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DARBININKAS
AMERIKOS ’f!

Karas Maskvai paskelbtas 
Draugai virto priešais, 

priešai draugais
Ar jau žinote už kurį bal

suosite?
•

Viename “Drauge” tilpusia- 
me garsinime apie Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą 
buvo nurodoma, kad šis Kon
gresas tai mobilizacija paver
žimui nuo komunistų revoliuci
jos.

Pasirodė, kad tą mobilizaciją 
Chicagoj pravesti šauniai pa
vyko. Buvo mobilizuojami visi 
be skirtumo lyties ir amžiaus. 
Buvo mobilizuojami vyrai, mo
terys ir vaikai. Niekas nebuvo 
“brokijamas”. Mobilizacija taip 
pavyko, kad trečdalis sumobili
zuotų lietuvių netilpo Chicagos 
arkidiecezijos katedroje. Todėl 
po iškilmių katedroj, arkidiece
zijos auditorijoj J. P. prelatas 
J. Balkūnas savo griausmingoj, 
ugningoj, krupavičiškoj kalboj 
Amerikos lietuvių katalikų var
du paskelbė karą Maskvai ir 
priminė, kad norėtų, kad apie 
tai paskelbtų Maskvą garbi
nantieji lietuvių laikraščiai. 
Toliau priminė, kad karas su 
Maskva eis tol, kol neliks Lie
tuvoj nei vieno burlioko, mon
golo ir kitokio Stalino barbaro. 
Nuo dabar kariniai darbai eis 
visose Amerikos lietuvių kolo
nijose.

•

Prisiminkime, kaip Amerikoj 
karo metu buvo garbinama so
vietų Rusija, kaip buvo balti
namas kruvinas komunizmas, 
kaip aukštinamas buvo Stali
nas. Toliau atsiminkime, kaip

jai be niekur nieko atiduota 
Europos vidurys ir milžiniški 
plotai Azijoj. Manyta, kad už 
tai Rusija liks amžinai dėkinga 
Amerikai ir liks amžina Ameri
kos draugė.

Iš kitos pusės atsiminkime, 
kaip Amerikoj buvo niekinami, 
smerkiami vokiečiai ir japonai. 
Tarsi jie per amžius liks Ame
rikos priešai.

Bet dalykai keičiasi. Rusijos 
chamizmas Amerikai kasdien 
aiškiau pasirodo. Jau ir kari
niai ir civiliai Amerikos vadai, 
pramatydami karą su Rusija 
žvalgosi ir ieško alijantų. Ame
rika jau mato, kad ji negali 
perdaug remtis Prancūzija, nei 
Anglija. Jau drąsiai kalbama 
ne vien apie Ispanijos, o ir Ja
ponijos padarymą Amerikos 
talkininke. Nebus nuostabu, 
kad netrukus išgirsime apie 
vokiečių talkininkavimą Ame
rikai kovoje prieš Rusiją. Šiuo 
tarpu iš Japonijos sugrįžo į A- 
meriką gen. Eichelberger, deši
nioji gen. McArthuro ranka. 
Jisai laiko prakalbas, kuriose 
giria japonus, pripažįsta, kad 
perdaug Japoniją nuginklavo, 
kad Japonija darosi Amerikos 
talkininkė, nurodo, kad japonai 
gerai laikosi prieš komunizmą, 
o korėjiečiai, kuriems Amerika 

Tęsinys 2-rame puslap.
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Mirė kun. Matas A. Pankus
(Telegrama "Darbininkui")

meninėje veikloje; yra bu
vęs LRKSA dvasios vadu, 
‘Motinėlės’ sekretorium ir 
pirmininku, Kunigų Vie
nybės iždininku ir sekre
torium. Buvo uolus ir lie
tuvių katalikų spaudos rė
mėjas, ypač “Darbinin
ko”.

LDS Centro Valdybos ir 
Akcijų Komisijos 

SusirMrnas

Pirmadienį, spalių 25 d. 
mirė kun. Matas A. Pan
kus, Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos klebonas, 
New Britain, Conn. Taip 
pranešė telegrama kun. i 
Matutis, tos parapijos vi-! 
karas.

A. a. kun. Matas A. 
Pankus gimęs birželio 26 
d., 1883 m. Kuršėnuose. 
Mokėsi Šiaulių gimnazi
joj, Kauno ir šv. Bonaven
tūros Allegheny, N. Y., 
seminarijose. Įšventintas 
kunigu birželio 30 d., 1906 
m. Pirmiausia paskirtas į 
Forest City, Pa., klebonu, 
vėliau klebonavo Bridge- 
port, Conn. ir New Haven, 
Cpnn., o_ mirus Nevv ^Bri-
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Sekmadienį, lapkričio - 
November 7 d., 2 vai. po 
pietų, “Darbininko” Ad
ministracijos kambaryj, 
366 W. Broadway, So. 
Bostone, įvyks LDS Cent
ro Valdyto ir Akcijos Ko
misijos susirinkimas.

Susirinkimas svarbus. 
Kviečiame visus dalyvauk 
|ti.

LDS Centro Valdyba. 
.. - 7 : “ 7 . . !

I

šiemis dienomis Jungtinių Valstybių valsty
bės Sekretoriiis George C. Marshall su žmona ap
silankė Vatikane ir kaip šis vaizdas liudija turėjo 
30-ties minučių privatišką pasika’bėjimą su Jo 
Šventenybe Popiežium Pijum XII pasaulio taikos 
reikalu. Amerikiečiai svečiai buvo priimti Castel 
Gandolfo, vasarinėj Popiežiaus rezidencijoj.

i Naiiosius AnqHjos Audroje 
Užmušta Duži

Ar galima žudyti nekaltus, 
kurie negali gintis?

- Apie “kipšą” namuose. - Baltojo 
senelio žodis jaunavedžiams. - Ame
rikoj kasmet nusižudo 22,000 žmo
nių. - Daktarai apie šeimų sveikatų. 
Žodis buvusiojo gimimų kontroles 
propagandisto. - Cezario įsakymas 
romėnams: deimantais tevalia puoš
tis toms, kurios augina šeimas. - Dr. 

į J. Meškausko pasikalbėjimas su lau- 
kiančiomis motinomis. - Nauji šeimų 
nuostatai Rusijoje ir Švecarijoje.

MOTINA IR JOS lar jos paliks tik šviesos, 
VIENTURTĖ x—- x----------------

Kartą svečiuodamasis 
gretimoje parapijoje turė
jau progos išklausyti vie
nos motinos skundą. Ji 
pasakojosi:

Vieną vakarą, per misi-, 
jonoriaus pamokslą išgir-’ spinduliai ir Dievo pasvei- 
dau jo žodžius: “Kas au-'kinimai...
gina tik vieną vaiką, tas' Jeigu jų tėvai būtų žiū- 
auginą kipšą namuose”, j rėję daugiau savo asme- 
Tada man tas posakis at- niškų patogumų ir užmir- 
rodė taip ne prie širdies, šę šeimos pareigas, mes 
kad net papykau... Kaip’nebūtume turėję šv. Ignn- 
galėjo jisai taip sakyt?'.-co Loyolos, kurs buvo 13- 
Aš pati gi teauginau tik.tas vaikas šeimoje, mes 
vieną dukrelę... Tačiau, ■ nebūtume turėję Helijam i- 
bėgo dienos. Mano dukre- no Franklino, kurs buvo 
lė augo. Ji buvo viena na-aštuntas vaikas, nei Ir- 
muose, neapsakomai myli-ving Washingtono, kurs 
ma. Ji žinojo, kad jai nie- buvo vienuoliktas, nei Šv. 
ko neatsakysiu. Išaugo Pranciškaus Ks a v e r o, 
lepūnėlė. Jos gyvenimas kurs buvo šeštas vaikas 

šeimoje.
DAUGIAUSIAI ŽUDOSI 

PERSISKYRĖLIAI
Amerikoje kasmet, maž

daug 22,000 asmenų nusi
žudo, o bando žudytis, bet 
(būna išgelbėti dar 100,000 

Labai gražiai prieš kele- žmonių. Trys mokslinir- 
tą metų Pijus XII kalbėjo kai, Chicagos psichiatri- 
atėjusioms į Vatikano au- nio instituto nariai, pa- 
dijencijos jaunavedžių po- skelbė, kad jų tyrinėjimai 
roms: parodė, jog daugiausiai
— Prieš Kūrėją jūs sto- žudosi nersiskyrusieii as- 

vite kaip parinkti jo kelių “
ruošėjai... Nuo jūsų pri
klausys, ar peržengs per 
gyvenimo slenkstį sielos, 
kurias begalinė meilė 
trokšta pakviesti iš nieko, 
kad kurią dieną jas pada
rytų išrinktosiomis savo 
amžinoje laimėje Dangu
je, nuo jūsų priklausys —1

užgesintos žmogaus ego
izmo... —

DANGAUS SPINDU
LĖLIAI

— Vaikai,—kalbėjo Šlei- 
ermachers, — yra džiaug
smingi Dangaus šviesos

NOS PLUNKNOS VARAU
JUS PRASIDĖJO DIDŽIAJAME 

BOSTONE

Užsibrėžta sukelti $6,950, COSekmadienį, spalių 24 
d. Naujoje Anglijoje siau
tė smarki audra su lietu
mi. Per 24 valandas už- dienį, spalių 25 d. prasidė- kordo aptemdymas. 
mušta mažiausia 4 žmo- jo Didžiojo Bostono Com-

I

Boston, Mass. — Pirma-'sias Jungtinių Tautų re-

; mušta mažiausia 4 žmo- j© Didžiojo Bostono Com- Jis nepaminėjo Rytų - 
! nes ir daug sužeista antlmUnity Fondo vajus. Rau-į Vakarų ginčo dėl Berlyno, 
: vieškelių automobilių ne-ldonoa PluntoMŠKianklai Į kuris tyra vienas svarbiau- 

tarno lietuvių parapijos'laimėse. j yra išstatyti krautuvių šių klausimų, kurį turi
languose, eatvėse ir kito-j išspręsti Saugumo Tary-klebonui kun. A. Vaške-1 Pirmadienį, spalių 25 d.(languose, gatvėse ir kito- išspręsti Saugumo Tary

bų i, vasario mėn., 1940 m. į audra su lietum tęsėsi, bet'Se viešose vietose. Į ba, ir taip pat neįvardijo
buvo paskirtas Šv. An-' sakoma, kad antradienį 
driejaus lietuvių par. kle-t audra bus užsibaigus ir 
bonu, New Britain, Conn. tik bus vėjuota ir šalta 

Jis daug dirbo ir visuo-' diena.

Ragina Atnaujinti Diplomatinius 
Santykius Su Ispanija

New York — šiomis die- zų angliakasių streikas y- 
ra tai dalis to konflikto 
tarp Rusijos ir Vakarų. 
Kaikurie kiti sako, kad 
Maskva įsakiusi komunis
tams visokiais būdais 
kenkti Marshall’o. planui.

Tas pats komunistų lai-

nomis grįžęs iš Europos 
buvęs pašto viršininkas 
James A. Farley sakė, 
kad Jung. Valstybės 
pakeisti savo politiką 
Ispanijos.

Kalbėdamas su „
Franco, James A. Farley. kraštis pasmerkia valdžią 
jį pažinęs kaipo stipraus už įvestas prieš streikus 
charakterio žmogų. Jis taisykles, ir kaltina ją, 
sakė, kad Jung. Valstybės kad jos buvo “amerikiečių 
turi atnaujinti diplomati- (imperialistų” padiktuotos.

Įba, ir taip pat neįvardijo 
... -v. Itautų, kurios jo manymu 

f* trukdo Jungtinių Tautųsukelti $6 950,000 labda- darb gu.
rybes reikalams, būtent, t kad taikė Rusi. 
sveikatos ir Įvairioms ki- jr jog telkininK 
toms visuomenines gero- , 
vės įstaigoms. į John F. Dulles, Jung.

Visi kviečiami prie šio i Valstybių delegacijos na- 
vajaus prisidėti pinigais generaliam susirinki- 
ir darbu (mui, pareiškė įsitikinimą,

'_________ (kad taiką galima palaiky
ti ,nežiūrint to, kad Rusi
ja atstumia viltį dėl susi
taikymo Berlyno klausi
mu.

Berlyno Krizė Užtemdo 
jungnmų įdury uimraaieni

pakrypo tamsiais takais, 
ir, oi Dieve, kaip gi aš 
kenčiu. Dabar tik supra
tau, kaip teisingai misio- 
norius kalbėjo... —

ŽODIS JAUNAVE
DŽIAMS

I

turi 
link

gen.

nius santykius su Ispani
ja-

Prancūzijoje Kraujo 
PraliepHli.' ?■'

Paryžius, spalių 25 — 
Vakar buvo paminėtas 
Jungtinių Tautų trečias 
gimtadienis, būtent, tos 
organizacijos įsikūrimo 
trijų metų sukaktis.

Jung. Valstybių sekre
torius Marshall pasakė, 
kad kaikurių tautų “daro
mos kliūtys” yra didžiau-

t

Lietuvos Pranciškonu Pro
vincijolas Kalifornijoje

Bradford Paskyrė 14 Į Komitetą s
Išretintiems Žmonėms Gelbėti

Lietuvos Pranciškonų 
provincijolas Tėv. Justi
nas Vaškys, O.F.M. šiuo 
metu yra išvykęs į Kali
forniją. Spalių 11-14 d. jis 
dalyvavo Malibu Beach, 
Calif. Amerikos Trečiojo 
Ordino Komisarų suvažia
vime ir spalių 20-23 d., 
Jungtinių Valstybių ir 
Kanados Pranei š k o n ų 
provincijolų posėdžiuose.

mens, iš kitos gi pusės — 
perskyrų gi daugiausiai 
tarp tų šeimų, kurios ne
augina vaikų. Taip, kad 
netvarka šeimos gyveni
me būna priežastimi dva
sinio susigraužimo ir jau 
šiame gyvenime žmonės 
už tas nuodėmes pradeda 

Tesinvs ft-tame pusi.

rtough!
* ■ •’ld
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St. Etienne, Prancūzija 
— Komunistų valdoma 
Generalė Darbo Konfede
racija išvedė angliakasius 
į streiką. Valdžia įsikišo 
ir įsakė armijos atsargi
niams kareiviams užimti 
kasyklas. Streikieriai pa
sipriešino ir įvyko tarp 
kareivių ir streikierių 
kruvinas susirėmimas. Du 
angliakasius nušovė ir 
daug sužeidė.

Dabar komunistų unija 
atsišaukė į visus darbi
ninkus, kad jie mestų dar
bus ir išeitų į 24 valandų 
generalį streiką St. Etien
ne srity j.

Komunistų partijos or
ganas “l’Humanite” pri
pažįsta, kad šis prancū-

------------ -------- -----------  . i Vykdamas į Vakarus,
Į Komitetą paskirtas ir vienas lietuvis P1®?- vaškys, o.f.m. * ♦ * . aplanke lietuvių kolonijas

Darbo Taryba Suvaržo Unijas
Draudžia Masiniai Piketuoti

Boston, Mass. — šešta
dienį, spalių 23 d. Gub. 
Bradford paskyrė 14 įžy
mių piliečių į komitetą, 
kurio pareiga rūpintis iš 
Europos atvykstančiais į 
šį kraštą išvietintais žmo
nėmis, Išvietintų Žmonių 
Komisijos vadovybėje.

Harold Hodgkinson, Fi- 
lene’s, Ine., prezidentas, 
paskirtas to komiteto pir
mininku. Šis komitetas 
pagelbės atvyku s i e m s 
tremtiniams surasti dar
bą ir gyvenimo vietą.

Kiti Gubernatoriaus ko
miteto nariais yra šie: —

George H. Rockwell; Wal- 
ter H. Bieringer iš New- 
ton ir John E. Lawrence 
iš Hamilton, vice pirmi
ninkai.

Taipgi, Anthony J. De 
Andrade; Alice L. Halli- 
gan iš Springfield; Mrs. 
Priscilla S. Krancer, Cam- 
bridge; Alphonse S. Ba- 
ckorowski, Salėm; Anna 
ChoDek, Mattapan: James 
E. Wa11, North Adams; 
Alice Cope, Cambridge; 
Mrs. Margaret H. Taylor, 
Welles!ey; Anthony F. 
Kneizys, Norwood, ir Tho-_ 
mas H. Mahoney, Boston.’ja.

Kanadoje, Omaha, Nebr. 
ir Kalifornijoje.

Grįžęs iš Kalifornijos, 
T. J. Vaškys ruošiasi 
spaudoje aprašyti savo 
kelionės įspūdžius.

Maskva Nesitiki Walhce 
Laimėjimo

Maskva, Rusija — So
vietų žinių agentūra 
TASS sakė, kad nežiūrint 
kuris— Truman ar Dewey 
laimės rinkimus, bet Hen
ry Wallace partija bus pa
stovi politinė organizaci-

Washington, D. C. — 
Tautinė Darbo Santykių 
Taryba (National Labor 
Relations Board) pirmą 
kartą paskelbė savo tai
sykles dėl streikų veiklos 
pagal Taft - Hartley įsta
tymą.

Taryba turėjo padaryti 
savo patvarkymus kada 
Sunset Line ir Twine 
kompanijos darbininkai, 
priklausanti Intemational 
Longshoremen (CIO) uni- streikuojančius darbinin- 
jai, išėjo į streiką ir komikus “seabs 
panijos iškėlė skundą dėLjuokimas, jeigu tai daro- 
masinio pikietavimo. Ta- ma be grąsinimo jėga, nė- 
ryba išsprendė, kad tarp-;ra priešinga įstatymui.

tautinė ir vietinė unija y- 
ra atsakominga už nele- 
galę streiko veikla, bū
tent, sekti automobiliais 
nestreikuo.jančius darbi
ninkus, užstoti ištaigos 
kelia, kad negalėtų ne- 
streikuoiantieji laisvai į- 
eiti į dirbtuvę, masiniai 
piketuoti.

Tačiau Taryba išspren
dė, kad pavadinimas ne-

arba jų pa-



Antradienis, Spalių 26 d., 1948 DARBININKAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

LIETUVIAI ATVYKO 
Į AMERIKĄ

Laivu S S Marine Shark 
i New Yorką atvyko 18 
lietuvių:

Adomėnienė, Helen, vyk
sta i: 15 Ledge St., Wor- 
cester, Mass.

Dazinys, Auna ir Arnol- 
dasį: 1634 N. 69 St., Chi
cago, III.

Jonaitienė. Anna ir Ro
mualdas, į: 159 Fiske St., 
IVaterbury, Conn.

Launikonis, Joseph, j: 
17289 Dora, Melvindale, 
Mich.

Stonys, Sophia, į: 59 
Clarence St.. Brockton, 
Mass.

Šidlauskas. Angelą, į: 
100 Haywood St., Worces- 
ter, Mass.

Galinis. Viktorija, į: 
2906 Pitkin Avė., Brook
lyn, N. Y.

Mikelaitis, Vincas ir Ci
ną. j: 9 Columbia St., 
VVorcester, Mass.

Skripkus, Stasys ir Ra
mutis, 198 Devon Terrace, 
Kearny, N. J.

Tallat - Kelpša, Tadas, 
Ona ir Kazys. į: 1410 
Faulsey Way, Pittsburgh, 
Pa.

Zumaras, Antanas ir 
Barbora, j: 302 E. Main 
St., West Frankfort, III.

