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Antroji dramos dalis 
Dewey daro kinkų linku 

žydams
Žydų patarimas arabams, 

arabų atsakymas žydams 
•

Sekdami santykių tarp Mas
kvos ir VVashingtono aršėjimą, 
prisiminkime vieną lietuvių kū
mų baisią dramą.

Žiemos metu kūmai važiavo 
šlajukais kūdikio krikštyti. 
Per mišką važiuojant, juos ė- 
mė vytis vilkų būrys. Arklys 
lėkė, kiek galėdamas, bet vil
kai vis artėjo. Kūmo ir kūmos 
baimė, žinoma, vis didėjo. Kū
mui tada puolė mintis numesti 
kūdikį vilkams ir taip save iš
gelbėti. Ir paliepė kūmai mesti 
kūdikį vilkams. Kūma griežtai 
tam pasipriešino. Kūmas tada 
pagriebė kūdikį iš jos rankų ir 
metė vilkams. Kūdikis, baltuo
se vystykluose suvystytas, 
plumtelėjo ant balto sniego ir 
liko vilkų visai nepastebėtas, 
nes jų akys buvo nukreiptos į 
nepalyginamai didesnį grobį. 
Jiems rūpėjo pagauti arklį ir 
abu kūmu. Pasiviję, sudraskė 
visus tris — arklį ir abu kū
mus. Kiti žmonės, vykę paskui 
kūmus, rado kūdikį ant sniego 
gyvą ir jį išgelbėjo.

Ši kūmų drama vaidinama 
pasaulinėj arenoj. Alijantų va
dai, norėdami savo grobius iš
gelbėti, sumanė prisigerinti ne 
vilkui, o meškai, numetant jai 
ne kūdikį, o vidurio Europos 
tautas ir dalį Azijos tautų. 
Meška, grobį gavusi, elgėsi tar
si ji nieko nebūtų gavusi. Meš
kai rūpėjo suryti ir pačius gro
bio davėjus.

w Mltttr itannoB dkHa 
jau atvaidinta. Regime antro
sios kūmų dramos vaidinimą. 
Meška viena letena, jau griebia 
išdavikiškoms tautoms už ger
klės, kita už širdies, o žiotimis 
griebia už kišenės.

•

New Yorko gub. Dewey, res
publikonų kandidatas į prezi
dentus, pasisakė už pripažini
mą žydų karalystės de jure. O 
ką jis pasakė reikale išvadavi
mo tautų, atiduotų Stalino ver
gijai ir išnaikinimui? Nieko. 
Kodėl kandidatui Dewey rūpi 
žydų karalystės stiprėjimas ir 
gerovė, o nerūpi krikščioniškų 
tautų išgelbėjimas nūo išnaiki
nimo? Todėl, kad kandidatas 
Dewey žino, kad žydai vieningi 
ir kad jiems kinkų linku dary
damas, laimės jų balsus. Atei
viai iš Stalinui atiduotų žemių 
yra pakrikę. Todėl su jais nei 
Dewey, nei kiti kandidatai ne
siskaito. Jei pavergtųjų tautų 
ateiviai čia turėtų bendrą fron
tą, tai ir kandidatas Dewey ir 
kiti kandidatai su tuo frontu 
skaitytusi, kaip ir su žydais.

•

Žydai dėl savo karalystės su
stiprinimo ir jos rubežių pra
plėtimo stato tokį klausimą: 
Kodėl arabai negali išsikraus
tyti iš Palecstinos ir ją užleis
ti žydams? Juk už Palestinos 
ribų arabai turi daug tuščių 
žemių. Arabai atsikerta šiaip: 
O kodėl žydai negali iš Pales
tinos pasitraukti ir pasiieškoti 

r
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SVEIKINAME LDS SEIMĄ
Pirminiai Balsavimai Sudaro 

Rimtą Galvosūkį Politikieriams

T

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 18 d. š. m. prasidės 
LDS (Lietuvių Darbininkų Sąjungos) metinis seimas 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj, Nonvood, Mass.

Parapijos vadas, kleb. kun. Feliksas E. Norbu
tas, jo pagelbininkas kun. A. Janiūnas ir Seimo Ren
gimo Komisija jau yra pilnai pasiruošę priimti atsto
vus - atstoves. Dabar tik laukia kodaugiausia atsto
vų ir svečių.

Primename visiems iš tolimesnių lietuviu kolo
nijų atstovams ir svečiams, kad tuojau praneštumėte 
Seimo Rengimo Komisijos pirmininkei p. A. Smilgie- 
nei kiek, kas ir iš kur atvažiuoja, kad atvažiavusiems 
galėtų parūpinti nakvynę. Rašykite šiuo adresu: Mrs. 
A. Smilgis, 50 Tremont St., Nonvood, Mass. Tel. NOr- 
wood 7-0583-M.

LDS SEIMO DARBOTVARKE
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ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18 D., 1948
Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomiu 

vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių par. bažnyčioje, 
St. James Avė. Šv. mišias atnašaus kun. Pr. M. Juras,
LDS Centro pirmininkas. Pamokslą pasakys kun. Jo
nas S. Švagždys, buvęs LDS Centro pirmininkas.

Tuoj po pamaldų parapijos svetainėje, St. James 
Avė., įvyks atstovų registracija ir Seimo sesijos pra
džia, būtent, Seimo Rengimo Komisijos pirmininko 
žodis, malda, ir po to kviečiamas LDS Centro pirmi
ninkas pradėti Seimą. LDS Centro pirmininkas, pa
sakęs kalbą, siūlo Seimui išrinktijprezidilimą jr ko
misijas.

12:30 vai. p.p. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji Seimo sesi- 

Seimo vedėjas atidaro sesiją. Pakviečia maldai. 
Atstovų vardošaukis. 2. Pereito Seimo protokolo 

skaitymas. 3. LDS Centro Valdybos raportai. 4. Nau
ji pasiūlymai, rezoliucijos, jų svarstymas ir priėmi
mas. 5. LDS Centro Valdybos rinkimas. Sesijos užbai
gimas malda.

a

♦

SKURITY
V.MU.LV

F

Dever gavo daugiau balsų 
negu Bradford

SEKMADIENI, RUGSĖJO 19 D.
10:30 vai. rytą šv. mišios už gyvus ir mirusius 

LDS narius. Po pamaldų pietūs.
2 vai. po pietų parapijos salėje Seimo tęsinys. 

Šioje seimo sesijoje gali dalyvauti ne tik LDS Seimo 
atstovai, nariai, bet ir nepriklausanti prie LDS asme
nys — vietiniai ir iš kitų kolonijų.

Ši Seimo sesija prasidės malda. Po maldos bus 
FORUMAS — tema: “Tobulioji Darbininkų Šeima”. 
Prelegentais bus: tėvas, motina, duktė, vienuolė ir 
kunigas: p. Juozas B. Laučka iš New Yorko; p. T. 
Mažeikienė iš Worcester; p. Julia Jakavonytė iš 
Brockton; Sesuo Augusta iš Putnam, Conn., 
Aloyzas Klimas iš Brockton.

Forumui pasibaigus, įvyks palaiminimas Švč. Sa
kramentu Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje.

Vakare įvyks meno programa parapijos svetai
nėje, kurią išpildys lietuviai tremtiniai.

Pereitą antradienį įvy- neral. Kaikurie demokra- 
ko pirminiai balsavimai, tai abejoja, kad jis būtų 
Buvo renkami partijų išrinktas. Tačiau gali į- 
kandidatai į valstijų ofi- vykti stebuklas, 
sus. Pažymėtina, kad Ma-' Maine valstijoje laimėjo 
ssachusetts valstijoje bu- respublikonai, 
vęs Attorney - GeneraL Visi laukia lapkričio 2 
Paul A. Dever, demokra- dienos. Demokratai yra į-' 
tas, gavo daugiau balsų sitikinę, kad Prezidentas 
negu dabartinis guberna- Truman’as bus vėl išrink- 
torius Robert F. Brad- tas. Respublikonai sako, 
ford, respublikonas. kad jų kandidatas, New

Paul A. Dever neturėjo Yorko guberna torius 
opozicijos, bet Darbo Se- Dewey bus išrinktas. Tie- 
kretoriaus Maurice J. To- sa» Prezidentas Trumanas 
bin vardas buvo ant balo
to ir pastarasis gavo 66,- 
570 balsų, kaipo įvertini
mą arba pagarbą. Paul A. 
Dever gavo 218,611 balsų. 
Gubernatorius Robert F. 
Bradford surinko 209,092 tas jo pla as yra priimt- 

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., balsų, o jo oponentas Se- nas laisvę ir demokratini 
LDS Garbės Pirmininkas, yra Seimo globėjas. Jo natorius Edward M. Rowe mylintiems piliečiam .

tik w miridtninkate W Europos, iš Cambridge;-kaipo pro- Prezidentą Trunka r‘- 
Mes džiaugiamės turėdami Garbingąjį Ganytoją, testui, gavo 43,254 bal- mia didžiosios darbiam k i 
Lietuvos ir mūsų tautos užtarėją, vadu ir globėju. sus. j unijos. Prezidento išrinki-

Respublikonai negali su- mas labai daug priklau- 
prasti kaip Paul A. Dever sys nuo užsienio politiko- 
gavo daugiau balsų negu 
dabartinis gubernatorius 
Robert F. Bradford. Dar
bo Sekretorius Maurice J.
Tobin iš anksto pranešė 

i piliečiams balsuotojams, 
i kad jis ištraukė savo kan
didatūrą ir savo balsus 

i paveda Dever’iui. Balsus, 
kuriuos jis gavo, yra tai 
įvertinimas jo darbo Mas-

turi stiprią opoziciją. 
VVallace yra prieš Truma
ną. Be to, Pietinių valsti
jų vadai yra nusiteikė 
prieš Trumaną už jo civi
lių teisiu p’ar.e. Treiru

Keturi Didieji Nesusitaikė Dėl
V Italijos Kolonijų

Kolonijų klausimu perdavė 
Jungtinėms Tautoms

Paryžius, rūgs. 16 — ,___  _______ _ ___
Keturi didieji — Jung. kaipo laikini valdžios pa-sa^usettsj valstijoje^ 
Valstybės, Bri t a n i j a, reigūnai, 
Prancūzija ir Sovietų Ru
sija nesusitarė dėl Itali
jos kolonijų. Taigi Itali
jos kolonijų išsprendimo 
klausimą perdavė Jungti-

prieš balandžio 1 dieną

ir kun. nėms Tautoms.

10,000 NETEKS DARBO DĖL 
DIRBTUVIŲ UŽSIDARYMO
Textron Ine. paskelbė, 

kad gale šių metų ji už
darys savo dirbtuves Na- 
shua, N. H., kur dirba 
3,500 darbininkų ir, žino
ma, jie neteks darbo.

Minėtoji firma neperse- 
nai supirko daug audekli
nių dirbtuvių Naujoj An
glijoj ir dabar jas uždari
nėja, nes Pietinėse valsti-Į dirbtuvių 
jose 
Carolina ir net Puerto Ri- 
co stato naujas modemiš
kas dirbtuves ir ten ga
mins savo išdirbinius.

Tas audeklinių uždari
nėjimas palietė ne tik Na- 
shua, bet taipgi Esmond, 
R. I., Dover, N. H., Man- 
ville, R. I. ir Taunton, 
Mass. Dėl to dirbtuvių už-

darinėjimo apie 10,000 
darbininkų netenka dar
bo, o tas skaudžiai

Georgia, South

f 
Atlanto Čartcrio praveda
mo. Antras Pasaulinis 
karas buvo vedamas ne 
tam, kad Hitlerio Daverg
tas tautas atiduoti kitan 
žiauriam diktatoriui Sta
linui. Pavergtom 
buvo užtikrinta 
nepriklausomybe, 
prieš karą buvusios lais
vos ir nepriklai’somc’> 
valstybes, kaip pavyzdžiui 
Lietuva ir kitos, tebėr ’ 
žiaurioje Rusijos ve r ji jo
je.

ta’’tor.i 
laisvė i*
Tačiau,

»

Demokratai triumfuoja. 
Jie tvirtai tiki, kad Paul 
A. Dever bus išrinktas 

leidimus pastoviam apsi- o ^ayoras
gyvenimui.

Prokuroras McCarthy 
sako, kad pagal įstatymą 
išvietintas asmuo dabar 
yra pripažįstamas kaipo 
asmuo, kuris prasidėjus 
karui rūgs. 1 d., 1939 m., 
atvyko čia ir kuris negali 
sugrįžti į savo kraštą dėl

• baimės, 
būti persekiotam dėl savo 
rasės, religijos ar politi
nių

lankytojai, jū
reiviai, prekybininkai ar
ba studentai gali gauti

Jung. Valstybės norėjo 
Italijos kolonijų klausimą 
atidėti vieniems metams, 
kada Italija sustiprės, bet; 
Rusija nesutiko.

Lentas Pabėgt Rusijos persekiojimo ar

_____________ atsi- go iš . 
liepia ir į kitus biznius, modelio 
Todėl New Hampshire ir ’ 
Rhode Island gubernato
riai kreipėsi į savo vals
tijų atstovus Washingto- 
ne, kad federalė vyriausy
bė įsikištų ir ištirtų šių 

uždarinėjimo
tikslą.

Minėta gi firma aiškina
si, kad čia jos dirbtuvės 
ir įrengimai esą per seni 
ir brangiai atseina jas o- 
peruoti. Naujai pastaty
tose dirbtuvėse jiems ga
minių produkcija 
pigesnė. Be to Pietinėse 
valstijose 
esą pigesni.

Audžiu Unija Remia 
Trumang

Charles F. Jeff Sullivan iš
Worcester, 
Lieutenant 
vo 127,465 
Lieutenant 
Francis E.
chester tapo nominuotas vo Prezidentą Trumaną 
kandidatu į Attomey Ge- išrinkimui Prezidentu.

kandidatas į
Governor, ga- 
balsus. Buvęs

Go v e r n o r lės Darbininkų unijos eg- 
Kelly iš Dor- zekutyvė taryba indorsa-

New York — CIO Texti-

Lėktuvu
Hamburg, Vokietija — 

Lenkas karininkas pabė- 
Lenkijos vėliausio 

Rusijos kovos 
į Britų zoną, Vo-

įsitikinimų.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

lėktuvu 
kieti ją.

Britai 
rininką

priėmė lenką ka- 
kaipo tremtinį.

Tremtiniai GaR Pastoviai 
Apsigyventi Jung. 

Valstybėse
Jung. 

proku r o r a s

Anglija 
ginkluotis. Pre-

Anglijos 
pranešimą, 

ir 
ne- 
at-

Londonas
pradėjo
miero vietininkas Herbert 
Morrison padarė rimtai 
nusiteikusiam 
Parlamentui
kad nusiginklavimas 
demobilizacija tampa 
tik sustabdytas, bet 
suktas į kitą pusę.

Rakietinių orlaivių 
myba

Boston, Mass.
Valstybių ------------
William T. McCarthy ga- Kariniai

įvo žinių iš Washingtono,’buvo išimti iš cirkuliaci- 
esantikad buvo priimtos taisyk- jos, vėl paruošiami varto

jęs, pagal kurias DP jimui. Vienu žodžiu, pra- 
ir darbininkai (tremtiniai) atvykę ir ap- dėta visose srityse iš nau- 

sigyvenę šiame krašte jo apsiginkluoti.

ga-
padvigubinama. 
orlaiviai, kurie

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, rūgs. 18 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. A. Kontautas iš So. Boston.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 

Mass. taip pat turėsime progą klausytis gražios ir 
turiningos radio programos.

Kalbės Tėvas Leonardas Andriekus, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
Trlephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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ĮVAIRIOS žinios
40 AMERIKOS KAREIVIŲ 

ŽUVO TRAUKINIO 
NELAIMĖJE KORĖJOJ

Seoul, Korėja — Jung. 
Valstybių okupacijos zo
noje Korėjoj įvyko baisi 
traukinių nelaimė. Į su
stojusį pilną Amerikos 
kareivių traukinį įvažiavo 
kitas ir toje nelaimėje žu
vo 40 Amerikos kareivių 
ir sužeista 60. Didžiuma 
tų kareivių vyko į namus, 
atlikę savo tarnybą. Tai 
buvo pradžia jų tolimos 
kelionės į namus.

Nelaimė įvyko, kuomet 
tas traukinys, dėlei iš- 
plautų bėgių turėjo būti į 
pasuktas kitu keliu ir jis j 
buvo sustojęs ne paskir
toje vietoje, bet dėl reika
lo pataisyti garvežį.

L Vyčių Seimas Buvo 
Sėkmingas

lietuviu Dalė Tremty'*

Ryšium su ruošiama lie-j 
tuvių dailininkų parcda 
Jungtinėse Valstybėse iš 
spaudos išėjo tai parodai 
skirtas katalogas “Lietu
vių Dailė Tremty”. Leidi-J 
nyje dalyvauja 29 daili
ninkai, iš jų du mirę:, 

ir K. Šklėrius,! 
inžinierius ąr- J 
Tarp daugelio!

Kun. Jonas S. švagždys,

DABARTĖS PASTABOS

Kun. Feliksas E. Norbutas, 
Dėl Šv. Jurgio lietuvių par 

to ir įvyko ši baisi nelai- j Norwood, Mass., klebonas 
mė.

•9

mr<|7MWIIRV1 Kn Lunį I w J V
Maine Rinkimus

1
Į ir LDS Akcijos Komisijos 
Į narys, nuoširdžiai priėmė 
LDS Seimą ir kviečia vi
sus jame dalyvauti.

Maine, taip balsuoja ir vi
sa šalis”. Bet Roosevelto 
laikais tas buvo pasikeitę 
ir tapo nukaltas naujas 
posakis: “kaip balsuoja 
Maine, taip balsuoja 
Vermont”.

Detroit, M*ch. — L. Vy
čių organizacijos 35-tas 
seimas praėjo labai entu
ziastingai ir sėkmingai, 

j Dalyvavo daug atstovų ir 
svečių. Vien iš Chicago 
buvo per 40 atstovų.

Seimo prezidiumą suda
rė šie: vedėjas , Jack Juo
zaitis iš Chicago; jo padė
jėjas Juozas Kasparaitis 
iš Kearny, N. J..; raštinin
kės — Sylvia Raczkus ir 

i P. Zakaras iš Chicago.
L. Vyčių Centro Valdy- 

bon išrinkti šie: Pirmi
ninkas Juozas Boley; vice 
'pirmininkai — E. Kasper 
ir Pranas Peterson; pro
tokolų rašt. Helen Shields 
iš Philadelphia; korespon
duojanti rašt. Ann Klem 
iš Harrison, N. J.; finan
sų rašt. Ann Mae Uznis iš 
Detroit; iždininkas Pra
nas Gudelis iš Dayton, O. 
Iždo globėjai — kun. Mo
desta Stepaitis, O.F.M. ir 
A. Yuknis iš Chicago.

LDS Centro ir Kunigų 
Vienybės pirmininkas, Šv. 
Pranciškaus lietuvių par., 
Lavvrence, Mass., klebo
nas, šeštadienį, rugsėjo 18 
d., 10 vai. rytą, Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje, 
Norwood, Mass., pradės 
LDS Seimą iškilmingomis 
šv. mišiomis.

Kun. Pr. M. Juras jau 
15 metų kaip yra genera- 
liu “Darbininko” adminis
tracijos patarėju įvairiuo
se reikaluose ir LDS Cen
tro vice pirmininku nuo 
1937 iki 1945 m. Pirmi
ninku išrinktas 1945 m.

