINIUS 
ATVIRUKUS 

Michigan
Freesoil, Rev. J. Alksnis — 

13.00.

pageidaujama, at- gaitė, Ane, iš Naumiesčio vi., ir Stanislovas, iš Babtų vai., i 
rėmė-1 Tauragės ap. Kauno a. Į

____ j, ALEKSANDRAVIČIUS, Po-Į GAURANSKIS, iš Virbalio, 
p-nia Uršulė Ir organizuotai išJ draugijų su vilas, iš Markių km., Varnių v. parap., ir Gauransky, Edward,

asmenėm bei rinktinėm aukom-
Užkandžių komisija—p. Pet- dovanom ir bendra talka ir vie- Skirsnemunės,

pirm., p. Juozas ningu lietuviškumu sudėti į lie-į 
p-lė Julia Čes- tuvišką “bitelių avilį” — vie-i

..............................

ras Kubilius, 
Ba rakauskas. 
nauskaitė, p-lė Julia Malukaitė, nuolijos reikalus iš kur per iš- 
p. Pranas Česnulis, p. Vitoldas tisus metus plauks gražiais 
Motekaitis. p. Albertas Paša- darbais atsidirbimo atsidėkoji- 
karais, p. Jonas Pašakarnis. j mas Bažnyčios ir Tėvynės nau- 

Pasilinksminimų komisija — dai.
Dr. A. F. Budreski, pirm., F. J. j Dėl paruošimo ypatingų stalų 
Kubilius, M. Tumonis, L. Dru- prašome pranešti pirmininkui 
zinskas. E. Chesnul, F. Ches- Broniui Bartkevičiui, 42 Vine 
nul, F. Dūksta, R. Tautkus, E. St., Brockton; telefonas 5974M. 
Tautkus, A. Batakis, T. Pales- 
ki. J. Grigas. A. Slazas, E. Pos
kus. V. Yakavonis.

Ženklų teikimo komisija —
Louis Druzinskas, pirm., Betty 
Augis, John Svagzdys, Michael 
Grigas. Alphonse Pocius, A-

Parados reikalu
Kaip žinoma, iš ankstyves

nių pranešimų, kad tame di
dingame suvažiavime - piknike 
įvyks mažyčių mergyčių — ligi 
8 metukų vežimuku su lėlėmis 
paradas. Kviečiami visi mažy
čiai — mergytės ir vaikynukai. 
Vaikynukai kviečiami su savo 
triračiais. Visi prašomi pasi- 

■ puošti kuo margiausiai. Tai 
mylimų mamyčių rūpestėlis tai 
padarys ir juos gerasis tėvu
kas savo naujae automobilyje 
atveš. Visais to parado reika
lais prašomi kreiptis:----- —
liam Samson, 221 Sawtell Avė. 
Tel. 3471-J.

Vėliau paskelbsime tos dienos 
programą, kuri yra pilna įvai
rių surprizų. Šiandien palieka 
padaryti tik viena intencija — 
padaryti plainus, kad tame di
džiame lietuvių suvažiavime da
lyvavus ir prie jo prisidėjus. 
Taigi, lai būna mūsų visų nuo
širdus pasimatymas Jėzaus 
Nukryžiuoto Seselių vienuoly
no rezidencijoj, rugsėjo 6 d., 
(Labor Day), š. m., Thatcher 
St., Brockton, Mass.

AMBROZAITIS, Antanas, iš gimęs Amerikoje.
— - - Jurbarko vi. ' GENYS, Juozas, iš Šilų km.,
žmona ir vaikai Antanas, Ade- Luokės vi., Telšių ap. 
lė ir Ona. | GERASIMAVIČIUS

AMBROZAITIS,
Tauragės, žmona 
vaikai Eduardas, Genovaitė ir 
Sofija. ;

ANDRUŠKEVIČIUS, Anta
nas, iš Pagraužiu dv., Liubavo 
vi., Marijampolės ap.

BARAVYKIENE - Valašins- 
kaitė, Felicija, iš Ukmergės.

BIŠIENĖ - Koženiauskaitė, 
ir vyras Eišys. Juozas, kilę iš 
Jonavos vi.

BITINAS, Justinas, iš Tin- 
džiulių km., Panemunėlio vi., 
Rokiškio ap.

BRAZAUSKAS, 
brolis, iš Drutunų 
čionių ap.

BRUŽAS, brolis
Plungės vi., Telšių ap.

BUBNELYTE, Ona, gyvenu
si Bartelių km.. Veisėjų vi., gi
musi Amerikoje.

(Raši- 
Juozas, iš mas), Viktoras, gimęs Ameri- 
Kazimiera, koje.

I

I
I

GERULAITIS (Gerulaičiai), 
giminės Jono Gerulaičio nuo 
Alvito ir Bartininkų, Vilkaviš
kio ap.

GERVIATOWSKI, Jozef, 
Lapių vi., Kauno ap.

GINCAUSKAS, Bladas, 
Luokė vi.

GINDRENAS, Juozas ,iš 
nykščių vi., Utenos ap., 
drioniškio km.

GODELYTE, iš Balėnų 
Tirkšlių vi., Mažeikių ap.

GOŠTAUTIENE - Porcikai- 
tė, Teodora, iš Kurklių vi., Uk
mergės ap.

GRACHAUSKAS, Vladas ir 
sesuo Ona, iš Kiškelių km., Sa
lako vi., Zarasų ap.