Uoste sutiko ir formalu
mus , atlikti pagelbėjo 
BALF atstovė Ona Valai
tienė.

Spalių 3 d. laivu Marine 
Tiger atvyko Prof. Jonas 
Balys su šeima. Pakvies
tas dėstyti Indiana Uni
versitete. Adresas: India
na University, Brooming- 
ton, Indiana.

Rugsėjo 7 d. iš Vokieti
jos su vyru atvyko Van
da Grecco - Gofmanaitė. 
Apsigyveno: 59 Haven
Avė., Port Washington, 
N. Y.

Rugsėjo 20 d. laivu Ar
gentina iš Brazilijos at
vyko dailininkas Vladas 
Vijeikis. Apsistojo: 294 
Union Avė., Brooklyn, N. 
Y.

Rugsėjo 21 d. laivu So
bieski iš Prancūzijos at
vyko Povilas ir Danutė 
Baubliai. Apsistojo: RD 
cr2, Hannover Farms, 
West - Chester, Pa. Laive 
pasitiko Lietuvos Genera
linio Konsulato Attache 
Anicetas Simutis.

džiaugtis, kad BALF pa
stangomis jau daug* lietu
vių turės progą greičiau 
atvykti į Ameriką.

Primintina, kad tremti
niams gelbėti ir imigraci
jos darbams BALF vykdo 
vajų. Nuo jo pasisekimo 
pareis ir mūsų galimumai 
tremtiniams pagelbėti. 
BALF kolonijų skyriai ir 
veikėjai prašome skubiai 
ruoštis į Jūsų koloniją at
vykstantiems tremtiniams 
visais būdais gelbėti.

BALF Seimas Chicagoj 
užsibrėžė surinkti šiais 
metais 5 milijonus dole
rių. Bet tai užsibrėžimas. 
Reikia labai sunkiai dirb
ti ir visiems dirbti, kad 
vajus pavyktų.

Aukas pinigais, rūbais, 
maistu, imigracijai blan
kas grąžinti ir naujų 
blankų prašykite, adre
suodami:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y. 
TeL EVergreen 7-1422 ir 

EV. 7-1423.

Julia Jakavenytė Brocktono 
Miesto "Assessors" Tary

bos Pirmininkė

SPALIŲ 20 D. IŠ EUROPOS 
IŠPLAUKĖ LAIVAS SU 

168 LIETUVIAIS
. Spalių 20 d. iš Bremer- 

haven, Vokietijos uosto 
išplaukė pirmasis laivas 
su tremtiniais. Pagal nau
jąjį įstatymą atvykstan
čiųjų 813 tremtinių tarpe 
yra 168 lietuviai. New 
Yorko uostą laivas Gene- 
ral Black pasieks apie už 
10 dienų, apie spalių 31 d.

Daugiausia atvyksta 
lenkų — 388; antroj eilėj 
lietuvių — 168, be piliety
bės, kurių tarpe ir keli lie
tuviai, 83: čekų — 53. lat
vių 32; ukrainiečių — 17, 
vokiečių — 16. estų — 14, 
jugoslavų — 12. rumunų 
10, vengrų — 6.

Tikybomis: 491 katali
kas; 161 žydas: 75 stačia
tikiai 68 protestantai ir 
nepažymėtomis tikybomis 
18.

Tremtinių tarpe 63 naš 
laičiai, kuriais rūpinasi 
komitetas iš Care of Eu- 
ropean Children, drauge 
su tautybių komitetais. į- 
imant ir BALF Našlaičių 
Komitetą.

Laivas General Black 
yra vienas iš 16 numatytų 
tremtiniams vežti laivų. 
Kiti 5 laivai iš Europos 
išplauks už keletos dienų 
ir Ameriką pasieks lap
kričio mėn. Gruodžio mėn. 
Ameriką pasieks 7 laivai.

Po to dar didesniais kie
kiais tremtiniai vyks, kai 
tik DP komisija įstengs 
parengti tremtinių parin
kimą ir sutvarkys doku
mentus.

Skubėkite pildyti BALF 
blankas ir kitiems tremti
niams atvykti. Tenka

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko" Knygyne Galite Įsigyti Puikiausių
Lietuviškų Sekančių Maldaknygių:

1. DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Dąrbininko” spau
da. 788 puls...............................................................  $3.75

2. RAMYBĖS 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 Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Brockton, Mass. — Spa
lių 21 d. š. m., p-lė Julia 
Jakavonytė, gyv. 240 
Field St., Brocktone, buvo 
išrinkta ir patvirtinta to 
miesto turtų įkainuotojos 
tarybos pirmininke.

Tas lietuvaitės poaukš- 
tis labai padarė didelio į- 
spūdžio visuose Brockto
no miesto gyventojuose, 
nes tai pirmutinė moteris 
Brocktono miesto istori
joj tose pareigose.

P-lė Julia Jakavonytė 
yra gimus, augus ir mok
slus ėjus Brocktone ir 
Bostono Universitete bai
gusi real estate kursą. Jai 
tas darbas labai gerai pa
žįstamas ir ji jau per 
daug metų eina Brockto
no miesto turtų įkainuoto
jos (assessors) pareigas.

P-lė J. Jakavonytė yra 
veikli Šv. Roko parapijos 
ir organizacijų darbuotė
je. Šia proga mums malo
nu sveikinti Julią Jakavo- 
nytę ir linkime sveikatė
lės ir Dievulio palaimos 
ir tolimesnėje darbuotėje!

Rusai Pabėgėliai Nekenčia 
Maskvos Valdžios

Vardas .........................................................................

Adresas —.... -......................... -............—..................

Linz, Austrija — Rusi
jos aviacijos du karinin
kai — Įeit. Piotr Pirogov, 
27, ir Anatolja Barsov, 31, 
kurie lėktuvu pabėgo iš 
Rusijos, turėjo pasikalbė
jimą su laikraštininkais. 
Jie sakė, kad 70 nuošimtis 
Rusijos gyventojų neken
čia komunistinės valdžios, 
bet jie esą bejėgiai ką

Prezidentas Trumanas atskridęs i Miami, Fla., pągakyti Amerikos 
Legiono konvencijoje kalbą, ta proga inspektavo ir garbės sargybą, 
kurio momentą čia matome.

DIENOS PO MĖLYNUOJU 
ITALIJOS DANGUMI

Kai žmonėms leidžiama laisvai 
apsispręsti

Šį pavasarį man teko Kai paklausi kokio komu- 
gyventi gražioje Italijoje, nistėlio kaip jis įsivaiz- 
kur dėl žmonių tamsumo duoja komunizmą prakti- 
ir krašto neturtingumo, koje, tai nemirksėdamas 
ten labai didelį pasiseki- atsako, taip, kaip ir kai 
mą turi Maskvos mokslas, kurie komunistuojantieji 
Tai italo svajonė! — Ne- lietuviai atsakydavo 1940 
reikės dirbti, o valgyti tai m. prieš okupaciją, bū- 
pristatys dėdė Stalinas, tent: “sudarysime patys 
tad galės sau malonioje' valdžią, teisingai paskirs- 
saulutėje svajoti ir sva-.tysime turtus — visi gaus 
jingas dainas niūniuoti.: darbo, kaip socialistinė 
Tokių svajotojų, kurie y-’šalis gausime pagelbos iš 
ra papuolę į maskolių pin-j Rusijos ir tt.” Bet kai pa- 
kles, Italijoje iš maž daug Įsakai, kad ne jūs valdysi- 
40 milijonų gyventojų, 
priskaitoma arti 8 milijo
nai, tai bene, didžiausias 
nuošimtis, net Rusijoje 
nėra tiek komunistų.

Komunizmo pasiseki
mas Italijoje, be jau mi
nėtų priežasčių, paminėti
nas yra dar be galo gud
rus tik italui supranta
mas jo ..pavaizdavimas.

te, o rusai jus valdys, be 
to, kad netik nieko negau
site iš rusų, bet būsite 
smarkiai apvalyti. Papa
sakoji kaip buvo su Lietu
va ir kitomis šalimis. 
Daugelis geresnės valios, 
žmonės, susimąsto, gi a- 
kyplėšoms patari susiras
ti grįžusių belaisvių iš 
Rusijos ir jų pasiklausti

RINKIMAI SULAIKO JUNGTI
NIŲ TAUTŲ VEIKIMĄ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nors prieš tą valdžią da
ryti.

Pabėgėliai nori vykti į 
Jung. Valstybes, kad užsi
tikrinti saugų ir laisvą 
gyvenimą, kaip kad yra 
užsitikrinę kiti rusai, ku
rie atsisakė grįžti į Rusi
ją-

Teisinas Atmetė K
Prašymų

New York — šiomis die
nomis Federalis teismas 
atmetė komunistų prašy
mą panaikinti bylas prieš 
komunistų vadus — Wm. 
Z. Foster ir 11 kitų, kurie 
yra kaltinami sąmokslu 
nuversti šio krašto val
džią.

Komunistai bus ‘teisia
mi. Jie turi pasisamdę ge
riausius advokatus - gy-

Praneša,Paryžius
kad Jungtinių Tautų įžy
mieji atstovai 
nuo svarbiųjų klausimų 
svarstymo, nes kaikure jų 
esą įsitikinę, kad Dewey 
laimės rinkimus.

Suprantama, kad jeigu 
Respublikonų par t i j o s 
kandidatas į Prezidentus 
laimėtų rinkimus, tai ir 
Amerikos užsienio politi
ka pasikeistų. Todėl kai
kurie atstovai ir nenori 
svarstyti tokius klausi
mus, kurie gali būti, 
Dewey išrinkus, nepriim
tini naujai administraci
jai.

susilaiko

DABARTIES PASTABOS
Pradžia 1-me pusL

tiek gero padarė, nesą pasiti- 
kėtini.

Iš kitų šaltinių žinoma, kad 
Japonijos senieji karininkai 
jau siunčiami vadovauti Kini
jos armijoms, kovojančioms 
prieš komunistus.

Jei Amerika sudarytų mili
joną kareivių iš vokiečių ir 
milijoną kareivių iš japonų, tai 
Maskvos muzikos tonas tuoj 
pasikeistų. Milijonas japonų 
kareivių ir milijonas vokiečių 
kareivių Maskvos ponams dau
giau reikštų, negu Amerikos a- 
tominės bombos.

apie ten esantį rojų.
Atsimenu, tuoj po karo 

man teko vykti per visą 
šiaurinę Italiją iki Romos 
su belaisviais grįžtančiais 
iš rusiškos katorgos. Be 
mūsų kelių svetimtaučių 
įsimaišė ir keli italai ko
munistai, kurie netrukus 
pradėjo peikti italų val
džią o girti bolševikų ro
jų. Traukiny pakilo audra 
ir komunistėliai smarkiai 
buvo apkulti. Vienas iš 
belaisvių tuomet, visas 
drebėdamas iš pykčio 
man tarė: “Signore (po
ne), ten pragaras Rusijo
je — ten žmogus pavers
tas gyvuliu! Dėl to su
praskite šį mūsų pasielgi- 
mą .

Tačiau šį kart aš norė
jau papasakoti kas dėjosi 
šį pavasarį Italijoje, nes 
kaip žinoma, komunizmas 
IV. 18 d. galėjo laimėti 
rinkimus.

Jau sausio mėn. iš Rusi
jos atplaukė didelis laivas 
į Neapolį prikrautas po
pierio komunistų propa
gandai. Taip pat pačių 
komunistų prisipažinimu 
gauta milijonai lirų pa
šalpos. Taigi kaip matote 
maskoliams rūpėjo laimė
ti.

Per 3 mėnesius vyko di
džiausia propaganda: žo
džiu, raštu ir skelbimais- 
plakatais. Ištisus mėne
sius kas kelios valandos 
keitėsi plakatai ant namų 
sienų: iš lėktuvų nuolat 
buvo barstomi propagan
diniai lapeliai.

Gatvėmis 
giuodavo minios su rau
donomis vėliavomis, 1 ' 
kiais plakatais ir lauki
niais ryksmais. Tokių ei
senų metu 
sidarydavo 
gyventojai 
gatvių.

Bet komunistai apsižiū-

Visi atsiminkim, kad svarbūs 
rinkimai jau čia pat. Ar jau 
žinote, už kurį prezidentinį 
kandidatą paduosite savo bal
są? Ar jau žinote, už kuriuos 
kongresinius kandidatus pa
duosite savo balsus? Minėti 
kandidatai yra svarbiausi. Se
kančiam prezidentui ir sekan
čiam kongresui teks išrišti 
tarptautinius klausimus. Nuo 
sekančio prezidento ir nuo se
kančio kongreso priklausys ar 
Lietuva ir kitos tautos, dabar 
esančios anapus geležinės už
dangos, liks vergijoj ir išnai
kinimui ar bus išlaisvintos.

Gaila, kad nei vienas kandi
datas apie tai aiškiai nepasi
sako. Todėl nei vienas iš kan
didatų nesukelia mumyse entu
ziazmo ir vilties. Nei vienas 
kandidatas nesukelia mumyse 
noro už jų laimėjimą darbuo
tis. Tačiau turime balsuoti ir 
balsuoti už tinkamiausius, ypač 
už tuos, kurie aiškiai pasisako 
-prieš komunizmą ir sovietų 
Rusijos agresiją. P.G.

rėjo darą klaidą ir jau 
prieš pat rinkimus — ei
senose pradėjo raudonų 
vėliavų nenešti, net piau- 
tuvo su plaktuku nesima
tė, o vien tik su itališko
mis vėliavomis ir be lau
kinių šauksmų.

Tos visos komunistų 
machinacijos nieko jiems 
nepadėjo, o tik italams a- 
tidarė akis: jie pamatė ką 
galės padaryti sulaukinė- 
ję žmonės Maskvos kurs
tomi ir papirkti.

Ir italų tauta balandžio 
18 d. davė atsaką raudo
niesiems. Tai buvo šaunus 
atsakymas azijatams.

M. Matukas.

Ramybes Baltinis
Surinko ir išleido kun. P. M.

nuolatos žy- Juras, 1943 m., 544 pusi.
ši maldaknygė panaši į aukš

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

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.
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krautuvės už- 
ir padorieji 

pranykdavo iš

Kautynės Plečiasi Palesti- j
ROS Man ejC

j
I 
j
i
i
i

Haifa,
tynės tarp žydų ir syrijie- 

nėjus, kurie panaudos vi-:čių plečiasi Palestinos 
-- -j Tačiau Negebsus būdus, kad kaip ftors šiaurėje.

išgelbėti kaltinamuosius dykumos srityje kautynės 
nuo bausmių. Rusijoje nutrauktos, kai Saugumo 
kaltinamieji neturėjo ir (Taryba įsakė tai padaryti, 
neturi tokių laisvių, kadį ir Jungtinės Tautos pra- 
Jung. Valstybėse. Rusi jo- dėjo derybas su Izraeliu ir 
je kaltinamieji jau būtų'Egiptu.
visi prisipažinę kaltais iri Izraeliaus valstybės ka-| 
būtų buvę sušaudyti, kaip.ro jėgos padarė keletą 
yra buvę visą komunisti
nio rėžimo laiką.

Geriau duoti, negu pra
šyti — sušelpk savo tau
tietį nelaimėje! Aukas 
siųskite

puolimų, nežiūrint to, kad. 
Saugumo Taryba yra įsa-| 
kius nutraukti kautynes, | 
Egiptiečiai įteikė skundą; 
prieš žydus ir reikalavo, 
kad sušauktų specialę pa
vojaus sesiją.

Šiais metais pirmutinis sniegas New Yorko 
šiaurinėj dalyj pasirodė gana anksti. Dar me
džius dengė lapai, o čia pat kaip šis vaizdas ro
do, papuošė kelią ir medžius ir baltutis sniegas.

kaip.ro


Ar.ėrądienis. Spalių 26 d., IftiS DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
---------by-----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at apecial rate of postage provided for in Sectlon 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly__________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly................  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

Lietuviai Klierikai Vokietijoje

Tragedija
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams _________  $5.00
Vieną kart savaitėje metama_ $3.00
Užsienv metams ....................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

J. Kuzmickis
Generolui Michailovi- 

čiui, turinčiam savo žinio
je nepaklusnių vyrų, sa
vaime aišku, buvo sunku 
dirbti patriotinį darbą.

Kaip jie visur įsiskverbia?
Atsiranda politinių komentatorių, kurie teigia, 

kad “raudonųjų” įtaka į Amerikos visuomenę šiais

GEN. MICHAILOVIČIUS
KEIČIA TAKTIKĄ

Nepavykus sukilimui, 
1941 m. pabaigoje gen 
Michailovičius pakeitė

ČETNIKŲ IR TITO PAR
TIZANŲ NESUTARI

MAS
Četnikai negalėjo ben

dradarbiauti su Tito par
tizanais, nes jų ideologi
nės pažiūros buvo visai 
skirtingos. Četnikai prie
šinosi komunistams, kaip 
ir kitiems okupantams, 
gindami savo laisvę, pa- 

’ pročius, tautinį ir religinįMichailovicms pakeitė r ® ei
ėetnikų veiklos taktika. £7“™!'
Didesnę dalį vyrų paleido 
ir, įsakydamas paslėpti

meilės 
be 

Lietuvos bi- 
Eminencijos

Itačiau didžiausį paminklą 
į Jūs sau pasistatė t Romoj, 
'įsteigdami Lietuviu Kole
giją. Man žinoma, kad be 
Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XII-jo paro
dytos ypatingos
mūsų tremtiniams, 
nuoširdaus 
čiulio, Jo
Kardinolo Pizzardo glo
bos neįmanoma būtų ko
legijai atsirasti, bet dide
liu, lietuvišku išdidumu 
galime pasidžiaugti ir Ju
mis.

Prisimena man anie to
limi laikai, kai Amerikos 
lietuvių - kunigų Vienybė 

nutarimą

laikais nėra didesnė, kaip 1912 m. Jie štai kaip sam- įsakydamas paslėpti Michailo^
protauja: prezidento rinkimuose 1912 m. socialistų i ginklus, liepė laukti toli- yQ vvrJs sutelkė 
kandidatas Eugene Debbs gavo virš 900,000 balsų. I mesnių jo įsakymų. Nega- j. nenorėdamas 
Atsižvelgiant į tai, kad J.A.V. gyventojų skaičius iki lintiems ramiai gyventi, ^e^tiniru vokie

liepė stoti į serbų išdavi-1 
ko gen. Nedičo dalinius.; 
Laikui atėjus, jie turėjo’ 
su ginklais ir gautomis ži
niomis pereiti į io pusę. 
Iš tikrųjų gi Nedičo mili
cijos daliniai (ligi kapito- 

Samprotavimas įdomiai sugalvotas, bet deja, ne-,no laipsnio) buvo palan- 
tikslus. Vien matematiški daviniai šiuo atveju nieko |kūs četnikams ir teikė 
neįrodo. Čia reikia atsižvelgti į istoriją, kuri įveda jiems žinias apie priešą, 
faktus nuo matematiškų apskaičiavimų nepriklausan
čius. 1912 m. dar nebuvo bolševistinės Rusijos. Komu
nistų partija dar neturėjo pasaulinės reikšmės. IWW

šio laiko išaugo maž daug trečdaliu, ir į balsuotojų 
skaičių įeina dar moterys, — galima spręsti, jog so
cialistų kandidatas šių rinkimų metu galėtų gauti a- 
pie pustrečio milijono balsų. Kadangi Wallace nega
lės gauti daugiau, kaip pustrečio milijono balsų, tai 
susidaro išvada, kad “raudonieji” nėra dabar stipres
ni kaip 1912 m.