Pirmadienį Maine vals
tijoje įvyko rinkimai. 
Juos laimėjo respubliko
nai, pasirodvdami daug 
stipresniais nei 1946 me
tais. Gubernatorium, į 
Senatą ir Kongresą iš
rinkta respublikonai, bū
tent: gub. F. G. Payne, į 
Senatą Magaret C. Smith,J 
pirmutinė moteris iš tos į Italijoj yra labai daug ve- 
valstijos išrinkta į Jung. Įdybų. Vien Romoje vedy- 
Valstybių Senatą. įbų vidurkis siekia 60

Iš to laimėjimo respub-j kiekvieną dieną, 
likonai džiūgauja, nes se-Į Tik per vieną dieną 
niau buvo vartojamas po-1 prieš rinkimus apsivedė 
sakis: “kaip balsuoja i 199 poros.

Dailininko Adonio Varno 
70 Metų Sukaktis

ninkai, 
Čiurlionis 
ir vienas 
chitektas. 
reprodukcijų 16 yra spal-' 
votos. Leidinyje gausiai 
atstovaujama tapyba, to
liau grafika, skulptūra, 
pritaikomasis menas. Į- 
žangą parašė dailininkas Nukryžiuotojo Jėzaus Se- 
A. Valeška. Redagavo P. serų Vienuolyno kapelio- 
Augius, padedant A. Va- nas, buvęs ilgametis LDS 
Ieškai, V. Petravičiui ir Centro pirmininkas ir 
L. Vilimui. t “Darbininko” bendradar-

Leidinio tekstas anglų bis, šeštadienį, rugsėjo 18 
kalba. Leidinys pavadin- d., atidarant LDS Seimą 
tas “Lithuanian Art in iškilmingomis pamaldo- 
Exile”. mis Šv. Jurgio lietuvių

----------------- parapijos bažnyčioj, Nor- 
Tremtinė Baigė Muncheno ^iąMass" pasakys pa'

Konservatorijų Kun. Jonas S. Švagždys
----------- buvo išrinktas LDS Cen-

P. Bičkienė - Novickai- tro pirmininku 1932 me
tė liepos mėn., išlaikiusi tais, kada organizacija 
paskutiniuosius egzami- pergyveno didžiausią kri- 
nus baigė Muncheno Han- zę. Jis sugebėjo prašalinti 

nesusipratimus ir krizę ir 
išvesti organizaciją į švie
sesnį kelią. Kun. Jonas S. 
Švagždys, pirmininkavęs 
net 13 metų, dėl sveikatos 
susilpnėjimo nuo pirmi
ninkavimo atsisakė. Ta-
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Daug Vedybų Italijoj
Iš Romos praneša, kad

RIAUŠĖS PRANCŪZIJOJE

100 Policininkų Sužeista
at-Paryžius — Streikuo- reikalaudami didesnio 

jančių darbininkų susirė- lyginimo ir protestuoda- 
mime, Paryžiaus buleva- mi prieš atleidimą darbi- 
ruose sužeista 
policininkų.

Apie 90,000 
automobilių ir 
dirbimo įmonių 
kai 
streikan išvedė 
Darbininkų 
kuri yra 
kohiūnistų.

Streikan išėjo 
džios nusavintos 
Renault automobilių įmo- tvarkos, 
nes darbininkai. ; ___________

Darbininkai streikuoja 
---------------------------------- Suėmė Plėšiką, Kurs

Maskuodavosi
Dvasiškiu

plieno iš- ' 
darbinin- 

sustreikavo. Juos 
Generalė 

Federacija, 
kontroliuojama

virš 100 ninku iš darbo.
Tuom tarpu Gen. Char- 

les de Gaulle šalininkai 
ruošiasi didžiausiam va
jui — reikalaujant, kad 
būtų paskelbti nauji par
lamento rinkimai ir kad 
visi atiduotų savo balsus 
už Gen. de Gaulle, kaipo 
vienintelį asmenį, kurs 
galėtų Prancūziją išvesti 
iš šios suirutės bei ne-

Ravensburge gyvenąs 
dailininkas Adomas Var
nas atšventė 70 metų am
žiaus sukaktį. Dailininkui 
pagerbti suruoštas minė
jimas. Jubiliejatas iš lie
tuviškų organizacijų ir 
pavienių asmenų gavo 
daug sveikinimų. Daili
ninko Adomo Varno 70 m. 
amžiaus ir 40 m. kultūri
nio darbo minėjimą su
ruošė ir Lietuvių Dailės 
Institutas Freiburge. Mi
nėjime dalyvavo ir pats 
jubiliejatas.

Adomas Varnas yra su
kūręs visą eilę vertingų 
tapybos paveikslų, ilius
travęs daugybę knygų ir 
pagarsėjęs šaržų rinki
niu — “Ant politikos lak
tų”.

Valdžios įstaigos Reikalau
ja Darbininkų

ir val- 
garsios

’er tuos 15 metų jis labai delio ^konservatorijos ope- 
daug yra padaręs organi- 
zacijos gerovei, daug išsi
kaštavęs, kad tik LDS or
ganizacija ir jos organas 
“Darbininkas” stipr ė t ų 
dvasiniai ir finansiniai.

Gyvename krizės metus. 
Kainos už popierą ir kitas 
spaudos reikmenis pakilo 
daugiau negu dvigubai. 
Tačiau LDS ir “Darbinin
kas” finansiniai stovi ge
rai, ką pamatysite ir iš
girsite iš Centro Valdy
kis raportų, nes jos vai
ras yra sumanaus vado 
rankose. --

Pirmininko kun. Pr. M.__ _______ ___________
Juro yra didžiausias pa-Į padėtis nelengva, knygų

ros klasę. Solistė Bičkie- 
nė dainavimo studijas 
pradėjo Vilniaus Muzikos 
Mokykloj 1941-44 metais. 
Į Munchefio Handelio kon
servatoriją jstojo 1946 
metais. Iš lietuvių tremti- čiau LDS ir * “Darbinin- 
nių ji yra pirmoji baigusi kas” jam buvo ir yra arti 
Muncheno konservatoriją, širdies.

PASITARIMAS AKTUALIAI
SIAIS ŠVIETIMO REIKALAIS

Įvedus Vokietijoj naują 
valiutą tremtinių švieti
mo Ir kultūros reikalai la
bai pasunkėjo. Laikraščių

(Pradžia 1-me puslapyje 
savo karalystei žemės kitur? 
Juk žydų Palestinoj daug ma
žiau, negu arabų, žydams leng
viau išsikraustyti, negu ara
bams.
- Žinoma, čia arabų teisybė. 
Bet juk visada buvo ir tebėra 
taip: keno galybė, to ir teisy
bė.

O
Tie, kurie mano, kad Ameri

koj anglis brangi, tai težino 
anglies kainų Berlyne. Vieno 
anglies tono vien nugabenimas 
į Berlyną lėktuvais kainuoja 
šimtas dolerių. Panašiai bran
giai atseina visos lėktuvais 
pristatomos prekės. Dėl tokio 
reiškinio vienas radio kalbėto
jas stato vokiečiams klausimą, 
girdi, ar jie kada atsimins tą 
Amerikos geradarystę, kurią 
Amerika daro berlyniečiams ir 
bendrai vokiečiams?

Tai labai negudrus klausi
mas. Juk ta proga Amerikai 
galima statyti daug opesnį 
klausimą, būtent: Kada • gi A- 
merika imsis vykinti tautoms 
duotus iškilmingus prižadus, 
išreikštus Atlanto čarteryje? 
Jei tie prižadai būtų buvę įvy
kinti tai nei vokiečiams, nei ki
toms tautoms Amerikos para
mos nereikėtų, jos visos būtų 
bestovinčios ant savo kojų. 
Kadangi Amerika, vietoj vyk
džius savo prižadus, atidarė į 
vakarų Europą duris raudono
jo Erodo budeliams, tai jokis 
Amerikos pasiaukojimas negali 
atstoti to, ko ji neištęsėjo. O 
specialiai dėl vokiečių štai kas 
galima pasakyti: nuo seniai 
žinoma, kad vokiečiai prašo Ą- 
merikos maisto, drabužių ir 
ginklų ir pasiruošę guldyti sa
vo galvas, kad išvijus iš vaka
rų Europos Stalino bradą. Bet 
Amerika delsia ir didina aavo 
bėdas, didina ir ilgina Europos 
tautų kančias. P. G.

geidavimas, kad į LDS 
Seimą suvažiuotų iš visų 
LDS apskričių ir kuopų 
kolonijų veikėjai. Tai bū
tų įrodymas, kad lietuviai 
katalikai darbininkai yra 
interesuoti LDS organi
zacija.

sunkus, o švieti- 
kultūros darbas 

beįm a n o m a s.

tis: jie iš vokiečių iždo 
gauna ligi 100 DM mėne
siui.

Po valiutos reformos 
karitatyvinių organizaci
jų padėtis tiek pablogėjo, 
jog gręsia rimtas pavojus 
sustabdyti veiklą. Paska
tinti bendruomenės narius 
(.aukoti lėšas lietuvių trem
tinių švietimo, šalpos ir UWUJU 
kultūros reikalam nutar- menės Fondo centrą 9 
ta prašyti Vykdomąją Beacon St., Boston, Mass., 
Tarybą ir LTB Centro Į vadovybėje Powell M. Ca- 
Komitetą išleisti bendrą bot. Jau yra įtraukta dau- 
atsišaukimą. Aptarus kuljgiau kaip 30,000 savano- 
tūrininkų emigracijos į irių darbininkų aukų rin- 
JAV reikalą, nutarta pra-ikimui 48 dalyvaujančiose 
syti Amerikos lietuvių or- ! bendruomenėse.
ganizacijas jiems išrūpin-| spalių 18 d. savaite, tai 
ti darbo ir buto pažymėji- bus intensyvio aukų rin- 
mus.

leidimas 
mo ir 
sunkiai 
Švietimo reikalam aptarti 
rugpiūčio 10 d. Felbache 
įvyko lietuviškųjų organi-!’ 
zacijų pasitarimas. Pasi
tarime aptarta lietuvių 

i tremtinių mokyklų padė- 
i tis, kuri daugeliu atvejų 
i labai sunki, nes daug vi- 
! dūrinių mokyklų mokyto- 
i jų nebegauna atlyginimo, 
j Pradžios ^mokyklų padėtis 
geresnė. Amerikiečių zo- 

VVashington, D. C. — j no j vokiečių mokamas 
Jung. Valstybių vyriausy- tremtinių pradžios moky- 
bė užvedė bylą prieš di-iklų mokytojam atlygini-
i v • • • •> • i. • t

Atidarė Commuoity Fondo 
Centrų

Šią savaitę atidarė Di
džiojo Bostono Bendruo-
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Vyriau^EredėlįlĮ

Filmas
Jung. Valstybių Civilės 

Tarnybos Taryba dažnai 
atsišaukia ir reikalauja 
darbininkų įvairiose val
džios įstaigose, štai šio
mis dienomis prisiuntė at
sišaukimą ir prašo jį įtal
pinti į “Darbininką”. Rei
kalauja mašinistų, maši- 

;nų operatorių ir kitokiu 
{darbininkų Watertown 
' Arsenale, Water t o w n, 
Mass. miestuose ir mies
teliuose.

Norintieji gauti val- 
• džios darbus, kreipkitės j 

.,'Jung. Valstybių Civilės

I

Wil-Policija suėmė tūlą 
liam J. McArdle, 31 m 
gyv. Adams St., Dorches- • Tarnybos Tarybą ir gau- 
ter, kurs apsirengęs dva-1 kitę aplikacijas. Aplikaci- 
siškiu pavogė ir pardavė jų galite gauti Jung. Val- 
tris automobilius į vieną įstybių Civilės Tarnybos 
dieną.

Jis pasisamdydavo iš 
automobilių samdymo į- 
staigos naują automobilį, 
tuomet pranešdavo tele
fonu automobilių pirki
mo - pardavimo įstaigai, 
kad jis esąs iškeliamas 
kitur ir turįs parduoti sa
vo automobilį. Atvykda
vo dvasiškiu apsirengęs 

įvairių su maldaknyge rankose ir

Kvotėjų ofise, bet kuria
me pirmos arba antros 
klasės pašte arba bet ku
riame Post Office ir 
Courthouse name, Boston 
9, Mass.

Potvyniai Japonijoj
iš Rhode 
Tautinio 
skyriaus 
tautybių 
toriui J. i 
mokratų 
pirmininkui, užgyrimo telegra- dant iškeisti čekį gautą 
mas už paskyrimą tautybių už vogtą ir parduotą au- 
skyriaus viršininku Šen. Green. tomobilį.

Senatorius Theodore Francis
Green

Island. Demokratų 
Komiteto tautybių 
viršininkas.

vadai pasiuntė Sena- lengvai pasamdytąjį auto- 
Howard McGrath. De- mobilį parduodavo. Jis 

Tautinio Komiteto pagautas bankoje ban-

Tokyo — Dėlei nepapra
stai smarkaus lietaus, Sa
ga apylinkėje, Kyushu sa
loje kilusiame potviny žu
vo bei tapo sužeista 204 
žmonės.

Daug namų sugriauta ir 
daug liko apsemta vande
niu.

džiąsias mėsų apdirbimo 
firmas, būtent: Armour, 
Swift, Cudahy ir Wilson. 
Jos kaltinamos remiantis 
Sherman prieš - trustimu 
įstatymu. Buk jos susita- 
riusios vieningai veikti, 
nustatant gyvulių pirki
mo kainas ir vartojančios 
tą pačią formulę, nusta
tant pardavimo kainas.

Bylą iškėlė generalis 
prokuroras Clark Chica- 
gos Federaliame teisme.

mas siekia 40%.
Išsamiai susipažinta su 

studentų padėtimi. Iki va
liutos reformos buvo šel
piama 1180 studentų, po 
valiutos reformos teįma- 
noma šelpti tok tuos stu
dentus, kurie ruošiasi di
plomatiniams egzami
nams. Tokių studentų Vo
kietijos universitetuose y- 
ra 148. Šiuo metu geriau
siai išspręsta anglų zonos 
studentų tremtinių padė-

Demokratų Vidai Pasiruošę Trumano Kampanijai

Boston, Mass. — Prezi
dentas Harry S. Truman, 
kalbėdamas gausiai mi
niai Detroite, atsišaukė į 
darbininkus, kad “laiky
tųsi vieningai, brangintų 
ir gintų šešiolikos metų 
progresą remdami Demo
kratų partiją”.

Tuo pačiu metu Demo
kratų Tautinis Komitetas 
Washingtone paskelbė, 
kad kampanija jau prasi
dėjo ir kad Massachusetts 
loš svarbią rolę konteste. 
J. Howard McGrath, tau
tinis pirmininkas, pareiš
kė, kad planai jau paruoš-

ti ir Prezidentas Truma
nas kalbės mažiausia tri
jose vietose, būtent, Bos
tone, Springfielde ir Fall 
River.

Massachusetts valstijo
je kampanijai vadovauja 
Darbo Sekretorius Mau- 
rice J. Tobin, Paul A. De- 
ver, kandidatas į guber
natorius, ir Benedict F. 
FitzGerald, Jr., kandida
tas į leitenantus guberna
torius.

Iš lietuvių jau yra pa
kviestas adv. Jonas Gri
galius. T-'

kimo pradžia Bostone, o 
kituose miestuose ir mies- 

Galvos pasaulį valdo, teliuose prasidės sekančią 
širdys jį išgelbsti. * savaitę.

Malonu Yra Melstis E 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininku" Knygyne Galite įsigyti MUg
Lietuviškų Sekančių MaMatank

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji liida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls.............................................. ................. . $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ................................................................... - $3.00

3. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ...................... ,.................................... -.........- $1.50

4. ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi......$1.50
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadvay, So. Boston 27, Mate.

šiuomi siunčiu $........... ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas ....................................................—..................
Adresas------------------------------------------------------
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APSIREIŠKIMŲ MOTINA

Kun. J. Kuzmickis

Kad įsitikinčiau, ar ma
žasis Gianfranco yra vie
toje, laikas nuo laiko šau
kiau jį, jis atsakinėjo.

Staiga nutilo. Berniukas, 
neatsakinėjo į jokį mano 
šaukimą. Išsigandau, ma-1 
nydamas, kad jam kas 
nors blogo atsitiko.

Jfjd&fajuA,
Jau kuris laikas plačiai Kas tas Cornacchiola 

kalbama apie naują Dievo Bruno?
Motinos, vadinamos Ap- Tai 34 metų vyras, trijų 
reiškimų Motina, pasiro- nedidelių berniukų tėvas.

I

Tuč 
_..... dymą Italijoje, netoli Ro- Romoje jis ėjo tramva- tuojau nuskubėjau į jo 

mos, prie Trijų Šaltinių, jaus konduktoriaus pa-pusę. Ateinu * jessriy ------------- UM'rny iiKciauia ___     >5.50_- - - . w _ . ___ •_  __ • 1»1««
Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50 Kur DUVO nukirsdintas SV.

DARBININKAS
366 West Broadvay,

Telephone SOuth Boston 8-2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama ______ $5.00 i
Vieną kart savaitėje metams_ 1
Uža;eny metams .................... .. 1

1 Povilas Apaštalas. Čia
South Boston, Mass.’Paduodu žinias, kurias 

surinko ir paskelbė Tėvas 
Aloyzas Sobus, pranciško
nas, Tarptautinės Serafi- 
nės Kolegijos Romoje vir- 
•šininkas. Bažnyčia tuo 
‘reikalu laikosi rezervuo-

I

i ir matau jį i 
Bet geriau pasi- klūpantį prie grotos su 

klausykime jo paties pa- sudėtomis rankutėmis. A- 
sakojimo T. Aloyzui So- kis buvo įsmeigęs į vieną

reigas.

bus: —
CORNACCHIOJD

BRUNO PASAKOJIMAS
Jaunystėje buvau kata

liku, bet ispanų karo me
tu, dalyvaudamas kaip i- 
talų savanoris, atkritau 
nuo katalikų tikėjimo. 
Pirmiausia įsirašiau pas 
baptistus, paskum į ad
ventistus. Pasidariau Ka
talikų Bažnyčios priešu ir 
kovojau su juo, kur tik 
begalėjau, skelbdamas ne
apykantą Popiežiui. Paga
liau puoliau taip pat Die
vo Motiną ir Jos Nekaltą 
Prasidėjimą. Kadangi ži
nojau šv. Raštą, paskyrė 
mane jaunimo vadovu Ti- 
burtijaus srityje. Nei vie
nas mano vaikas nelankė 
katalikiškos 
jauniausias 
pakrikštytas;
nieji nebuvo sutvirtinti ir 
nepriėmė Pirmosios Ko
munijos. Isola yra 10, 
Carlo 7, Gianfranco 4 me
tų amžiaus.