GRIGALIŪNAS, iš Laitieši- 
jnių km..

iš

iš

A-
An-

i
I

km.,

’tčionių ap.
: Mrs. Wil-I

Justas ir jo 
km., Šven-

Jeronimo, iš

BALF NAŠLAIČIŲ FONDUI 
AUKOS PER 1948 m. BIRŽE

LIO IR LIEPOS MEN.
New Jersey 

BALF
V

Paterson,
100.00.

Cleveland,
48.00.

Ohio
BALF

Mašnic-
Jonučių | Maine

j Lewiston, BALF 
- Ušci- 200.00.

nr. 86 —

nr. 38 —

nr. 41

Michigan
j Scottville, Stanley Gudaitis— 

iš Minieiškiemio 10.00.
Į Visiems aukojusiems BALF

duktė 
kilusio

Juozas
Pašvitinio vi., ir dūk- jr Stasys, iš Šeduvos vi., Pane-

BUBULIS, Gubertas, iš Šven-'tė Emilija.
Į GRIGAS, Baltras, iš Leliūnų

i BUIVYDAS, Antanas, brolis,km., Pagirio vi., Ukmergės ap.'gy 
'Kosto. j GRINYTE, Anelė, duktė A- apskr.

BURDZILAUSKIENE - Ka- domo, iš Ukmergės ap., Pagi- 
valiauskaitė, Ieva, iš Marijam-' rio vi. 
polės ap.

BUVELSKAITES - Gėralai- Motiejus, sūnūs Tamošiaus, 
tienės, Marijos, nuo Alvito ir J HERMANNAITfi, Emma,

I
vėžio ap.

LEVICKIS, Pranas, iš Rum- 
i., Eržvilko vi., Raseinių

• gyvybes Jūsų broliams, se- 
iš sėms, našlaičiams ir seneliams, 

badaujantiems ir ne viltėj gy
venantiems. — Nuo š. m. rag- 1 
sėjo 1 d. visoje Amerikoje vėl 
vykdomas intensyvus BALF 
vajus. Kas išgali patys auko
kite ir kitus raginkite aukoti 
BALF, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

Šalpos ir tremtinių Imigraci
jos reikalais kreipkitės į BALF 
Centrą.

GRUŽAUSKAS, Antanas ir Šiaulių ap.

MALINAUSKAS, Juozas ir 
sesuo Kotryna, iš Pakruojo,

ir 
Baltininkų, giminės prašomi at- jos vyras Schwabe, Wilhelm, 
siliepti. įkilęs iš Batakių, Tauragės ap.

»r_x.. I HOZABEINAITE - Kaspa- 
Švenčio- raitienė, Emilija, iš Marčiuki- 

nų km., Marijampolės ap. 
IVANAUSKAS, Kazys, iš

MALINSKAS, Petras.

kuri laiką oro transportinis lėktuvas, 
• ursuodamas su maistu tarp USA ir Berlyno zo
nų nukrito ir toje nelaimėje žuvo trys Amerikos 
lakūnai. Jų pagerbimui vokiečių gyventojai pa
statė paminklą su įrašu, kurį tie vaikai ir ši mo
teris atidžiai skaito.

I I 
CALNAITES, Juze ir Uršu-j 

lė, iš Tverečiaus vi., 
nių ap.

ČESNIENfi - Mičiulytė, Ur
šulė, iš Budežerių km., Vilka- Čiukškelių km., Josvainių vi., 
viskio ap. 'Kėdainių ap.

j ČIUTEIKIS, iš Mižikų km.,! JACHIMOWICZ, iš 
I Luokės vi. i vi., Kauno ap.
j DAUKAITIS, Jonas, Juozas JAKAITIS, Antanas, 
j ir Vincas, iš Gaurės par., Ba- km., Lukšių vi.

I JAKUTIS, Jonas, iš
i DEGULIENE - Jankunaitė, vi., Utenos ap.

! JANKUNAITE
i vi., ir jos sūnus Vilius Degulis. Ona, iš Norkūnų 

DIMšIENfi . Dimšaitė, Ona,!vi., ir jos sūnus
(16) Hanau M, Lamboystr. 84, j iš Veisėjų vi.

Lith. DP Camp US Zone,

PAIEŠKO

Rap.

Juozo Vosyliaus, gimusio ir j takių vi.
gyvenusio Lietuvoj, Vilkaviškio p—- __
apskr., ir valšč., Starkų kaime. Ona, iš Norkūnų km., Utenos! 
Juozui Vosyliui arba jo šeimos 
nariams atsiliepti šiuo adresu:

j DITŠMONAITE - Ponelaitie-
v ’np Maro ic VornoiZ

lis.
JANUKENAS,

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Commlate General of Litbuanto 

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

Juozas Kaslnsfcas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTTMORE 30. Md.
Tel. T*exingt.on 8595 

Llmoslnal <Ml visokių reikalų. 
Putumuvlm^r Diena Ir Naktį '

BALF METINIS SEIMAS
Lapių

iš Ūsų

Leliūnų

• Degutienė, 
km., Utenos 
Vilius Degu-

Antanas, iš
Germany.1 nė, Marė, iš Varnaičių km., Ba-.Klikūnų km., Anykščių vi.

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

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

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas 
Nora M. (rugienė, 
BALF Sekretorė.
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VIETINĖS ŽINIOS
A

ŽINUTES
Išvažiavo Romon. Penktadie

nį, rugp. 13 d., 2:30 vai. p.p., 
iš South Station, specialiu 
traukiniu Jo Ekscelencija Ar
kivyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., pradėjo maldininkų ke
lionę į Romą. Jo Ekscelencija 
su vyskupais, prelatais, kuni
gais ir 400 pasaulionių, į New 
Yorką, kur sutiko daugiau 
maldininkų ir, vidurnakty iš
plaukė milžinišku laivu Queen 
Mary. Apart Romos maldinin
kai dar lankys keletą įžymių 
šventovių Europoje.