Pirmoje eilėje sėdi, iš kairės j dešinė: Steigvila Augustinas, buvo padariusi
■ Mja.uvka.uak<u> Na|jvlcuuas, Prelat Dr. Stigler Johannes (kuni-;n įpirkti Lietuvos Resnu- 
Igų seminarijos rektorius), Dr. kun. Manelis Pranas, Jucevičius blikos atstovybei prie šv. 

Tai buvo 
Degutis Jo- 1919 - 1920 metais. Neži- 

Vienybės r;t- 
> atšauktas, 

__ _ _____ _ ________ .__ _ ...___ „ ..___ kad ne, bet
kaL įžengti į Bal- ųnaSi Indriūnas Jonas, Damauskas, Kubilius Augustinas. Dauk- mostas buvo parodytas re
_ j_x? , ren£esi nys Pranas, Jurgutis Vytautas, Gaspariūnas, Butkus Alfonsas, eilinis, nes jokia kita tau- 

Jankauskas Juozas, Dėdinas Jonas.

menų jie laukė Tito už-N !eonas 
.puolimo.

Be to, Michailovičius sa- Feliksas, Račinskas Stasys. Antroje eilėje stovi iš kairės: Bu- Sosto namus, 
vo SUte^ke į pogrin- njįjg Pranas, Radavičius Vladas, Olišauskas Algis, r _ “ ' mon

f erZm-V nas’ Zoka8 Jonas, Raudonis Stasys, Burzdžius Juozas, Laurušo- nau, ar tas
_ i kerštingų vokiečių. Tik jjjg juozas Nekrašas Aleksandras, Čeginskas, Lukošiūnas Juo- tarimas buvo
.tuo metu, Kai sąjungimn- Trečioje eilėje stovi iš kairės: Mulevičius, Kamaitls Valen- greičiausia I

i kanus, četnikai i
Į padėti lemiamose kovose..
■ Tito partizanai — priešin-! 
įgai: puolė silpniau vokie
čių saugomas vietas, ir 
gyventojams beliko pasi
rinkti arba vokiečių kerš
tą ir mirtį arba Tito par
tizanų eiles. Be abejo, jie

tinė išeivių - kunigų gru
pė panašaus nebuvo pada
riusi. Lietuvių Kolegija 
Romoje šiandie jau įvy
kęs faktas, nors ne kelek- 
tyvas tą paminklą pasta- 

kliūtį, dar(tė, o tik vienas, anksčiau 
tebesiau-i niekam nežinomas kuni- 
nugalėti įgas, bet norėtųsi tikėti, 

tremtiniai Vokietijoje tu-Į tas, neužmirštinos atmin-įkad ateity ir kunigų Vie- 
“ į nutari- 

tą, o Eichstaete (Bavari-! kurs pasirodė, pirm esąs mą, prieš 30 metų pada- 
joje) gražų būrelį lietu-! katalikas, o vėliau jau vo- rytą, realizuos. Duok Die- 
vių - klierikų, kurių jau kietis, bet ir kiti Eichs-ve, kad to sulaukčiau, 
keliolika gavo

LIETUVIAI KLIERIKAI 
VOKIETIJOJE

Be okietijoje)
•jų, progimnazijų, amatų i nacių režimui 

pasirinkdavo antrąją išei-Įjr kalbų kursų, mūsų'čiant, padėjo 
, Į MM 4- ii n « Afzvlzi 4.._ 1

Komunistai tą manevrą 
vėliau panaudojo kaip 

partija darė tik pirmykščius gramozdiškus pervers-! svarbiausią apkaltinimą
mo bandymus. Komunistinė Rusija (jos dar nė nebu-!£en- Michailoviciui. Ta
vo) neturėjo Amerikoj tiksliai suorganizuotų penkto- 'eiau panašius santykius 
sios kolonos jačeikų. Tad tarp 1912 m. “raudonųjų” ir,Palaike Tito partizanai su 
šių dienų aktyvių komunistų yra tik labai blankus ■ reguliariais Paveličo uali" 
panašumas. Amerikos visuomenės akys tik dabar pra-^iais (Dom Obranie). Po 
dėjo įžiūrėti tikrąjį pavojų, kurs rimtai gręsia mūsų i karo pats Tito prisipažino 
demokratinei tvarkai iš komunistų pusės. Kokiais bū- okupacijos metu kėlęs 
dais tie raudonieji taip visur įsiskverbia? — klausia aomobrancus j aukstes- 
nustebęs amerikietis. ini kannį laipsnį.

Atsakymą davė vienas iš buvusių komunistų at-’ Vyrams, likusiems ir.lavo daugybės žmonių au-'į Romą, kur, ačiū* dieviš- 
sivertėlis, kongresinio tardymo metu. Komunistų par- toliau partizaninėje tar-!kų. ’kai Apvaizdai ir gerai
tijos nariams kalte kalama, kad neužtenka būti nariu nyboje, ................. ‘ *............. _*’ *
ir mokėti duokles, bet reikia veikti, veikti, veikti pa- čius uždraudė kenkti vo-įvio nesusipratimų,

tį- IUCU1UUUU V UMCUJUJC L U*. LOS, IICU^UIII ailllUB auuill- nau accuv L1 r. ui

Kai partizanai pradeda-1 ri Friburge Dailės Institu-ties vokiečių vyskupas, ■ nybė savo gražų
i a . a . a / 1 T— ____ ___ ______ • _ y ____ ___vo kliudyti ir sabotuoti 

susisiekimą, vokiečiai su
traukdavo stambesnes jė
gas ir naikindavo juos. 
Tito su štabu paprastai 
laimingai pasprukdavo, ir.tis tarp saviškių, kiti, o siems levitams patėviais, joje, noriu pastebėti, kad
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nu j c bet ir kiti Eichs- ve, kad to sulaukčiau,
kunigo taeto seminarijos dignito-j Grįždamas prie mūsų 

šventimus ir išėjo darbuo- riai nebuvo mūsų jaunie-i klierikų žydinėlio Vokieti-

kitoje vietoje organizuo-Įtokių atsirado apie pus
davo panašius kliudymus, -kapis su kaupu, išvyko te- 
Dėl to jo taktika pareika- j ologinių studijų pagilinti

ypač jų Rektorius, prela- be kitų sumanymų, mūsų 
tas d-ras Stigler. i tautinis Popiežiaus III-

Bene sunkiausias dienas i sios Misijos Delegatas bu- 
mūsų klierikai turėjo iš-!vo rimtai sumanęs savo 
gyventi 1945 metais, kai seminariją tremtyje steig- 

gen. Michailovi-į Norint išvengti tarpusa- žmonių širdžiai, kurią pa- jie ne tiktai neturėjo vo- ti. Kas
četni- rodė taip pat išeivis - ku- kiškos markės paišeliui nepritarė ir kokiais moty- 

, bet neturėjo ’ vais, nesiimu spręsti, bet 
jau turime lietuvišką ko- nei už ką išsipirkti vokiš-į gaila. Vargo ir rūpesčių, 
legiją, kaip ir kitos kata-ikų maisto kortelių. Ir čia žinoma būtų daug atsira- 
likiškos tautos. ! atėjote į pagalbą Jūs, bro-jdę, bet be vargo neturėtu-

|liai - išeiviai. Nors darome šiandie nei gimnazijų, 
Šviesios atminties Eich- ' šiandie nepatogu kokiais'nei kursų, nei institutų, o 

staeto vyskupo, Rechl, keliais, bet rašančiam i juk vargu bau kas atsiras

gal savo išgalę ir gabumus. Mokytesnieji turi varyt kiečiams, kad šie neker-ikams ir Tito partizanams nigas, jūsų tarpe gyvenąs, nusipirkti, 
neilstamą literatinę propagandą, prisilaikant Mas- šytų civiliams gyvento-'reikėjo veikti atskirose jau turime lietuvišką ko- nei už ką 
kvos instrukcijų. Kurie tinka į organizatorius, tuos jams. Jis nutarė tol ne-’srityse. Četnikai iš tikrų- legiją, kaip ir kitos kata-’kų maisto
lavinama sumaniai įsisukti į organizacijas, visokiais pulti didesnių miestų, kol Į jų veikė ten, kur gyveno
. _ _ -.-i - .r, . 4.;,- ? — a _ y _ .-i -, j,, • . . ” _ - I « • A • • p. i_ • • •parlamentiniais triksais iškilti į viršūnes ir nuodug- nebus garantuotas, 
niai susipažinti su minios psichologija. Taip pasiruo
šę, komunistų vadai ima vadžias ir išvysto savo veik
lą. Mėgiamiausia jų priemonė savo sumanymams pra
vesti — tai opozicijos paalsinimas. Čia vadams pade
da būriai išlavintų rėksnių - triukšmadarių, taip va
dinamų “švilpukų”, kurių uždavinys — neduot opo
nentams kalbėti. Kai tik vadai pastebi, kad nekomu- 
nistų kalbos krypsta komunistų nenaudai, tuojau 
duoda ženklą “švilpukams”, ir tie kelia triukšmą. To
kia taktika visai paalsina oponentus, kurie neišlaiko 
iki galo ir išsiskirsto. Mitinge pasilieka komunistai 
su jų pakalikais ir lengvai praveda savo rezoliucijas.
Tuo būdu jie įsigyja vadovybę didžiumoj darbininkų muzulmonus, 
unijų.

Ta komunistų taktika gudriai sugalvota. Tačiau, Išoriniais priešais 
kadangi ji visur vienoda ir perdažnai vartojama, tai visus okupantus: 
žmonės jau pradeda susiprasti ir imtis priemonių nuogius, bulgarus, vengrus, i- 
klastos apsisaugoti. K. talus ir albanus. Michai-

' lovičius galvojo, kad su 
Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie, išoriniais priešais anks- 

visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems čiau ar vėliau susitvarkys 
sušelpti. Į sąjungininkai, tad kovą

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. i su komunistais laikė savo 
105 Grand St.. Brooklyn 11. N. Y. | pareiga.

kad 
galės juos sėkmingai gin
ti nuo okupantų. Be to, 
tuo pačiu metu (1943. m. 
3) jis pranešė Londonui:
— Negalime tuo pačiu 

metu atakuoti visų mūsų 
vidinių ir išorinių priešų.

Vidiniais priešais čet
nikai laikė Tito partiza
nus, chorvatus, veikian
čius Paveličo įsakymu, ir 

bendradar- 
biąujančius su vokiečiais, 

laikė 
vokie-

tam sumanymui

serbai, taigi — Serbijoje, 
Juodkalnijoje, Bosnijoje, 
Hercogovinoje bei Likos _— ------ , aumao
ir Dalmacijos rajonuose. Į prielankumo ir mūsiškių šias eilutes teko būti tar-' tvirtinti, kad tam nebūta 
Po 1941 m. lapkričio mėn.'kunigų - profesorių, Kun. pinikų, perduodant jūsų ■ reikalo. Būrelis klierikų 
pralaimėjimo Tito nutarė d-ro Tulabos, dabar kun. pirmąją auką — penkioli-i kasmet mažėja, naujų 
savo partizanus atitraukti d-ro Manelio, didelio tak- ka tūkstančių vokiškų kandidatų į vokišką semi- 
iš Serbijos. Jo jėgos buvo to ir sumanumo dėka, a- markių. Sunku jiems irinariją vargu 

šiandie, ypatingai dabar, i ras, žinios gi 
' kai įvedė naują valiutą, j ateina vis 
bet reikia tikėti, kad die-;“daug darbo, 
viškoji globa jų neapleis, i darbininkų”... Savoj kuni- 
Ag mes gerai žinome, kad gų seminarijoj mums bū- 
ir Jūs turite labai daugėtų lengviau papildyti pra- 
savų reikalų, kad ir pas gretintas gretas. Didelis 
Jus paskirose kolonijose mūsų laimėjimas, kad 
nesibaigė statybos, aukų bent Romoj turime savo 
kolektavimas, ligoninių i pastogę, kur ir Eichstae- 
mokyklų, prieglaudų, partiečiai ras jaukią užuovė- 
galios net naujo vienuo-iją ir daug - daug gražių 
lyno šalpa. Kai pavartai i lietuviškų širdžių. Taip 
Jūsų spaudą, paseki tas'per aspera ad astra žen- 
tariamas “smulkmenas” gia mūsų jaunieji levitai į 
— negali atsigerėti lietu- Kristaus talkininkų būrį.

sutelktos: Juodkalnijoje, pie 80 lietuvių - klierikų 
vakarų Bosnijoje, Herco- nepasimetė, neišsiblaškė, 
govinoje, Likoje, pietų “neišsivaikščiojo” pasau- 
Dalmacijoje. Taigi, abiejų lio vieškeliais, bet žings- 
pusių partizanai veikė et- nis po žingsnio eina prie 
nografiškai serbiškoje te- užsibrėžto tikslo. Tiesa, 
ritorijoje. Jeigu Michailo- sąlygos, kuriose mūsų 
vičius būtų norėjęs iš- jaunieji levitai ryžosi čia, 
vengti 
turėjęs kraustytis iš Ser- bą, 
bijos...

I

susidūrimų, būtų išeivijoj, tęsti sunkų dar
bu vo labai ir labai 

sunkios daugeliu atžvil- 
ČETNIKAI IK ITALAI !«*?> bet ypatingai sunkios, 

sąlygos buvo matenali- 
Komunistus četnikai lai- nės, nes dažnas veik nieko 

kė savo priešais; jau žy- neturėjo, o čia reikėjo vis- 
miai draugiškiau jie žiū- ką naujo pradėti. Di-I 

Tęsinys 4-tame pusk !

bau beatsi- 
iš Lietuvos 
liūdnesnės: 
bet maža

‘džiausią (privalomo dar- vių - katalikų duosnumu, Dieve jiems padėki! P.M.

Lietuvių Šeimos Rožančius
Rašo — Padangės Aras.

Užgirdami išganingą šeimos rožančiaus 
platinimo paprotį, minėtan ofisan suplaukė 
daugybė asmeninių laiškų nuo kardinolų, 
arkivyskupų, vyskupų, vienuolynų viršinin- 
kų-ių, tautinių ir katalikiškų vadų, pasauli
nių organizacijų, įvairių mokslo įstaigų ir 
specijalybių, studentų-čių, ypač nuo gausių 
katalikiškų šeimų visuose pasaulio kraštuo
se ir įvairiose tautose, tautelėse!

Taigi, Amerikos balsas, kviečiąs prie šei
mos rožančiaus kalbėjimo papročio atnauji
nimo, pasiekė viso pasaulio gerų katalikų 
širdys ir mintys. Taip, kad neužilgo, ačiū 
Dievui, su Marijos, šv. rožainčiaus Karalie
nės, pagalba, viso pasaulio 450 milijonų ka
talikų bendromis jėgomis sujungta šeimos 
rožančiaus ir dvasinėmis gėlelėmis papuošta 
malda, užkariaus sau tikrai garbingą vietą 
prie Visatos Tvėrėjo ir Marijos sostų dan
guje. Ir tuo pačiu kiekviena katalikiška šei
ma tikrai gaus sau ir visiems jos nariams

gausių Dievo malonių ir Marijos dangiškų 
palaimų kiekvieno sielos, kūno ir įvairiuose 
gyvenimo reikaluose!

ŠEIMOS PASIDARBAVIMAS
Pats šeimos rožančius yra netik atskiros 

šeimynos bendra malda, bet sykiu ir jos pa
galba jį praplatinti. Kuomet tik šeima pra
deda kasdien bendrai kalbėti rožančių, tuo 
pačiu visi jos nariai tampa savo rūšies a- 
paštalais, kurie savo pavyzdžiu paskatina ir 
gyvenimo praktikoje įtikina kitas šeimas, 
savo kaimynus apie naudingumą ir išplau
kiančią palaimą ir šio dievoto pamaldumo.

Taigi, pasaulyje gali būti ir šiandien yra 
daug kelių ir būdų apaštalauti. Jau pats 
kasdienis kalbėjimas šeimos rožančiaus ne
suskaitomų pavyzdingų katalikiškų šeimy
nų, turi savyje pasaulinę maldos užkariavi
mo galę ir jėgą tikinčiųjų tarpe, ši praktika 
yra panaši tikrąjai meilei tarpe įsimylėju
sių: tikroji meilė tik tuomet triumfuoja, 
kuomet užkariauna abiejų įsimylėjusių as
menybių jausmus, širdį, protą ir visas pa
jėgas.

Labai gražų apaštalavimo pavyzdį duoda 
mums visiems šv. Bernadėtė. Ji karštai per

siėmusį kasdieniu šv. rožančiaus kalbėjimo 
pamaldumu, kurį išmoko nuo pačios Mari
jos stebuklingojo Liurdo šventovėje, visu- 
pirma savo pamaldžiu pavyzdžiu užkariavu
si Marijos rožančiaus meilei visus savo kai
mo žmones, paskui visą Prancūziją ir paga
liau visą pasaulį, ramiai sau pasišalino į vie
nuolyną nuo visokio pasaulinio trukšmo, jo 
turtų ir tuštybių... Ir tenai pasišventusi Die
vo garbei, ypač savo palaimintos sielos išga
nymui, linksmai galėjo sakyti: “Aš ir čionai 
būdama dar galiu daryti du dalyku — karš
tai mylėti Mariją ir jos garbei kalbėti šv. 
rožančių!” Tai tikroji ir pavyzdingoji ro
žančiaus platinimo apaštale visoms tautoms 
ir visiems laikams.

Todėl ir kiekviena šeima, kuri nuoširdžiai 
myli Mariją ir kasdien kalba šeimos rožan
čių, uoliai patrauks kitas šeimas prie šios 
išganingos pamaldumo praktikos taip, kaip 
ir šv. Bernadėtė patraukė nesuskaitomas 
žmonių minias prie stebuklingosios Liurdo 
Marijos...

Taigi šeimos rožančiaus apaštalavimo 
platintojai nepasitenkina vien savo šeimoje, 
ar mažame žmonių būrelyje platinti tą išga
ningą pamaldumą, jie stengiasi planingai ir

organizuotai išplėsti visoje savo tautoje, į- 
vairiose šalyse ir įvairiausiuose žmonių gy
venimo luomuose, bei sluoksniuose. Ir taip— 
popiežiai, netik patys kalba pamaldžiai kas
dieną rožančių, bet ir dažnai ragina pasaulį 
prie šeimos rožančiaus kasdienio praktika
vimo, suteikdami kalbėtojams gausius atlai
dus. Vyskupai savo ganytojiškuose laiškuo
se ragina tikinčiuosius prie šios dievotumo 
praktikos. Kunigai visame pasaulyje iš sa
kyklų aiškina naudingumą ir kviečia para- 
pijonus įvesti šį pamaldumą šeimose. Kape
lionai armijoje ir laivyne skatina kareivius 
ir jūreivius prie to. Vienuoliai ir vienuolės 
patys kasdien kalba šeimos rožančių ir ra
gina visus sekti jų pavyzdžiu. Universitetų, 
kolegijų, gimnazijų studentai-ūs, vidurinių 
ir pradžios mokyklų mokiniai, išpi!dydami 
specijalias pasižadėjimo korteles. įsipareigo
ja kasdien su savo šeima kalbėti rožančių. 
Katalikiškoji spauda dažnai primera skaity
tojams apie tai. Ir pagaliau daugelis pasau
linių organizacijų Amerikoje ir kituose 
kraštuose uoliai platina šį gražų, naudingą 
ir išganingą šeimos rožančiaus kasdienio 
kalbėjimo praktiką.