Balandžio 12 d. pasiė
miau vaikus pasivaikš
čioti, norėdamas puikią 
pavasario dieną praleisti 
gryname ore. Nukeliavo- 

Melas taip senas kaip žmonija. Tačiau jis niekad šaltinių kalnelio, jau išįine Via Appia Antica link, 
— iki šiol — nebuvo įsigijęs pilietinių teisių. Meluo- tolo galima pamatyti klū-Jo paskum prie Trijų Šalti- 
ta ir pirmiau, bet su melu kiek įmanant slėptasi, nes'pančių maldininkų prie ■ nių, kur galima gerai pa- 
melagis buvo laikomas didžiausioj paniekoj. Dabar (vienos grotos. Jie čia mel-t silsėti. Atsisėdau ant ak- 
meluojama per akis, ir, kas niekšiausia, melą vadina- džia sau ir artimiesiems' mens prieš grotą ir ėmiau 
ma nekaltu vardu — propaganda. (Tą žodį pirmas įvairių malonių iš Apreiš-Į peržiūrėti ir taisyti pasi- 
panaudojo Popiežius Gregorius XV, įsteigęs 1622 m. kimų Motinos. i rašytą kalbą, kurią užpo-
Katalikų tikėjimui skleisti Draugiją, vardu Congre-i šone, prie pat grotos an- ryt turėjau pasakyti pro- 
gatio de Propaganda Fide). gos, kabo lentelė, kurioje' testantų susirinkime. Kal-

Tokia garbinga iškaba prisidengę drūtmelagiavo italų kalba įrašyta: |ba buvo nukreipta prieš
naciai ir tebedrūtmelagiauja bolševikai, tiek jau me-į “Šitoje grotoje su vaikais švenčiausios Panelės Ma- 
lagystėse pagarsėję, kad žmonės atspėja tiesą, vien apsireiškė man balandžio 12 (rijos Nekaltą Prasidėji- 
suprasdami jų žodžius tiesioginiai priešingoj pras- dieną Dievo Motina, bardama mą. Vaikai užkopė į kal
inėj. Melagiai yra begėdžiai, bet drauge ir kvailiukai, mane, nes Ją persekiojau ir ną, kad ten pažaistų svie- 
Jie vis dar nesupranta, kad melu pasaulio nepavergsi, buvau Dievo priešas, kovoda-' diniu. Po valandėlės atėjo 
Kelis kartus sugautam melagiui nieks nebetikės. Me- mas protestantų sektose. Kvie- Isola ir Carlo, sakydami, 
lą jie mėgina sutvirtinti teroru. Dar kvailiau išeina, čia mane grįžti į Romos Baž- kad sviedinys jiems kaž- 
nes tas žiaurus pridėčkas ir jų melą aiškiau atsklei- nyčią, katalikišką, apaštališką,' kur prapuolė, 
džia ir žmones labiau atgrasina.

Pragaištinga Mada-Meluoti
t-------------------------------------------------------------------------------------------

Yra pasaulyje visokių madų: mada rėdytis, fuo
bėti, rašyti; mada literatūroj tapyboj, braižyboj, mu
zikoj, šokiuose; pagaliau, mada filosofinėj galvose
noj, politinėse bei socialinėse pažiūrose ir t.t. Daug 
madų žmonija yra išgyvenusi. Vienos jau amžinai už
mirštos, kitos po kiek laiko grįžta atgal. Jos sudaro 
gyvenimo įvairumą ir dalinai yra lyg rodyklė, nuro- ; 
danti, kuria kryptimi žmonija žygiuoja. Kol mada 
paliečia tik paviršutiniškas gyvenimo formas, tol ji 
yra nekenksminga; ji gali būt ir keistoka, ir lengva- 
maniška, ir kartais net juokinga. Tie jos ypatumai 
žmonių perdaug nejaudina. Visi žino, kad mada pasi
keis — juo keistesnė, juo greičiau — ir pasaulis vei
kiai ją pamirš.

Tačiau, jei prasta mada įsibrauna į vidujinį tau
tos gyvenimą ir paliečia dorovės principus, tuomet 
jau yra kuo susirūpinti ir nedorą madą reikia spar
čiai likviduoti, kol ji dar perdaug žalos nepadarė. Ar 
gi yra tokių blogų madų? Ir dar kaip. Jos, tarsi ko
kie tropikiniai viesulai, iš pašaknų ardo žmonijos.——----
šeimą nepaliečiamybę. Tai divorsas ir gimimų kon-l Šitoje vietoje vasaros 
trolė. “Kokia gi čia mada? — gal kas pasakys. — Tai karščių metu susirenka 
paprasčiausios sunkios nuodėmės”. — Taip, tai sun-, būreliai miesto žmonių, 
kūs, labai sunkūs nusižengimai, bet jie tiek įėjo į ma-: atvėsti ir pasigrožėti apy- 
dą, kad jau siekia ir net atsiekė viešą pripažinimą. Ir į linkės vaizdais. Kalnelio 
dar vienas nebepakenčiamas blogis skverbiasi į ma-1 pašlaitėse auga eukalip- 
dą ir net kai kuriose valstybėse tiek įsivyravo, kad tušai.
sudaro viešojo gyvenimo pagrindą. Tas blogis, visų CORNACCHIOLO BRU- 
blogybių niekšingiausias — tai viešas begėdiškas 
melas.

Melas taip senas kaip žmonija. Tačiau jis niekad šaltinių kalnelio,
•« • v • C B - • • . •• • T • a • • > • • Tk If 1 « ~

tarpu neskelbia.
“TU MANE PERSEKIO

JI. BET GANA TO.
Italijoje, 

prie Trijų 
Fontane) 
maišiais 
laikais buvo nukirsta gal
va didžiojo Bažnyčios a- 
paštalo šv. Povilo.

Trijų Šaltinių kalnelis 
yra labai gražioje apylin
kėje. Kalnelio šonuose iš 
viršau tekąs vanduo iš
graužė keletą mažų grotų. 
Vanduo per ilgą laiką 
gražiai atliko savo darbą 
kalkių uolose.

_______ U” 
netoli Romos, 
Šaltinių (Tre 
kalnelio, pir- 
krikščionybės

NO UŽRAŠAS
Besiartinant prie Trijų

±

§nioAnic.

Vertė A. Maceina.
“INDIVIDUALISKOJI

. PASAULĖŽIŪRA”tašką, nukreiptas į grotos 
i gilumą. Nuolatos kartojo:

— Bella Signora,« Bella 
Signora — gražioji Ponia, 
gražioji Ponia!

Nustebau tuo nuostabiu 
mažojo elgesiu. Esu tik
ras, jog namuose niekas 
jo to nemokė, juo labiau, 
kad protestantai niekuo
met melsdamiesi neklŪDo- 
ja, bet meldžiasi stovėda
mi. Pašaukiau Isolą, ku- ___
ris tuojau pas mane at- £Z.i’'‘~sJ‘“ -

.laikydamas rankoje vįsas dienas iki pasaulio lis negalįs 
puokštę gelių. | -

mokyklos, 
nebuvo net 

du vyres-

■ -I - ■ J-

Dievas nekalba kiekvie- mes vadiname Katalikų 
(nam žmogui paskirai ir Bažnyčia, negalima išimti 
: nepareiškia jam savo va- nė vieno akmens. Jeigu 
lios. Tam' tikslui jis vra vienos ar kitos josios 
įsteigęs Kataliku 
čią. Jėzus kalbėjo 
mokiniams: 
ir mokykite visas tautas, negeras, tai dėl to negaliu 
krikštydami jas... ir mo- dar sakyti, kad ten yra 
kydami jas laikyti visa, klaida arba kad Katalikų 

i ką tik jums esu įsakęs. Ir Bažnyčia yra atsilikusi, 
i esu su jumis per kad modemiškas jaunuo- 

—_ o-e-J būti kataliku
puokštę gelių. I pabaigai.“ (Mat. 28, 19-ir tt. Galimas daiktas,

Ar tu matai ką nors 20). šitais žodžiais Jis y- kad mano abejonių prie-

Įlimesnį savo tiesų skelbi- menkas gyvenimo pažini
mą ir platinimą. mas arba mažas prityri-

Iš to kilnaus rūmo, kurį mas. Apsidairęs aplinkui, 
taip praeityj, 

suknią, kuri buvo su rau- taip dabartyj, — kad žy- 
dona juosta. Nuo pečių miausi žmonijos dvasios 
iki pėdų plėvesavo žalios atstovai, genialūs moksli- 
spalvos apsiaustas. Nore- ninkai, menininkai, išra- 
jau šūktelti, bet negalė- dėjai visiškai nė neieško
jau nė žodžio ištarti. Bu- jo “savarankiškos religi- 
vau tartum suparaližuo- jos“, bet buvo ištikimiau- 
tas. Nežinau kokiu būdu si Katalikų Bažnyčios sū- 

į atsiklaupiau ir aš. Ta po- nūs. Tad mano šešiolik- 
Įnia dešinėje rankoje ture- metinei galvai irgi nebus 
| jo knygą, kairiąja gi rodė per daug nusižeminimo, . 
. sulaužytą kryžių ir juodą jeigu ją nulenksiu prieš 
j kunigišką sutaną, gulin- Bažnyčią ir ištikimai pri- .

propaganda. (Tą žodį pirmas įvairių malonių iš Apreiš-Į peržiūrėti ir taisyti pasi-

• v Pasakiau

jis vra vienos
Bažny- mokslo tiesos negaliu su- 

> savo prasti, jeigu vienas ar 
“Eikite tat kitas dalykas man atrodo

toje grotoje? paklau- ra patikėjęs Bažnyčiai to- žastis yra mokslo stoka, siau jo. r * . .
— Ne, nieko nematau!— 

atsakė.
IR KITI PAMATO

APREIŠKIMŲ MOTINĄ
2

Tačiau tuo pačiu metu 
klaupiasi ir jis, sudeda 
rankas ir, žiūrėdamas į 
grotą, kartoja tą patį:

— Gražioji Ponia, gra
žioji Ponia! 1

Maniau, kad visa tai. 
pokštas. Pasišaukiau Car-j 
lo:

—O tu ką
klaupsi? __ _____ j_ t „ _______

X03 įtariau tuos žo-'čią jos kojy Tą patį imsiu visus josios dėsnius 
džius, jis taip pat sudeda (akįmirksnį mane pasiekė ir įsakymus, net ir tuos, 
rankas ir pamažu Jyau_ kažin koks rojaus balsas: kurie dabar 
piasi, kaip anie du... Mane — aš esu ta, kuri yra do pasenę ;___
apėmė baime. Priėjau ar- £>įevo Trejybėje. Esu Ap- patogūs laikytis.

- matau,

I

neatsi-

piasi, kaip anie du... Mane

čiau, kad atitraukčiau 
nuo grotos vaikus, bet ne
galėjau. Pasidarė visai 
nejautrūs, taftum suak
menėję, į nieką nereaguo
ją. Jų veidai buvo išbalę. 
Galvojau, kad tai šėtoniš
ka apgaulė ir prieš savo 
valią sušukau:
— Dieve, gelbėk mus! 

Staiga pajutau, tartum

man atro-
— Aš esu ta, kuri yrą do pasenę arba nelabai

reiškimo Mergelė. Tu ma
ne persekioji. Bet gana 
to. Įeik į šventą avidę, į 
dangišką dvasią žemėje. 
Tie devyni pirmieji penk
tadieniai, kuriuos atlikai, 
kol įžengei į melo kelią, 
tave išganė...

(
Bruno nenorėjo pasakyti. Tik- v^jo kartą kurpius ir rū
tai paaiškino, jog gavęs kai pestingai stebėjo šitą ge-

1 O kai pastebėsi ydų net 
ir švenčiausiuose asme
nyse, jei rasi silpnybių 
taip ilgoje Bažnyčios is
torijoj, ką tada daryti? 
Klausyk! Prieš garsų Ti- 
ciano paveikslą, vaizduo- VC . .. V » . .

(Tolimesnių Marijos žodžių jantį dožą Grimam, sto-

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11. N. Y.

K. žadėdama palaimą ir pagydv-! jiems;
Imą visiems tiems, kurie su ti-1 — Tu, Carlo, eisi SU ma- 
kėjimu čia ateis arba apsibars- nimi ieškoti sviedinio, O 
tys šia palaiminta žeme. Liepė tu, Gianfranco, nesijudink 
daug melstis už netikinčius, iš vietos, kol sugrįšiu; tu- 
Mylėkitės, pasakė. Dėl to my-.ri čia laikraštį, žiūrėk jį. 
lėkimės viso pasaulio gerovei. Isola nuėjo ieškoti svie- 

Cornacchiola Bruno”.' dinio iš kitos kalno pusės.

---------------a;--------w-- y ; r--- ---- cy-- ----------v ---- * 
man būtų nuimta uždan-1 kUrjų pavedimų atskiriems nialų kūrinį. Jis žiūrėjo, 
ga nuo akių. Pasidariau žmonėms ir slaptą pranešimą žiūrėjo, galop sako: Pa- 
labai lengvas. Grota pa- «v Tėvui Baidantis Anreiški- veikslas yra niekam nemažu išnyko man iš akių.!mui> Marija dar jam pačiam vertasį Vienos figūros ba- 
Vietoje grotos matau di- davusi kai kurių nurodymų), f® dirželis yra negerai nu- 
delę šviesą, ojoje nepa-į pieštas!” Žiūrėk, mano
prasto grožio, kurio nega- AVĖ MARIA-—.SVEIKA Įmjeias, kad ir tu nebūtum 
liu atvaizduoti, Moteriškę. 
Jos veide atsispindėjo di
delis majestotas, 
juodus plaukus,

mažu išnyko man iš akių. imUj, Marija dar jam

delę šviesą, o joje nepa- j
MARIJA!..

— Kad įsitikintum, kad toks Venecijos kurpius, 
kuris tik žūrėjo į bato

Turėjo tai jiėra šėtoniška apgau- dirželį, o nematė didingos 
baltą Tęsinys 8-tame pusi. visumos.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

— 33 —
Laivas vis dėlto skęsta

Komandarmas Balaganovas ir politrukas 
Šalopajevas vedė nuoširdų pokalbį. Balaga- 
novas buvo žymiai susirūpinęs. Šalopajevas 
tik apsimetė susirūpinusiu, bet taip gudriai, 
kad komandarmas nuoširdžiai jam tikėjo. 
Rodos, džiūgauti, ne rūpintis reikėtų, nes a- 
budu pabėgėliai, Kirša ir Orlovas buvo su
imti ir saugiai čekos nuovadoj dabojami. 
Tardyti juos kol kas neparanku, nes abudu 
buvo skaudžiai* nors nepavojingai, sužeisti: 
Orlovas pašautas į koją, Kirša granatos 
skeveldromis visokeriopai sužalotas. Reikia 
juos kiek pagydyti, nes sužeistus sunku tar
dyti: kiek paspaudus apalpsta, arba apalpu
siais apsimeta — žino biaurybės, kaip reikia 
padėtį išnaudoti.

Pradžioje Balaganovas buvo nudžiugęs 
dėl pabėgėlių suėmimo. Bet politrukas tuo
jau jam šalto vandens ant galvos užpylė. 
Priminė nuostolius.
— Bet atsiminkite, Boris Gliebovič, kiek jų 

suėmimas kaštavo: netekome trijų istrebite
lių ir penkių čekistų. Iš tų aštuonių trys

sunkiai sužaloti ir penki nukauti. Ir vis tas 
Kirša. Kai paleido granatą į jų susiglaudusį 
būrį...
— Et, Kirša nieko nereiškia. Jis sveiks din

gęs. Iš mūsų nagų neišsisuks.
— Gal ne. Bet...
— Koks čia gali būt “bet”? Ar numatai ga

limybę jam išsigelbėti?
— Aš nieko nenumatau. Tačiau, juk žinote, 

Boris Gliebič, kokių staigmenų su tais par
tizanais esame turėję. Ar galima pamiršti 
Pochotino ir Nachalskio išvogimą? Ypač 
Nachalskio. Kas būtų manęs? Vargšas Na
chalskis...

Balaganovas teiraujančiai pažvelgė į po- 
litruką. Gailisi Nachalskio. Pirmą kartą Ba
laganovas išgirdo, kad kas Nachalskio gai
lėtųsi. Gal juodu vientaučiai? Iš tiesų, kas 
jis per vienas? šalopajev ne tikra jo pavar
dė — visi tai žino. Viens čekistas prasitarė, 
kad jis pirmiau vadinosi Hans šnitzel, bet ir 
ta pavardė vargu bebus teisinga. Jo išvaizda 
ne vokiška ir ne rusiška. Verčiau semitiška: 
ne tai žydas, ne tai arabas, ne tai kaukazie
tis. Kažkas Kantakūzenu jį pavadino. Tai 
gali būt ir graikas. Kažkoks tarptautinis ti
pas. Vidutinio ūgio, kiek apžilęs, bet nese
nas, liesas, tamsus ,ilganosis. Akys išspro
gusios, labai judrios, taip ir žėri gudriai pa
šiepiančia išraiška. Politikoj labai nusima
nąs. Savo lakiu samprotavimu visus užburia, 
bet puikiai moka apsimesti nieko nebojan- 
čiu lengvapėdžiu. Tam ir Salopajevo pavar

dę pasirinko. Visi komisarai, iki Balaganovo 
imtinai, prietaringai jo prisibijojo, lyg kokio 
burtininko.

Balaganovas mėgino savo susirūpinimą 
išblaškyti. Nebojančiai ranka numojo.
— Pochotinas kvailas Don Kišotas. Na

chalskis:..
— Gudrus politikas, — pasiskubino įterpti 

politrukas. O bet gi...
— O bet gi? — teiraujančiai nutęsė Balaga
novas.
— Pakartot nebe reikia, —- atsakė politru

kas. — Juk žinote, kas su Nachalskiu atsi
tiko. Na, tiek to. Vienas kvailas, kitas neap
sižiūrėjo. Gal tik atsitiktinai tokia keista 
staigmena įvyko. Tačiau, Boris Glebič, ar gi 
jūsų dėmesio nepatraukia dar viena kur kas 
pavojingesnė keistenybė?
— Kokia gi?
— Aš turiu minty, kad pastaruoju laiku 

mūsų eilėse atsirado daug dezertyrų: žaliu
kas, Kukuškin - Gegužis, Vilkaitis, Kirša. 
Tiesa, jie lietuviai — vilkas visuomet į girią 
žiūri. Tačiau Savinas ir Orlovas, juk tai mū
siškiai komisarai. O kiek eilinių kareivių pas 
lietuvius pabėga. Kaip tai išaiškinti?
— Et, tai žiurkės! — paniekinančiai atšovė 

Balaganovas. — Kai laivas skęsta, žiurkės 
pirmiausiai iš jo bėga.
— Žiurkė bėga tai bėga, bet laivas vis dėl

to skęsta.
— Ką tamsta nori pasakyti?

— Ar gi nesuprantate, kad skęstantis lai
vas tai bolševizmas?

Balaganovo akys iš vokų išsprogo.
— Ką tamsta pasakei?! Ar aš gerai nugir

dau? <
Šalopajevas nuolaidžiai šyptelėjo.

— Nesikarščiuokite, Boris Gliebič, ir ne- 
apsimesdinėkite nustebusiu ir pasipiktinu
siu. Mudu gi viršininkai ir nors kartą viens! 
kito nebijokime. Nėviens iš mudviejų į šni
pus netinkami. Galime atvirai pasikalbėti.
— Bet... bet... — karščiavosi Balaganovas, 

— juk tai erezija, trockizmas, išdavystė!...
— Kam tie nieko nereiškią, nudėvėti žo

džiai? Pakeiskime juos tikslesniu žodžiu: 
tiesa. Juk tai aiški, visiems apčiuopiama 
tiesa, kad bolševizmas atgyveno savo dienas. 
Jis jau be ceremonijų stumiamas lauk.
— Stumiamas lauk, sakai? O kas pajėgs jį

išstumti? e
— Nacionalizmas.
— Niekados, Kuzma Kuzmič! Tamsta, ro

dos, politikoj nusimanąs, o čia nuplepėjai 
kaip koks, atsiprašant, kolchozo berniokas. 
Carų galybė prieš komunizmą neatsilaikė, o 
čia kažkoks nacionalizmas... Fu, kokia nesą
monė! Be to, juk tokią nuomonę skelbti tai 
gryna baltagvardystė, kontrrevoliucija, už 
kurią...

Balaganovas nebaigė sakinio, nes neiš
drįso tarti žodžio “areštuoti“, šalopajevas jį 
pavadavo.