Išleisti maldininkus į South 
Station prisirinko tūkstantis 
palydovų, kurie juokavo ir šū
kavo valio ’ iškeliaujantiems 
maldininkams. Arkivyskupas 
Cushing ir Vyskupas Wright 
savo puikiomis asmenybėmis 
traukė minias atsisveikintojų. 
Visi tikrai džiaugėsi šiomis ne
paprastomis išleistuvėmis į Ro
mą.

Iš lietuvių palydovų 
matėsi kun. Virmauskis, 
Juras ir p. Vasiliauskas.

f

už Jono Vyšniausko, 
prisirašė prie parapi-

DJLftMUlUKAS

vieti-
Jėzui-
Tėvas

Urbonavi-

2:30 v. p.p. apsivedė Juozas 
Slanina su Rūta Kontautaite, 
gyv. 30 Vintą St. Jaunosios 
brolis kun. Albertas Kontautas 
laikė #šv. mišias jaunųjų inten
cijai ir suteikė jiems moterys
tės Sakramentą. Jis buvo bran
giais auksiniais rūbais pasi
puošęs, kuriuos jaunojo tėvai 
yra parapijai įtaisę. Jaunosios 
tėveliai iškėlė vestuvių balių. 
Jaunavedžiai išvažiavo į Dahl- 
gren, Virginia, kur jaunasis 
dirba atsakingą valdžios darbą.

3 v. p.p. Teofilė Elzbieta 
Razvadauskaitė gyv. 290 E St., 
ištekėjo 
Jaunieji 
jos.

PAIEŠKOJIMAI
LOZORAITIS, Motiejus, iš 

Ambrasų km., Barzdų vi., Ša
kių ap.

MAKNYS, Benediktas, iš Pa- 
ževiskių km., Utenos ap.

MARCINKEVIČIUS, brolis 
Leonoros Jakutienės.

MASALSKIS, Stasys, iš Bau- 
kių km., Ariogalos vi.

MAŠNICKAS, Juozas, ir 
Mašnickaitė, Ona, gimę Ameri
koje.

MAŠNICKIEN®
ir Klimas, Juozas, 
km., Kauno ap.

MATULAITIENE
tė, Antanina, iš Josvainių vL, 
Kėdainių ap. -

MATULEVIČIENĖ - Vaige- 
lytė, Adlyna ir jos sesuo Vag- 
nerienė, Johana, iš Kauno ap.

MATULIS, Vladas, iš Remei- 
kių km., Vabalninko vi., Biržų 
apskr.

MICIULYTfi - Cesnienė, Ur
šulė, iš Budežerių km., 
viskio ap.

MIKENIENfi, Agota 
lis Ščensna, Antanas, iš 
kio m., Kauno ap.

MOCICKAITES, Izabelė ir 
Teklė, seserys Elenos Girdvri- 
nienės.

- Klimaitė, 
iš Jonučių

- Petraity-

Sekmadienį, gelbėjo 
niams kunigams: Tėvas 
tas Pranas Aukštikalnis, 
Marijonas Mykolas 
čius, Tėvas Vladas, MIC., Tė
vas Naudžiūnas, MIC., Tėvas 
Domininkonas Jurgelaitis, ir 
klebonas kun. J. B. Rusteika.

Visi pamokslai buvo sakomi 
tarpe aPie katalikiškas mokyklas ir 
kun. pareigą siųsti vaikus ir jaunuo

menę išimtinai į katalikiškas 
mokyklas.

.. j -------------------------

I Trečiadienp po Šv. Teresės 
Novenos pamaldų, bažnytinėje 
salėje, bus laikomas labai svar
bus susirinkimas Seselių Jė
zaus Nukryžiuoto Rėmėjų. ‘ 
Brocktoniečiai tvarko mišką

• pobūviui, šokiams grindis kala 
ir viską rengia puikiam meti- 

; niam išvažiavimui į giraitę, 
; prie Seselių Motiniško namo, 
i Thatcher St., Brockton. Mass. 
i South Bostoniečiai su kitomis 
i kolonijomis rūpinasi savo dalį 
darbo garbingai atlikti šiame 
taip visuomeniškame išvažihvi- 
me.

I

Pirmadienį, kun. S. Saulėnas' 
ir kun. Albertas Kontautas iš
važiavo atostogoms. Jie atlan
kys Baltuosius Kalnus ir Ka
nadą.

Prelatas Dr. K. 
čius ir prof. Mikas 
čius, MIC., išvažiavo 
sius Kalnus.

Urboną vi- 
Urbonavi- 
į Baltuo-1 i

Rugp. 15 d., 2 v. p.p. Joana 
Belekevičiūtė, gyv. 85 Baxter 
St., ištekėjo už Antano Cum- 
mings, gyv. 62 Baxter St.

Šv. Petro lietuvių parapijos mokykla, I ir E. 6th St., So.. 
Boston, atsidarys rugsėjo-Sept. 9 d. ketvirtiems mokslo metams. 
Priima vaikus į darželį, pirmą, antrą, trečią, ketvirtą ir penktą 
skyrius. Kiti skyriai ir vaikai, kurie netilps į šią mokyklą, eis į 
į kitą mokyklą prie bažnyčios.