J^Bus daugiau)



1Antradienis, Spalių 26 d., 1948 DARBININKAS

Nė vienas klausimas nesukėlė tiek daug ginčų,] Raporteris: “Nepadarius pakeitimo dabar galio- 
kiek sukėlė gimdymo_ kontrolės legalizavimo šioje jančių įstatymų, ar jie nesuvaržo gydytojų gelbėti 

motinų gyvybes kaikuriais atvejais?”
Dr. Jakmauh: “Visai ne. Gydytojams pakeitimas 

dorovės įstatymų yra visai nereikalingas. Tam pakei
timui yra priešingi šimtai aukštos reputacijos gydy
tojų. Jų priešakyje yra Dr. Frederick L. Good, pri
pažintas žymiausias gimdymų ekspertas. Tą parodo

valstijoje klausimas. Tas klausimas yra žinomas kaip. 
“Question No. 4” ir dėl jo, už ar prieš, piliečiai turės 
pasisakyti ateinančiuose (prezidentiniuose) balsavi
muose, lapkričio 2 d. 1948 m.

Massachusetts valstijoje galioja įstatymai (Chap- 
ter 272 of the General Laws) užvardinti: “Prasižengi
mai Prieš Skaistybę, Moralybę, Padorumą ir Gerą faktai, statistikos. Paimkime, kad ir Boston Čity Hos- 
Tvarką”. Atsiranda žmonių, kurie organizuotai daro pital: 1947 metais toje ligoninėje 2510 moterų pagim- 
pastangas pakeisti šiuos įstatymus, ta prasme, kad dė kūdikius. Iš to skaičiaus, tik viena mirė. Ir tai jos 
gydytojai turėtų teisę duoti patarimus vedusioms mo- mirties priežastį nebuvo galima priskirti prie gimdy- 
terims kaip išvengti apsivaisinimo, jei tas reikalinga mo. Iš tų gimimų, 110 buvo taip vadinami Caesarean 
jų sveikatai. !gimimai (kur kūdikius išima per šoną). Vienai mote-

Tokios pastangos buvo darytos 1931, 1941, 1943 rei buvo jau 7-tas toks gimdymas: 40 motinų turėjo į 
ir dabar, 1948 metais, valstijos Legislatūroje, bet jos užsinuodinimą (toximia); 16 turėjo širdies ligą; 2į 
buvo atmestos. 1942 metais, buvo leista Referendumu cukrinę (diabetes) ligą: 11 sirgo džiova; 1 moteris 
balsuotojams pasisakyti tuo klausimu. Už pakeitimą laimingai pagimdė laike plaučių uždegimo krizės. Tas 
balsavo 495,964; prieš 683,058; ir 247,697 nepasisakė parodo, kad pats gimdymas savaime nesudaro moti- 
tuo klausimu. Reiškia tie, kurie nepasisakė, sutiko, nai mirties, nei sveikatos pavojaus”.
kad nebūtų pakeitimų daryta. Tokiu būdu prieš pa-: Raporteris: “Kodėl, daktare, jūsų nuomone, pi-

930,756 piliečiai. Iš liečiai turėtų balsuoti prieš pakeitimą šio įstatymo?” 
Dr. Jakmauh: “Šis pakeitimas jei jis būtų priim- 

:tas, plačiai atidarytų duris visokiems nesąžiningiems, 
Šiais metais, prieš pakeitimą šio įstatymo pasisa- neskrupulingiems asmenims, kurie pasipelnymo tiks- 

kė Legislatūros Viešosios Sveikatos Komitetas, Le- įais prisidėtų prie mūsų jaunuomenės ištvirkimo pa- 
gislatūra, šios valstijos Katalikų Vyskupai ir daugy- didinimo. Tas įstatymas būtų sunku sukontroliuoti, 
bė žymių ir garbingų gydytojų ir šiaip asmenų. Ne- Juo ne tiek pasinaudotų vedusios sergančios moterys, 
žiūrint to. grupė žmonių, matyt gerai finansuojama, kam jis neva taikomas, kiek juomi naudotųsi tautos 
surinko reikiamą skaičių parašų ir vėl padėjo šį klau- tvirkintojų - žudytojų elementas”.
simą piliečių balsavimui. į Kadangi Gimdymo kontrolė yra priešinga Dievo

BUVUSIO SVEIKATOS KOMISIJONIERIAUS ; ir gamtos įstatymui, todėl, lapkričio 2 d., prie Ques- 
PA REIŠKIMAI tion No. 4” padėkite savo “NO” balsą.

Kadangi šio pakeitimo proponentai savo plačio
je ir intensyvioje agitacijoje, sako, kad jie tą darą su 
tikslu apsaugoti motinų sveikatą ir gyvybę, tai mes 
kreipėmės prie žymaus ir garbingo gydytojo, buvusio 
1938 - 1943 metais, Mass. Statė Commissioner of

keitimą dorovės įstatymų buvo
1,426,720 balsuotojų, tik 495,964 balsavo už pakeiti
mą.
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Dr. Povilas Jakiriuh
Jakimavičius 

buvęs Massachusetts vals-

I Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

BALNIOTE, Konstancija, iš 
: Alytaus ap.

BARTOSIEWICZ - Vaišno- 
iš Žagarės, 

Šiaulių ap., gyv. Detroit, Mich.
BIELYS, Vincas, iš Navinin

kų km., Punsko vi., Seinų ap.
BUDA, Bronius ir Mykolas, 

s. Juozo, iš Ariogalos parap.
BUKAUSKIENE - Malukai- 

čiūtė, Liuda, iš Ylakių vi., Kal
čių km.

BŪRŠTEINIENfi - Mogilefs- 
kytė, Sonė, išvykusi iš Kauno.

BURŽA, iš Kalevų km., Šiau
lių apskr.

BUVIDAS, Antanas ir jo 
brolis, kilę iš Buvidų km., Var
nių vi., Telšių ap.

BUZYTE - Dubosienė, Elz
bieta, ir vyras Dubosą, Simas, 
kilęs iš Kauno ap.

Pa’i DANEIKA, Kazys.
VO"1 DARSCKINSKY, iš Mosė

džio.
DAUKŠAITE, Emilija, iš Su

bačiaus vi.. Panevėžio ap.
DOMEIKA, Leonas, iš Žarė

nų vi., Telšių ap.
DRAZDAUSKAS. Antanas, 

iš Nemuniškio dv., Užpalių vi., 
Utenos (buv. Ukmergės) ap.

DUBOSĄ, Simonas, iš Kau- 
vl., ir

AMBRAZIEJUTfiS, Marija
ir Ona.

ANDRIUKAITYTE, Marija, ‘
iš Pervazninkų km., Kidulių v. raitė, Kazimiera, 

ARNAŠIENfi - Vištaraitė,
Marija, iš Šilalės vi., Tauragės 
apskr.

įtijos Sveikatos Departa- n,us..įr.ba

Vis rečiau buvo minimas 
didžiojo serbų patrijoto 
vardas.

MICHAILO VIČIUS 
NETENKA PAGALBOS

Britai pradėjo nutylėti 
Michailovičiaus nuopel-

Generolo Michailovičiaus Tragedija

skirdavo... Titui. David 
Martin “Ally Betrayed” 

•R knygoje mini du įdomius 
faktus:

1943 m. liepos mėn. 
» miestuose 

sirodė skelbimai, kad 
kiečiai už Michailovičiaus 
ir Tito galvas skiria 100,- 
000 markių. Kartu buvo 
išlipinti abiejų atvaizdai. 

Tito. Tačiau 1942 m. lie- į BBC paskelbė tiktai Tito 
pos 22 d. pirmą kartą at- »a^vos kainą, 9 aP*e ??’i 
siliepė Laisvosios Jugo-ic^a^ov^^ visai nutylėjo, 
slavijos radijo stotis iš Antra; britų misijai rei- 
Tifliso. Už kelių dienų ta kalaujant ir spaudžiant,

mento Komisijonierius, 
įžymus ir ilgametis gydy
tojas So. Bostone, šiomis 
dienomis turėjo pasikal
bėjimą su Jūsų raporteriu
apie Referendumą No. 4. g°sla.vijos 
Dr. Povilas Jakmauh aiš
kiai įrodo kodėl piliečiai 
prieš tą klausimą turi pa
sakyti NO.

[ Vieni iš jų (Birčanin)
----  -------------- , ------- ----- ---------------- ...... T ... gaudavo iš italų ginklų ir
Public Health, kurs yra baigęs Tufts Medical School, 1 italus. Jugoslavijos amunįcįvOS kjtį (Yevdje-
-e r* a •_ • -r i 4 r* T4-o 14 izio 4-mine? na. J *

Mass. Pradžia 3-čiame pusi.

pati stotis pranešė apie Michailovičius sutiko iš- no ap., A. Panemunės 
Juodkalnijos, Bosnijos ir sprogdinti plieninį tiltą žmona Buzytė, Elzbieta.

“patrijotų” su- prie Visogrodo, kuris bu-! - -
Cfnrv'knln ... _____ -1__________________ TV t

1912 metais, ir buvęs Šv. Luko Katalikų Gydytojų ir Italijos teritorinius ne- 
Gildos pirmininkas, Dr. Povilą J. Jakmauh - Jakima- sutikimas daugiau lietė 
vičių, kad gauti jo opiniją tuo klausimu: slovėnus ir chorvatus, o

Raporteris: “Ar tiesa, daktare, kad šio įstatymo ne serbus. Italai gi ir vo- 
pakeitimui priešinasi vien katalikai ir tuomi nori sa- kiečiai Jugoslavijoje ture-i 
vo moralines ir religines pažiūras primesti nekatali- j° panašių interesų, 
kams?” | Chorvatai, ligi šiol stip- Į davo nuo per didelio bro-

Visai netiesa. Pirmiausia šie do- riai italų palaikomi, pa- i liavimosi.

Mi- 
savo

vič) — dargi pinigų, 
chailovičius toleravo 

] vadų (jau minėtų, Pop 
ĮDjuičo, Stanisičo ir Dju- 
irisičo) manevrus, tik at- 
; skirais atvejais sulaiky-

r

Dr. Jakmauh: ~...........................
rovės įstatymai buvo išleisti 1847 ir 1879 metais. Tais 
laikais katalikų Mass. legislatūroj arba visai nebuvo 
arba jie buvo savo skaičiumi nereikšmingi. Reiškia, 
juos išleido padorūs protestantai. Katalikai dabar tik 
nori gerus įstatymus palikti ramybėje. Tie, kurie no
ri juos pakeisti, ir kurie pasirodė esą mažumoje, nori 
savo pažiūras primesti didžiumai. Tam pakeitimui 
priešinasi ne vien katalikai. Žymus liuteronų dvasiš
kis, Dr. VValter A. Maier liuteronų vardu pareiškė dradarbiauti su italais, • Michailovičių. Gal 1 
griežtą protestą prieš pakeitimą šio įstatymo, kaipo nors tas bendradarbiavi-i Rusi ja tada dar nenorėjo, 
priešinga ne tik šventraščiui, bet ir gamtos įstaty- mas nevisada buvo vieno-Į kad būtų aiškus jos riks
mams”. idas. lai, kuriuos siekti padėjo

matė, kad vokiečiai nori 
jų teritorijos. Dėl to ita
lai mielai priimdami ser- biavimas su italais četni- 
bų atbėgėlius, pasitrau- kams brangiai kainavo, 
kiančius nuo chorvatų ar Reikia pažymėti, jog ligi 
komunistų. Kaip David] 1942 m. liepos mėn. Sov. 
Martin rašo, 1

Sandžako “patrijotų” su- prje Visogrodo, kuris bu-! T t *
iraSioanma ctorv,k,,in -i r-. Ieškomieji ar apie Juos žinan-vaziavimą Stambule ir vo loO metrų ilgumo. Dar- ... .. , . . : • * -v *•i,v « i r. i. tieji maloniai prašomi atsiliepti:pranese jų rezoliuciją a- bas buvo atliktas britų
pie Michailovičiaus išda- generolo Armstrongo aki- Consulate General of Lttbaanis 
vimą ir jo pasmerkimą, vaizdoje. Po kelių dienų -~ -
Rugpiūčio 3 d. Molotovas BBC pranešė, jog Tito 
nusiuntė Jugoslavijos pa- partizanai išsprogdino 
siuntiniui Kuibiševe notą, svarbų geležinkelio tiltą 
kaltindamas, kad Michai- prie Visogrodo, nutrauk- 
lovičiaus žmonės bendra- darni Belgrado — Zagže- 
darbiauja su Italija. Nuo bio susisiekimą... !
to laiko sovietai be per- vis mažėjanti britų ka-i
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Tačiau šitas bendradar-

to laiko sovietai be per
traukos vedė akciją prieš rįnė pagalba Michailovi- 
Michailovičių. .......... - •• -

MICHAILOV IČIUS IR 
D. BRITANIJA

Tuo pačiu metu Michai- J08 teritorijoje vėl buvo
- --- taip pravesta, kad daugu-

; ma ginklų atiteko Tito

čiui 1943 m. spalio mėn. į 
buvo visai nutraukta. Ita
lų kapituliacija Jugoslavi-į

......................... —

kai kurie Rusija visiškai tylėjo apie lovičius padare išimtį sa-
četnikų vadai sutiko ben-Tito partizanus ir garbino vo ligšiolinėje laikyseną-, partįzananjs

hut ie: 1«J42 m. vasaros pabai- ~ ,Ut’ Teherano

(Politinis Skelbimas)
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MAJORAS CHARLES F. JEFF

SULLIVAN’S
MASSACHUSETTS VALSTYBĖS PILIEČIAMS PAREIŠKIMAS

“Būti išrinktu, aš remiuosi žmonių pasitikėjimu. Aš būdamas vaidininku stengiausi kuo 
nuoširdžiausiai patarnauti visuomenei. Kaipo būsimas lieut. Gubernatorius Massachusetts 
valstijos, stengsiuosi teikti teisingą, nuoširdų patarnavimą ir padaryti Massachusetts valsti
ją geresne vieta, kurioje gyvename.”

ELECT CHARLES F. JEFF SLLLIVAN LIEUT. GOVERNOR
SIS UŽ SULLIVAN ŠEIMĄ PAGARSINIMAS UŽMOKĖTAS

Vienatinis 
3-JOPAS paleng
vinimas jums 
PEČIŲ GĖLOS

goję ir rudens pradžioje' ,.ko.nf\r®™,Ja
kada P. Afrikoje Romme- 8alu.t,na' "u!eme ^idiai- 
lis varė savo ofenzyvą, lo™iaus likimą: 1944 m. 
četnikai daug kartų šabo- P'rmoJf Į™“!® ma
tavo traukinius, kurie per Į“ vetnikams buvo at- 
Serbiją gabeno Romme- saahta' , . .. 
liui sustiprinimus. | Tačiau vokiečiai ,r

D. Britanija tada vedė llau lalke .cetnlka® Pa
kąrą prieš Ašies valsty- Jin8u P«?esu' m. va-

■ bes ir buvo Sov. Rusijos ??r,° J?™’. eHs . .. , .sąjungininke. Michailo-' Mussoliniui, jog Michailo-: į^nt, 

vičius gi kariavo ir prieš vlclas .s‘e,nSlas,‘ .ls 
I Ašies žmones ir prieš ko-'fau‘‘fnkIas‘lk tuo,tlks- 
munistus. Gal būt, sovie- u’ atatinkamu laiku jantį padnakflitA npp 
tams reikalaujant, britai sm°gril abiems okupan- Beveik t ■ 
vis aiškiau reikalavo, kad ^sPeJ° neberemti j Daktaru išbandymai par

to-

rašė!

Pečių piasteriai yra išdirbiniu pada
rytu 3-jopai palengvinti skausmingą 
muekulinę pečiųgėlą.

(1) Medikalis sudarymas John- 
son'o PEČIŲ PLASTERIO paaksti- 
na cirkuliaciją, atgabena gydantį ir 

j skaudamą vietą 
atsileidžia ir 

(2) Suvaržo 
— sumažina 

< 3) Apsaugo
jant; paduškaitė neprileidžia šalčio, 

tas pats, ką r.ešotumetės su

Daktarų išbandymai parodo, kad 
Johnssn’o PEČIŲ PLASTERIS pa

dirba Johnson & Johnson žinomi 
per 61 metus puikių produktų išdir
bėjai. Galima gauti visose vaistinėse.

i Tuomet muskulai 
skausmas palengvėja, 
muskulų trūkčiojimą.

četnikų.
P. S. Apie gen. Michai- gelbsti arti 9 iš 10 kenčiančių. Jį iš- 

lovičiaus visišką kapitu-
į — kitą kartą.

! četnikai sustabdytų savo
i veiklą prieš Tito partiza
nus f“---
čių puolimus. Per Serbiją 
vedė keliai iki Viduržemio 

įjūros, ir jais naudojosi 
sąjungininkų priešai. Ta
čiau britai savo reikalavi
mų neberėmė ginklų ir a-! 
municijos pagalba 
kams.

Britų pagalba
kams vis mažėjo.
Michailovičius ne
dėl to aštriai kirtosi su; Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
britų misijos šefais. Skun- kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
dėsi dėl to jis ir Jugosla- 6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
vijos vyriausybei Londo- apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siu- 
ne. 1943 m. vasario 28 d. | lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
britų misijos šefo pik.] skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. 
Bailey, akivaizdoje 

; chailovičius pasakė 
. įriams kalbą, kurioje

riai užpuolė britus.
Už tai supyko net

Churchillis. Min.
1943 m. gegužės 3 d. laiš
ke reikalavo, kad Michai
lovičius liautųsi bendra
darbiavęs su Italija ir 
gen. Nediču. Tais pačiais 
metais BBC radijas pa
keitė propagandą už Mi- 
chailovičių Tito naudai.

ir sustiprintų vokie-Į. .. 
minlimns Ppr ia *13,ClJ<į

I

četni-i

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin-četni
Pats gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 

kartą stiprus patarėjas.
SU;

pats 
Eden

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvoy So. Boston 27, Mass.

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

Vardas.................................................................
Adresas..................................... ~....... -...................



Antradienis, Spalių 26 d., 1948

Ar galima žudyti nekaltus, 
kurie negali gintis?
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(Pradžia 1-me puslapy j) 
tokius kentėjimus, kad 
jiems mirtis dažnai būna 
laukiama, kaip išsigelbė
jimas.

GYDYTOJŲ SVARBŪS 
PAREIŠKIMAI

Plačiai skaitomas laik
raštis “Sunday Visitor” 
paskelbė eilę reikšmingų 
liudymų, kuriuos spaudo
je pareiškė specialistai — 
daktarai.