{Bus daugiau)



Penktadienis, Rūgs. 17 d., 1948 DARBININKAS
mokslo irkt. žymūs žmonės, 

politikos srityse.
Bėgo laikas. Vystėsi ištori- 

niai - politiniai įvykiai. Sulieps
nojo 2-rasis pasaulinis karas. 
Lietuvą apžiojo raudonasis sli
binas. Upės ir ežerai pritvino 
iš gyvų lietuviškų širdžių iš
sunkto kraujo; Motina Lietuva 
skausmo aimanoj sustingo irPHILADELPHUL PA. įstebima Jung. A. Valstybėse. ■

štai mano vaizduotėj »plau-iSUesė Dangų rankas _ Pa. 
kia šviesus, kultūrininkės ir; lbjįk Vieš tie. _ sušuko jL 

■ kovotojos dėl Lietuvos laisvės, i 
lietuvės pavidalas: tai — Pet-į V®1 P- Ant. radio prabilo į 
ronėlė Antanaitienė. Ji kovoja. lietuviškas širdis. Dosnios au- 
ne su šaunamu ginklu, bet ra- jkos, dėka P. Ant. mokėjimo 
dio bangomis gaivina Amerikos Prieiti prie amerikiečio lietuvio, 
lietuvių tikėjimą į Lietuvosj plaukė į BALF-ą ir kt. labda- 
prisikėlimą. Ji skelbia Tėvynės * ringas organizacijas, 
meilę.

Pasukime gyvenimo ratą 15 į 
metų atgal.

1933 m. rugsėjo 1 d. buvo į- 
vykdyta bei išpildyta P. Anfe- 
naitienės pirmoji radio trans
liacija Philadelphijoj.

Kas girdėjo, jau tuomet pa
stebėjo Amerikoj gimusios lie
tuvės gražią lietuvišką tareną. 
gana taisyklingą kirčiavimą. 
Pradžioj tautiečiai nemanė, 
jog P. Antanaitienės transliaci
jos sulauks net 15 metų am
žiaus ! Tačiau maloniai apsi
rikta. Tas darbas tobulėja ir 
daro pažangą, bręsta. Ir dabar 
mes laukiame trečiadienio, kaip 
alkanas duonos. Pradžia sun
ki. Prityrimo stoka... gal kiek 
ir nervino jautrią kultūrininkės 
P. Antanaitienės širdį. Ji 
sielojosi, kad programa 
įdomesnė, lietuviškesnė, 
tarnautų nė vien jos ir 
bizniui, bet kartu ir Lietuvai, 
lietuvių tautai.

Bet sunkesnėse valandose 
greta jos buvo jos vyras Do
mininkas Antanaitis. Jis kelio
lika metų bendravęs su muzi
ku - kompozitorių Miku Pet
rausku ir kt. meno žmonėmis 
iš jų mokėsi fortepijono ir vo
kalinio meno burtų žavingumo. 

I Už tat jis dažnai dainavo ir kt. 
būdais maloniai nuteikdavo 
philadelpiečius lietuvius. Visa 
lietuvių kolonija ir dabar yra 
jam dėkinga.

Ponia P. Antanaitienė savo 
' programą transliuoja visą lai

ką kartą savaitėje, veik visada 
• trečiadieniais 9 vai. vakare — 

pusė valandos laiko trunka toji 
transliacija.

Svarbu pabrėžti, jog P. Ant. 
mokėdavo surasti tinkamu mo
mentu žymių lietuvių ir lietu
vių tautos draugų, kurie paį
vairindavo programą. Štai 
Pennsylvanijos u-to prof. Senn 
(šveicarietis >, profesoriavęs
Kaune, Vytauto Didž. universi
tete. ir gerai mokąs lietuvių k., 
ar tai Vasario 16 d.. Rugsėjo 
8. Kalėdų šv.. Motinos d. ir kt. 
progomis pasakydavo jaudi
nančiai gražių, jautrių kalbų, 
kuriomis 
triotizmą 

Ir kas 
Lietuvos 
naitienę ir į jos radiofoną du
ris atviras. Ji be jokio atlygini
mo leisdavo kalbėti mūsų tau
tai svarbiais klausimais. Iš čia 
dažnai kalbėjo prof. Pakštas ir

Petronėlė Antanaitienė,

Pereitą sekmadienį pp. Novi- 
kai ir Nevins iš Norwood ir pp. 
Novikai iš E. Walpole buvo nu
vykę į Maynard, Mass. ir daly

davo savo giminaitės vestuvė
se.

lietuviškos radio programos 
transliavimo. Phila. m., 15 me
tų sukakties proga.

• • •

Istorija žino ir iškelia daug 
išgarsėjusių karo žygiais — 
aukštos kultūros bei civilizaci
jos pasiekusių valstybių —tau
tų išnykimą. Garsiai byloją pa
vyzdžiai : senovės egyptiečiai, 
graikai, romėnai... jų nebėra.

Atseit miršta tautos — iš
nyksta valstybės, kaip žmonės.

Išnyko kalbamos tautos dėl
to. kad jos išsigimė, pamėgo 
patogumus. Pamiršo darbo 
reikšmę ir nesavanaudiškumą. 
Suglebo tų tautų valia, su
menko, suvargo jų dvasia ir 
smegenis, neatsirado pagaliau 
tautai pavojaus valandoj pasi
ryžusių aukotis ir mirti žmo
nių.

Bet mūsų tautos likiminė ir 
herojinės kovos 
remiama 
nacių ir
šėtono žiauri 
naikinimo akcija 
kietą, mirtį nesibijančio lietu
vio. aukojimąsi Tėvynės ne
mirtingumo idealui. Vien tik 
kelių m. nelygioj kovoj Lietu
vos girių berneliai sudėjo ant 
Tėvynės laisvės aukuro gal 
30,000 gyvybių! Priskaitoma, 
jog lietuvių bus nužudyta arba 
ištrėmime mirė virš 200.000 
žmonių.

Tačiau visų neišžudys. Atšips 
raudonojo šėtono kardas. Ir 
viešpataus teisingumas galų 
gale nuleis ant kankinės žemės 
ir savo baudžiamąjį kardą.

Kovojanti tauta negali mirti! 
Kodėl? — Todėl, kad už ją au
kojasi. jai dirba, ne tik pa
vergtoj Lietuvoj, bet ir visame 
pasauly, išsibarstę tautos sū
nūs ir dukros. O ypač tas pa-

epopėja yra
90 r'r visos tautos. Ir 
dabartinė raudonojo 

lietuvių tautos 
atsimuša į

visad 
būtų 
kad 

vyro

Westfield, Mass.

Lambson Fumtture Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

i

Brockton, Mass.

Woodward’s Auto Spring 
Shop

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

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. MonteBo St.
TELŠ. 3609-3032 BROCKTON. MASS.

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

Chandler’s Fknrer Shop
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St,

LAVVRENCE, MASS.

F. X. RoNchaud 
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 LoweD St., Methuen, Mass. ’

Lowell, Mass.

HonyBass,lnc.
United Cloak A Suit Co. I 

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

LOWELL. MASS.

■

p. Agota Smilgienė,

A įritate te Ir. Alfred
Hmanis Latvian Minister

Trečiadienį, rūgs. 15 d. Stu
dentė Angelą M. Kneižytė iš- 

ivyko į Emmitsburg, Md. pra
dėti trečiuosius (junior) moks
lo metus Šv. Juozapo Kolegijo
je-

Pereitą šeštadienį adv. Ben
jaminas ir Estela Sykes, pp. 
Kneižiai, p. Angelą Pazniokaitė 
ir kt. dalyvavo p. Jono Raude- 

' liūno ir p. Dudaitės “Shower
Party”, kurią suruošė tėveliai ilgametė LDS narė ir “Darbi-

■ ■ • *

pp. H. ir M. Balučiai,
ilgamečiai LDS nariai ir “Dar
bininko” skaitytojai ir taipgi 
ilgamečiai 3-čios kuopos pirmi- I 
ninkai. Prieš apie 15 metų at-i 
gal LDS 3-čios kuopos pirmi-Į 

j ninke buvo p. M. Balutienė.
i Vėliau ji prikalbino savo vyrą . Raudeliūnai. gyv. Waverly; ninko” skaitytoja, yra LDS 
p. H. Baluti apdumti putmnm-.g, Jonas Seimo Rengimo Komisijos pir-

Įku m jis buvo isnnktas. p H.iRaudeliūIiis Esteto.'mininkė.
Balutis labai nuoširdžiai dar-:o . . , .._ ‘, ......................., Sykes. brolis ir is profesijos

uojasi, ir jo e a į mokyto jas į- vaistininkas. Jau-
yra gyva. ________ nieji gavo daug sveikinimų,

Mes dar atsiminti galime į-j 
vykį: 2-rojo pasaulinio karo' 
metu: p.p. Antanaičiai iškėlei 
Amerikos karo pajėgoms rem
ti ir Lietuvai ginti vajų —per
kant išleistus valdžios bonus. 
Tiesiog stebėtis reikia, p.p. An
tanaičių iniciatyva, ir sugebėji
mu — lietuviškos trispalvės 
pavėsyje, ‘Lith. Furniture Co.’ 
krautuvėje 1427 So. Second 
St., Phila. 47, Pa. buvo par
duota už 1 milijoną dolerių bo- 
nų!

O 1945 m. vasario 16 d. pro
ga kitas vajus: — surinkti A- 
merikos Raudonajam Kryžiui— 
sužeistųjų karių gyvybių gel
bėjimui kraujo. P. 'Antanaitie
nės radio skelbė gyvą reikalą 
aukoti ne tik pinigą, bet ir sa
vo kraują. Tokiu tat būdu bu
vo surinkta net 1000 puskvor- 
čių kraujo!

Ponia Antanaitienė gyvai

Pažymėtina. kad Seimo Ren- linkėjimų ir dovanų, 
gimo Komisija ruošia meno 
programą Seimo atstovams ir 
bendrai visiems sekmadienio 
vakare, rugsėjo 19 d., parapi
jos salėje. Programą išpildys 
lietuviai tremtiniai. Jiems a- 
kompanuos p. Jonė Vasiliūnai- 
tė. Kviečia visus dalyvauti.

Išrinko Atstovus Į Seimą
Sekmadienį, rugsėjo 12 dieną 

įvyko LDS 3 kuopos susirinki
mas. Išrinko atstovais į Seimą 
pp. V. J. Kudirką, J. Aidukonį 
ir J. Versiacką.

Seimo Rengimo Komisija, 
kurioj yra pp. J. Sestavickas, 
A, Venckus, H. Balutis, pp.

remia, tremtinių gelbėjimo ak-' Smilgienė, Navickienė, Kavoly-

Ji labai nuoširdžiai 
darbuojasi, kad Seimo atsto
vai - atstovės būtų maloniai 

. priimti ir pavaišinti. Jai gelbs- 
*ti kiti komisijos nariai - narės.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

HAWERSAT, Otto, iš Lietu- s. Kristupo, broliai Urtės Kal
vos. rytės - Martynaitienės, gyvenę

JABLONSKAITE, Onutė, ir Batakių vi., Tauragės ap.
kiti įpėdiniai Jono Jablonskio, KAMINSKIENE, Ona, iš Ra- 
kitusio iš Rygiškių km., Griš- šeinių ap., Žalpių km.
kabudžio vi., Šakių ap. i KASPERAVIČIUS, Vincas,

JAKŠTAS, iš Šėtos, Kedai- s. Juozo ir Pranciškos Jakšna- 
nių apa. vičiūtės, iš Kybartų vi., Suval-

JANKAUS^AS, Martynas, kijos, ir jo žmona Marcelė,’ bei 
sūnus Valis ir dukterys Genė dukterys Bronė, Elena ,ir Lu- 
ir Olga.

JANULEVIČIENE - Česnavi- 
čiūtė, Ona, ir brolis Česnavi- 
čius, Vincas, iš Veisėjų vi., Sei
nų ap.

JASELIUNAITE - Balčiūnie
nė, iš Klovainių parap., Šiaulių

■ap.
JODKIEWICZ, Antoni,

Krekenavo vi., Panevėžio ap.,i KNIECIUN, Adam 
motinos mergautinė pavardė sūnūs Aleksandro, iš 
Stefanija Lastowskaitė. vo vL, Panevėžio ap.

JOKUBAUSKAITE, Albina,! KNIECIONAITES,

was a
Baltic 

in Wa- 
us all

With the death of Dr, Alfred 
Bilmanis, Latvian Minister to 
the United Statės, a great soul 
passed on.

Dr. Bilmanis was a true pa- 
triot. He gavę every ounce of 
his vitality to his country, suf- 
fering mental and physical 
anguish, always elinging to the 
hope that Latvi a, o n e 
of the Baltic Statės, once again 
would comę into her own. 
Sipce Russia has dominated
the Baltic Statės, Dr. Bilmanis 
had continued as Minister to 
the United Statės and to re- 
present his government - in - 
exile. His foilovers have lošt 
a devoted and able leader.

I knew him in Riga in the 
early years after World War I, 
He was then Minister of Press 
and later Minister to Moscov. 
His vivacious personality and 
clear thinking won for him 
many admirers among his own 
people as well as among the 
foreign diplomatš.

Dr. Bilmanis often 
guest speaker at the 
Scandinavian Society 
shington and insipired
to hfelp keep the culture and 
ideals of Latvia alive.

For our Society, I wish to 
pay a lasting tribute to the 
memory of Dr. Alfred Bilma
nis who stood for the highest 
principles of life, devotion to 
Country and World Peace. To 
his family we express our 
great esteem for one of the 
noblest of men.

(Mrs.) Ruth Spencer 
Beckmann, 

Vice-President of Baltic 
Scandinavian Society of 
Washington, D. C. and 

Chairman of Latvian Section.
. . ui

KUPCIKEVIČTUS, ir jo se
suo, brolis ir sesuo Felikso, iš 
Raudondvario vi., Kauno ap.

KUPSTAITE (Kupstas), iš-
KUHRAS, Jonas (Kuhr, Jo- tekėjusi, iš Šadžiūnų km., Vei- 

JUREVIČIUS, Juozas, sūnus hann), iš Vilkaviškio ap., gyv.!sėjų vi., Seinų ap., ir duktė 
Felikso, iš Kalvarijos vi., Mari
jampolės ap.

JUŠKEVIČIUS, Motiejus, gy
venęs Pakuonio vi., ir Prienuo
se.

cija, gyv. Pittsburgh. 
KAZLAUČIŪNAITfiS, 

rys Jurgio Kazlaučiūno. 
KAZOKAS, Juozas, 

ir Motiejus, iš Vištyčio 
KESERAUSKAITE, 

na, iš Tauragės ap. 
į KLASČIUS - Segens,

iš gyv. Kalifornijoje.

sese-

Jurgis 
ap. 
Marijo-

nienė ir Pazniokienė, uoliai 
darbuojasi, kad visus atstovus- 
atstoves priimti ir pavaišinti. 
Komisijos "pirmininkė p. A. 
Smilgienė pranešė, kad jau už-j 
sakė maistą ir atstovai gausį 
valgius parapijos svetainėje.

Komisija taipgi jau parūpino 
vietas pas privačias seimas 
nakvynėms. Tik iki šiol mažai 
kas atsišaukė. Atvažiavusieji į 
Norwoodą ir norėdami gauti 
nakvynę, kreipkitės pas Komi
sijos pirmininkę p. A. Smilgie- 
nę, 50 Tremont St. Tel. NOr- 
wood 7-0583-M.

Seimui sveikinimus galite 
siųsti klebonijos adresu: St. 
George’s Lithuanian 
36 St., George Avė., 
Mass. Tel NOraood

ciją. Visi liečią tremtinius ir : 
lietuvių tautos reikalai P. Ant. ' 
jautrioj širdy randa atbalsį: 
jį neima jokio mokesčio už į- 
vairius radio pranešimus, bet : 
dar su vyru aukoja stambias ; 
pinigų sumas, kaip tai buvo 
tremtinių suruošto pikniko me
tu. ’

Svarbu pažymėti, kad gerb.
15 metų sukaktį radio trans
liacijų jubiliatė P. Antanai
tienė moka tobulai lietuvių k., 
nors ji yra Amerikoj gimusi ir 
užaugusi. Daugis tuo nepa
prastu reiškiniu stebisi ir atsi
stebėti negali. Bet ji sakosi, 
jog kalbos grynumo ir gražios 
tarenos bei kirčiavimo išmoku
si iš Penna. universiteto prof. 
Senn. Be to. vėlyvesniais lai
kais atvykęs lietuvių k. moks
lo vyras..— kalbininkas, dabar 
Penna. u-to prof. Dr. Salys, 
tas žinias papildė ir pagilino. 
Reikia pasidžiaugti, jog Dr. 
Salys dažnai kalba per p. P. 
Ant. radio įvairiais svarbiais 
reikalais: tremtinių šalpos, bu
to ir darbo pažym. išdavimo 
reikalais ir t.t. žodžiu p. P. 
Ant. radio duoda nuostolių, bet 
ji iš jo biznio nedaro — primo
ka savo pinigus. Tai išeina iš 
amerikiečių požiūrio: “Time is 
money”.

Mes tikime į amžiną lietuvių 
tautos gyvenimą. Už tat džiu
gu matyti tokius nesavanau- 
džius žmones, kaip p.p. Anta- 

' naičiai. Ji šviečia skaisčiai, 
šviečiančiu pavyzdžiu kitiems 
lietuviams.

P. Ant. žino, kad kiekvienas 
lietuvių tautos žmogus miršta, 
bet jo nuveikti darbai aukoja
mi tautai lieka gyvi amžinai. 
Ji dirba ir gaivina lietuvišką 
patriotizmą tiek pačios progra
mos lietuvišku turiniu, tiek 
gražia, be galo patrauklia ir 
skambia lietuviška tarena ir 
muzika. Jai aišku, kad ne tik 
tauta, bet ir kiekvienas žmo-

■ gus turi siekti savo nuveiktų 
darbų nemirtingumo.

Gaila, kad tiek daug nusi- 
I pelnę, bet kuklūs lietuviško 
'darbo veikėjai ir jų darbo bei 
veiklos jubiliejai net spaudoj 
nepaminimi: tylomis pro juos 
praeinama. Taip neturėtų būti. 

Už tat mūsų nuoširdūs linkė
jimai lietuviškos programos 
15-kos metų radio transliacijų

sužadindavo gilų pa
mušų tautiečiuose, 
tik atvažiuodavo iš 
rasdavo pas P. Anta-

Bancroft Package Store,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai

Gėrimai: Vynai. Cordials,

Alus ir Ale.
I

578 South SL, Athol, Mass.

Tel. 770
I

i

Uršulė,

ir Juzef, 
Krekena-

Bronisla- 
iš Kliukių km., Skaudvilės vi., va ir Eva (Purim ir Rozewicz), 
Tauragės ap. I dukterys Aleksandro, iš Kreke-

JUCIUS, Vincas, iš Kelmės, ; navo vi., Panevėžio ap. 
Raseinių ap.

Manchester, N. H.

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

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880

Rectory, 
Norwood, 
7-0979.

šios savaitės pabaigoje pp. 
Ona Pazniokaitė, J. Vasiliūnai- 
tė ir kitos ruošiasi vykti į Nu-

jubililiejatei, p. P. Antanaitie
nei.

— Valio — jai.
— Ilgiausių metų! — palinkė-

sim. V. M.

Brooklyn, N. Y. į Bronė.
KUKUČIONIS, Vincas, iš į Ieškomieji ar apie juos žinan. 

Seirijų vi., Alytaus ap., gyv.'tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Sao Paulo, Brazilijoje. Į Consulate General of Lithuania

KUNCIKAITE. Levose, iš I 41 West 82nd Street
‘ New York 24, N. Y.KAIRYS, Andrius ir Juozas, LAUKUVOS m., Tauragės ap.

Jūsų FORDO Ateiti

Glavickas 
Vartų, 

Moterų 
Sodalie- 
progra-

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija

Šiais metais Aušros Vartų 
parapijos metinė vakarienė į- 
vyks sekmadienį, rugsėjo 19 d. 
Vyriausios šeimininkės išrink
tos ponios Antanina Sinkevi
čienė ir Elzbieta Pavolienė. 
Rengimo komisiją sudaro vie
tos kunigai, Juozas
ir atstovės iš Aušros 
Moterų Socialio Klubo, 
Sąjungos 69 kuopos ir 
čių draugijų. Muzikalę 
mą rengia vietos vargoninin-' 
kas p. Vincas Burdulis. Poky
lio vedėju išrinktas kun. J. J. 
Bakanas.