Abi mokyklos turi prityrusias mokytojas lietuvaites, Nu
kryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno Seserys.

Kviečiame ir raginame visus lietuvius leisti savo vaikus į 
savo mokyklas. Tuojau juos užregistruokite.

FOR GOD and COUNTRY

Vilka-

ir bro- 
Zapyš-

DAKTARAI

TeL TROvbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampa* Inm*n arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948
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! Grįsta namon. Sekmadienį, 
atsikvėpęs kiek per porą savai
čių atostogų, kun. Albertas Ab- 
račinskas su motinėle, sesute ir 
švogeriu apleido puikų pajūrį. 
Grįsta namon.

Į Užkliūva pakely. Sustojo pas 
motinėlę, No. Abingtone. Apie 
12 asmenų nuvyko į Toli House 
minėti Dr. ir ponios Reynolds 
25 metų sukakties vedybinio 
gyvenimo jubiliejų. Antradienį 
jis dalyvaus Seselių Jėzaus Nu
kryžiuoto metinių iškilmių pa
maldose. Trečiadienį jis grįš 
South Bostonan veikti.

i 
!
I

j

Langai braška. Iždas mašta. 
Chicagai sudėti vaikų išmuštus 
langus mokyklose į metus kai
nuoja $80.000. Bostonas viešų 
mokyklų langams sudėti išlei
džia $31,000. Kas kaltas? Pata
riama policijai vaktuoti ir su
gauti. Teismui bausti vaikus ir

x X X. X... X1 .XX X X • .X>.XXXX>.>.

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

pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir plaukams. Patarnavimas rimbus ir mandagus. Saukite:

KOKIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. 

22RESL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Dear Parents:
I exhort you to realize that you are bound by divine law to 

teach and train your children in their holy religion. The School 
and the Church cžh only vater the seed which you 'have sown.

Nevertheless you mušt also realize that watering and 
protecting the planted seed is very important. I wish you would 
again read our Lord’s famous parable of the Sower and convince 
yourselves that the Catholic school is the good and fertile 
ground in which your children are. as it were, planted and nou- 
rished and grow strong in love of God and Country. Parents 
who give their children the best by teaching them their precious 
faith and sending them to Catholic schools are not only showing 
their solicitude for the vvelfare of their children, būt are also, 
expressing their love of God and His Church, their parish and 
their country.

There is no reason nowadays why South Boston Catholics 
cannot send their children to a Catholic school, as there are so 
many of them here — all around us.

I urge the parishioners of St. Peter’s Lithuanian Church to

tėvus, geraširdžiams netarpi- ’ žmonių, kuri pripildė 5 busus. 
ninkauti. Galima dar pasiūlyti 
tėvams vesti vaikus į savo pa-, 
rapijos bažnyčią, draugijėles ir, 
mokyklą, ir sykiu veikti su ku-1 
nigais ir mokytojais vaikų auk-;
Įėjime.

KVIETIMAS

I

Rap.

unite in this religious and patriotic wcrk: to prepare, register 
and send their beloved children to either of the parish schools. 
As you knovv, we ha ve two beautiful, moderniy eąuipped schools. 
One is the former Capen School. at 146 I St., comer of E. 6th 
St. The other is at 83 W. 5th St.

It is our common duty, a vvork of love, to register all our* 
children as soon as possible so that botn these wonderful 
schools may be full in September. For some it may mean a 
certain amount of sacrifice because of distance or other cir- 
cumstances. Būt if the children come to school in groups, if the 
parents cooperate by guiding these groups along their way, the 
safety of all the youngsters will be assured. VVhatever the dif-i 
ficulty, it will be worth it. Your efforts will be pleasing to God,* 

. * and admired by your neighmors. God will reward our sacrifices
i i . ♦with a rieh harvest of grace and joy.

Let us do it! Let us start now.’ Please register your children 
at once.. We shall organize them into classes and prepare room 
for them.

Registration for the School at I and E. 6th St.
Child’s name ............................................................. .......  Age .......
Address ........................................................ ........ Phone .............
Check the grade child is to enter Sept. 9, 1948:

■ Kindergarten .... □ II Grade .... □
I Grade .... □ III Grade .... □

Registration for the School at W. 5th St.
; Child’s name....................................................................  Age
‘Address ................................................   Phone .....
Check the grade child is to enter Sept. 9, 1948:
Kindergarten .... □

I Grade .... □
II Grade .... □
Drop these records

: hand them to our priests or sisters.
Beggir.g God to biess our v/ork,

Very Sincerely
Francis A. Virmauskis.

ALRK Moterą Sąjungos, 
'Mass., Maine, ir New Hamp- 
shire apskrities piknikas įvyks 

Spaudoje aprašoma 8 ir 9 sekmadienį, rugpiūčio 29 die- 
metų mergaitės prasikaltėlės, ną, Aušros Vartų parapijos 

--------------------- darže Sterling St.; Worcester. 
Rugp. 16 d., palaidotas, iš Mass. Kviečiame 13-tos kuopos 

Šv. Petro bažnyčios Juozas Ut- nares važiuoti į šį didelį pikni
kus, gyv. 1 Stanford St., Bos- ką ir paremti šį parengimą, 
tone. Amerikoje pragyveno 34 j 
metus. Paliko brolį, Detroite? 
ponią Breivienę, tetą, Montel- 
loję.