Anglijos Nacionalinio 
Gyvenimo sąjungos pirmi
ninkas McCann rašo:
— Aš nesvyruodamas 

tvirtinu, kad gimimų kon
trolės priemonių vartoji
mas yra blogybė ir ji turi 
būti pasmerkta kaip fiziš
kai žalinga moteriai, o 
kaikurie gimimų kontro
lės būdai žalingi abiems 
susituokusiems. Aš karto
ju: visi gimimų kontrolės 
metodai yra žalingi mote
riai, tik tas skirtumas, 
kad vieni kenkia daugiau, 
kiti mažiau. —

Dr. J. T. Nix savo vei
kale “Negimusis” rašo:
— Tikriausiai apie 30% 

ar daugiau asmenų, kurie 
patenka ant operacijų 
stalo ar kuriuos per ilgą 
laiką vargina liga, kilusi 
nuo plėvės uždegimo, ken
čia dėl nedorų veiksmų 
prieš gyvybės užuomazgą 
ar dėl negimusių žudymo. 
Aš dar noriu priminti jog 
viena iš svarbiausių prie- 
žasių, kad šeima nebegali 
susilaukti kūdikių, ateina 
iš šių nusikaltimų. Jeigu 
mane paklaustų apie ku
ris procentas tokių atsiti
kimų, aš sakyčiau, kad a- 
pie 60. —

MOTERYS, KURIOS 
LIEKA LUNATIKĖMIS
Dr. R. Armstrong-Jones 

skelbia:
— Gimimų kontrolė daž

nai iš moters padaro lu
natikę. Jeigu rengiatės 
plačiu mąstu praktikuoti 
gimimų kontrolę, turite 
steigti prieglaudas lunati
kėms moterims. Iš savo 
praktikos aš patyriau, 
kad tai faktas. —

Olandijos gydytojas Dr. 
M. A. Van Bourvdijk skel
bia:

— Vidaus organų užde

gimas ne retai būna nuo 
gimimų apsaugos priemo
nių vartojimo. Kad šito
kie uždegimai savo keliu 
veda į vėžį, apie tai kal
bama beveik visose studi
jose, parašytose apie šį 
klausimą...—

KELIAS I TAUTOS 
SAUŽUDYBĘ

Taigi gimimų kontrolė 
yra dorovinis nusikalti
mas, gydytojai skelbia a- 
pie kylančius iš to pavo
jus sveikatai, o ypač tas 
yra saužudybė pačiai tau
tai.
— Tauta, — rašė vienas 

lietuvių tremties laikraš
tis, — kurios vyrai ven
gia vedybų ir vengia šei
mos, pati išsižada teisės 
gyventi. —

Vienas iš buvusių gimi
mų kontrolės propagan
distų, VVill Durant, viena
me suvažiavime New Yor
ke pernai metais taip pra
bilo :
— Aš irgi darbavausi dėl 

gimimų kontrolės sąjū
džio: jj skelbiau šaukda
mas beveik nuo namų sto
gų, šaukdamas begėdiš
kai. Dabar gi aš matau 
Ameriką išmirštančią... 
Mes išsprendėme vieną 
problemą, o sukėlėme kitą 
daug baisesnę. Aš žinau, 
kas įvyko su Atėnais. Ne
gimusių žudymas tenai 
pasiekė tokį poaukštį, kad 
niekas nebeaugino vaikų, 
išsskyrus pačius žemiau
sius luomus ir barbariš
kiausius imigrantus. Aš 
žinau, kas įvyko Romoje. 
Aš žinau, kad Cezaris be
veik nupliko bekrapštyda- 
mas pakaušį — ką turi 
daryti, kad paskatintų ro
mėnes auginti vaikus. Jis 
išleido patvarkymą, kad 

[jos negali nešioti deiman
tų, jeigu neturi vaikų... 
į Buvo priimamas vienas 
po kito įstatymas sten- 

* giantis sustabdyti šeimų 
apribojimą, ir tikslo neat- 

j siekė. Aš žinau, kad ilgai- 
Įniui, greit besiveisiantieji 
i ateiviai užplūdo Italiją ir 
atėjo pabaiga Vakarų Ro
mos imperijai... —

AMBASADORIAUS 
ŽODIS

Šiais metais Denver Co-

DARBININKAS

Kas sako kad Alaska neapginkluojama? Štai pro Edmonton, Canada, 
šie didžiuliai Amerikos trokai jau pravežė daugybę milžiniško didumo 
bombų į Alaską. Iš to seka, kad ir Alaska parengta visokiems netikė
tinumams.

suvažiavi-
American Confe-

Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

lorado įvyko 
mas 
rence on the Conservation 
of Renewable Resources. 
Jame kažkas iškėlė, jog 
Pietų Amerikos gyvento
jai privalo įvesti gimimų 
kontrolę, 
sunkumų 
Brazilijos
M. Nabuco
— Gimimų kontrolė nėra 

tikrasis šio klausimo iš
sprendimas. Čia reikalas 
eina ne apie žmonių skai
čių, o apie žemės išdirbi- 
mą, tai klausimas agri
kultūros. Kuo daugiau 
mes Brazilijoje turėsime 
gyventojų, tuo mes būsi
me laimingesni. Šis pa
saulis dar gali išlaikyti 
daug daugiau žmonių, ne
gu jų yra dabar... Greit 
kylanti mokslo pažanga 
kasdieną atranda naujus 
laukus ir naujus pragyve
nimo šaltinius...”

Žemė plati, vietos vi
siems užteks, mokslas at
randa vis naujus maitini
mosi būdus ir šaltinius — 
pragyvenimas bus garan
tuotas žmonijai, kad tik 
ji nesipiautų žiauriais, ne
kontroliuojamais karais.
DAKTARAS IR MOTINA

Ypač baisus nusikalti
mas, žudymas tų, kurie 
negali apsiginti, žudymas 
negimusių. Katalikų Baž
nyčia čia visu ryžtingumu 
gina teises tų gyvybių, 
kurios yra bejėgės net 
prieš savo sužvėrėjusius 
tėvus balso pakelti. Sąži
ningi gydytojai šioj srity 
Bažnyčiai ateina į talką, 
tremtyje leidžiamame lai
kraštyje “Žiburiuose”, Dr. 
J. Meškauskas rašė:
— Ne visados gydytojas 

savo profesiniam darbe 
gali būti švelnus. Kartais 
jam tenka būti ir labai 
žiauriam. Ypač tenka būti 
žiauriam turint pacientes, 

[kurios prašo išduoti liudi
jimus nėštumui nutraukti, 
į arba tiesiai nėštumą nu
traukti. Įvairūs įrodinėji
mai, kad ji yra sveika ir 

[kad ji drąsiai gali laukti 
kūdikio, kad tai yra nehu
maniška, kad jai tas kū
dikis gal būt atneš laimę, 
kad didelio 
materiališkai

kad neturėtų 
išsimai tinti, 
ambasadorius 

į tai atsiliepė:

•

VIENIŠAS KALNU 
VIENUOLIS
Praeities vilčių pagalięs 
Atsidusdamas žvalgaus, 
Be tėvynės ir be meilės 
Ir be artimo žmogaus.
Ne belaisvis,—dar neskamba 
Rankas veržanti grandis. 
Tik vienuolio kryžių stambų 
Glaudžia vieniša širdis.

Nors regiu, kalnai kaip glau
džias

Žydrią naktį prie žvaigždžių, 
O širdy tik varpą gaudžiant 
Juodą gedulą girdžiu.
Tų kalnų sidabro bonios 
Gal ne vieną sužavės.
Man tik šaltos, nemalonios,— 
Kaip grožėtis be tavęs?

Ir pro skausmą ir pro juoką 
Patylomis praeinu: 
Liūdesys širdy nunoko 
Tarp rymojančių kalnų.

Kartais šnekina paukštelis 
Nesuprantamais balsais. 
Kad ir tolimas dar kelias. 
Bet sustoji ir klausais.
Kaip vaitoja upeliukas 
Skaudžiai puolęs tarp uolų. 
Ir naktis išdžiausto rūką 
Virš masyvo gabalų.

Griaudis liejasi į sielą 
Lyg tarpukalnėm sriovė. — 
Kas tas paukštis, mano miela 
Kas, tos žvaigždės, be tavęs?
Kaip vaiduoklis paslaptingas 
Svečią čemę vėl minu. 
Ir takelis mano dingo 
Tarp prarajos akmenų.
Žemėn įsmeigiu lazdelę. 
Dedu naštą ir klaupiuos.
Ir širdis ir kojos gelia 
Vidury nakties kraupios.
Sausas, vėjo išvėdintas
Liuli patalas žolių.
Ak, nuvargino tos mintys. 
Pasilsėti čia galiu.

l Kažin kas išpiovęs kryžių 
: Eglei ant gyvos žievės, — 
i Gal iš čia, kadais, negrįžo

Toks, kaip ašen prie tavęs?...
Vincas Jonikas.

ponią ar kartu ir vyrą pa
veikia ir priverčia apsi
galvoti. —

RUSIJOS PATYRIMAS
Aukščiau išdėstytuosius 

faktus patvirtina gyveni
mo praktika. Imkime tik 
Rusiją. Tuoj po revoliuci
jos, bolševikai atpalaida
vo visus dorovinius varž
tus. Viskas buvo leista, ne 
tik gimimų kontrolė, bet 
ir negimusių žudymai, 
tam net įsteigtos specia
lios klinikos. Ir kas išėjo? 
1934 metais Maskvos me
diciniškose įstaigose gimė 
57 tūkstančiai vaikų, o 
negimusių gyvybių buvo 
nužudyta 155 tūkstančiai. 
Šeimoms irstant atsirado 
tūkstančiai klajoklių vai
kų be tėvų priežiūros au
gančių' chuliganų — bez- 
prizornikų. Patys bolševi
kai išsigando. Sovietų į- 

I statymda vystė pradėjo
[grįžti prie tradicinės do- 
[ rovės. Atsirado skirtu- 
[mas, tarp teisėtų ir netei- 
įsėtų kūdikių, nemoterys- 
[ tėję gimusiems vaikams 
ir jų motinoms apsunkin
ta gavimas alimentų. 1936 
m. birž. 27 d. uždraustas 

! negimusiųjų žudymas. |- 
I vesta net dvejų metų ka- 
į Įėjimo bausmė tiems, ku
rie motiną palenktų žudy
ti negimusią gyvybę. So
vietų valstybinės leidyk
los pradėjo spausdinti 
knygas, pavaizduojančias 

i perskyrų ir neginjusių gy- 
i vybių žudymo baisumus 
į (pavyzdžiui, Šubin knyga 
[“Trečiasis frontas”). So- 
i vietų pareigūnai ėmė 
[skelbti:

— Vadinamoji laisvoji 
meilė yra buržujų išradi
mas, neturįs nieko bendro 
su sovietų elgimosi taisy
klėmis. Dar daugiau, mo
terystės pilnas vertingu
mas valstybei pasireiškia 
tik tada, kai yra vaikų, 

,tada ir susituokusieji pa
tiria aukščiausią -r tėvų 
— laimę. — Abortai pri
lyginami prie žmogžudys
tės. Įvesti specialūs mo
kesčiai nevedusiems ir 

sukapotų į toms šeimoms, kurios turi 
a « t • • • t • A • • 1

“Antanukas, ar Bronytė, 
ar Vytukas” — gauni at
sakymą. “Prašau, pasa
kyk ponia, ar Tamsta no
rėtum, kad bent vieną iš 
jų kas nors i 
gabalus ir išmestų lauk”, mažiau, kaip tris vaikus 
Ponia pasipurto, nukrečia 
ją šaltis ir atsako: “Ne.” 
“Na, ot, o Tamsta dabar 

kad aš išduočiau

Gražuolė Joan Mathews laiko helicopter’io 
naują modelį, kuris yra paruoštas dėl Oro Jėgų. 
Jis buvo suplanuotas Morton, Pa. ir manoma, kad 
bus labai patogus šios rūšies helicopteris ir ka
riuomenės perkėlimams.

apsunkinimo 
nebus etc., prašai,

i dažnai nieko negelbsti, ir liūdijmą, kad kitas gydy- 
i sužvėrėjusi moteris daž- tojas padarytų žmogžu- 
nai reikalaute reikalauja J----
arba su ašaromis maldau
ja nėštumą nutraukti. Su 
i tokiomis pacientėmis aš 
j tverdavausi tokio meto- 
|do: klausdavau — “Ar 
[Tamsta turi vaikų? — 
(“Turiu vieną, du ar tris”.
'— “Kaip jų vardai?” —

Musical Show ir Šokių Rėmėjai 
Parengimas Įvyksta Lapkr. - Nov. 6, 

Municipal BuMng Salėje, So. Boston, Mass.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

Choras iš Lawrence, Mass., vadovybėje muziko Algio 
Šimkaus.

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI —

Acme Type Metai Co., Everett, Mass........
Carter, Rice & Co., Boston, Mass..........,....
Joseph E. Casserly, Los Angeles, Calif. ... 
Sisters of St. Casimir, Chicago, III............
B. Masiulis, So. Boston, Mass...................
Sisters of St. Casimir, Nashua, N. H........
Rev. James Shlikas, Sheboygan, Wisc. ... 
V. Dailyda, Brooklyn, N. Y................ ’.....
M. Ausukaitė, So. Boston, Mass................
A. Yuvaisas, Newton Upper Falls .........
Mrs. Siksnis, Hillside, N. J.......................
Louis Batulevitz, Warehouse Point, Conn. 
Helen Slaiciunas, South Boston, Mass. ... 
A. Yeruskevičiūtė, Londonville, N. Y. ... 
Amiela Sladcavitch, South Boston, Mass. 
A. Matioska, Dorchester, Mass................
Pranas Kudirka, Nonvood, Mass.............
A. Neveraitė, Mattapan, Mass...................
E. Nortwich, Cambridge, Mass................
Monica Booth, Raynham, Mass................
A. Vincunas, Somerville, Mass................
Frances Jakaitis, Southampton, N. Y........
John Valuckas, Watertown, Conn............
Jonas Karauckas, Nashua, N. H................
Steve Sokol, Worcester, Mass...................
B. R. Sarupas, Worcester, Mass................
Mrs. B. Samson, Montello, Mass................
Stanley Lukošius, Huntington Sta., L. I. N. Y..... 1.00
O. Daukšienė, Newark, N. J..........................
J. Buzaitė, Chicago, UI...................................
Paul Kyrius, Brooklyn, N. Y........................
V. J. Paplauskas, Roslindale, Mass...............
Mrs. A. Montisan’o, Dorchester, Mass.........
V. Urbonas, Waterbury, Conn.......................
K. Mickevičius, Terryville, Conn...................
M. Seletes, Hyde Park, Mass........................
Mrs. M. Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y. ... 
Elizabeth, Stroles, Brooklyn, N. Y...............

Bushmen, Brooklyn, N. Y........................
Sasis, Brooklyn, N. Y...............................
Janiūnas, Cambridge, Mass.....................
Antonavičienė, So. Boston, Mass.............

Mrs. B. Gembutis, Easton, Pa.......................
Mrs. Gendvilienė, Arlington, Mass...............
Mr. Bernard Zinis, Jamaica, N. Y................
Rozalia Ligmalis, So. Boston, Mass.............
Bronius Čepaitis, Welland, Ont. Canada.....
P. Ulcinskienė, Warehouse Point, Conn........
Frank Spukis, Rochester, N. Y.................... 
Mrs. B. Verigas, Hartford, Conn.................
Angelie Cemauskienė, Jersey City ,N. J. ... 
Nėllie Gudeli, Rochester, N. Y. ,....v...........
J. Gruskas, Dorchester, Mass.......................
I. Sutkus, Somerville, Mass...........................
Jos. Strekinnas, Lawrence, Mass...................
Mrs. Sophie Lušas, Waterbury, Conn...........
K. Mikėnas, Dorchester, Mass.......................
Rev. Klimas, Shamokin, Pa..........................
Mrs. S. Mayausky, Dixonville, Pa................
V. Barolis, Hartford, Conn...........................
V. Rimgaila, Phila., Pa............... ..................
E. Klumbienė, Brooklyn, N. Y....................
Martin Benevich, New Haven, Conn............
J. E. Žemaitis, Millburn, N. J.......................
Mrs. Rose Paznonskas, Plymouth, Pa........
Magdalena Marcinkevičienė, Bridgeport, Conn. 
Antanas Nevedonskas, Athol, Mass. ................
Mr. Michael Novick, E. Walpole, Mass..............
Mrs. Martinkienė, So. Boston, Mass.
Mrs. R. B. Yoskus, Linden, N. J.........................
Joe Yuknus, Newark, N. J...... ..........................
Ona Kalisauskienė, Brockton, Mass..................
Romualda Stanulionis, Lowell, Mass..................
Jonas Yurkus, New York City, N. Y..................
Frank Kuras, Nonvood, Mass.............................
Antoinette Baltunis, Argo, III.............................
Mrs. M. Blakevičienė, Chicago, III. ...................
Mary Judis, Ind. Harbor, Ind.............................
Peter Bulandis, Utica, N. Y.................................. 
A. Sabaliauskas, Rumford, Me.............................
Mrs. Barbara Klevecka, Baltimore, Md..............
Mrs. M. Kavolinas, Nonvood, Mass. ..................
Petronėlė Stararinskaitė, Chicago, III..............
Barbara Bacevice, Cleveland, Ohio ...................
Stanley Saulon, Lowell, Mass. ..........................
John Varnas, South Boston, Mass. ...................
Bernardas Naudžiūnas, Exeter, N. H............
Mrs. Martha Sapamis, Dorchester, Mass. .......

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija

PASTABA: Nuoširdžiai raginame visus mūsų priete- 
lius ir rėmėjus grąžinti savo kuklias aukas ir knygu
čių galiukus prieš spalių 6 d. Jūsų geraširdingumas 
atliks keleriopą katalikiškos spaudos rėmimo darbą.
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(dekretas išleistas 1944 
m. liepos 8d.).

Naujasis Šveicarijos 
baudžiamasis kodeksas ir
gi negimusiųjų žudymą 
kietai baudžia ir skelbia 
kovą prieš skleidimą gi
mimo kontrolės priemo
nių. Tas įstatymas, tai 
vaisius ilgų studijų, už
trūkusių apie pusę šimt
mečio, kurios parodė žalą 
negimusių žudymo ir gi
mimų kontrolės.

Dr. J. Prunskis.

I

dystę ir būsimą Tamstos 
sūnų ar dukterį, absoliu
čiai bejėgį, žiauriausiais 
instrumentais ir žiauriau
siu būdu susmulkintų į 
gabaliukus ir išmestų, 
lauk”. Toks aiškus krūvi-1 
no veiksmo ir nusikalti-1; 
mo prieš akis pastatymas j
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Kūryba ir Gimdymas
Tęsinys

Susižavėjimas 
litų padarytais 
dažnai yra linkęs 
Žmogus stovėdamas ko
kio šedevro akyvaizdoje 
ir giliai jį pergyvendamas 
mano, kad čia šiame kū
rinyje yra viskas: visoks 
tobulumas ir grožis. Čia 
yra dangus ir žemė. Bet 
praeina kiek laiko ir žmo
gus nusikreipia nuo jo ir 
atsikreipia į kitus kūri
nius. Tos knygos, kurio
mis mes žavėjomės prieš 
10 - 20 metu ir kuriomis 
buvome visiškai patenkin
ti, šiandien mums atrodo 
nekartą naivios. Karo me
tu lėktuvų pramonėje, 
lėktuvų modeliai per me
tus laiko taip pasensta ir 
tampa taio netinkami 
vartojimui, kaip kiti da
lykai per šimtą metų ne
pasensta. Iš to seka, kad 
mes neturime pamesti 
galvos savo ir kitų kūri
nių akyvaizdoje. Be abejo 
mes turime teisės jais 
grožėtis, džiaugtis, žavė
tis, bet mes iš tu kūrinių 
neturime išvesti dėsnio, 
kuris būtų aukščiau žmo
gaus asmens. Žmogus sto
vi visada aukščiau to. kas 
yra jo padaryta ar sukur
ta. Ir kas besąlyginiai su
sižavi savo ar kitų kūri
niais ir mano juose radęs 
viso gyvenimo prasmę, 
tas neišvengia tam tikro 
kiekio naivumo.