Visi mūsų gerieji parapijie
čiai nuoširdžiai remia šią vaka
rienę. Ypatingai, kaip visados, 
atsižymi mūsų biznieriai savo 
gausingomis aukomis. Viso gi 
to darbo galva yra mūsų nenu
ilstantis klebonas kun. K. A. 
Vasys.

Šių metų vakarienė bus žin
geidi ir linksma, kiekvienas at
silankęs maloniai praleis laiką 
ir džiaugsis buvęs tokiame 
prakilniame suėjime. Rengėjai, 
kryžiuotojo Jėzaus Seserų Vie
nuolyną rekolekcijoms.

%

Sutaupykite
Greitu FORDO Patarnavimu...

1. Tikros Fordo Dalys
...tai yra toa pačios dvynu
kės dalys, kurios yra įdėtos 
į jūsų Fordą. Jos padarytos 
gerai, tinka gerai, tveria il
giau.

2. Dirbtuvės Pripažinti 
Metodai
Jie sutaupys jums pinigų, 
laiko, dėlto, kad jos yra 
suplanuotos tų pačių 
kurie suplanavo, jūsų

Fwfe Dyleriai Pažyste Forte Geriausiai!

3. Fordo Išlavinti
Mechanikai
Mūsų vyrai yra Fordo ek
spertai, žino kaip jums 
sutaupyti laiko ir pinigų 
geru patarnavimu ir 
darbu.

vyrų, 
karą.

4. Specialūs Fordo 
trankiai
Yra sakoma, mechanikas 
taip geras, kaip jo įran
kiai. Mūsų įrankiai yra 
specialiai dėl Fordo. Jie 
apdraudžia Fordo ateitį.



I

Penktadienis, Rūgs. 17 d., 1948

- Rusai Jungtinėse Valstybese.-Kaip 
su religijos reikalais Sovietuose.-Bol- 
ševikai nukankino 2
ir 40,000 šventikų bei vienuolių. - Į- 
kaitintu smėliu degino žaizdas,* kaiku- 
riems išdūrė akis. - Kų pasakoja iš 
Lietuvos atbėgęs šventikas. - Pravos
lavų vyskupo nuomone apie Tito ir 
arkiv. Stepanec. - Ką jis mano apie 
Kat. Bažnyčių.

•It rusų vyskupų

PAfiMKiNtAS

• vJungtinių Valstybių karo jėgos išbando parašiutininkų nuleidimą iš 
tam tikrų lėktuvų, kurie išsyk išleidžia 42 ginkluotu pėstininku. Tai į- 
vyko Fort Bragg, N. C..

S
s

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

to UKRAINOS J 
JUGOSLAVIJĄ

Važinėdami su kunigu 
J. Vaitekūnu po gražią
sias Naujosios Anglijos 
apylinkes, sustojome Put
liame, tame mielame lie
tuvaičių N. Šv. P. Marijos 
vienuolyne. Motinėlė Alo
yza ir seselė Augusta su
minėjo, kad jų vienuoly
ną aplankė rusų vysku
pas. Jis, pasakojo, pla
nuojąs steigti rusų mote
rų vienuolyną ir norėjęs 
daugiau pažinti kaip tvar-

— Kaip jų bažnytinis 
gyvenimas?
— Cerkvių turimę apie 

300; kiekvienoje iš jų yra 
šventikas, apie 12 vysku
pų.
— Kokie santykiai su 

Maskvos pravoslavų Baž
nyčia?
— Šiuo klausimu mūsų 

žmonės pasiskirstę į tris 
grupes: 1. Tie, kurie nie
ko bendro su Maskva ne
turi, kol ten viešpatauja 
bolševikai. Šiai grupei va
dovauja arkivyskupas Vi

kosi katalikės, kad galėtų jtaliji^. Ją^ir 
kaiką ir savo ’ 
pritaikyti. Pasirodo, kad 
to rusų vyskupo sustota 
netoliese esančioje p. 
Vonsiackių viloje, taigi— 
patogi proga su juo pasi
kalbėti.

Nuvykęs radau jį sode 
su šeimininkais bevaikš- 
tantį. Ilgais per pečius be
sidriekiančiais plaukais, 
žilstelėjusia barzda, švie- 
mu ilgu drabužiu, malo
naus būdo. Pasirodė, kad 
tai Floridos pravoslavų 
vyskupas Nikonas, kurs 
drauge yra ir pavaduoto
ju New Yorko pravoslavų 
vyskupo. Jis yra rusų vie
nuolis, 55 m. amžiaus, stu-

kad turėtų Bažnyčią savo vyzdžiui, išrengę nelai- 
kontrolėje. Mes norime mingąjį — rykštėmis ka- 
laisvos, nepriklausomos poja, kol atsiranda žaiz- 
Bažnyčios ir mūsų vado- dos. Tada jį sodina į karš- 
vaujančiu asmeniu yra tą smėlį, kuriuo a- 
arkivyskupas Anastazi- pipilia iki kaklo. Įkaitin- 
jus, kurs dabar gyvena tas smėlys spraudžiasi į 
Miunchene. Prie rusų pa- žaizdas ir jas baisiai de- 
rapijų užsienyje vis jun- gina. Kai netenka sąmo- 
giasi kaskart gausiau at- nės, numeta į kambarį, 
vykstantieji DP ir anti- kur vieton grindų — ko- 
komunistinis sąjūdis au- kie aštrūs akmenys, kad 
ga. Bolševikams, žinoma, iškankintam ligoniui nėra

• v

vienuolyne •sau- Senobines rusų tradi- tas nėra malonu, jie nore- kur nė atsigulti—.aštrios
cijas tai mes palaikome.

Antra grupė — ameri
kiečių. Jie pripažįsta Mas
kvos viršenybę, bet ka
dangi Maskvos Bažnyčia 
yra bolševikų kontrolėje, 
tai jie nenori Maskvos į- 
sakymų priimti, nori USA 
pravoslavų Bažnyčios sa
varankiškumo. Ši grupė 
bus bene gausiausia ir jai 
vadovauja metropolitas 
Teofilius, New Yorke.

Trečioji grupė yra pa
klusni Maskvos patriar
chui. Jos arkivyskupas — 
Makarijus, New Yorke. 
Tai mažiausioji grupė, te
turinti

Į .

dijavęs Kieve, revoliuci- 
jos metu pasitraukė į Ju- EŠiuo

• v

apie 20-30 parapi-

t

Marijampolės ap., ir vaikai, jų 
tarpe Eleonora ir Jonas. 

LUKOŠIUS, Juozas, dalyva
vęs Klaipėdos atvadavime, Gi
rulių (Foresterei) būryje. 

MACIONIS, Ant. ir Helena, 
iš Šėtos, Kėdainių ap. 

MACKELIŪNAITfiS, Pranė 
ir Ulesė, ištekėjusios viena už 
Benkio, kita už Lubio, gyv. 
Chicagoje.

MALINCKAS, Antanas ir 
Juozas, iš Melenų km., Dauje- 
nų vi., Pumpėnų par. Biržų a.

MARTINKYTfi - Kuzienė, 
Juze, vyras Kuzas, Kazys, ki
lęs iš Čekiškės vi., Kauno ap., 
sūnūs Antanas ir Vincas ir po
dukros Antanina ir Mikalina.

MEDELYNSKAS, Jurgis, iš 
Aukšt. Panemunės vi.

MENYRDER, Magdė, gyv. 
New Yorke ar Brooklyne. 

MIKALAUSKAS, Albinas, iš * 
Petrašiškių km., Semeliškių vi., 
Trakų ap.

MIKELAITIS, iš Kunigiškių 
km., Pajevonio vi., Vilkaviškio 
ap., gyvenęs 984 E. 74 St., Cle- 
veland, Ohio.

MIKUTAVIČIENfi - Jablons- 
kytė, Aleksandra, iš Grinkiškio 
vi., Kėdainių ap.

MILERAITE - Zemigienė, 
Marija, ir vyras Zemigas, Fre
das, iš Virbalio, gyv. Detroit, 
Mich.

MINIKEVIČIUS, Jonas ir 
Petras, kil. iš Kazlų - Rūdos, 
gyv. Chicagoje ir New Yorke.

MISEVIČIUS, Justinas, iš 
Ašmoniškių km., Bubielių vi., 
Šakių ap.

MIŠKINIS, Mike ir žmona 
Svirskaitė, Antanina, iš Mar
cinkonių vi.

MOTCKUTE (Mockutė?) - 
Ona, iš Potokšlių km., Sarti
ninkų vL, Tauragės ap., gyv. 
Philadeiphijoje.

MOZŪRAITYTE, Bronė, gy
venusi Lampėdžiuose, Kauno a. 

NEIMANTAS, Karolis, iš 
Tryškių, Šiaulių ap.

NETECKIS, Kazys, iš Rasei- 
daryti skirtumą nių ap., Žalpių km.

Ieškomieji ar apie juos žinan 
< tieji maloniai prašomi atsiliepti

iš

iš

KUZAS, Kazys, iš Čekiškės 
vi., Kauno ap., žmona Martin- 
kytė, Juze, sūnūs Antanas ir 
Vincas ir podukros Antanina ir 
Mikalina.

KVINTUFELAITE - Valins- 
ikenė, Ona, iš Kelmės vi., Ra
seinių ap. gyv. Philadelphijoj.

LANIAUSKAS, Aleksas, 
Kalnėnų km., Mažeikių ap.

LEČAUSKAITfi, Zose, 
Tryškių, Šiaulių ap.

LELIUTE - Šaltenienė, Gra
silda, iš Pumpėnų vi., Biržų 
ap., gyv. Bostone.

LENDRAITIS, iš Kulnių km., 
Paežerelių vi., šakių ap.

LEPEŠKA, Vladas ir seserys 
Agota ir Valerija, iš Merkinės 
vi., Alytaus ap., gyv. Bostone.

LIEŠČIUKAS (ar Leščikai- 
tis), Jonas ir Pranas, bei Sese
rys Matilda, Ona ir Petronėlė, 
iš Naumiesčio vi., Vilkaviškio 
ap., Pranas gyvena Škotijoje, 
Didž. Britanijoje, kiti Amerikos 
JAV.

LIŪGĄ, Ignas ir Povilas, iš 
Šilėnų km., Šiaulių vi.

LUBIS - Mackeliūnaitė, Chi- 
cagoje.

LUKOŠEVIČIUS, Jonas, iš

kad arkiv. Stepanec dirbo 
su vokiečiais, yra tik prie
danga. Tikrieji jų tikslai 
— kova su Bažnyčia. Ap
skritai, dabar bolševikai 
iš visų Bažnyčių labiau
siai kovoja prieš katali
kus.
PRAVOSLAVŲ VYSKU
PAS APIE KATALIKUS
— Kokia, apskritai, Jūsų 

pažiūra į katalikus?
— Mes Katalikų Bažny

čią gerbiame. Pagerbiame 
jos organizaciją, vienybę, 
kad ji taip sunkiose sąly
gose nesuirsta. j

tiką buvo psalmininkas, 
kitados baltagvardiečių 
pulkininkas, dabar jau — 
70 metų amžiaus senis. Iš
vežė ir jį trėmimų dieno
mis. Šventikas išliko tik 

r , Mes turi- todėl, kad buvo persikė- 
me savąjį kelią, bet tas l§s į kitą butą, 
nekliudo mums gerbti ka
talikybės teigiamas pu
ses. Juk kaip mes, taip 
katalikai, stengiamės pa
laikyti tikėjimą, žmonių 
dorovingumą. Turime net 
draugų tarp katalikų: 
mūsų Paryžiaus arkivys
kupas aplanko Vatikaną. 
Kai mūsų vienuolynas 
buvo Šveicarijoje, katali
kai mums daug padėjo. 
Net ir atvažiuojant man į 
šį kraštą katalikai padė
jo-

— KO TIKITĖS ATEI
TYJE RUSIJOJE?

— Šventojo Rašto žo
džiais kalbant, aš ne pra
našas ir ne pranašo sū
nus. Visgi, nors bolševikai 
30 metų kovojo su religi
ja, jiems nepasisekė tiky
bos galutinai sužlugdyti. 
Manė — suardys organi
zaciją ir viskas žlugs, o 
tačiau religinis jausmas 
netik neišmirė, bet net 
paaugo, Maskvoje buvo 
sudarytas patriarchatas, 
nes žmonėse tikyba yra 
gyva. Juk iš šiame kare, 
vienas iš veiksnių, kurie 
nulėmė Rusijos pergalę, 
buvo tas, kad žadėjo žmo
nėms religijos ir kitokią 
laisvę. Cerkvių varpai dar 
skelbė pergalę, o paskiau 
jas ir vėl uždarė. Rusų 
tauta ilgainiui nugalės 
bolševikiją, bet kada — 
nežinia.

APIE LIETUVĄ
— Ar neturite žinių, kaip 

su pravoslavų Bažnyčia 
Lietuvoje?
— Neseniai atvažiavo į 

Ameriką vienas rusų 
šventikas iš Lietuvos. 
Viena lietuvaitė seselė, 
dabar esanti Putnam, Ct., 
mokė jo dukterį Lietuvo
je. Jo atvežtomis žinio
mis, bolševikai pravosla
vų parapijas Lietuvoje 
palaiko. Minėtas šventi
kas parašė platų raportą 
ir apie Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje: 
matingas

tų sulaužyti tą pasiprie- briaunos spaudžiasi į žaiz- 
šinimą ir stengiasi veikti das.
papirkimais, intrygomis Kitą įleidžia į išvietės 
ir tam panašiai. Maskvoje sutras, paneria iki smak- 
buvo šauktas pravoslavų ro, palaiko, paneria visą 
suvažiavimas. Manėme, su galva. Tai vėl kitų kan- 
pasmerks Atanazijų, bet kinių rankas, galvą prira- 
taip neįvyko. Tame šuva-kiną prie sienos, kad ne- 
žiavime nedalyvavo se- gali pasijudinti, o paskiau 
niausiu rusų Bažnyčių at- su kokiu aštriu virbalu iš- 
stovai, kaip Zantijochijos, duria akis. Arba vėl — 
Konstantinopolio; dalyva- uždaro žmogų atskirame 
vo tik tie, kurie yra da- kambaryje, kur pilna iš- 
bar bolševikų valdomose alkusių žiurkių. Tos puola 
srityse. Taip, kad pasmer
kimo mūsų Bažnyčiai ne
išdrįso išnešti.
— Ar daug pravoslavų 

dvasiškių Rusijoje sunai
kinta?
— Apskaičiuojame, kad 

nužudyta daugiau kaip 
200 vyskupų. Vienus su
šaudė. Buvo tokių, kad 
juos pririšo prie garvežio 
ar malūno ratų ir suko 
iki mirties. Vėl kaiku- 
riuos įmetė į verdantį 
vandenį. Daug žiauresnės 
kančios, kaip pirmaisiais 
krikščionybės amžiais! 
Vienuolių ir šventikų bol
ševikai išžudė apie 40,000. 
Tai didelis procentas, at
simenant, kad iš viso ten 
buvo apie 55,000 parapijų.

Neseniai atvažiavo vie
nas iš D. P., rusas, kurs 
pasakojo, kad ties Volga 
buvo įrengta stovykla, į 
kurią buvo suvaryta 6,000 
šventikų. Juos siuntė į pa
čius sunkiausius darbus. 
Žiemą vandeny stovėdami 
jie turėjo kasti kanalą. 
Mirtingumas buvo taip 
didelis, kad per metus iš 
šešių tūkstančių beliko a- 
pie 200 - 300 žmonių. Ne
žiūrint taip baisių kanki
nimų, jie išliko ištikimi 
savo pašaukimui.

PILDAMI VANDENĮ 
SUŠALDĖ žrfOGŲ 

Į LEDĄ
Tasai iš Rusijos atvy

kęs asmuo matė patsai, 
kaip bolševikai vieną 

i šventiką išrengė iš drabu- 
l žiu, pririšo prie medžio ir 
žiemą pylė šaltą vandenį, 

' kol tas sušalo į ledą. Jie 
panaudoja viską, ką tik 
sugadintas žmogaus pro
tas sugalvoja, kad tik 
kankintų žmogų. Bolševi
kai išrado pačius žiau
riausius tardymus. Pa-

v •

• v

Į ištremtųjų vietą veža 
į Lietuvą Sovietų kolchoz- 
ninkus. Tas atvykęs iš 
Lietuvos šventikas yra į- 
sitikinęs, kad yra likvi
duoti ar išvežti beveik vi
si patriotai inteligentai, 
galį būti vadovaujančiais 
asmenimis. Į jų vietą — 
atgabenti sovietų valstie-| 
čiai.
— Reikia dar pabrėžti,—Į 

kalbėjo į pabaigą rusųj 
vyskupas Nikonas, — kad' 
turime i* .............
tarp bolševikų ir rusų 
tautos. Viena yra komu
nistai, o visai kas kita —. 
kenčianti rusų tauta, kuri' ConsulateGeneralofLitbaanis 
pati laukia išlaisvinimo. I 41 West 82nd street 

Dr. J. Prauskis. York 24, N. Y.

graužti gyvą kalinį. Bol
ševikai daro specialius su
važiavimus, kur svarsto, 
kokie būtų kietesni kan
kinimo būdai per tardy
mus.

Apie tą kruviną bolševi
kų elgesį informacijas 
atnešė atvykę DP. Buvo 
ir iš tų buvusių kankinto
jų, kurie metę tarnybą 

i bolševikams išpasakojo 
ką jie žinojo apie varto
jamas tortūras.

JUGOSLAVIJA
— Tamsta ilgą laiką iš

buvote Jugoslavijoje. Įdo
mu būtų išgirsti apie tą 
šalį.
— Tito — yra bolševikas 

ir komunistas. Jo ir var
das sudarytas iš pirmųjų 
raidžių teroristinės orga
nizacijos, kuriai jis pri
klausė: Tainaja Interna- 
cionalnaja Terorističes- 
kaja Organizacija. Pats 
būdamas raudonasis, Ti
to visgi susiginčijo su 
Maskva.

Kai bolševikai artėjo 
prie Belgrado, kur man 
teko dirbti, dvasinės vy
riausybės buvo įsakyta 
trauktis. Važiavome veži
mais. Bolševikąi apšaudė. 
Laidojant nukautuosius, 
sprogo bolševikų granata 
ir mirtinai užmušo jauną 
vienuolį, su kuriuo mes 
atlikome laidotuvių apei
gas. Man tik ranką su
žeidė ir ausies būgnelį 
pramušo.
— Ką manote apie Jugo

slavijos katalikų arkivys
kupą Stepanec?
— Jis yra bolševikų per

sekiojimo auka. Jugosla
vijos katalikiškoje dalyje, 
Kroatijoje, Katalikų Baž
nyčia gerai organizuota. Trėmimai 
Bolševikai ir siekia ją su- pat okupacijos pradžios, 
ardyti. Tą, ką jie rašė, Pas vieną Lietuvos šven-

metu Maskvoje 
i teis

mas su antraja grupe. 
Maskva nori priversti, 
kad jeigu jie pripažįsta 
Maskvos patriarchą, kad 
jo ir klausytų.

— Kaip su religijos rei
kalais pačioje Rusijoje?

— Bolševikai dabar, kaip 
ir seniau, nusistatę prieš 
religiją. Paskutiniu metu 
netgi stiprina priešreligi- 
nę veiklą. Tik kaikuriose 
vietose, daugiau dėl paro
dos, yra atvirų cerkvių. 
Maskva nori sukurti sa
votišką religinį centrą,

JUS 111VLU UdOitiaunu L4- i w .. .

goslaviją, kur ir išbuvo i- vyksta bažnytinis
ki 1945 metų.