I 
j

Pikniko rengimo narės Wor-’ 
cester kuopų ir visų kuopų bus 

i labai dėkingos už aukavimą 
_____  J daiktų šiam piknikui. Šiuo rei-i 

Mirė Stukas. Rugp. 16 d.,'kalu prašome kreiptis pas 13-' 
mirė Juozas tos kuopos valdybą South Bos- 

Mass.
A. Slaičiūnienė, 

pirmininkė.'

pasirgęs,
73 metų amžiaus, savo,

91 Anawon Avė., ■ i
i

i
i

savaitę 
Stukas, 
namuose,
West Roxbury, Mass. Jis paė
jo Vabalninku parapijos. Ame
rikoje pragyveno 48 metus. 
Paliko žmoną Marcelę (šilins- 
kaitę) ir 5 sūnus. Yra pašar
votas savo namuose. laidoja
mas rugp. 19 d.. 9 v. r., iš šv. i
Petro parapijos bažnyčios Nau-; nemunės parapijos, Šakių ap., Į 
jos Kalvarijos kapuose. Mels-‘ paieškau dėdžių ir kitų giminių 
kimūs vieni už kitus.

ton,

PAIEŠKO

III Grade ... □
IV Grade .... □
V Grade .... □ 

into the collector’s

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
C'onsulate General of Lithuania 

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

IVAIROS SKELBIMAI
4 . ------------ -  - ---

{ PARDUODA šešių šeimynų 
! namą su visais įrengimais 
Cambridge, Mass. netoli lietu
vių parapijos bažnyčios. Savi
ninkas nori greit parduoti.

i šaukite telephonu dienos metu, 
į Telephonas — ELiot 4-7227.

IV Grade .... □
V Grade .... □

VI Grade .... □
VII Grade .... □

box on Sunday or

I am

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO3 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Plrmininkė — G. Gailiūnienč,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mas3. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

I 11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolu raštininke.

I SV. JONO EV. B L. PASALPINE* 
DRAUGIJOS VALDYBA

į Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 Oth St., So. Boston, Mas*.

. Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiki*,' 
702 E. 5th St., So. Boston, Mas*.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mas*.

Iždininkas—Stasys K. Griganaviėius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, M***

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr*- 
ėią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mase.

Sutkus Vytautas, sūnusAš,
Simono, kilimo iš Žemosios Pa-

Iš Bostono Penki Basai

Iš Bostono į Kennebunkport, 
Me. nuvyko 5 Husai. Sekmadie
nio ryte, gana anksti prie ‘Dar
bininko’ pradėjo rinktis minia

gyvenančių JAV.
Vyt. Sutkus, 

Hanau a/M DP Camp 554 
US Zone, Germany.

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

Km norit* Įsigyti 8*ul8t*J* i 
CalifomijoJ* Namu* ar ktta* 

nuoMvyto*
kreipkite* paa:

aus. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. VaaNeMAve^ 
Hollywood 38, Calif.

GRASOMAI

S. BmseviSus ir Smb

I

YAKAVONIS 
Fanerai Home

741 No. Malu St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojaa 
Patarnavimas Diena ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1M0

Vincas Balukonis, Savininkas.

Gariousia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

f

\ Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
I užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 

Br nę, ir visiems draugiškai ir manda- 
> giai patarnauja.

South Boston, Mass.258 lest Br«adway,

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

* 664 Esat Bfuwlway 
SOUTH BOST0K, MMf

D. A. Zaletoka*, F. E. karatske* 
Oratoriai Ir BatumuetaJaL 

Patarnavimas dieną ir naktį 
K«ply8ta torm*nlm* DytaL 

NOTART PUBUC 
Tat ŠOU SaatanOSlS
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Kultūrinis gyvenimas tremtyje
Šie metai nėra tokie iu-’gys, Niliūnas. Urbonas,i 

drūs kultūrine veikla, Bradūnas. Kirša. Ramo- 
kaip ankstyvesnieji, nes nas. Gaidžiūnas. Pulgis, 
benamis gyvenimas ir ne- Andriušis. Yla. Kruminas, 
aiški ateitis, verčia susi- Pažėraitė. Švaistas, Alan- 
rūpinti kur nors išspruk- tas. Giedrius. Rutkūnas, 
ti, o vėliau grįžti į laisvą, išeivijoje — Vaičiulaitis, 
nepriklausomą tėvynę. Kmitas. Aistis, Babickas, 
nes ne amžinai ji bus o- Kėkštas. Nakaitė. Išei- 
kupuota. Bet negalima sa- na knyga, bet sunkiai, nes 
kyti, kad rankas sudėję leidėjai pasinešia 
ir nieko i------*1"----- * ~ J---- ‘-----’—
kaip kurios kolonijos ga
na smarkiai juda, paminė
tina: Hanau, Miunchenas, 
Šwaebische Gmu e n d e, 
Kemptenas, Švainfurtas, 
Kaselis, šeinfeldas, Dilin- 
genas, Memingenas. Gra
žiai paminėjo birželio la
ją, Darių ir Girėną, Tu
mą - Vaižgantą, Maironį. 
Apsileidusią reikia laikyti 
Augsburgą, kada jėgų ne
trūksta. Pirmiau judėjo 
gerai. Dramos teatras vis 
rankų nenuleidžia, bet są
statas sumažėjo, nes ak
torės: Birutė Pūkelevičiū- 
tė, Nelė Dauguvietytė, 
Stasė Kielaitė ir kitos, iš
emigruoja į Kanadą. Ba
leto teatras, kuris berei- 
kalo buvo įkurtas, ką mes 
Lietuvoj negalėjome pa
daryti. vienu pastatymu 
pasirodė ir užmigo, o pini
gų įdėta anie šimtą tūks
tančių. kada badaujantie
ji užmiršti. Drama, an
sambliai yra kas kita — 
puiki ir tautinė ir kultūri
nė propaganda. Nepa
mirština, kad ir prancū
zų ir anglų zonose kaip 
kur kultūrinis judėjimas 
neatsilieka nuo pirmiau, 
nors, ypač, anglų zonoje 
jau anie penkius tūkstan
čius išemigravo.