3. GIMDYMAS KAIP 
S^LY BA ASMENIUI 

PAŽINTI
Norint suprasti, koks y- 

ra santykis tarp žmogaus 
ir jo darbų ir koks- yra 
skirt urnas tarp 
kūrybos i 
reikia įsigilinti į Šven- pastebėtume 
čiausios Trejybės paslaD- žmogaus dvasios apraiš- 
ti. Ši “nesuprantamoji” kų, bet mes negalėtume 
tikėjimo paslaptis žmoni- susidaryti vaizdo apie tą 
ios kultūros istorijai yra išvidinio žmogaus “aš” 
davusi daug daugiau, ne- gyvenimą. Norint pažinti 
gu daug kam atrodo. Ji žmogaus asmenį, reikia 
išmokė mus daryti skirtu- kaž ko daugiau negu jo 
mą tarp asmens ir pri- kūrybos, 
gimties. Platonas nėra pa- P" ; ' 
stebėjęs i ‘ 
asmens ir prigimties, dėl 
to jis suplaka krūvon as
mens ir prigimties reiški
mosi būdus: gimdymą ir 
kūrybą.

Dievas, kaip ir žmogus 
yra kūrėjas. Jo kūrybos 
rezultatas yra pasaulis. 
Dievas, kaio ir žmogus y-

savo ar 
darbais 
perdėti.

» I

yra išvidinis, 
Dievo gyveni-

šiuo klausimu

I

I

ra ir gimdytojas. Jo ge
malas yra jo paties pri
gimtis antrajame asme
nyje. Sukurtajame pasau
lyje mes galime pastebėti 

I kuriančiojo Dievo atvaiz
dą. Tačiau veltui mes 
bandytume iš pasaulio at
sekti koks 
asmeniškas
mas.

Būdinga
yra vieno mūsų laikų filo- 

isofo pažiūra, kuris, nors 
“daug gero” radęs Aris
totelio filosofijoje, bet sa
vo pagrinduose yra atsi
rėmęs Platonu, būtent Ni- 
colai Hartmann (gimęs 
Rygoje). Jis, kalbėdamas 
apie Aukščiausiąją Būty
bę beveik neranda gali
mybės kalbėti apie jos as- 

i meniškumą. Jis sako, kad 
visi vadinamieji “morali
niai asmenys” juo yra la
biau išsiplėtę, tuo jie la
biau nustoja asmenišku-1110 Amrasis sv. ryDa yra veiKimas apnn-
mo bruožų. Taip pa v., į.; Trejybės Asmuo mums a- kinės tikrovės savo pri- 
vairios draugijos, bendro- l^idengia intymų išvidinį gimties jsgų dėka ir tik 
vės sąjungos valstvbės,tri-jų asmenų gyvenimą dalinai išreiškia asmenį, 
ir tarptautinės organiza-|vien°je dieviškoje prigim-.tai gimdymas yra asmeni- 
cijos- juo jos yra didės- j Tačiau Kristus gema nis reiškimosi būdas kaip
nės tuo jos yra mažiau. tlk dieviškoje prigim- toks. Jis nekuria ką paša-
asmeniško pobūdžio. Dėl-bet.,ir žmogiškoje! linio, bet jis save patį per
to ir Aukščiausioji Būty-'S1? žmogiškasis Dievo gi- teikia kitam, 
bė, kuri yra pats plačiau- tam’ - ^e*®u mes

i šio pobūdžio 
; asmuo” yra 
' asmeniška. —

'Vien iš išorės žiūrint,'lun?tll i dieviškus gimi-.lygiagretumo, 
panašiai būtų galima pa-”0 santykius. Jis paima j sis gimdymas 
sakyti ir apie žmogų. Iš “ Die,vo ku".n.»° ~lkoJ° gimdymo

daikto’ — kategorijos ir,prielaida. Jis „ 
susidaryt! neblogą perkelia jį į Dievo Sūnaus j kojo gimdymo atspindys 

vaizdą apie kuriančiąją kntegorijų. 
žmogaus prigimtį. Tačiau 1
jeigu iš kitur mes apie 
žmogų nieko nežinotume,

Dėdės Šamo karinių jėgų vadai, iš dešinės į 
kairę: Gen. Hoyt S. Vandenberg, Oro Jėgų Štabo 
Viršininkas; Adm. Louis E. Denfeld, Laivyno Jė
gų Viršininkas ir Gen. Omar Bradley, Armijos 
Štabo Viršininkas, tariasi dėl subendrinimo ka
riškų jėgų jų manymu reikalingose vietose.

c
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i

žmogaus kūrinių mes ga
lime !
vaizdą apie

PHiLADELPHIA, PI

apreiškimas— visas Nau-'džia naują “aš”, tokios 
jasis Testamentas ir visa-pačios prigimties kaip 
krikščionybė — yra gimi- gimdantysis “aš”. Jei kū
mo pasėka. Antrasis Šv. ryba yra veikimas aplin- 

► savo pri-

i ne tik tam,- Jeigu mes dabar nuo 
‘‘moralinis ^ad žmonėms atidengtų Dievo gimdymo pereisime 
mažiausiai Dievo gyvenimą, prie žmogaus gimdymo,

.bet tam, kad ir žmogų į- mes čia pastebėsime daug
' Tlincrtll 1 HiAVIfilrilC: orimi* lxrcrin orrotnmn ŽlHOPriŠk’<i*

yra dieviš- 
simbolis ir 
yra dieviš-

Žmogus per žmogiškoje tik r o v ė j e. 
iš vandens ir žmogiškasis gimdymas, 

Šventosios Dvasios tampa j išleisdamas naujus žmo- 
Kristaus broliu. Per krik-.nes sudaro reikiamas są- V A • v •••’

 P
nebus. Pageidaujama, kad mū
sų sostinės ir apylinkės lietu
viai dalyvautų.

Remkim Savo Tautietį 
Laimėti Rinkimus

Mūsų žymus juristas, adv. 
Frank Manchun (Mančiūnas), 
sūnus žymių vietos lietuvių vei
kėjų pp. Mančiūnų, pirmą kar
tų lietuvis tapo pastatytas de
mokratų partijos kandidatu į 
valst. Senatoriaus pareigas 
7-tam distrikte, apimančiam 
sekančias savivaldybes: Bloom- 
field, Simsbury, E. Granby, E. 
AVindsor, Granby, Canton, En- 
field, Sufield, Hartford, VVind- 
sor ir VVindsor Locks, kur ran
dasi nemažai lietuvių, ypatin
gai, daug liet, ūkininkų tabako 
augintojų.

Šio distrikto lietuviams bus 
proga balsuoti už savo taurų 
tautietį, žymų juristą, adv. 
Frank Manchun. Tatai svarbu 
ir geistina, kad visi mūsų tau
tiečiai rūpintųsi išrinkimu adv. 
F. Manchun, kuris yra palan
kus darbininkams ir ūkinin
kams, nes jis gimė ir augo 
darbininkų ir ūkininkų šeimo
je; jis plačiai susipažinęs su 
miestiečių ir ūkininkų gyveni
mo įvairiomis problemomis.

Gerb. adv. F. Manchun yra 
populiarus ir fraternalėse or
ganizacijose, lietuvių ir kita
taučių. Jis yra narys Švč. Tre
jybės parapijos, pirmininkas 
Liet. Amer. Piliečių klubo. To
dėl patartina visiems liet, pi
liečiams balsuoti ir rūpintis iš
rinkimu mūsų tautiečio j Vals
tijos Senatą.

vi kas Mende lis, 
Alfonso parapijos, 
Md.; prie Jo 1 
Vyskupo kapelionai 
Juozas Valantiejus,

. . Šv.
s^en į-Į^ury, Conn., ir kun. Ignas Va- 
j'aujai ian£.jQni?s, klebonas Šv. Kazi

miero parapijos, Philade’phia, 
; Pa.; bažnyčios šventinimo ap- 
< eigų vedėjai — kun. Charles 
jMartin, Vyskupo sekretorius ir 
, kun. Jonas Gibas, vietinis 
■ karas; kunigai - kantonai 

o Eksce- j kun Anthony Volz ir kun. .
Pa*iseph Henry, Philadelphia; j 

įrapijos choro vedėjas — 
i P. Staniškis; sanktuarijoj bu- 
jvo kun. Leonas Peciukevičius, 
j vietinis vikaras, kun. J. W. 
McMahon, klebonas Šv. Barto- 
lomėjaus

klebonas Šv. 
, Baltimore, 
Ekscelencijos 

— kun. 
klebonas 

Juozapo parapijos, VVater-

Iškilmingas šventinimas 
šv. Andriejaus Bažnyčios 

Spalių 3 d. pusę po 10 vai. 
rytą, įvyko iškilmingas 
nimas Šv. Andriejaus 
papuoštos bažnyčios. Jo 
lencija Vyskupas J. 
McCormick, D. D. 
daugelio Prelatų - Kunigų so- ' 
lemniai atliko šias 
apeigas.

Paskirtą valandą 
lencija Vyskupas su 
lydovais iš klebonijos iškilmin-; 
gai artinosi prie bažnyčios du- • 
rų. Jausmingas momentas mū-. 
sų gyvenime; suviršum 1000 
parapijiečių, apstoję bažnyčią 
nuo anksti ryto, laukte-laukė 
šio naujo puslapio mūsų gar
bingos parapijos i 
Giedant, vyskupas pirmiausiai į 
su švęsto vandenio krapylu 
rankoje ėjo iš lauko apie visą 
bažnyčią, laimindamas Dievo 
garbei šiuos pastatytus namus, 

[o mes. žibančiomis akimis, di
džiausio 
širdimis 
žingsni, 
toriai - 
šventų litaniją ir procesiją per 
didžiąsias bažnyčios duris ėjo į 
vidų prie didžiojo altoriaus.

Tada ir mes, sekdami proce
siją. skubiai grūdomės į vidų 
rasti sau vietos bažnyčioje; 
trumpu laiku buvo pilnutėlė 
bažnyčia, kiti nei vietos nerado 
atsisėst, o sėdusiųjų bažnyčioj 
telpa apie 1000. Daugeliui žmo
nių teko stovėti prie bažnyčios 
durų — babinčiuje. Toliau tę
sėsi palaiminimas bažnyčios iš 
vidaus. Vyskupas, pirmiausia 
pašventinęs didįjį altorių, kan
tonams - kunigams giedant 
maldos psalmes, su procesija 
vėl ėjo apie bažnyčią, dabar 
šventindamas iš vidaus.

Mūsų ausys klausėsi šventų, 
skambančių bažnyčios giesmių- 
maldų, o mūs akys gėrėjosi vi
sais tais puikiais paveikslais, 
atvaizduojant šv. 
visas paslaptis, 
bažnyčios lubas. Visa bažnyčia 

l iš vidaus naujai, puikiausiai 
. papuošta. Dabar supratome ko- 
■dėl buvo kalbama, kad Šv. An- yra ver-. , . . . , ,. ,idnejaus par. bažnyčia bus gra- 

garsiUS..jaugja j- visų lietuvių parapi
jų, netik mūsų apylinkėje, bet 
ir tolimesnėse kolonijose. Su 
pasididžiavimu, 
džiaugsmu mes dabar prisime
name tas aukas, kurias rinko
me, aukavome šiam tikslui. Tai 
yra vaisius sunkaus darbo mū
sų parapijos žmonių ir 
kunigų. Šventinimams pasibai
gus, Jo Ekscelencija turininga 

į kalba mus visus sveikino, iš
gyrė skoningą išpuošimą Die- 

jvo namų, pasišventimą visų, 
. , .. kurie prisidėjo prie šio parapi-is savo pagrindų išeidama . . . . A, ,U-?. • s • jos užsimojimo ir nuveiktogali kalbėti apie žmonių j. . ... .• - darbo. Mes Dievui dėkojame

r.- . - ’ ® musil1 sulaukę šios valandos mūsų
laikais turbut niekada ne- . , .. ... 4 i • (gyvenime, dėkojame uz palaikytų tokia “Magna Char- & . -T T . .. ,7, . . „ . . .. , - minimą musų pastangų. Jei tikta libertatum” jei ji nebu- • . * . 1 . *•> •» Diovac dnr»s mums sveikatą,

___ _ toliau tęsime mūsų dar
bą Jojo garbei ir mūsų laimei, 

j Tuojau po Jo Ekscelencijos 
• kalbos buvo iškilmingai atna
šaujamos šv. Mišios. Celebran
tu buvo mūsų klebonas kun. 
Juozas G. Cepukaitis; diakonu 
— kun. Jonas Jenčius, MIC., 
Provinciolas Tėvų Marijonų 
Kongregacijos, Hinsdale, III.; 
sub-diakonu — kun. Dr. J. 
Jeskevičius, S. J., Philadelphia, 
Pa.; Mišioms ceremonijų vedė
jas — kun. Dr. V’itas Msrtuse- 
vičius, klebonas Šv. Jurgio 
parap., Philadelphia, Pa.; pa
mokslininkas — kun. Dr. Liud-

su

Eksce-
Carroll
asista

įspūdingas

I

tai vien iš jo kūrinių mes stą 1S Pa&rmdų . pasikei-, lygas reikštis Dievo gim-
• koks- vra negalėtume pilnai atkurti cia egzistenciniai zmo- dymui t. y. sueiti su žmo-

’ tarp žmogaus tos būtybės, kuri tuos kū- faus Pa3?ndai- Is EĮievo nėmis į tėviškus — sūniš-
ir jo gimdvmo rinius yra padariusi. Mes turimo jis tampa Dievo kus santykius. Dieviškojo

■ - - daugybę ̂ unum1’ iJun£tU į išvidinį gimdymo šviesoje r~švieso je pa-1
Dievo gyvenimą, ir visos žvelgtas žmogus yra tokia 
išorinės Dievo kūrybos didi vertenybė, kad jo ne- 
paveldėtoju. _ galima nei drįsti lyginti

Pasaulio sukūrimas ir jo su kūrybos padariniais, 
atpirkimas yra du Dievo j 
išoriniai veikimai. Tačiau 
pirmu atveju Dievas reiš
kiasi savo prigimties jė
ga. O antruoju atveju jis 
gimdo: jis išleidžia iš sa
vęs kitą tos pat prigim
ties asmenį ir jam tarpi
ninkaujant sueina į tėvo 
ir sūnaus santykius su 
visa žmonija.

tuuv oavv Dieyo reiskimasi gimdy- žmonių kūrinius. Žmonių
gia mums išvidinio dieviš- ^as sudaro aukštesnei ir lygybės sąvoka, lojo gyvenimo paslaptį, ^^“’kū^ba i,geSiU

kad šiuo Dievo reiškimosi ^sSkaf nė“iš tos’ pa- 
yra taip mažai domimasi. 
Visi gerbia Dievo kūrybą, 
sukurtuose daiktuose ran-

j Dievą, kaip kūrėją mes 
skirtumo tarp pažįstame iš pasaulio, ku

ris yra jo kūrinys. Asme
ninį Dievo gyvenimą mes 
pažįstame ne iš jo kūry
bos, bet iš jo gimdymo. 
Antrasis Šv. Trejybės As
muo savo gimimu atiden-

. Išvidinių Dievo paslapčių
JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK —

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

1
I

t

■

vi-

Jo- 
pa- 

• P-

parapijos, Philadel- 
įphia; ir kun. John McFadden, 

parapijos, 
Kaulas.

istorijoje, j §v Onos
• Philadelphia, Pa.

i1

džiaugsmo apsuptomis 
sekėme jo kiekvieną 

Apėjus bažnyčią, kan- 
kunigai intonavo visų

Didžiulis visų susipratusių 
lietuvių susirinkimas - mitin
gas įvyksta 928 E. Moyamen- 
sing Avė., Lietuvių tautinėj 
svetainėj, spalių 31 d. (Octo- 
ber) sekmadienį, 2 
po pietų.

Kalbės BALF-o 
kun. Končius ir 
Černius, 
nisteris.

Bus aptarti ir išaiškinti la
bai svarbūs, įdomūs 
tautai gyvybiniai 
klausimai.

Iki pasimatymo!

vai. 30 min.

pirm. dr. 
gen. Jonas 

buvęs Lietuvos mi-

ir mūsų 
aktualūs

I

Rengėjai. I

HARTFORD. CONN

vaid- 
r.evaidina sociali- 
ar bažnytiniame

Paprasčiausias asmuo, 
kuris jokiais nuostabiais 
kūriniais nepasižymi, ku
ris jokio įžymaus 
mens 
niame
gyvenime, savo esme yra 
lygiai toks pat nelygsta
mas dydis, kaip kokia įžy
mi asmenybė. Jis 

■ tesnis už visus

apie ku-
_ „o_____ šiandien

Gana, tiek daug kalbama yra ki-

Norintiems angliškai pagalba Dieviškų pėdsakų, jos 
amatiką išmokti, patariama asmens bruožų, bet ne-gramatiką išmokti, 

įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3€4 W. BROADVVAY, SO. BOSTON. MASS.

saulėžiūros, kuri viso ko 
pagrinde stato kūrybą. 
Pagal kūrybos pasaulė
žiūrą juk negalima vieno
je plokštumoje statyti kū
rėją ir nekūrybingą žmo
gų. Tik ta pasaulėžiūra, i 
kuri gimdymą laiko aukš-

drįsta sueiti su Dievu į 
gimdymu pagrįstus išvi
dinius santykius. Visos 
savo prigimties nei Die- itesniu da! ku už kūrybą,l 
vas nei žmogus nesukuria.
Kitą “aš” žmogus ir Die- -- 
vas nekuria, bet gimdo.
Asmuo gimdydamas ne 
veikia išorę pagal savo 
prigimties jėgas, bet išlei-

Pebandykite Dexter! Pamatykite kodėl vy 
rai, kurie pabandė ir toliau rūko Dexter$!

■ , .. .. J r, .Dievas duosi tų kilus pačiame viduram- . .
,zių viduryje, būtent 1215 
metais. Ji paskelbė, kad

!“■I
III

Rožančiaus 
puošiančias

be g a 1 i n i u

Žinios iš Mūsų Lietuviško Gy
venimo. — Masinis Susirinki

mas, 200 Tremtinių j Hartford. 
— Adv. F. Manchun Kand. Į 

Senatorių. — A. Mašiotas 
Sveiksta.

Sekmadienį, 31 d. spalio, pa
rapijos mokyklos salėje įvyks 
nepaprastas masinis susirinki
mas draugijų vadų, atstovų ap
svarstymui planų: 1) kaip par
traukti 200 karo tremtinių ir 
pabėgėlių iš Europos Ameri
kon; 2) kaip surasti jiems bu
tai ir darbai. Šiuo svarbiu rei
kalu šaukiama masinė konfe
rencija mūsų lietuviškos ben
druomenės iniciatyva BALF’o 
vadų ir veikėjų, kurioje bus 
svarstomi tremtinių reikalai.