Susėdome prie stalelio 
sode ir prasidėjo pasikal
bėjimas.

TRYS RUSŲ GRUPĖS 
AMERIKOJE

— Kiek daug rusų yra 
Jungtinėse Valstybėse? — 
klausiu vyskupą.
— Rusų, ar tikriau sa

kant, žmonių atvykusių iš 
buvusios caro imperijos 
ribų, drauge su čia gimu
siais jų vaikais, priskai- 
tome apie du milijonu.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

36S Wm( Broadwoy So. Boston 27, Mass.

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

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

vyksta siste- 
persekiojimas. 
į Sibirą, nuo

Atsišaukimas Į D. G. Klebonus
Tėvai Marijonai praneša, kad šiuo laiku yra ruo

šiamas naujas Tėvų Marijonų Misijonierių misijų, re
kolekcijų, novenų ir keturdešimčių maršrutas, šiam 
darbui išimtinai yra priskirti kun. Antanas Mažukna, 
MIC. ir kun. Pranas Bulovas, MIC.

Norintieji pasikviesti Tėvus Marijonus į savo pa
rapijas dvasiniam patarnavimui yra prašomi veikiai 
kreiptis į:

Kun. Antanas V. Mažukna, MIC., 
Marian Hills Seminary 

Hinsdale, III.

“DARBININKO” METINIS 
PARENGIMAS

MUSICAL SH0W ir ŠOKIAI
Šeštadienį,

Lapkričio-November 6, 1948
Municiodl BuMm Sitete
SO. BOSTON. MASS.

Muzikai? ■ Koncertinę Program? išpildys $v. Pran
ciškaus Parapijos Choras, vadovybėje 

Muziko Algio Šimkaus
Koncertinė dalis prasidės 7 vai. 

tokiai-9 vaL 
Visus nuošfrdHai kviečia dalyvauti 

RENGĖJAI.
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GIRDĖTI LtEUMV 
KOLONIJOSE

r

A. f A.

Agota šilkauskienė 
mirė rugpiūčio 30 d. š. 
Palaidctas iškilmingai 
rugsėjo 2 d. iš Šv. Juoza
po lietuvių par. bažnyčios 
su trejomis šv. mišlomis 
Kalvarijos kapinėse. \Va- 
terbury. Conn.

m.

Nuoširdžiai dėkojame 
parapijos kleb. kun. J. 
Valantiejui ir kitiem kuni
gam už dvasinį patarnavi
mą: dėkojame visiems ir 
visoms už šv. mišias, gė
les. pareikštas užuojautas, 
dalyvavimą 
laidotuvėse. 
Smolskiam.
Veronikai Vogner ir kt.

Nubudę
B. šilkauskas ir šeima — 
Onutė, Birutė ir Jonukas 

\Vaterbury. Conn.

šermenyse ir 
ypač pp. 

Mažeik i a m.

NEW BR1TAIH. CONN

i

soms vietinėms ’ draugijoms ir 
ALRK Moterų Sąjungos kuo
poms Conn. apskrityje. Lau
kiame tik atsakymų. Ruošia
ma graži programa. Bus ir šo
kiai. grojant šauniai orkestrai.

Kviečiame dalyvauti visuo
menę ir kartu pasidžiaugti su 
Sąjungietėmis Jubiliejumi — 
25 metų gyvavimo sukaktimi.

Svarbus Susirinkimas
Sekmadienį, rugsėjo 19 d. į- 

vyks svarbus Šv. Rožančiaus 
brolijos susirinkimas 2 vai. po 
pietų.
narės

parapijos salėje. Visos 
kviečiamos dalyvauti. i

i
K. A. Steponaičiai ir pp. 
Kuliai su šeimomis auto- if

— SARBINTNRAS______________
Dariaus Girėno Posio tiatųcs Vaidybos įvesdintais

Dariaus Girėno Posto naujosralaitis, Finanee Secretary:dienai buvo visi Pirmojo Karo 
valdybos įvesdinimas įvyksJoseph Kibort, Chaplain: La w-Veteranai,' tat Gubista turi 
šeštadienio vakare, rugsėjorence F. Gubista, Comander:garbę pirmas antro Karo Vete- 
(Sept.) 18 d. savo patalpose,Frar.k P. Zelis, Sr. Vice Co-ranas užimti Kcmandierio vie- 
4416 S. Wsetern Avė., Chicago.mar.der; G. Gaydos. Sergeanttą. Jis praveda kelią kitam An- 
111. at - Arms; John Paukštis. Ad-trojo Karo Veteranui užimti

Nauja valdyba iš kairės į de-jutant; Stanley R. Kniber, Jr.tą vietą Dariaus Girėno Poste, 
šinę: Adam M. Macams, Histo-Vice Comander, ir paveiksle jeigu j e turės gabumų ir iš- 
rian; Mattew Massey, Servicenėra Dr. F. PuLucki Le Van ii tvermės užimti atsakomingą 
officer; Dr. Stephen Biežjs,George J. Menkas, Judge Ad-vietą. Reikia tiktai palinkėti 
Daktaras: John E. Viscount,vocate. Gubistai geriausios laimės jo
Finanee Officer; John J. Ka- Iki šiam laikui Posto Koman-naujoje užduotyje. J. Jakubs.

JĮ

Parapijinė Įnokykla prasidėjo 
trečiadienį, rugsėjo 8 d. Pirmą 
dieną užsiregistravo 147 moki
niai. Tenka sužinoti, kad vai
kučių darželis, 1-as ir 2-ras 
skyrius sudaro pusę mokyklos. 
Mažyčių atėjo 35, o las ir 2-as

i •
i praleido trijų savaičių atosto
gas New Yorko valstijoje. Jie 
aplankė savo draugus ir įdo
mesnes New Yorko vietas.

!

Visi linksmi ir patenkin- Sveiksta, 
krašto 
išsiilgę 
laukia

gyvenimu, bet tik 
Tėvynės Lietuvos 
tos valandėlės ka- 
vėl išsilaisvins iš rapijiečiai dėkoja

Užsibaigus vasaros atosto
goms, grįžo į namus iš Maine 
valstijos su šeimomis p.p. Ra- 
meikai ir p.p. Mingeliai. Minė
tos šeimos kas vasarą pralei- 

' džia atostogas gražioje Maine 
. valstijoje.
i

skyrius turi 39. Labai geras 
ženklas ateičiai.

Pradedant naują sezoną, kaip 
kunigai aiškino bažnyčioje, 
mūsų klebonas kun. dr. Men
delis pakvietė Dievo Apvaizdos 
juodės Sesutes, kad mūsų lie
tuviai ir svetimtaučiai Nove- 
nos maldininkai galėtų joms 
suteikti medžiaginę pagalbą. 
Rinko aukas sekmadienį, pir
madienį ir antradienį. Gerašir
džiai žmonės sudėjo virš 
$1,600.00.

Juozas ir Ona Kaluškai mi
nėjo savo vedybinio gyvenimo 
sidabrinį jubiliejų vakar, rug
sėjo 16 d. Sveikiname ponus 
Kaluškus. Linkime jiems ge-' 
riausios sveikatos ir ilgiausių 
metų, sėkmingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus 1973 m.

Girdėjau, kad Juozas Kvede- 
ra, sūnus, ir Ona Daukantaitė 
turėjo gimtadienius šią savai
tę. Ilgiausių metų abiem.

Kunigai Liudvikas ir Jonas 
Mendeliai šią savaitę buvo iš
vykę į kunigų rekolekcijas, ku
rios įvyko šv. Marijos Semina
rijoj. Grįžo penktadienį, vaka
re.

Mendelių mamytė vėl sunkiai 
serga. Ligonė kenčia 1 
skausmus, nuo kurių 
vaistų. Visi parapijiečiai 
kia užuojautą ligonei, 
šeimos nariams. Lai 
Dievas suteikia jai palengvini
mą.

Parapijos tretininkės aukavo 
$5.00 gėlėms papuošimui alto
riaus per 40 valandų atlaidus.

Konstancija Žilytė rengiasi 
apsivesti šeštadienį, rugsėjo 18 
d. Sveikiname.

Suzanna Lotaitė ir gi rengia- 
1 si priimti Moterystės Sakra
mentą sekmadienį, rugsėjo 19.

šiais metais kainavę apie 
$1,400.00. Todėl Komitetas tu
rės smarkiai darbuotis, kad tas 
išlaidas padengus.

Namelis stovįs prie pat di- 
i džiųji vartų daro malonaus 
| įspūdžio. Vienas namų statyto-j Šią savaitę p. P. Burokienė 
jas iš Rhode Island 

i namelio konstrukcijos 
jžiaus planų.

Taigi iš visko tuo

navo duetą.
Šio programo žiūrėjo, bei 

klausėsi didelė minia žmonių. 
Namelio užpakaliniame kieme 
veikė bufetas. Brocktoniečiai, 
tam reikalui pasišvenčią dar
buotojai uoliai darbavosi 

išalkusius ir

i
Praeitą savaitę, Cambridge 

Bottling Co. savininkas p. J. 
Puzinas aukavo 5 dol. maistui 

i dėl Lietuvos tremtinių. Taipgi 
aukavo 1 dol. ir p. P. Burokie
nė.

40 Valandų Atlaidai
Šv. Juozapo lietuvių par. 

visiems 
kad jie galėtų grįžti nigams. kurie 40 valandų

pa. 
ku- 
at-

! pp.
J. E.
mobiliais buvo nuvykę į Kana
dą ir aplankė tremtinius gimi
naičius. kurie yra apsigyvenę
Toranto apylinkėje. . Ten yra liauskienė, gyv. 196 Concord Mamertas Simanavičius padai- mėlio remontas - pagražinimas 

{nemažas būrys lietuvių trem- St., pasidavė nosies operacijai.
tinių.
ti to 
labai 
ir tik
da Lietuva 

‘vergijos. J 

i į laisvą Lietuvą. laidų metu dalyvavo ir patar- tarnaudami
LRK Moterų Sąjungos 38; Darbo Dienoje taip pat kele- navo. Taipgi dėkoja savo kleb. troškusius,

kuopos narės rūpestingai ruo- tas Sąjungiečių lankėsi Kana- kun. Jonui Skalandžiui už’ sve
ria Jubiliejinį bankietą. kuris doje. Aplankė didmiestį Mon- čių kunigų pakvietimą,
įvyks rugsėjo 23 d.. 6 vai. va- treal ir jo gražias religines į-! Braškaitė.
kare Šv. Andriejaus lietuvių' staigas, ypatingai gavo gražių _____________
par. salėje.

Kvietimai jau

Rūpestingai Ruošiasi
A

ap
iš- prašė to'gavo iš Vokietijos 

ir kry-

Peonles Ice & Coal Co.
Gardner, Mass.

fest Boston Savings Bank

staigas, ypatingai gavo gražių 
įspūdžių aplankiusios Šv. Juo- 

pasiųsti vi- zapo šventovę. Tūkstančiai
- žmonių kasdien aplanko tą 

šventovę ir meldžiasi prie Bro
lio Andre’s karsto, šios gražios 
Bazilikos įsteigėjo. Netoli tos 
vietos yra istoriškas muziejus, 

į kur atvaizduoja Romos kata-i 
■ kumbas. Sąjungietės aplankė
ir kitas įdomias vietas.

Kanada yra tikrai įdomus 
kraštas. Besilankydamas pri
simeni Lietuvą. Laukai lygūs, 
ūkininkų sodybos gražios, vie
tomis yra pastatyti kryžiai, 

gilaus pobūdžio kraštas.
B.

Tai

L0VB1, MASS.

N. G. Gumsey Co

Keene, !'ew Hempshire
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f
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nuo vienos 
jaudinantį 

kuriame iš
reiškia 

siuntinėlis ba-

tremtinių šeimos 
padėkos laišką, ] 
reiškiama kiek daug 
menkas maisto 
daujančiai šeimai. Būtų gražu,

Gausiai Lankomas
I Lietuviškas namelis kurs yra 
pilnas įdomių lietuvių liaudies 
meno eksponatų yra gausiai 
lankomas netik lietuvių bet ir’ 
kitataučių. Kiti labai susido-. 
mėję lietuvių rankdarbiais. I 
Daug yra ten medžio drožinių, j 
kryžių (prof. Končiaus), lietu-' 
viškų lėlių, audinių, gintaro į 
dirbinių. Amerikos jaunimas 
ypatingai domisi nuotrauko
mis Lietuvos vaizdų ir jo mo
derniškų pastatų. Yra dailinin
kės p-lės Gabaliūtės iš Cam- i 

■įbridge iš nuotraukos spalvotai, 
inupiešta “lietuviška sodyba”.! 

kryžius įvyko lietuvių progra- į Sienas puošia ’p-nios Musteikie- 
ma. (Kaip kryžiaus taip name-{nės rankomis išsiuvinėti Lietu- 
lio pagražinimo projektus pa
gamino inžinierius Eug. Mano- 
maitis).

Programą pradėjo to viso
darbo Komiteto

. pasiaukojąs pirm. Dr. Algirdas

I BROCKTON, MASS.
Lietuviškas Kryžius, Namelis 

Ir Lietuvių Programa 
Brocktono Fėruose

Rugsėjo 12 d. antroje Brock
tono fėrų (fair)' dienoje, prie 

i pagražinto lietuviškais orna
mentais Dariaus - Girėno at- 

‘ minčiai pastatyto lietuviško 
namelio, kurio prieky šiais me
tais pastatytas imponuojantis į nupiešta

M. vos Vytis ir 
Ant sienos yra 
sijos žemėlapis 
pažymėjimais j

nameliu
Brocktono lietuviai atlieka tik-

reklamos
lankomų'kad kiekvienas geros valios lie-

Buvęs.! tuvis, suteiktų kas mėnesį tik

;, rai didelį Lietuvos 
darbą, laike gausiai 
Brockton fėrų. !

l

CAM8R1DGE. MASS
po 1 dol. dėl maisto siuntinėlių 
tremtiniams. Ta 1 dol. auka 
palengvintų tiek tremtiniams, 
kad jie pasijustų juk ir jie dar 
yra žmonės ir verti laukti ry
tojaus. Padėkime savo bro
liams tremtiniams kariauti su 
bado šmėkla.

baisius 
nėra 

i reiš- 
taipgi 

gerasis

Praeitą savaitę pp. 
Travers dukrelė Nancy 
savo gimtadienį. Taipgi 

i sykiu su dukrele 
i gimtadienį ir p. V.
V. Traver’s. yra

j bridge
i Sveikiname p. V. Traver’s ir ’ metais, kad palengvinus mūsų 
i jos dukrelę Nancy su linksmais ■ vaikučiams, dėl svetimtaučių, 
gimtadieniais. | kurie nepriklauso prie parapi-

x- T------- Z-• jos, uždėta 15 dol. mokestis.Pas teveli p. J. Pūzmą sve- , ... .................................... .jLietuviams parapijiečiams jo
kių mokesčių nereikia. Leiski
me savo vaikučius į savo mo
kyklą, kad svetimtaučiai neuž
imtų jų vietų, nes jie mielai ir 
mokestį moka, suprasdami di
delę vertę mūsų mokyklos. Pa

laikykime savo svarbią įstaigą, 
mūsų lietuvybės žydinį — lie
tuvišką mokyklą.

Moterų

A. V. 
šventė 
beveik 

šventė savo
Traver’s. p. 
narė Cam- 
Sodalicijos.

Rugsėjo 13 d. prasidėjo mū
sų parapijos mokykla. Šiais

Amerikos aras, 
ir Sovietų Ru-!

su specialiais čiuojasi dešimčiai dienų, jo sū-j 
kokias Sibiro nūs Juozas. Jis tarnauja Ame-

i

Juozas Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Wanhington Rlvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai <MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktį

ir daug tam {sritis ir kiek yra išdeportuota rikos Karo laivyne ir eina pa- 
jaunuo- reigas Great Lakęs, Michigane. 

daugiausia Juozukui sugrįžus į namus, jo 
sesutė p. E. Crockers padarė 

kabo jam surprizą, mat rugsėjo 10 
jo 19-to gimtadienio 

Sveikiname jūreivį J.

Moterų Sąjungos Veikimas
Rūgs. 1 d., įvyko Moterų!Vaitkus. Programos vedėju pa- 

’ Sąjungos kuopos susirinkimas, kviesdamas to komiteto sekre- 
Nutarta ruošti kortavimo va- torių, tremtinį Vytautą Tarno- 

ikarą rūgs. 21 d., 8 vai. vakare, šaitį. Įspūdingas kalbas pasa-
------------- įkė klebonas kun. Pr. Strakaus-
Apsivedė kas ir Valentinas Vakauza, ponuojantis braižinys.

i Rūgs. 4 d., apsivedė p. Jonas tremtinys iš Bostono. Barito- gi p-lės Jakavonytė ir Oksaitė 
Seilukas su p-le Teresa Gen- nas Adomas Barauskas puikiai 
dron. Jaunavedžių intencija padainavo keletą lietuviškų 
buvo atnašaujamos šv. mišios, dainelių. Bostono Lietuvių 
Linkime šiai porelei laimingo Tautinių Šokių Grupė iš 20 da- 
vedybinio gyvenimo.

l

lietuvių. Tas domina 
liūs. Rankdarbiai 
tremtinių pagaminti.

Namelio prieangy
Brocktono lietuvių naujos baž- d. būta 
nyčios, mokyklos ir sales im- diena.

Lauke Puziną jo gimtadienio proga.

lyvių lietuviškuose kostiumuo- 
ise pašoko 4 tautinius šokius 
vad. O. Ivaškienei. Šokių tarpe 

5 Rugp. 30 d., Jedvyga Kava- 12 m. Vanda Griganavičiūtė ir
Pasidavė Operacijai

renka tai naujos bažnyčios sta- Rugpiūčio 4 d. garnys aplan- 
tybos fondui aukas. Apie na- kė p.p. J. P. Simanavičius 
mėlį, be kitų matėsi kun. J. (Dr. Luzeckaitę) palikdamas 
Švagždys, kun. Klimas, kun. jiems gražų pirmutinį sūnų. 
Saulėnas. Sutemus lietuviškas Rugsėjo 5 d. N. P. bažnyčioje 
kryžius tapo apšviestas svitų- p.p. Simanavičių sūnus, pakrik- 
riu. štytas — vardais — Povilas -

Kryžiaus pastatymas ir na- Jonas. Krikšto tėvais buvo p.
J Skistimas ir p-lė E. Luzec-

Praeitą savaitę pas savo mo
tinėlę p. S. Kantrimienę svečia
vosi jos dukrelė p. S. Railienė 
su šeima, p.p. Railai gyvena 
Stoughtone, bet dažnai atva
žiuoja į Cambridge pasisve
čiuoti.

kaitė. Sveikiname.

Kur Galima Gauti Didesnį Pasirinkimą Kaip Pas I. J. FOX?!

Bernardas Koraitis

I. J. FOX, viena iš didžiausių kailinių firmų Amerikoje, turi savo 
krautuvėje didžiausį moteriškų kailinių pasirinkimą visokio dydžio ir kai
nos. Labai būtų sunku kitur rasti tokį didelį ir platų kailinių pasirinkimą 
kaip pas I. J. FOX. Taigi, Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės, norinčios 
įsigyti ateinančiai žiemai elegantiškus kailinius yra kviečiamos atvykti 
pas I. J. FOX, kur tikrai rasite sau tinkamus kailinius.

DUODAME IŠSIMOKfiJIMUI —Mūsų krautuvė duoda kailinius leng
vais ir prieinamais išsimokėjimais. Išsimokėjimo terminas pritaikintas 
kiekvienai pagal jos pageidavimą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad jums patarnautų šios firmos 
lietuvis atstovas BERNARDAS KORAI- , ,
TIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino- 
vas. Per jį pirkdamos kailinius galėsite * ashincton street 
sutaupyti 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.