Lietuviška knyga išei
na, net pastaruoju laiku 
ir savųjų klasikų susilau
kiama: Krėvės, Maironio, 
Vaižganto, Pietario, Bal
trušaičio. Iš gyvųjų pasi
rodę : Zobarskis, Dovydė
nas, Orentaitė, Mazalaitė, 
Brazdžionis, Miku c k i s, 
Santvaras, Gražulis, Na-

DARBININKAS
• » ■' ________

Londone, Olimpiados lenktynėse galima matyti gana įdomių scenų, 
štai du USA sportininkai, kurie - vienas (kairėj) pasiruošęs mesti 
skritulį, o kitas (dešinėj) peršoka 110-metrų aukštumo kartį.- . • •— ■ - - • ■ - ■ ■ ------

l į biznį
neveikiama, o ir daugiau pigų stengiasi 

išleisti autorių. Jei kokio 
geresnio autoriaus išeina, 
tai tik dėka pašalinio as-.(juocia įr geresnio.

būti Sūdava, ne Sudavija) 
-- ---- ------- r------------- uuuua u vonij, bet W 
mens, kuris leidėją per-;kaina nežmoniška. Tenka 
kalba. Žinoma, leidyklos: | sveikinti mūsų Tautinę 
Patria ir Sudavija (turiįDeiegatūrą, kuri, supras

Ant Nemuno kranto

Lietuvio Dejonė
I Atėjai kaip tyčia. 

Kad tau pasakyčiau 
Kuo vardu tėvynė, 
Bočių numylėta. 
Dainomis nusėta, 
Kurią krauju gynė.
Atėjai paklausti. 
Mintimis pajausti. 
Ar tikrai taip yra. 
Kad šalis garbinga: 
Gema tik galingi 
Milžinai čia vyrai.
Taip, čia vyrai gema 
Milžinai, kur šlama 
Amžinosios giros; 
Čia šalis iš seno.
Bočių čia gyveno — 
Auklėjo didvyrius.
Čia kapai: Kęstučio 
Brolių ir sesučių, 
Mielas, Jį vadinas: 
“Lietuva” “Tėvynės” - 
Vėl nauja gadynė 
Vėl čia tik žudynės!

Ir dejuoja šalis
Nes ta išplėšus širdis 
Tautoje vis kapas; 
O kada tai kančiai.
Sutrupės tie pančiai? 
Gana, dvokia kvapas!
Ak. mano Tėvyne, 
Kada gi grandinė 
Liaus rišusi širdį?... 
Kiekvienas lietuvis 
Be Lietuvos žuvęs. 
Pasauli, ar girdi?

APIE CAILESTINCIJMA
ARTIMUI

(T. L. Andriejaus, O. F. Bet tikrai miestą’ u I n l 
M., religinė kalba, pasakyta žmonija savo istori it s - 
rugpjūčio S d. Lietuvių Ka- Jyt kuris 
tulikų radio va landos prog- yra ilgesnis l’ž 
rainoje, WESX, Salėm, 
Mass.).

nepjyginamr i 
ž ana, eina; - 

tį iš Jeruza’ės į Jeri’r, 
tai nevisados gerai snnrr- 
to. A.mžių bčgvje la ai 
dažnai viena tau-a apiplė
šė ir sužeidė kita, viem ; 
žmogus buvo priešas ki
tam. Tai via skaudūs fa.’ - 
tai! Per ilgus šimlm 
žmonės sunumeravo dai
gaus žvaigždes, bet tepa
žino, kad skaisčiausia j i 

knyjos e 
vardus, 
neįrašė 
prikūrė

Tūlas filosofas yra pa
sakęs, kad norint pakilti 
lig dangaus džiaugsmo, 
pirma reikia nusileisti lig 
žemės sielvarto, ištiesiant 
nelaimingajam pagalbos 
ranką. Žmonės yra įsitiki
nę, jog dangus esąs toli. 
Vos užmatomos atrodo jo 
žvaigždės.

Bet, Gerbiamieii, yra ir 
kitokių žvaigždžių. Yra 
mažų, sidabrinių žvaigž
delių, kurios visados žiba 
arti mūsų — jas aiškiau
siai matome savo akim. 
Tai yra vargstančių žmo
nių ašaros. Jos šioje že
mėje atsirado tuomet, kai 
pirmasis žmogus rojuje 
piktojo priešo buvo api
plėštas ir sužeistas. Tada 
jisai neteko brangiausio 
turto — Dievo malonės, jo 
sieloje atsivėrė gili gimto
sios nuodėmės žaizda, o a- 
kyse, kaip mažytės žvaig
ždelės sužibo ašaros.

Iš tikrųjų nusidėjęs 
žmogus tapo panašus į a- 
ną nelaimingąjį keleivį, 
kuris šv. Rašto žodžiais 
tariant, galvažudžių su
žeistas ir apiplėštas pus
gyvis gulėjo ant kelip, ei
nančio iš Jeruzalės į Jeri- 
iką. Niekas ten neištiesė 
Ijam pagelbos rankos, nie
kas negydė žaizdų ir ne
nušluostė ašarų. Tiktai 
Dievo Sūnus, lyg koks 
gailestingas samarietis 
nužengė iš dangaus į šią 
žemę ir suteikė reikalin
gos pagelbos.