Kalbės nesenai iš Europos 
atvykęs Jonas Katkus, Prela
tas Jonas Ambotas ir mūsų 
žymus juristas, adv. Frank 
Manchun, kandidatas į Valsti
jos Senatorio 
čiami draugijų, 
nizacijų skyrių 
menė dalyvauti
toje konferencijoje, kuri prasi
dės 2:30 vai. p. p. Bus renka
mas pastovus Tremtinių Imi
gracijos Komitetas. Įžangos

Mūsų Veteranas Mašiotas 
Sveiksta

Seniausis ir veikliausis mūsų 
veteranas veikėjas, Antanas 
Mašiotas sunkiai sirgo, ir ilgo
kai buvo ligoninėj, grįžo namo 
ir laipsniškai sveiksta. Senelis 
apie 82 metų amžiaus, bet ne
pasiduoda, kovoja ir mes tiki
mės, kad kovą už sveikatos 
grąžinimą laimėsiąs. Mes Im
kim jam kogreičiausia pasveik
ti ir sugrįsti prie mūsų visuo
meninio gyvenimo ir veiklos.

V. M. K-tis.

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

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

“Darbininkas”, 
366 W. Broadvay, 

Sn. Boston 27. Massį

I

pareigas. Kvie- 
klubų ir orga- 
vadai ir visuo- 
šioje nepapras-

Juozas IMnskas 

Ine. 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
602 Washington Rh’d.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai <MI visokių reikalų. 
PutamnviTnus Diena ir Naktį

R. G. Sullivan Ine., Manchester, N. H.

joks žmogus negali būti J 
pasmerktas kitaip, kaip j 
tik pagal šalies įstatymus.! 
Teisė ir teisingumas ne
gali būti nei parduodami 
nei išvengiami”.

(Bus daugiau)

i

Gyvulys mokosi iš paty
rimo, žmogus ne, kadangi 
savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie
žasčių savo paties būde ir 
elgesy.

F .W. Foerster.
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j vietinės žinios!
a $ i

ŽINUTES pradėjo mokytis — pereiti į 
katalikus.

Valeckas ir jo 
kelia lietuviš- 

Jie užsakė tre- 
spalių 27 d. 8 
parapijos baž- 

šv. mišios bus

Lietuviški atminimai. Dakta
ras Edwardas 
žmona Jadvyga 
kus atminimus, 
jas šv. mišias, 
v. r., Šv. Petro 
nyčioje. Vienos
už tėvo — Jono Valecko vėlę, 
kitos už motinos — Grasildos, 
trečios — gimines ir visas vė
les.

Prie to ponas daktaras su 
ponia padarė ir didelę išmaldą. 
Jiedu, šia gedulos proga, paau
kojo mūsų mokykloms $25.00. 
Čia pasielgta lietuvišku įpro
čiu.

Daktaras su žmona kviečia 
visus į atminimų pamaldas.

šv. Rožančius. Kad tinka
miau lauktų Kristaus Kara
liaus šventės, šv. Rožančius 
yra kalbamas per šią savaitę, 
kiekvieną vakarą, Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus eiti prie sa
kramentų per šią savaitę, ypa
tingai Kristaus Karaliaus Die
noje, Visų Šventų ir uždūšinė- 
je-

Sekmadienį, 9 v. r. šv. mi
šios bus giedamos Lietuvos 
Dukterų draugijos intencijai.

10 v. r. kviečiamos draugijų 
valdybos su vėliavomis ir žen
klais.

j Po mišparų įvyks misijų va- 
' karas.

Jo Ekscelencija Arkivysku-' 
pas Cushing, D. D., teiks Su
tvirtinimo Sakramentą, kate
droje, lapkr. 14 d., 2:30 v. pp. 
Norintieji šį Sakramentą pri
imti teatsiklausia savo kunigo.

Spalių 24 d. tapo pakrikšty
tas Paulius A., sūnus Pauliaus 
ir Alenos Lapenų, gyv. 61 Ne- 
ponset avė., Dorchester, Mass.

T*!?

“DARBININKO” 33-čias METINIS

KONCERTAS
Musical Show irr

ŠOKIAI
ŠEŠTADIENĮ,
Lapkričio-No v.6, 1948

Municipal Building Svetainėje 
ton, Mass.So.East Broadvvay,

KONCERTO PRADŽIA 7 VAL. — ŠOKIŲ — 9 VAL. VAKARE.

LEVICKIENE - Jazdauskie- 
nė - Rimkaitė, 
Kvėdarnos.

MERKIENE
MIKŠYS, iš

Marijona, iš

Spalių 31 d., 1 v. p.p. bus 
renkamos vartotos popieros. 
Prašome saviškių nešti popie- 
ras į garadžių, prie klebonijos 
arba į parapijos salę, 492 E. 
7th St.

Tą dieną. Albina Vadeikytė, 
gyv. 9 Hatch St., ištekėjo už 
Mason Leader, gyv. 173 West 
9th St.

Tą pačią dieną mirė, mėnesį 
sirgęs. Vincas Ravotas, 74 me- 

itų savo namuose, 43 Robinson 
Baigėsi misijos. Spalių 24 d., St., Dorchester. Mass. Jis paė- 

2:30 v. p.p., iškilmingai baigėsi jo Kuršėnų parapijos. Paliko 
jaunimo misijos. Šiuomi baigėsi dvi dukterį ir sūnų. Laidoja- 
trijų savaičių sunki T.T. pasi- mas. spalių 27 d„ iš Šv. Petro 
jonistų misijonierių kun. Gab- parapijos bažnyčios, Šv. Bene- 
rieliaus ir kun. Geraldo sek- dikto kapuose, 
minga darbuotė. Jaunimo misi
jos buvo skaitlingiausios. Lan
kėsi kiek ir senesniųjų. Atsira-į 
do keliolika stambių atsivertė
lių. Keli sutvarkė savo netiku
sias vedybas. Poros nekatalikų susirgo p. Aleksandras Ivaška, 

gyv. 440 E. 6th St., “Darbinin- 
: ko” bendradarbis, visuomeni
ninkas ir veikėjas.

p. A. Ivaškai linkime kogrei- 
čiausiai pasveikti.

Susirgo “Darbininko” 
Bendradarbis

Pereitos savaitės pabaigoje

DAKTARAI

T«L TROwbridge 6330

.Lt.Ik M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoja* 
278 Harvard Stnet 

Kampu Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valanda* 2—4 ir 6—8.

GRAŽIOS R VERTINGOS 
KNYGOS

I

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų

(VAROS SKELBIMAI I paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

Nepaprastai įdomų Koncertą — Musical Show išpildys pagarsėjęs 
šv. Pranciškaus Parapijos choras, vadovaujant muzikui Algiui Šimkui iš 
Lawrenee, Mass. šokiams gros John Dirwallio orkestras iš Worcester.

Kviečiame visus į šį nepaprastą, įdomų ir linksmą laikraščio “DAR
BININKO” metinį parengimą Koncertą — Musical Show ir Šokius — 
Balių! Įžanga $1.20. Vien į šokius 75 c.

Musical Show ir Šokius —

ANNUAL DARBININKAS FESTlVAL

MINSTREL SH0W-D ANCE
Satanfay, November i, IMI Mmidpil tafldng Hali

East BroadwayJ So. Boston, Mass.
P R O G R A M: Minstrel Show by St. Francis Choir under the direction 

of Algis Shimkus at 7:00 P. M.
Dance music by Dirwallis Orchestra from 9:00 P. M. to Midnight.
Admission to Minstrel Show and Dance -1.20 (inel. tax).
Admission to Dance only 75c (incl. tax).

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:•i

A. J. N AMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mase 
TeL Parkway 1233-W

t 15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

■M

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”
366 W. Broadwav, 

So. Boston 27, Mas*.

Pristatome Alų ir Toniką
Me* turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Me* alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir pjĮmiiramu- Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

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

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GmMmAto. Ulington.Maaa.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

- Vaičytė. 
Raikenų 

į Pandėlio vL, Rokiškio ap. 
MILIŪNIENE - Karisavičiū- 

tė, Magdė, iš Punsko, Suvalkų 
■ apskr.
i MINDERYTE - Ogorodavie- 
nė, Marija, iš Pabaisko par., 
Gelvonių vi., Ukmergės ap., 
vyras Jonas Ogorodovas, kilęs 
iš Rusijos, sūnus Mykalojus 
gimęs Kaune.

MIRONČIKAITES, Stasė ir 
Viktorija, Stasė ištekėjusi Za-Į 
borskienė, ar Zatorskienė, gy
venusios Grinkiškio vi., Kėdai
nių apskr.

MOCKEVIČIŪTE - Murynie- 
nė, Agota, iš Krasnavo vi., Su
valkų ap.

MULEVIČIUS, Bonifatas, iš 
Pumpėnų vi., Panevėžio ap.

MURYNAS, Jonas, iš Agur- 
kių km., Punsko vi., Suvalkų a.

MURYNIENE - Mockevičiū
tė, Agota, iš Kresnavo vi., Su
valkų ap.

NAVAKAITE - Richardienė, 
Salomėja, iš Daujenų vi., Bir
žų ap.

NEDVARAITE, Kotryna. 
NOVICKAS, Stasys, kilęs 

gal iš Anykščių, Utenos ap.
OGORODOVIEN6 - Minde- 

rytė, Marija, iš Pabaisko par., 
.Gelvonų vi., Ukmergės ap., vy- 
Įras Jonas Ogorodovas kilęs iš 

P Rusijos, sūnus Mykalojus gi
męs Kaune.

| PAJAUJYTES, dvi seserys, 
ar

km.,

Gy-

Bir-

Tau-.

Kre-

PUPŠYS (Pupsies), Kazy*, 
gimę* Amerikoje, Klaipėdietis, 
ir jo seserys Juzefą Kraulei- 
dienė ir Petronėlė.

RATSKAUSKIENĖ - Gaid- 
minavičiūtė, Adelė, iš Varnių 
vi., Telšių ap.

RAULIČKIAI, Antanas ir 
Kazys, iš Alytaus ap.

RAULINAITIS, jš Navinykų 
km., Vilkaviškio ap.

RICHARDIENE - Navakaitė, 
Salomėja, iš Daujenų vL, 
žų ap.

RUMKIS, Rudolfas, nuo 
regės.

ŠALNIUS, Donatas, iš 
tingos.

SENDA, Augustas, ir jo se
suo Sendaitė, iš Mergutrekių - 
Zovodos km., Sangrūdos vi., 
Seinų ap.

ŠEPUTIENE, Teklė ir jos 
duktė Šeputytė, Sofija, kilusios 
iš Kretingos.

ŠILEIKA, Stasys ir sesuo 
Petronėlė, iš Garliavos parap.

ŠILEINYS, Antanas, iš Uže- 
žerės km., Sedos vi, Mažeikių, 
apskr.

ŠILIENE - Kontrimaitė, Pet-. 
ronelė ir jos broliai Antanas ir 
Juozapas, iš Žarėnų vi., Telšių 
apskr.

ŠIMAKAUSKAS, iš Akmeny
nų km., Liubavo vi., Marijam
polės ap.

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

41 We»t 82nd Street 
New York 24, N. Y.

>•>

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
GIA1OBUU

gyv. R. F. D. Bernioke, 
Hemlock Brook.

I PAVILONIS, Jonas, iš 
vakarų km., Panevėžio ap.

| PAVYLONIS, Julius, Petras 
ir Povilas, iš Suvainiškio, Ro

kiškio ap.
PAVILONYTfi, Teklė, iš Su

vainiškio, Rokiškio ap.
PETERIKE - Ziekienė, ir 

vyras.
PETRAITIS, Juozas ir Pet

raitytės, Nastazija ir Ona (U- 
nikauskienė ir Kavaliauskienė), 
iš Šiluvos vi., Raseinių ap.

PETRIKAITYTE- Kopp, Me
ta, iš Tauragės vi.

PLUŠČAUSKAS, Ignas.
POREMSKI, Vaclovas, gimęs 

Šiauliuose ir turėjęs krautuvę 
Rygoje, prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus.

PREIKŠAITYTE. Marė, 
Tauragės vi., ištekėjusi.

PUIDOKAS, Vincentas. 
PUMERIS, Juozas, iš Kau

piškių vi., Vilkaviškio ap.
RAČIUS, iš Kupavo km., An

dre ja vo vi., Suvalkų ap.
RAŠINAS, Mateušas, iš Rin- 

kūnų km., Garliavos vi., Kau
no ap.

I

Edvardas,

a.

iš

DUBOSĄ, Antanas, iš Kaimo sesuo Simalunienė, Ieva, iš Er-
_ z

ap., A. Panemunės vi.
FENCAVAS, Edartas ir Jo

nas, iš Višačių km., Tauragės 
apskr.

GAIDMINAVICIŪTE - Rats- 
kauskienė, Adelė, iš Varnių vi., 
Telšių ap. '

GALDINAITE, Aldona, kilu
si iš Skuodo, atvykusi Ameri
kon 1945 metais.

GIEDRAITIS, Liudas (Lou-
is), žmona Elena ir sūnūs Rei-'šeinių ap.
monas ir Vincas, gyv. New
Britain, Conn.

GOGIS, Balys.
GRAUŽINIS, Antanas, s. A-

lekso.
GRIGAS, Andrius ir Marty

nas, iš Pagyvenio km., Ario
galos vi., Kėdainių ap.

GUDAITE - Kontrimienė,
Barbora, iš Kretingos, vyras
Antanas Kontrimas, 
Antanas, Karolina 
gimę Amerikoje.

GUDAS, Juozas,
gos.

JASINSKAS, Romas ir Vy
tautas, gimę Amerikoje, gyve
nę Vilkelių km., Tverų vL, Tel
šių ap.

JAZDAUSKIENE - Levickie
nė - Rimkaitė, Marijona, iš 
Kvėdarnos.

JOGMINAS, Pranas ir sesuo 
Jogminaitė, Ona ,iš Rietavo vi., 
Telšių ap.

JONUŠAITIS, Liudvikas, iš
Pašaltonio km., Tauragės ap.

JUČAS, Jokūbas.
KALESINSKAITE - Vavryn- 

skienė, Veronika, iš Suvalkų a.
KALESINSKAS, Jonas ir 

Jurgis, ir Kalesinskaitės, Ag
nieška, Albina ir Monika ir Ci
ną, iš Aleksandraukos km 
Andrejavo vi., Suvalkų ap.

KALINAUSKIS, Petras ir

žvilko vi. i? Jonas, Juo- 
Šeduvos, Pa-

KAMBLEVIČIŪTE, Karoli
na, iš Alytaus ap., gyveno Cle- 
veland, Ohio.

KARISAVIČICTE - Miliūnie- 
nė, Magdė, iš Punsko, Suvalkų 
apskr.

KAVALIAUSKAITE, 
nina, iš Šiaulių. 

| KAVALIAUSKIENE - Pet-I 
r“* “

j

ir vaikai 
ir Pranas,

iš Kretin-

Pranas ir jo 
km., Višakio•» iš

KUPREIŠIS, Jonas ir Kazys, 
iš Panemunėlio vi., Rokiškio 

KUŠINSKAS, Vincas. 
KUZMICKAS.

: Ukmergės.
KUZMINSKAS, 

zas, ir Stasys, iš 
nevėžio ap.

LABUNAITIS, 
brolis, iš Dovydų 
Rdos vi.

LAUCIUS, Jonas, nuo Tau- 
į ragės.

Anta-’ LEVGAUDIENE - Žiupsny- 
j tė, Morta.

7 ! LIULECKIS, Juozas, iš Kre-
raitytė, Ona iš Šiluvos vL, Raštingos.

Į MALUKAIČIŪTfi - Bukaus- 
KLIORIKAITIENE - Slovi- kienė, Linda, iš Ylakių vi. 

kaitė, Magdė, iš Raudieniškių Į 
km., Kalvarijos vi., Marijam-į 
poles ap., ir vyras Kliorikaitis, 
Joseph, gyveno Worcester.

KONDRAT, Constantine, gy
veno Chicagoje, jo ankstybes- 
nis adresas buvo: 
tinę Kondrat, 
Engr., APO 174.

KONTRIMAS, 
Juozapas, ir sesuo šilienė, Pet-į 
ronelė, iš Žarėnų vi., Telšių a.

KONTRIMIENE - Gudaitė, 
Barbora, iš Kretingos, vyras 
Antanas Kontrimas, ir vaikai 
Antanas, Karolina ir Pranas, 
gimę Amerikoje.

KOPP - Petrikaitytė, Meta, 
iš Tauragės vi.

KRAULEIDIENE - Pupšytė, 
Juzefą, jos sesuo Petronėlė ir 
brolis Kazys Pupšys (Pupsies), 
gimęs Amerikoje, Klaipėdietis.

KRIKŠTANAS, Vladislovas, 
iš Betygalos vi., Raseinių ap.

KRYŽINAUSKAS, Jurgis, iš 
Šventežerio vi., Seinų ap.

KUČINSKIS, Petras, iš Tve
rų vi., Telšių ap.

KUMPIKAS, Bronius, iš Ba
takių km., Tauragė* ap.

KUMPIKEVIČICTE, Marytė.
KUNDROTAS, Petras ir To

mas, ir sesuo, iš Žarėnų vi., 
Telšių ap.

Draugijų Valdybų Adresai
I
I
I

Antanas ir [

T/5 Constan-
HQSCo., 11

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Plrmininki — Eva Markatenė, .
625 E. 8th 8t, So. Boaton, Mase. 

Tel. So. Boaton 1238
Vlce-Plrmininkė — v. GaiUūnlenč, 

8 Wtofield SL, 80. Boston. Mase.
i Prot Raft. — Ona Ivafttien*, 
I 440 K. Oth St, So. Boaton, Mana.
Finauų Raft. — B. COnienft, 
29 Gould St, W. Rozbury, Mus.

TeL Parkway — 1S64-W 
iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Mase. 
Tvarkdarč — Ona Krasauskas, 

11 Springer St, So. Boston, Mase. 
Kasos GL — Elzbieta Aukftikalnyti, 

110 H St, So. Boston, Mase.
Draugija savo susirinkimus laiko kai 

antrą antradieni mėneaio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos saMje, 498 E. 
Seventh St, So. Boston, Mase.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
nes protokolu raitininke.

•V. JONO EV. SU. FA9ALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai — Juozu tvagldya, 
601 6th St, So. Boston, Mam.

Vice-Pirmininku — Pranas Tulelkla, 
702 E. Sth St, So. Boaton, Mass.

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

Pln. Raft. — Aleksandras Ivsdka, 
440 E. Sizth St, So. Boaton, Mase.

Iždininkas—Stasys K. Griganaričiua, 
699 E. Seventh St, 3. Boston, Mana

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mtaaaio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMtj, 
492 E. 7th St. So. Boaton. Mana.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Ba tuomet*ja* 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 8-1580

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Hebstcr Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Nauja modemiška koplyčia ier- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miauaiomis kainomis.

Kainos tos pačias ir j kitus 
miestus.

Reikale kaukite; Tel. TR-6-6434.
—a n-...t

*
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Vincas Balukonis, Savininkas.

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

258 Vest Broadway,
giai patarnauja.

South Boston, Mkl
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Juosė Augųstaltytė - Vaičiuaien?.

MANO PASAKOS
Ak, Viešpatie, tai vėliakos 
mes įtikėjom rytdiena! 
O kraujo pilnas kielikas. 
o sopulio širdis pilna!

| Mergaitės klykaudamos 
j skraido gatvėmis, nemato į 
jo mėlynų akių ir šviesių: 
garbanų.