Praeitą savaitę garnys ap
lankė pp. B. M. Šimkus, palik
damas jiems jau antrą sūnų 
prie dviejų dukrų, p. M. Šim
kienė randasi Cahill House li
goninėje, kur sūnus ir mamytė 
jaučiasi puikiausiai. Sveikina- i 
me p.p. Šimkus auginant gra-Į 
žią lietuvišką šeimą.

Iš Cambridžiaus į LDS Sei-j 
mą vyksta p. P. Radaitis, p. A. 
Zaveckas ir p. B. Jakutis. Ka
dangi Seimas prasideda šešta
dienį, tai daugiau delegatų ne
įmanoma pasiųsti. A.D.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 2M

Tel. 6-1944
207 PARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Main SL, Webster, Masa.

____________________________________________________ i
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Praeitą savaitę Woburne, pp. 
iiR- Griciai šventė savo 10 me- 

• tų vedybinio gyvenimo sukak- 
SLtį. Šia proga jo tėveliai p.p. 
p j Griciai, gyv. Arlingtone, iškėlė
5 (savo sūneliui ir marčiai šau- 
B'nią surprizo party. Bankiete 
SS ! dalyvavo daugelis ir Cambri- 
į;-1 džiečių. Šia proga ir mes svei- 
į’f kiname p.p. R. Gricius jų 10 
U metų vedybinio gyvenimo su-
6 kakties proga.

įvyks tuojau po AL
RK Federacijos Kongre- ! 
so, būtent, antradienį, j 
spalių 19 d. š. m., Chica
go. UI.

f. J.
GRABORIUS

AamenISkaa Patarnavimai'
331 SmithSt, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 828«

I

i

4,

BALF METINIS SEIMAS

MI Kiek laiko atgal p.p. A. Ged- 
tnai, gyv. Somerville, Mass.,

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

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

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Grigienė, 
BALF Sekretorė. -4 v;
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VIETINĖS. ŽINIOS
A * A A * A A

JTS Apaštališko Delegato Laiškas 
Bostono Jaunimui*

ŽINUTES
Jaunimas Organizuojasi

Penktadienį, rugsėjo 10 d. 
Šv. Kryžiaus Katedros pradi
nėje mokykloje įvyko milžiniš
kas jaunimo atstovų susirinki
mas aptarti, jaunimo parados 
reikalus. Dalyvavo 500 kunigų, 
seselių ir pasaulionių.
pranešta, kad jau visi planai 
padaryti, kad paradas galėtų

Buvo

DAKTARAI
•------------------------------------

ŠOU 4478

Dr.Josefh F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E.Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos Uskynu

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tsl 

•ettadieniais nuo 2 iki 8-taL4--------------------------- --*

To the Catholic Youth of Boston

===g======s=j .
buvo iškviestas ALT egžekuty- 
vio komiteto atvykti ir kartu 
su kitais pasimatyti su Prezi
dentu Trumanu svarbiais Lie
tuvos gelbėjimo reikalais.

* Adv. Jonas J. Grigalius grįš 
į namus lėktuvu ketvirtadienio 
vakare.

Tel ŠOU 2805

k J. L Pasekami;
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Masa. 

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Seredomfe: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013 

klCSejatar 
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadivav. So. Bosto<MaS.

Valandos'2 iki 4 ir 7 iki 8.

kan- 
lete- 
gavo 

Ar-

z
PABOS SKELBIMAI
Silkių Vakarienė

Rūgs.-Sept. 18, Dorchesterio 
Piliečių Klubas, 1810 Dorches- 
ter Avė., 7 vai. vakare ruošia 
“Silkių Vakarienę” su gražia 
muzikale programa. Visus nuo
širdžiai kviečia — Rengėjai.Laimingai Grįžo iš SeimoOn Easter Sunday of this year our Holy Father, 

Pope Pius XII, before imparting his Benediction 
“Urbi et Orbi” from the outer balcony of the Vatican 
Basilica, addressed to ąll the faithful a heartfelt 
appeal for a “frank, joyful, and public profession of 
faith’\ Having made mention of the rampant iniqui- 
ties in the present world and of this insidiousness of 
those who diffuse them. His Holiness laid special 
stress upon the duty incumbent on Catholics for 
greater vigilance and unyielding fidelity to Holy 
Mother Church, and pronounced those memorabLe 
incisive words, “The great hour of the Christian con- 
science has struck!” This scene has been immortaliz- 
ed in the Annual Vatican Medai of jthįs year, a medal 
which is struck every year to record the most iin- 
portant acts of the Supreme Pontiff.

Indeed, the great hour of the Christian conscience 
has struck for all, būt for youth in particular. It is 
imperative to follow Christ conscientiously, with 
understanding and love. The parade of the Catholic 
Youth Organization on October third, following their 
Holy Eucharistic Communion, is intended to signify 
this, and publicly to announce and confirm it for the 
common edification.

A parade of youth, and how intensely inspiring! 
God gazes upon you, and with Him the Virgin 
Mother, the Angels and the Saints. And you in turn, 
in the sight of the Lord and His Court, renew your 
resolution to remain united in the bond of grace.

Men gaze upon you. Make them understand that 
you live your Faith and are steadfast in it. By your 
carriage, your prayers, and your songs as you march 
along give proof of the freshness of your life and 
your ardor for the good works that flow from the 
religion of Christ. Let your parade proclaim that you 
are determined to act and to work with whole-hearted 
dedication for the defense and the diffusion of our 
holy religion, which is the right and the duty of 

, souls, the security of country, the foundation of the 
family, the way and the means to life eterual.

May God accept your good resolves, and fructify 
į your good works of piety and charity to the benefit 
of yourselves and your neighbors. To you, every 
benediction!

Šią savaitę lėktuvu laimingai 
grįžo p. Pranas Razvadauskas, 
buvęs L. Vyčių Centro pirmi
ninkas, iš L. Vyčių Seimo, Det- 
roit.

Taipgi laimingai grįžo auto
mobiliu broliai Kontautai ir p. 
F. Grendelytė, “Vyties” anglų 
skyriaus redaktorė. Grįžo ir L. 
Švelnia, kuris buvo išrinktas 
Ritualo Komisiją.

i

Bostone Susidarė Trem
tiniams Priimti Komi

tetas

Kun. Brendan Doumey, O.S.B., 
anglų kalbos instruktorius St. 
Benedict’s College, Atchison, 
Kansas, šią savaitę laivu 
Queen Mary išvyko į Oxford, 
Angliją, kur jis tęs studijas, 
kad gauti filosofijos doktoratą.

Sunkiai Serga 
Pivariūnienė

PARSIDUODA
trijų šeimynų namas 15 kam

barių, garadžius. Namas numo- 
liavotas ir pertaisytas, netoli 
mokyklos, biznio ir miesto cen< 
tro. Apatinis flatas tuščias. 
Norintieji pirkti, tuojau atsi- ' 
šaukite, 311 Field St., Brock
ton, Mass. (14-17).

Res. Šou. 372# Šou 4618

Lithuanian FianHoe Co.

Sunkiai serga Juzė Pivariū
nienė, gyv. George St., Matta- 
pan. Randasi miesto ligoninėje. 
Ji yra “Darbininko” skaityto
ja nuo pat jo įsisteigimo, ir 
uoli lankytoja visų katalikiškų 
parengimų. Pasimelskime.

movers — 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Distancs 
Moving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Rugsėjo 9 d. Lietuvių salė
je įvyko gana gausus BALF 
17-to skyriaus susirinkimas. 
Pirmininkavo Pr. Razvadaus- 
kas, raštininkavo A. Januške
vičienė. Daugiausiai svarstyta 
kaip kuogreičiausiai ir kuo- 
daugiausiai gauti pasižadėjimų 
parūpinti butą ir darbą lietu
viams tremtiniams, be kurių 
jie negalės atvykti. Nutarta 
pasižadėjimo blankas kopla- 
čiausiai paskleisti, siunčiant 
jas nariams ir per paštą. Ra
portuota iš kun. Dr. Končiaus 
daryto pranešimo Bostone dar
buotojams ir jo nurodytą svar
bą kuogreičiausiai gauti darbai 
ir butai surasti pasižadėjimų 
dėl lietuvių tremtinių.

Prakalbos ir Vakarienė
Kad visuomenę labiau supa

žindinus su naujuoju tremti
niams įsileisti įstatymu ir jo 
vykdymo teknika bei procedū
ra nutarta greitu laiku ruošti 
viešas prakalbas — susirinki
mą. Tą pačią dieną nutarta 
ruošti ir vakarienė, su kuria 
būtų pradėtas BALF’o vajus 
Bostone. Tais reikalais pasirū
pinti palikta skyriaus valdy
bai.

greitai ir tvarkingai pavykti. 
Virš 60,000 jaunimo jau prisi
rengę dalyvauti ir dar daugiau 
laukiama. 65 “Flioat’ai” ir 70 
benai jau pasižadėjo papuošti 
tą istorišką demonstraciją. Pa
radas sekmadienį, spalių 3 d. 
bus transliuojamas per radiją 
ir televiziją ir bus nutraukta 
judamųjų paveikslų Hollywood 
kompanijų. Tai bus nepapras
tas įvykis Bostono istorijoje.

Ir Šv. Petro lietuvių parapi
ja, So. Bostone, skubiai ruošia
si, kad neatsiliktų. Vietinis lie
tuvių parapijos Komitetas tiki
si, kad mūsų Floatas bus vie
nas įspūdingiausių. Pavadin
tas: “Lietuvos Kova dėl'Lais
vės — Lithuania’s Fight for 
Freedom”. Tasai vaizdelis at
vaizduos Lietuvos sunkią 
čią po žiaunų bolševikų 
na. Bendradarbiai jau 
tinkamą vežimą ir lentas,
tistai ir darbininkai pradeda 
statyti tą patriotingą Float’ą. 
Aukos jau pradeda plaukti į 
Parados Fondą, kad jaunimas 
galėtų sėkmingai užbaigti tą 
darbą.

Svarbiausia užduotis yra su
registruoti visą parapijos jau
nimą. Visi gali dalyvauti. Veik
liosios parapijos mergaitės jau 
registruoja jaunimą po Mišių 
sekmadieniais. Didelis būrys y- 
ra pasižadėjęs maršuoti ir at
stovauti Lietuvių parapiją ir 
visą lietuvišką jaunimą užjūry
je, kuris taip sunkiai kenčia 
bolševikų pančiuose.

Šv. Petro parapijos jaunimo 
programa prasidės Šventąja 
Valanda penktadienį, spalių 1 
d. 7:30 v. v. Visas jaunimas 
yra raginamas prieiti išpažin
ties, kad galėtų tinkamai pri
imti Šv. Komuniją sekmadienį 
rytą, spalių 3 d., 9 valandą, y- 
patingose jaunimo šv. Mišiose. 
Po pietų visas parapijos jauni- 

;mas sykiu nuvažiuos į milžiniš- 
■ ką paradą ir Dievo malonėms 
i spindint jų sielose maršuos 
Dievui ir tėvynei. Rap.

6

Kazickas Pakviestas 
Dėstyti Ekonomiją

9

ĮVARUS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY 
REAL ĖST ATE A 

IN8URANCE 
409 W. Broad way 
SO. BOSTON, MASS.

Offico TeL So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
TsL Parkway 1233-W

Nepersenai iš tremties atvy
kęs, Juozas Kazickas tapo pa
kviestas Albertus Magnus Ko
legijos ten dėstyti ekonomiją.

Kaip žinoma J. Kazickas yra 
baigęs Lietuvos Universitetą, 
ir tremtyje būdamas studijavo 
Vokietijos universitetuose. Šion 
šalin atvykęs su žmona ir duk
rele ir gavo stipendiją Yale u- 
niversitete specializuotis eko
nomijos moksluose. Tų studijų 
dėl daktarato jam dar nebai
gus, Yale vadovybės rekomen
duojamas tapo pakviestas Al
bertus Magnus Kolegijos New-

J.
4

Lankėsi
Trečiadienį, “Darbininke” 

lankėsi Zigmas Karalius iš Wa- 
terbury, Conn. P-nas Karalius 
atsilankymo proga užsakė 
nam tremtiniui į Vokietiją 
tams “Darbininką”. P-nas 
ralius atvyko į Cambridge
savo tetą praleisti keletą dienų 
atostogų.

vie- 
me- 
Ka- 
pas

Kas norite Įsigyti Saulėtoj* 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

Bus Statomi Nauji Namai 
South Bostone

GRABORIA1

A. G. CICOGNANI
Archbishop of Laodicea 

Apostolic Delegate 
Feast of Exaltation of the Holy Cross 
September 14,1948.

Tikimasi, kad dar šį rudenį 
bus pradėta statyti naujų na
mų projektas South Bostone, 
apie lietuvių šv. Petro bažny
čią. Ta išgriautų namų vieta 
ilgai jau dirvonuoja. Bus pa
statyta 972 gyvenamieji butai. 
Pirmenybę į juos turės karo 
veteranai.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Baleamuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Brauhvay
80. BOSTON, MASS.

- ' TsL SOUth Boston 2590
BOnatu gyvenamoji vieta - 

<38 Dorchester Avė.
TeL COLumbta 2537

Havene, ten dėstyti ekonomi
ją. Yale universiteto vadovybė 
taip reikalus patvarkė, kad J. 
Kazickas kartu galės tęsti ir 
savo studijas tame universite
te ir ruoštis daktarato laips
niui ekonomijos moksluose įsi
gyti. Jam, kaipo stipendinin
kui šiame reikale padaryta 
specialė išimtis.

Albertus Magnus Kolegija y- 
ra speciali mergaičių mokykla 
patronizuojama turtingesniųjų 
amerikiečių sluogsnių. Be to
p. Kazickas tos Kolegijos yra C. adv. Jonas J. Grigalius. Jis

pakviestas duoti viešą paskaitą 
apie Rusijos komunistinę auk
lėjimo sistemą.

Šiuom tarpu atostogų proga 
J. Kazickas darbavosi Bostone 
kaipo LRK Susivienymo Ame
rikoje generalis organizato
rius ir labai pasekmingai. Rap.

Adv. Grigalius Išvyko 
I Washingtoną

Trečiadienį, rūgs. 15 d. lėk
tuvu išvyko į Washington, D.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 

PO GLOBA MOTINOS AVA.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

•25 E. 8th St., So. Boaton, Maaa 
Tel. So. Boaton 1298.

Vlce-Pirmininkė — u. GalllOnleng,
8 Winfield SL, 8o. Boston, Ma**. 

Prot Ratt. — Ona Ivsikienė,
440 E. 6th SL, 8d. Boston, Maaa. 

Finansų Kart. — B. Cūnlenė.
29 Gould SL, W. Roabury, Maaa ■ 

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauriu,

51 Tampa St, Mattapan, Maaa 
Tvarkdarė — Ona Krasauakaa,

11 Springer St, So. Boston, M*** 
Kaso* OL — Elzbieta AukltikalnytA,

110 H St, So. Boaton, M*** 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 480 E. 
Seventh 8t, So. Boston, Maaa

Visais draugijos reikalai* krsipkltl* 
pas protokolu raėtininka

ĮVAIRUS SKELBIMAI

•V. JONO EV. 0L. PĄ»ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Tremtiniams Priimti BALF 
Komitetas Bostone

Kadangi Bostonas yra pa
skirtas vienas iš uostų į kurį 
bus atvežami tremtiniai iš Eu
ropos vykdant naująjį įstaty
mą, ir į kurį neužilgo pradės 
atplaukti dideli būriai lietuvių, 
tai juos pasitikti ir kiek gali
ma jais pasirūpinti ir pagelbėti 
nutarta tuojaus sudaryti ko
mitetą. Į šį komitetą nutarta 
pakviesti visas draugijas, kad 
jos prisiųstų savo atstovus ir 
tuomi prisidėtų prie šio svar
baus darbo. Kadangi darbas 
yra skubus, tai iki draugijos 
prisius savo atstovus, iš BALF 
17-to skyriaus narių išrinktas 
komitetas iš šių narių: adv. J. 
Grigalius, M. Michelsonienė, J. 
Tuinila, V. Vakauza,
tis, J. Januškis, A. Tatarony- 
tė, S. Griganavičius, J. Marke- 
lionis, M. Venis, A. Kropienė 
ir B. Cunienė. Komitetui palik
ta teisė kooptuoti daugiau na
rių.

Šis Komitetas laikė savo su
sirinkimą ir pareigomis šiaip 
pasiskirstė: pirm. adv. Jonas 
Grigalius, rašt. Amelia Tataro- 
nytė; butų suradimui pirm. —

PARSIDUODA vienos
6 kambarių namas ir 
kuri naudojama kaipo 
džius. 40 Carson St., Dorches-
ter, Mass. Tel. CO 5-3915.

(17-21-24)

šeimos 
barnė, 
gara-

C A S P E R
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street 
South Boston, Mtn 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
BafeemuotojM 

NOTARY EUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

S. Jaku-

J. Tuinila, finansų — Michel-

Geriausia Užeiga Vyrant ir Moterim yra

SOUTH BOSTON CAFE
oo

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

t giai patarnauja.

sonienė,
mui prie

priėmimui bei sutiki-
laivo — K. Namak-

sienė; darbui — M. Venis. Mi
nėtų komisijų pirmininkai au
tomatiškai lieka šio komiteto
vice pirmininkai.

Kadangi tam darbui bus rei
kalinga pinigų, tai bus bandyta
rasti būdų juos sukelti. Pra
džiai J. Tuinila paaukavo $10
ir p-nia Michelsonienė $5. Ko
miteto surinktus pinigus laikys

ir

REIKALINGA 
PATYRĘ FORDO 

MECHANIKAI 
Gera darbo aplinkuma, šviesi
švari dirbtuvė. 44 vai. darbo 
savaitėje, grupės apdrauda, li- 
gonbutis & incentive plan. At
sišaukite asmeniai pas 

Lester Blaisdell 
JESSE JAMES MOTORS 
Authorized Ford Sales & 

Service
374 H'ashington St., 

Weymouth, Mass. 
(14-17)

Authorized Ford Sales A
Service

374 Washington St.
Weymouth, Mass.

(14-17)

$1 I VALANDĄ
REIKALINGA PATYRĘS

Marškinių Preso Operatorius
ar Flnisheris

Pasirengę išmokyti gabų
asmenį šiai pozicijai.

GARF1ELDLAINDRY

251 Vest Braidau, S«ith Boston, Hkl
skyriaus iždininkas ir Komite
tas veiks kaip BALF 17-to sk.

Baaansaaaaaaaaaa0aaBasscKXMBSNSBO0sacNKNMHNMB dalis. Rap.

10 Garfirirf Avė.,•9
arti Sullivan Sq.
SOmeraėt 6-3269

YAKAVONIS
Fanerai Rome

741 No. MainSt
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Bahamuotojss
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios
miestus.

ir į kitus

Reikale šaukyte; Tel. Ki-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 EastBroBrtway 
SOUTH BOSTON MASS

D. A. Zatetskas, F. E. toistskas 
Oratoriai Ir BalsamustojsL

Patarnavimas dtoną ir aaktt 
KsplyCtai Asrmshim* Dykai.

NOTART PUBLIC
T*L BOU Bcston 0B«A

BOU OnStoaMB

ZALETSKAS
FUNERAL

564 East HroBdiray
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zslstslcas,

HOMB

F. E. luustska*
Oratoriai Ir BalsamustoJsL

ir naktįPatarnavimas dteną 
•srmsnlms Dykai.Kopl/čbi

NOTART PUBLIC
Tai. ŠOU OŠIA

ŠOU
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APSIREIŠKIMŲ MOTINA
minga diena visai šeimai. 
Iškilmingų šv. Mišių metu 
gražų pamokslą apie Ma
rijos meilę pasakė Tėvas 
Rotondi, Romos tramvajų 
katalikų tarnautojų kape
lionas, kuris gerai žinojo 
Bruno iš jo antikatalikiš-: 
kos propagandos Romos 
jaunimo tarpe.