Bet 
darbas 
Kristus 
žmonės padėtų vieni ki- yra didžiai 
tiems — gydytų savo bro- mūsų gailestingumas, 
lių žaizdas, šluostytų a- Todėl kai jau yra atida- 
šaras. Todėl Jisai net pas- rytos į šią šalį tremti- 
kutinėmis savo gyvenimo niams durys, neuždaryki- 
valandomis dar kartojo: me jiems savo namų. Sek- 
“Aš jums duodu naują į- darni gailestingąjį sama- 
sakymą mylėti vienas ki- rietį, dosniai ir nuošir- 
tą”. (Jono 13, 34). Iš to džiai ištieskime jiems sa- 
aiškėja, jog iš tikrųjų, no- vo pagelbos ranką. 0 tas 
rint pakilti iki dangiško supratimas kito kančios ir 
džiaugsmo, būtinai reikia mus pačius žymiai pakels 
nusileisti iki žemiško siel- prie Dievo — begalinio 
varto, ištiesiant nelaimin- meilės ir gailestingumo 
gajam ranką. Gailestingu- Idealo.
mas yra, lyg kokia misti-j ----------------
niai laiptai, kuriais pasie-1 Galutinis visos išmintie’, 
kiamos dvasinės aukštu- ir viso mokslo žodis yra 
mos. malda. Poetas Uiiašius.

yra eilė; surašė 
mažiausių žolelių 
bet savo širdyje 
meilės vardo; 
tūkstančius įvairiausių į-
statymų, bet nesilaikė pa
ties svarbiausio, liepian
čio mylėti artimą, štai 
kame slepiasi negailestin
gumo priežastis! Dėl to 
ant to ilgo žmonijos isto
rijos kelio be jokios pa- 
gelbos visados gulėjo api
plėštos bei sužeistos tau
tos ir atskiri individai. Ir 
neretai atsitiko taip, ka i 
niekas negrąžino jiems iš
plėštųjų dvasinių ar me
džiaginių gėrybių, negydė 
padarytų žaizdų, nenu
šluostė ašarų...

1 Aš nežinau, Gerbiamieji, 
ar Jūs kada nors, savo gy
venime esate buvę palies
ti panašios neteisybės, bet 
mes visi gerai žinome, kad 
mūsų brangioji tėvų žemė 
kartu su savo vaikais 
šiandieną yra žiauriai a- 
piplėšta, sužeista, ašarose 
paskendusi. Jau kelinti 
metai, kaip ji pavergta 
pusgyvė guli ir niekas ne
pasilenkia prie jos žaiz
dų; jau kelinti metai, kaip 
ir mūsų broliai, netekę sa
vo gimtos pastogės bei ar
timųjų kenčia tremty tarp 

Jiems šiandien 
reikalingas

Ant Nemuno kranto, ant pievij žalių, 
Ten guli jaunutis vaikinas, 
Aplinkui žiedeliai gražiųjų gėlių 
Į plaukus jam sukas ir pinas.
Mėnuliui pakilus, aplinkui šviesa 
Jį glosto ir veidą bučiuoja, 
Gaivina ir prausia šaltoji rasa, 
O jis jau tik vos bekvėpuoja.
Galvelė nusviro ant žemės šaltos, 
Banguoja lėtai jo krūtinė;
Vos girdimai tarė: dėl tavęs kenčiu, 
Brangiausioji mano, tęvyne.
Ir galvą nuleidęs ant žemės šaltos, 
Žydriąsias akis jis užmerkė, 
Ir veidą jo prausė lašeliai rasos, 
Ir medžių lapeliai jo verkė.
O Nemunas teka plačiąja vaga, 
Tyliai jojo vandenys šneka.
Bangelė bangelę pavijus staiga, 
Nepaprastą pasaką seka.

dama knygos reikšmę, o 
ypač, kad badas be religi
nės literatūros, nežiūrėda
ma į jokias išlaidas, išlei
do visą eilę naudingų kny
gų ir vadovėlių. Tai vis 
nuopelnas delegato kan. 
F. Kapočius ir kun. prof. 
St. Ylos. Neseniai įsikūrė 
Lux leidykla, kuri ir pasi
šovus leisti religinę lite
ratūrą. Sveikintina! Ne
pamirštini ir laikraščiai— 
“Mūsų Kelias” ir “Min
tis”, kurie nevieną knygą 
išleido ir skiria net litera
tūrines premijas. “Mūsų 
Kelias” net išleido Kiršos, 
Alanto, Grigolaičio, o ne
seniai A. Merkelio knygą 
apie Vydūną ir kun. Čibi
ro — Liturgiką.

riraviai liai — Motiejus, Antanas išvažiavo. Bet jis suorga-
vęs ir Taikomosios Dailės jr Broniuj visijjys 
Institutas Freiburge, į-i 
kurtas prof. dail. V. K.’

i I

1

deika eina. Muzikas Bro- į Algirdas Kačanauskas, 
nius Budriūnas (trys bro- nes daug vyrų j Kanadą

kai) ir juda. Kiek aptilo, merikiečių

“Išeiv. Dr-gas” Į

Jonyno ir liepos 11 d. at
šventė savo darbo dvime
tį. Buvo suruošta mokinių 

j darbų parodos, sulaukusiu 
žymių svečių ir teigiamai 
spaudos įvertinta. Čia 
randame mokytojaujan
čius žinomus mūsų daili
ninkus: be Jonyno, A. Ta- 
ošaitis, A. Valeška, V. 
Vizgirda, T. Valius, A. 
Vaičaitis, V. Kasiulis. 
Smulkesnių dailės mokyk
lų buvo dar Rato, Janušo 

j ir Stančikaitės, bet išsi
vystyti negalėjo, nors no
rinčių buvo, bet vietos ko
mitetai nedavė jokių leng
vatų ir dar trukdė. Juk 
sunku būdavo ir su paro
dų rengimu. Kiek kitaip 
prancūzų zonoje, ten pla
čiu mastu turėta kelios 
dailės parodos. Meną stu
dijuojančių yra ir vokie
čių meno akademijose, 
institutuose, 1 
dar nepasireiškė.