Jonas Aistis. Kai pakalbina gražiai i 
apsirengusi praeivį, šis į 
nekantriai mosteli ranka 
ir nė žodžio neatsako.

Toli toli, vakaruose, juo- į 
di nakties sparnai gaubia 
žvilgančią pilį.

Ir kai nebegali jau to
liau paeiti, 
liežuvis 
kepusio 
pamato 

Stovi 
ri i praeinančius. Už jos 
pečių švyti šviesus kam
barys, ant stalo kvepia 
rausvi obuoliai, o židiny
je šokinėja ugnies liežu
viai.

— Ar nematei mano sū
naus? — išgirsta praeida
mas ir pamato jos užverk- 
tas akis. — Jo veidas nu- 

1. LAIMĖ degęs nuo saulės, o ant
Atsisveikina savo moti- kairiojo skruosto pūpso 

ną ir išeina į pasauli lai- mažutis apgamas... 
mes ieškoti.

Namuose 
pasidaro, o motinos širdis kartoja: 
perdaug švelni, kad ją sa- — Ar nematei mano 
vo nerimu skaudintų. To- naus? Jo laukia 
Ii toli, vakaruose, 
aukšta pilis, 
tus sūrūs 
laura. 
žiasi, 
kia.

Motina negali suprasti, naus, — nuleidžia galvą stovi lentiniai nameliai, i 
kodėl toks tvankus vaka- jaunuolis, — bet, jeigu jis 
ras ateina ir kodėl visą eis tuo pačiu 
naktį vartai girgžda. Ji 
neramiai žiūri pro langą, 
baimingai 
laukia.

Naktis sutinka jį sveti- dama jo nesulauki? 
mame mieste, bet visų na
mų durys yra uždarytos.

Tu man rašai----------
... jeigu galima klausy

tis giliais rudenio vaka
rais sekamų pasakų, tai 
tik anuose rūmuose, kur 
vienas senoviškas langas 
ir židinio skleidžiama ši
luma. O už lango medžiai..

Bet šiandien tu nukly- 
dai platujin pasaulin, o aš 
sustojau dideliame mies
te, ir abu mudu ilgimės 
seno sodo su mažyčiu liz
deliu rožių krūme.

Tačiau ateik pas mane 
ir pažvelk pro senovišką 
langą; paskum atsisėsk 
prie mažučio židinio ir pa
siklausyk naujų mano pa
sakų. —

kai išdžiūvęs 
prilimpa prie su-j 
gomurio, — jis; 

seną moterį, 
tarpduryje ir žiū-•

i

Kai jaunuolis nieko
jam ankšta atsako, moteris vėl

ne- 
pa-

jI

Dienos
i.

Kur tu buvai, naktie, viešnia tamsioji, 
Tą dieną, kai mes juokėmės ant kranto upės 
Ir Težinojome, kad ji patvinus
Ir šiuos rūmus į šipulius sutrupins.
. airi* stovėjo šimtmečius ant kalno 
Ir veidrodžiu langais į vandenį žiūrėjo, 
T’usVendę mūro pamataiš i žemę, 
Nulatiždavo sparnus šiauriausio vėjo.
V v" *u buvai, kai jiems mosavo saule 
Ir iš žydrų rankovių šviesą liejo,
.Tu sieloms balto marmuro 
Kvėpavo amžiai tarp plačių alėjų.
Dabar užklysta čia vaikai iš kaimo
Ir rankioja spalvotas šukeles, šešėliais žaidžia. 
Shct’žus i krantus linksmai ringuoja unė.
Jai skardžio uosiai seka pasaką pamaldžią. 
Kur tu buvai viešnia diena šviesioji,
Kai visą naktį griaudė, pylė lietūs,
Kai mes drebėjome iš šalčio ir iš baimes,
Kai po nagu sausos neliko vietos.
Kur tu buvai, kai dar nebuvo
Nei tos siaubingosios nakties, nei jos rūstybes, 
Nei tos dienos ekstazės, kilnaus rimtumo 
Ugnies ir vandenio galybės.

n.
Jos laukinės ir baikščios, kaip stirnos, 
Kaip kurapkos ežioj želmenų.
Putojančio sielvarto pilnos, 
Kaip taurės ant puotos stalų.
Lėtai slenka pajuodavęs laivas 
Nėra vėjo ištiesti būręs.
Vėlai kėlusi saulė danguj pasiraivo 
Ir sukniumba į pagalves savo purias.

•

Taip atrodo, pažvelgus į tolį, 
Kad dar ilgai nešvis —
Nei matyt, nei girdėt nebenori — 
šunes loja žvaigždes naktimis.sū-

..... . - jis negali klausytis seno- bendrų ilgesingus atodū-zvilga kambarys, kvapus vaisiai ' - -- - -
o jos pama- ir įssnlgusi motinos sir- 

vandenvs ska- dis. Jis gi toks lepus, ir| 2. LAISVE
Ten jo širdis ver- jam gali pakenkti rudens: Nesibaigiančių miškų xm „11ULW — IlcpiivarK- 

ten jo mintis trau- darganos... _ (klampynėje, amžinai ža- stanti, kaip upės sriautas,
- As nemačiau tavo su- liuojancių eglių gaubiami, ir eUdi> kaip skri.

I sius ir klajoja įdubusių a- 
kių žvilgsniu nuo 

'medžio prie kito.
Tik mintis — nepavarg-

M

I

8
šildančius židinius dide
liuose kambariuose ir pi
nigų pietų vaisiams pirk*

■ tis.
i Kai prie jo kojų sutruna 
Į uola į smulkius, juodus, 
(gabalėlius, kai šviesų vei- 
|dą apkrinta tamsios did
ikės, — gūdžiai aimanuoja 
i žalių laukų pasiilgusi šir- 
Idis ir akys prisimerkia, 
’ nepakeldamos požemių 
, nakties.
j O kai vakare pavariu
siomis kojomis pareina į 

j svetimus namus, kai nu
siplauna anglies dulkes, 
I pavirtusias į nurvą, — ne- 
• rimas dar labiau suspau- 
idžia širdį ir sūrios ašaros 
'suvilgo sunkesnę, nei aa- 
Įglį, duonos riekę.
j Jis augo tėvų džiaugs
mui, mokėsi savo laimei, 

i brendo gimtojo krašto 
.laisvei, bet----------
i tėvus slegia sunkus 
skausmas, sūnaus nesu
laukiant; jo paties laimė 
sudužo, kaip stiklinis in
das; gimtasis kraštas vis

jaunimo’venimą, apie nuotykių ke- nesulaukia laisvės gies- 
jliones ir pinamos laimin- mės...

Sovietų Rusijai nuolat veržiantis prie ardy
mo. taikos siekių diplomatiniuose kuluaruose, šios 
šalies vadai vis daugiau įtiki, kad savisauga yra 
būtinas reikalas ir jis turi vis didėti, šio vaizdo 
Prez. Trumano ir reporterių - korespondentų me
tu, paaiškėjo, kad Prez. Trumanas įsakęs Karo 
Sekretoriui skubiausiai suorganizuoti ir apmo- 
kinti šios šalies kariškus rezervus.

nuo džiūgaus 
žingsnių.

Svetimame krašte ne- gos ateities vizijos, 
kalbama apie tremtinių į 
voras, i 

nepanešamo vargo: mies- žįstamas, _______
tai puošiasi prabangiais veido, garbanotų plaukų 
namais, turtingi žmonės jaunuolis. Ne laimės, ne 

turto ar nuotykių ieško-1 
damas čia atklydo, — jam 
pristigo duonos, kad nuo 
bado atsigintų; jam pri
trūko rūbų, kad nuo dar
ganų ir šalčio apsidengtų.

i Dieną jis leidžiasi į že-'

I Kai juodą naktį jis pa
kelia akis į didelį kryžių, 
— pavargę delnai 
skausmo spaudžiasi, o 
pos išsunkia vienintelį 
dį:
— Viešpatie!..

i * * *
Tavo galva nusviro, o a- 

‘V kys primerktos.
’i Už lango gili naktis ir 

seniai užgeso židinio ug- 
,nis.
' Tačiau mes abu pagyve- 

, kur saulės nome pasaulyje, kuris 
čiai rašo apie krašto lai- spinduliai nepasiekia, ir toks pasakiškas ir nesu- 
mėjimus, o spalvotose įtempęs jėgas plėšia ang-įprantamas... 
knygose pasakojama apie lies klodus, kad svetimo 
smagų, nerūpestingą gy- krašto šeimininkai turėtų

Svetimame krašte jis 
sugniužusias nuo svetimas ir niekeno nepa- 

, tas svajingo

žvilgančiais limuzinais 
skrieja plačiomis gatvė
mis, vaikai ir jaunuoliai 
dainuoja mokyklose.

Kasdien žiūrovų akis vi
lioja naujos filmos, rung
tynės, parodos šventės.

vieno » Kasdien dideli laikraš- mes gilumas.
•_____________________ • 1_______ X. a _ 1 • . , .. .

iki 
lū- 
žo-

dimas — veržiasi pro me
džių viršūnes, per laukus 
ir vieškelius, per upes ir 
jūras, kol nenusileidžia 
ant tėviškės lauku, kol 
neišglamonėja pažįstamų 
medžių ir krūmų, kol ne- 

■ prisiglaudžia prie seno

Nedideli tie nameliai ir 
mažučiai langai nešva
riais skurliais užkamšioti.

Aplinkui slankioja pikti 
krūpčioja ir Bet kur iškeliavo tavo sū- miškų žvėrys, o visus ta

kus stebi žvalios ginkluo
tų sargybinių akys.

Tvankiame kambaryje Rūpintojėlio.
prie perskilusio lango ry-1 Ir tada mintis veda jį į 
mo apžėlusios žmogystos, namus, į nuošalų namelį, 

susigūžęs ir rodo pasiilgusią motiną 
su išverktomis akimis, 
i pražilusiais plaukais ir

Mėlynos jo akys nuda- suaižėjusiomis rankomis, 
žytos gilaus skausmo var- įmanytų, 
sa, o šviesių plaukų 
banose pinasi didelis

keliu kaip 
aš, — jis ras atviras ma
no motinos namų duris. į

nūs, moteriške, jei lauk-
i

— Matau,
— atsako moteris,

* ★

SKURITY
k I 'Ąr

pavargęs esi, 
o 

gal neturi kur užeiti. Įeik 
į mano namus! Jei ir sū- _ . ..
nūs grįš, abu įsiteksite.!. arP . u”?- . .
Beje, tu klausei, kur iške-^unud“ lr hun pro lan’ 
liavo mano vaikas... Jis'®\ 
išėjo į girios tankumyną' 
budėti, žadėjo mane ap-i 
lankyti, bet dar lig šiol 
nebegrįžta...

i Tačiau jaunuolis padė- vaE?asl. , .b • • • . •• i Jis e io laukais ir(koja ir eina toliau: jis no-; J
ri pasilsėti ir jo liežuvis 

'prilipęs prie gomurio, bet

, — pats savo 
gar. mintis pasivytų, ir jau 
sieI. niekas neišplėštų jo iš 

motinos glėbio. Bet-------
miš-! jis girdi savo bendrų al

kais, plaukė upėmis ir jū- manas, mato jų išblyšku- 
romis, matė puošnias pi- s^us veidus ir jaučia savo
lis ir baltas vandenų pu- sopulį— 
tas, bet niekur nerimo te-j 
vų žemės ilgesys, tik 

įaugo, šakojosi.
■ Aukštų pilių vartai 
!vo užkelti, o puošnių 
mų durys uždarytos.
'jam grojo šauni muzika ___
apšviestose salėse, ne jam MIELS TEVELI, 

'skardeno dainos ir kve-1 
'pėjo sultingi pietų vaisiai.
i

3. ILGESYS vis:
| Svetimame krašte skam

bu- ba laisvės dainos, putoja 
rū- svaigus vynas žvilgančio- 
Ne se taurėse, dunda keliai

Kai Romoj sutreikavo gatvių valytojai tai 
gatvių šluoti išėjo merginos ir savanoriai trokai 
vežė sąšlavas lauk. Gatvės atrodė ir laike streiko 
švarios. Vaizdas parodo dvi savanores darbinin
kes, kurios padeda palaikyti švarą.

pėjo sultingi pietų vaisiai. M,els tėveli, motinėle, 
Ir jis pats toks mažas, Meldiiu išvaduoti, 
mažutis jautėsi dulkan- nemylimo bernelio 

įčiame kelyje, toks apleis- Prašau ne,šduoti.
! tas, vienišas tuščiame lau- Kas man iš jo, kad turtingas, 
'ke.

Jis ėjo... Ne savo noru 
ėjo, nes žinojo-----------
niekur neras kitos tokios 
šalies, kaip jo maža tėvy
nė.

Ėjo, nes negalėjo susto
ti ir įaugti, kaip medis, į 
tėvų žemę, kad niekas ne
pajėgtų atplėšti.

Ėjo, o likusi sena moti
nojo nepaperkama, neiš
duodama, nesunaikinama 
tėvynės meilė.

Ėjo ,o likusi sena moti- 
,na grąže iš skausmo ran- 
[kas ir Dievą maldavo, kad 
sūnus dar kartą grįžtų...

Dabar gi jis tūno prie 
perskilusio mažutės tro- 

„ belės lango, -girdi- savo.'

i

i

Turi savo dvarą, t
Oi, negaliu, tėtušėli. 
Nes ten bus negera.

Už jo neisiu, tėtušėli. 
Jis man nepatinka, 
Nes jau seniai mano širdis 
Į kitą palinkus.

Vai, Dievuliau, ką darysiu, 
Tėvelių klausysiu, 
Neatmesiu jų vertimo 
Ir rūsčių žodelių.

Ten prie kelio ant kalnelio 
Kryžius pastatytas, 
Tenai klūpo du seneliai 
Ir graudžiai raudoja:

Vai, Dievuliau, ką daryti? 
Turėjom dukrelę, 
Jai išpildžius tėvų norą, 
Guli jau kapely.

Jonas Gailius.
1948. X. 1.
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VOTE

Balsavimas M assachusetta Valstybėje 
Antradienį. Lapkričio antrų diena tūrėtų 
pralenkti visus rekordus dėl skaičių bal
suotojų ir smarkumo, ir beabejo tai pada
rys.

šitas yra daugiau negu balsavimas dėl 
Prezidento.

Peržengia išrinkimą Suvienytų Valsty
bių Senatoriaus, Gubernatoriaus, ir kitų 
svarbių pareigūnų.

Yra bandymas pamatinių doros princi
pų.

Ypatos, kurie parūpino, kad Gimdymo 
Kontrolės Klausimas būtų padėtas ant 
balsavimo lapelių suplanavo ir užsispyrė 
turėti šitą bandymą, nors ir daugelis Vals
tybės įžymiausių tikybos ir visu iminės 
vadai prašyte prašė juos, kad pripažintų 
ankstyvesniuos pralaimėjimus k-rtas po 
karto Legislaturoje. teismuose ir balsavi
muose.

Todėlei neužtenka kad neapskaičiuojn- 
ma dauguma Massachusetts Valstybės gy
ventojai smerktų Gimdymo Kontrole, kai
po pavojingas priešinimas Dievo vaitai.

Jie turi išreikšti tą išvidinę panieką su 
išoriniu veiksmu balsuodami prieš Gimdy
mo Kontrolę balsavimo vietose.

Taipgi, ir vien taipgi, jie galės apsau
goti savo vaikučius ir vaikų vaikučius nuo 
tokių pačių nuodingų siūlymų.

Kilnaus nuotaikos straipsnvie pavarg
tame: "Kas bus Dievo Patarėjas" THE 
PILOT, įžymus ir plačiai skaitomas laik
raštis. kuris užlaiko Katalikų Bažnyčios 
interesus Bostono Arkidiocesijoje, pereitą 
šeštadienį apraudavo neprider >n<ta Gim
dymo Kontrolės būvimą ant Massachusetts 
balsavimo lapelių ir sakė:

“šešiems metams prabėgus beveik Ir 
nenoromis turime vėl liesti nemėgstamą 
temą: Gimdymo Kontrolės referendumą, 
kuris bus siūlytas Massachusetts balsuo
tojams kitą mėnesį.

Iš pradžios supraskite, kad nekalbėsi
me apie keičiančią žodžiavimą vartota rei
kalavimo pasiūlytoji/ pastangose. Ar !ie 
nori ‘suplanuoto gimdymo’, ‘medecinišku 
informaci |ų’, arba net visos žmogaus gi
minės išnaikinimo, mažai daro skirtumo. 
Kiekvienas turis septynius metu amžiaus 
žino, ir jeigu dalykai tęsės pagal dabartį-
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niu kryptymi, neužilgai ir daug neatsieke 
septynių metu amžiaus aižkiai žinos apie 
ką Šitie žmonis kalba.

“Per daug mėnesius mes esame api
pilti, ir tikime, kad mūsų skaitytojai tai
pogi yra apipilti, daugybe visokių rūžių 
slapčių ir vietų raitų, kuriuos tik žimtai 
tūkstančių dolerių pajėgtu itleisti. Prieš 
toki nustebinantį platinimą visi, kurie 
mėgsta ir bando gyventi pagal Dievo (sa
kymus, negali kitaip elgtis kaip tik pa
mąstyti kad laikas niekados neateis iita- 
me, Dievo pasauly ie, kada Jo Dešimts 
Dievo (sakymai galėtu būti teisingai pa
siūlyti kam nors kad užtartu arba atmest".

“Tiesa, ir deja visados bus tiesa, kad 
paklusnumas Dievo įsakymams buvo pa
neigtas pavienių žmonių ir kai kada net 
didelių skaičių pavienių žmonių nrupčse ir 
tautose. Istorija rodo kas atsitiko tau
toms; amžinybe rodys kas atsitiko pavie- 
niems.

“Bet dabartinis dalyki stovis nežiūri 
j nenuspėjamus asmeninio* sielos veiks
mus. Tie, kurie ginia Dievo įsakymus, yra 
tu pačių įsakymų uždrausti teisti savo ar
timus.

"Baisėtinas dalykas dabartiniu momen
tu yra galimvbė, kad mūsų Valstybė pa
saulio akivaizdo'e galėtų officialiai užsi- 
rekorduoti neigianti moralini principą, ku
rią garbingi protėviai įrašė įstatymuose ir 
kurs įgyvendintas yra neapskaičiuojamų 
doringų žmonių.

“Alkiai. vienintelis atsakymas Refe
rendumui Num. 4-ta m yra NO. Neturėtų 
būti sunku tą atsiminti, kadangi tikime, 
kad dauguma protau ančių balsuotoju 
taipogi sakys NO kitiems Referendams 
tarpe kurių randasi."

Tnsai THE PILOT laikraščio krikščio
niškas patarimas turėtų būti platinamas 
per visa Valstybe, nes būtu kenkem’n-m 
tautai ir skaudu pasauliui jeigu tradiciniai 
doringa Massachusetts Valstybė pasisa
vintų ir pateisintų baisčtiną praktika, ku
ri visados nusilpnino ir pagaliaus sunai
kino civilizacijas.

Kaip THE PILOT taip išmintingai pata
ria, lieka tik vienas atsakymas Gimdymo 
Kontrolės klausimui, ir tai yra stiprus ir 
visuotinis "NO”.
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