Nuo to laiko Bruno kas
dien lanko Apreiškimų 
Grotą, kaip jis pats ją va
dina. Dar tris kartus ma
tė Madoną. Pavedė jam ir 
visiems žmonėms 
už netikinčius, 
gai kalbėti rožančių.

Spalių 4 d. Bruno Cor- 
nacchiola nukeliavo į A- 
syžių ir ten 
nranciškonų 
šalia Sacro 
stojo į 
Trečiąjį Ordiną.

STEBUKLINGI 
PAGIJIMAI

Prie grotos plaukia

Pradžia 3-čiame pusi.
lė, bet realybė, duosiu tau 
šitą ženklą: eik į bažny
čias ir gatvėje prabilk į 
pirmąjį kunigą, koki su
tiksi, šiais žodžiais: “Tė
ve, noriu su tavimi pasi
kalbėti”. Tada tam. kuris 
tau atsakys: ”Ave Maria, 
ko nori, sūnau?” — tam 
papasakok mano pavedi
mą; jis gi nurodys tau ki
tą kunigą, kuriam viską 
pasakysi. Tas priims nuo 
tavęs protestantiškų klai
dų atsižadėjimą.

Visas Marijos Apreiški
mas ir pasikalbėjimas su 
Bruno tęsėsi nuo 4:10 iki 
5:30 vai. po pietų.

Gale pasikalbėjimo Ma
rija saldžiai nusijuokė ir 
žengė du žingsnius į prie
kį, tartum norėdama eiti 
Romos linkui. Carlo pir
masis atsipeikėjo, pakilo 
ir ėmė bėgti paskui Ma
doną, kad paliestų jos ap
siaustą. bet jo ranka at- skaitlesnės i 
sitrenkė į akmeninę gro- minios. Ligi šio laiko ūž
tos sieną. Madona išnyko, registruota įvairių

Kai atsipeikėjome, — vertimų ir pagijimų, 
pasakojo Bruno, 
masis atsiliepiau 
vaikams:
— Ar matėte? Tai buvo 

Madona.
Atsisėdau 

ir sąsiuvinyje užrašiau 
svarbiausius Marijos žo
džius. Namuose visa kita 
atbaigiau.

BRUNO SUSIRANDA 
KUNIGĄ

Sekančias <'
Bruno vaikščiojo po Ro- ką i 
mos bažnyčias ir po mies- strėnų. Mane paguldė šv. 
to gatves, veltui ieškoda- Kamiliaus ligoninėje, su
mas ano kunigo, apie kuri gipsavo ranką 
papasakojo 
vienas jam 
neatsakė.

Pagaliau
d., įėjęs į Visų Šventųjų gydytojų valią — aplei- 
bažnyčią. išgirdo kunigo dau ligoninę ir grįžau į 
Mario Frosi pasveikini- namus. Kaulai vis nesu- 
mą: “Avė Maria, ko nori, augo. Jaučiau baisius 
sūnau?” Jis taip pat nu- skausmus taip rankoje, 
rodė jam kitą kunigą — kaip ir kojoje. Ištisas sa- 
Gilberto Camiel. Šis prie- vaites gulėjau lovoje, ne- 
mė iš Bruno protestantiz- galėdamas nė pajudėti, 
mo klaidų atsižadėjimą. Apie liūdną mano svei- 
apkrikštyjo 4 metų Gian- katos padėtį iš mano duk- 
franco, kitus gi du ber- terš sužinojo šv. Juozapo 
niūkūs prirengė prie Pir- vienuolyno (kuris yra ne- 
mosios Komunijos. Gegu- toli Karoliaus Mancuso 
žės 7 d. Bruno Carnac- namų) viršininkė. Ji tuo- 
chiola buvo vėl priimtas į jau nukeliavo prie Trijų 
Katalikų Bažnyčią. Gegu- Šaltinių grotos, iš kur at- 
žės 18 d. vaikai kartu su sirešė truputį žemės. Lie- 
savo tėvu priėmė Pirmąją pė ją pridėti prie žaizdų. 
Komuniją. Buvo labai lai- Nenorėjau to tuojau da-

I
i

i

melstis 
o ypatin-

I
I

I

pagrindinėje 
bažnyčioje, 

Convento, į- 
šv. Pranciškaus

OARBININKAS

Prezidentas Trumanas Detroite atidarydamas rinkiminės
kampanijos kalbų maršrutą pasakė, kad jeigu lapkričio rinkimuose iš
eis laimėtojais respublikonai, jie nušluosią darbininkų aukštas algas ir 
pragyvenimo standartą. Jis kalbėjo didžiuliai miniai Detroito darbinin
kų, norėdamas pagauti darbininkų balsus.

vis L - ~ "_ *_
maldininkų tį žmona įr> nuėmusi gip- 

. C------------- J- O-------------

arsi- Tuojau pajutau 
tartum 

Vienas iš stebuklingai tytų pO mare

ryti, bet pradėjo reikalau-

są, pridėjo grotos žemės, 
i savyje, 

tartum skruzdėlės laks- 
ar elektros— pir-

savo pagijusių žmonių yra Ka- srovė. Tą pati akimirksnį 
\fonnncn motu . • . *rolis Mancuso, 36 metų įsitikinau, jog esu pagijęs 

amžiaus, dviejų vaikų tė- jr tuojau atsikėliau. Pra- 
vas. Jis pats atsilankiu- dėjau vaikščioti be jokio 

ant akmens šiam Tėvui Aloyzui štai skausmo. Tuojau pašaukė „x—xx_.. ką papasakojo:
Dirbau

(miesto rotušės rūmuo- šiandien gydytojai negali 
se). Vieną dieną nepaste
bėjau, jog durys prie vin- _ 
dų yra atviros' kritau nuo įu^nors” Rentgeno 
antrojo aukšto žemėn, nu- trauka (X-rav) rodo, jog 

dvi savaites šliaužiau sau dešinę ran- koja ir ranka vra tartum 
~-/~ 7“ ir dešinS k°j3 _Pfie toliau sulaužytos.

8
yra industrializuota ir 
galimumų' rybose aptvar
kyta. Šalia naujųjų įmo
nių, kurių kaip jau skai
tėte yra keli šimtai, yra 
apie 18,000 mažų ir pri-

bo kiekis ir darbininkas 
per apskritus metus vis 
gauna darbo. Kai nuo sau
sio mėnesio cukraus fa
brikas sustoja iki kito 
derliaus, 
perkelia 
laukų darbus, sodinimams lų ir apie 38,000 daryklų 
ir kavos derliaus n uėmi-gaminančių taip vad. ra- 
mui, rūšiavimui bei džio- padurą, (sutirštinta juoda 
virimui. Dalis dirba prie cukrinė masė), 
fabriko ir kelių remonto. ! Tos mažosios

Administracija be tie
sioginiu darbo paskirstv- 
mo ir parupimmo bei ap- . 
rūpinimo klausimų turi 
/ir kitų rūpesčiu. • j

Cukraus nendrė turi sa- ~ ...........................
vo liga vadinamą MOZAI-Jas tevl» teva* 18 »
KA. Mozaika ouo’a auga-iate!Y*'ir 3up1TOJ>> ir pa
lo šaknis ir tik vėliau stie-'?tattr‘ ,en dar sukasi pia- ...... . Pinsiu simrmppiii ratai m

admipistracija
darbininkus į mityviškų cukraus daryk-

daryMc -» 
dirba pačiais primityvi: > 
kiaušiais būdais. Nendres 
veža jaučiais, ma’a r.ia- 
niežio varomais volaie, 
verda katiluose, ir tos ’- 

1 monės atrodo tain, kai i

įbą. Naikina augalo atspa- ^115^..^111^®16^^ ratai ir 
rūmą ir mažina cukringu- an?T ritmas.
mą. Vaisto pagydyti nuo'. Na“’°3 modemiškos 
mozaikos nėra. Tenka vis- ,mo““ 8uk“rl? tar^ 
kas rauti ir deginti, palie- d,de!« konkurenciją o 
kant žemę dirvonais arba 
sėjant į ją ryžius ar ku
kurūzą, nes pati žemė ke
liems metams dar palieka 
užkrėsta mozaika.

kurion patenka senieji, 
kai varžosi moderniško
sios galybės. Ir ten karti 
,kova gaminant saldų kris-

Ir ten kur žmokės savo131? . 2mon!». ižtvermė> X* 
darbo gaminiais mums Pf“. .^r is^nijustes tra- 
pasaldina puoduką kavos .1C1^ ’ a,P Pa neisma-

Tokia ar stiklinę arbatos, nuola- tu®jama.
* j O cukrines nendres sun

ka cukraus ir alkoholio 
pavidale kasmet duoda 
Brazilijos ūkiui gaminių, 
už vieną milijardą kruzei- 
rų (— 50 milijonų dole
rių). Gamyba ir pasėlių 
plotai kasnjet didėja. Į- 
monės modernizuojasi, o 
jų mašinų ir įrengimų pa
gaminimu užsiima naujai 
įsikūrusieji fabrikai, ku
rie per dešimtį - dvyliką 
metų išaugo į ekonomiš
kai stiprius vienetus su 
patyrusiais konstrukto
riais ir darbininkais.

%

Tvarkyti visos cukraus 
industrijos -reikalų yra j- 
steigtas Cukraus Institu
tas Rio de Janeire, prie 
federalinės valdžios, ir at
skirose valstijose estadu- 
aliniai Cukraus Institutai. 

J. Antanaitis. 
“Mūsų Lietuva” 

Pabaiga.

cukraus kristalai. _  _____x______ „____
jau pradėjusi kristalizuo- tos kovojama karti kova,1 
tis masė leidžiama i cen- ištverme, ramybe ir kan- 
trifūgas ir ten milžinišku trumu.
greičiu sukama, priedo' Anksčiau tokiose fazen- 
dar džiovinant sausu garu dose ir cukraus uzinose 
(apie 140 C karščio). Ten dirbo nemažas skaičius ir 

(že- Yanduo visiškai išgaruoja lietuvių. Dauguma lietu-
* • crvnunini nuirai 1 *1 _  111 • 

Tęsinys
Fabrike ta sunka eina į 

tankus nusistovėti. Toliau 
pereina per specialų tan
ką - koštuvą, pereina filt
rus, būna sutirštinama iš
garinant, ir vėliau eina į: 
mo spaudimo) išgarinto-'*rPradeda sParc‘al au?“ vių krašto vidų pa iko ir 
jus, kurie sustatyti bate- J!kr0 cukraas,. kristalai, su^žo ) Sao - Paul). Lan- 
rijomis po keturis. Pirma-^alP 
sis kaitinamas iki užviri-' 
mo dažniausia išnaudotu 
garu, išėjusiu iš garo va- 
ryklių. Virimo garai iš 
pirmojo katilo nuvedami į 

į Tuo metu Mancuso, no- antrąjį, antrojo į trečiąjį, 
rėdamas įrodyti, keletą o trečiojo į ketvirtąjį. Iš 
kartų šoktelėjo, kaip vai- ketvirtojo katilo garus iš
kas.

klausė Tėvas Aloyzas, - 
ar tamsta laikote tai ste
buklu? Ką tamsta galvo
jate apie tą pagijimą?
— Stebuklas ar nestebu- 

klas, — atsako Mancuso, 
— tai ne man spręsti. Aš 
žinau tik viena, kad prieš 
tai buvau kolieka ir nega
lėjau vaikščioti, dabar gi, 
kaip Tėevlis matai, 
visai sveikas...

Ir vėl strvktelėjo.
BAŽNYČIOS NUOMONE

Didelės iškilmės prie 
Trijų Šaltinių grotos buvo 
spalių 5 d., kada Grotoje 
pastatyta puiki marmuri
nė Apreiškimų Dievo Mo
tinos — šį naują vardą 
apreiškė Bruno pati Mari
ja — statula. Ji buvo iš
kilmingai pašventinta Ro
moje Šv. Petro bazilikoje, 
ir nuvežta prie Grotos 
puikiu vežimu, pakinkytu 
šešiais baltais arkliais. 
Tos dienos procesijoje da
lyvavo apie 100,000 žmo
nių.

Maldininkai nepapras
tai dižiūgavo, kai trys 
stebuklingai pagiję vyrai, 
kurių tarpe buvo ir mūsų 
minėtas Mancuso, savo 
rankomis pernešė statulą 
prie Apreiškimų Grotos.

Bažnytinė valdžia ligi 
šiol dar nepaskelbė savo 
sprendimo apie tų ant
gamtinių reiškinių tikru- Jų neapveiksi, neužspausi, 
mą. Tačiau jau iš to fak- Gyvatos žengdama taku! 
to, kad Marijos statula Tik valandoj karčioj paklausi, 

i buvo pašventinta ŠV. Pet- Kodėl, Dievuliau, taip sunku? 
iro bazilikoje, galima spė-]^ nAsiskusi Mlral& 
jti, jog yra linkusi pripa
žinti jų tikrumą. Šiuo me
tu visi įvykiai yra kruop- 
iščiai tiriami, 
i 1948. IX. 10.
I

gydytoją, kad ištirtų ste-
Kapitoliume buklingą pagijimą... lig

visaiatsistebėti. Esu 
sveikas ir normaliai dir-

ir koją ir 
Marija. Nei liepė ligoninėje pasilikti 
minėtu būdu du mėnesius, kol suaugs 

kaulai. -- -—
balandžio 28 dviejų savaičių — prieš

■>

Elektriškas aptarnavimas Boston Edi- 
son yra šviečianti išimtis aukštų kainų 
taisyklei. Mūsų Elektros kainos tikro
vėje yra žemesnės negu pirm karo... 
Elektrą naudojant savo namuose yra 
didelis liargenas naminiame budžete.

BOSTON EDISON COMPANY

nuo-

esu

ikrus dar pereina per refi- pereitųjų metų gruodžio 
i Pirajuhy 
j nuo Sao- 

užsisiuva. paulo) radau to fabriko 
Maišas gauna fabriko ad- cukraus sandėlio vedėjo 
resą ir savo paties numerį (pareigose lietuvį Balčiū- 
ir atsigula sandėlin pa-mą, kurio pavardė ten bū- 
’ ’ ‘ ' t “Vaisiu-?

nariją, apsivalo, išbąlą, iš- mėnesį netoli 
sisijoja, subėga į maišą,1 (400 kilometrų 
pasisveria ir r1*1“---- — - .

traukia vakumo pompa ir( 
šaltu vandeniu jie numu-l 
šami į kondensą (konden- 
sas — garas vėl 
tas į lašus).

Iš tos katilų 
baterijos labai 
tas skystimas 
sunka) eina į katilus kris- 
talizatorius ir ten garina
mas iki pradeda atsirasti

AŠ NEŽINAU

sutirštin-

garinto jų 
sutirštin- 
(cukraus

Į
■ M! — _____

Aš nežinau, graži sesutė! 
Ar šluostei ašaras varguos, 
Kada mylėjai vien matutę 
Ir sargą - angelą danguos.

Aš nežinau ,ar ko gailėjos 
Ramiai tebmieganti širdis, 
Kada neliūdo, neilgėjos 
Vienuolė tavo paslaptis.

Ar kiaurą naktį lig aušrinės 
Akių sumerkti negavai, 
Kada prispaudus prie krūtinės 
Tiktai kryželį bučiavai?
Kad tavo sąžinė jausminga 
Kasdien auklėjosi skaisčiau, 
Ar nebuvai tada laiminga?
Aš nežinau, atspėt bijau.
Kitų dienų kita saulutė 
Tau užžavėjo akeles, 
Ir užmiršai dabar, sesutė! 
Linksmąsias savo daineles.
Žemyn nusviro ant krūtinės 
Galvutė nuo jaunų pečių, 
O durnos sunkios, begalinės 
Iš erdvių slenka paslapčių.

resą ir savo paties numerį pareigose lietuvį 
f- _x_x__i_ —jtix_ __ ____ •

laukti savo vagono ir pa-!davo ištariama 
miegoti prieš kelionę. j nas”, o kitas lietuvis buvo

Jei jam nelemta iškJ'n“haIįk,u' P?’’?'. £" ir 
liauti į užsienius, jo kelio-|Ue Paskutiniai išdirbę ten 
nė baigiasi krautuvininko desimt •bS PeItrau-
patalpoje iš kur jis drau-;k<? Perslkele 1 SacPaulj. 
giskat parlydi jus į jūsų a žiūrint daroly-
paskui mažais šaukšte!i8*1 .?al,AuoPanc*’» laukų F 
liais, istirpinat kad nei 
nematyti, girsnojat pasi
gardžiuodami, ir niekad 
nena^a 1 v o i a t kur iia užaugo/ ką matė ir kiek dešimtimis kilometrų dry- 
prisikentėjo, kol su visais 
savo vitaminais atvyko 

■ čia ant jūsų stalo.
Margas cukraus gyveni

mas. _ 
keliai ir likimai, kurie

spūdį. Apie Bauru, apie 
i Pirarcicabą ir Limeirą, ‘ “ 
Sao - Paulo estado vidurį, 
labai derlingose žemėse

kso nendrynai, o tarp jų 
kur paupy rūksta uzinos 

I kaminai. Tuose laukuose 
_ i pavienės stykso palmės, 

Silkinivienintėlis medis, ’ kuris 
_ dT7r P#lieka'
“ pabrėžia

tropiškąją aplinką ir mi
nėtų apylinkių vaizdai pa
lieka neužmirštamą bei 
egzotišką įspūdį.

Čia papasakojau apie 
cukraus pramonę kuri jau

! Bet nesiskųsi ant tos galės, 
į Kuri tau širdį surakys;
i Tik veido marmuras išbalęs
i Oi daugel, daugel pasakys!...
j Širdis man verkia: tavo sielą 

-------------------- • ! Aš vien suprasti begaliu: 
Gera motina vertesnė už; Man skirta eiti, mano miela, 

šimtą mokytojų.------------- ĮKitu gyvenimo keliu.
----------- Georgps~flerbert;| * Maironis.

kraus fabrikai ir jų fazen- 
dos tai atskirti miesteliai. 

I Jie turi po keletą tūkstan- 
jčių darbininkų, kurie ten 
'pat namuose ir barakuose 
gyvena. Tokia uzina (fa
brikas) — o jų Brazilijoje 
yra 328 stambesniųjų ir 
276 mažesniųjų — turi sa- 

i vo administraciją, trans
portą, krautuvę, vaistinę, 

• bažnyčią, mokyklą, spor
to aikštę, skutyklas, siu- 

J vykias ir t.t. Vieni ten 
gimsta, kiti miršta, treti 
gyvena su ta diena, ket
virti taupo, kad galėtų ki
tur persikelti; visa žmo
gaus buitis praeina tarp 
fazendos darbų ir reikalų 
bei savųjų rūpesčių, kurie 

i visada lieka antroje ar 
trečioje vietoje. Žmonių, 
veidų ir rasių sąstatas la
bai mišrus. Visus vienija 
futbolas ir cinema (ki
nas), o per šešias dienas 
darbas.

Kavos plantacijos, cuk
raus nendrynai ir fabri
kas su spirito destiliarija 
net tokiame ekstensyvi- 
niame ūkyje įneša pir
muosius industrializacijos 
pradus į žemės ūkį, kur 
jis bebūtų. Padidėja dar-

I

I

Timonium Fair in Maryland paruošiamas bu
vo šis jautis parodai. Prizų laimėjimui atrankų 
specialistu pasirodė tūlas Chambers, kuris buvo 
šauktas liudyti Kongreso. Prieš-Amerikinės veik
los komiteto.