KELKIS, KELKIS
Kelkis, kelkis, mielas drauge, 
Nusiprausk burnelę:

; Jau užrašė tave jauną
Joti į karelę.
Anksti rytą, atsikėlęs, 
Nusiprausk burnelę 
Ir su liūdna širdužėle 
Renkis į karelę.

i Velyk būčiau, motinėle, 
[Aš visai negimęs,
• Nei už svetimą tėvynę

> i Savo kraują liejęs.
Velyk būčiau su broleliais 
Lankoj šieną piovęs, 
O ne tenai su japonais 
Taip smarkiai kariavęs.
Likit,, sveikos, lygios lankos, 
Ir žalios pievelės, 
Gal jau daugiau negaląstų 
Aš tarp jūs dalgelių.
Palaistykit vynu kelią, 
Kad jis nedulkėtų, 
Suraminkit motinėlę,

t kariuomenės 
žinioj) chorą ir turėjo 
puikų pasirodymą. Visai 
aptilo muzikas Jeronimas 

■ Kačinskas Augsb u r g e. 
Bet ir pateisinamas, nes 
sveikata pašlijus.

Baigiant kiek tenka 
stabtelti ir prie Lietuvių 

i Katalikų Kunigų Sąjun
gos, įkurta 1945 m. prel. 
dr. K. Šaulio, kuri šiuo 
metu apima, ne tik Vo
kietijoje gyvenančius ku
nigus, bet ir Italijoje 
įkitose valstybėse. Ši są- 
; junga neapsiribojus 
. profesiniais reikalais, 
i —

Į

bet kol kas va(i gailiai neverktų.

Lietuviška daina visur; Kad ,r Iaiste '7nu ^iš
girdima ir mylima, net ir;Bet -*lsai dulkėjo, 

I studijuojantieji konservą- jNors ramino motin^1ę> 
tori jose stengiasi ją pro- įBet gailiai verkė, 
paguoti. Tremtyje jau Ir sustatė vieną eilę 
spėjome susilaukti ir nau-‘ Garsių armotėlių, 
jų dainininkų. Neseniai ir sustatė antrą eilę 
Miunchene Hendelio kon- Lietuvos brolelių, 
servatorijoję operos klasę’ . _ , „
baigė sopranas Pudencija Duzg-. kulkos ka.p biteles. 
Navickaitė - Biėkienė, o ^į14; .

\ bebaigiąs Tiubingene ,ba. Knto kūnai, kaip nuglele, 
’ ritonas Romanas Jonis . Lietuvos brolėnų, 
į Joneliūkštis. Abu studijas Oi tu, sakai, sakalėli, 
pradėjo Lietuvoje, o trem- Tu gudrus paukšteli, 
tyje studijuoją turėjo ir Parnešk kaulus nors ir plaukus 
koncertų, ką gražiai ir Į Lietuvos šalį, 
svetimtaučių spauda įver
tino. šie du jaunieji gra
užia ateitimi. Tautiniai an- 
I sambliai Stepo Sodeikos
ir Alfonso Mikulskio ve
dami, nepalūžta ir ruošia- Parnešk mano 
si vis naujiems pastaty- Aukselio žiedelį, 
mams, ypač nauja prog- D mylimai mergužėlei 
rama muzikos Stepas So-,Nors meilų žodelį.

Krito kūnai, kaip miglelė,

Parnešk mano tėtušėliui 
Nors vieną kaulelį, 
O senąjai motinėlei 
Nors kraujo lašelį.

seserėlei 
naujiems pastaty- Aukselio žiedelį,

ir

tik 
bet 

rūpinasi ir pašalpomis ir 
studijomis ir, net spauda. 
Leidžia puikiai redaguo
jamą religinės kultūros 
laikraštį — “Naująjį Gy
venimą”, kurį redaguoja 
kun. V. Bagdonavičius. 
Be to, kunigams leidžia 
pamokslus, pavadintus — 

i Vox Temporis. Sąjungai 
j visą laiką pirmininkauja 
prof. kun. A. Šidlauskas, 
o reikalų vedėju — kun. 

I V. Pikturna. S-gos garbės 
pirmininku yra prof. dr. 
prel. K. šaulys. S-ga pa
laiko ryšius ir su kitomis 
kunigų organizacijomis.

A. Jankūnas.i

Didysis Ramybės

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

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

DARBININKAS
‘ * 365WrBrdadway, 

South Boston 27, Mass.

Jo gailestingumo 
nepasibaigė tuo. 
norėjo, kad ir svetimų.

Kongreso Un-American Activities Committe, 
Washingtone, apklausinėja komunistę šnipę Eli- 
zabeth Bentley, kuri iškėlė, kad aukštuose valdi
ninkuose būta atsidavusių Sov. Rusijai žinių tei
kėjų.


