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• Anketa lietuvybės reikalu
• Skeptikų buvo, — jų yra ir 

dabar...
• Mums reikia daugiau 

Vaižgantų!
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Jei vairuotojas praran
da pusiausvirą vingyje, 
tai tas reiškia, kad jis jau 
neturėjo motorui kontro
lės ir tiesiam kelyje. Ar 
ne panašiai būna ir gyve
nime?

Lietuviai D. P., būdami 
benamiais, jiems pritai
kintą dviejų raidžių D. P. 
apibudinimą lietuvišk a i 
nusakė — Dievo Paukšte
liai.

Meilė yra didis ir kilnus 
dalykas. Kad ji klestėtų 
reikalinga ja rūpintis ir 
jai aukotis nemažiau, kaip 
ir kitiems dideliems ir kil
niems dalykams.

Sakoma, kad dabar pa
saulyje yra sunkiausias 
gyvenimas bemoksliams 
ir kilniadvasiams žmo
nėms.

gali

Sėkmingai iššaunamos rakietos nuo laivo. Kairėje laivas su iškeltu 
bokštu, paruoštas iššauti rakietoms. Dešinėje iššauna rakietą. Iššauta 
rakieta pasiekia aukštį daugiau, kai 65 mylių.
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Depresija gimdoma per 
dideliu išlaidumu, o pagy
doma asketizmu.

Gatvėse ir plentuose 
pervažiuoti draudžiamie
ji ruožai reikalinga baltai 
dažyti tam, kad vairuoto
jai žinotų, kurioj vietoj 
juos pervažiuoti.

Bažnyčią Chestnut Hill
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Vokietijos Vyskupai Ragina 
Katalikus Balsuoti

Ganytojiškas laiškas buvo skaitomas 
bažnyčiose Vakarų Vokietijoje

1

ir,

Taip neseniai lankėsi šiapus 
okeano mūsų Laisvės kovų va* 
dai: prel. M. Krupavičius ir 
min. V. Sidzikauskas. Jie daug 
kalbėjo Amerikos lietuviams, 
daug jų aplankė, pagaliau, 
daug ir įspūdžių prisirinko be
važinėdami po lietuvių koloni
jas. Ir, rezultate, ką gi jie ga
lėjo pasakyti apie Amerikos 
lietuvius? Tiesa, prel. M. Kru
pavičius teigė: “...vis dėlto pa
brėžtinas didelis mūsų užjūrio 
tautiečių idealizmas ir pasiau
kojimas pinigais paremti lais
vės kovą”, tačiau VLIKo pir
mininkas ir šitaip dar pasakė:
— Stiprinimas lietuviškumo 

tenykštėje visuomenėje buvo 
antrasis misijos uždavinys. Tas 
klausimas ypatingai šviesių vil
čių neteikia. Jis statytas visur 
kietai, kad davus platesniems 
sluoksniams progos esama pa
dėtimi susirūpinti. Lietuviškas 
užnugaris JAV svarbus dabar, 
bet jis bus reikšmingas ir at
kūrus laisvą Lietuvą. Pasigen
dama lietuviško jaunimo, nes 
dalis jau nebemoka suderinti 
amerikonizmo ir lietuviškumo.

Ir štai, kaip matėme, tuo pa
čiu reikalu (lietuvybės išlaiky
mo reikalu!) prasiveržė ir dar 
vienas skaidrus šaltinis. Tai — 
Lietuvių Kultūros Instituto A- 
merikoje anketa, kur prašoma 
pasisakyti ir patarti: kaip gel
bėti lietuvybę, kaip ugdyti tau
tinę sąmonę Amerikos lietuvių 

plunksną valdyti...
Deja, kiek vėliau, skaitėme 

spaudoje ir Kultūros Instituto 
Pirmininko pasikalbėjimą su 
spaudos bendradarbiu, kur 
Pirmininkas — ir optimistiškai 
pasisakė anketos reikalu
kartu, nusiskundė: “Tenka ap
gailestauti, kad mažiausiai at
sakė tie, kurie daugiausiai tu
rėjo atsakyti”. Ir dar pridūrė: 
“O ypatingai yra liūdna, kad 
buvo ir mūsų laikraščių, kurie 
nematė reikalo anketą atspaus
dinti”... Tai jau tikrai liūdna...
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Be abejonės, skeptikų buvo 
visais laikais. Jų buvo ir mū
sų Nepriklausomybės atstaty
mo priešaušryje, jų yra ir da
bar.

Tik atsiverskime laiko dulkė
mis apneštus a. a. Vaižganto 
užrašus, kuriuos jis, gal Pri
kniubęs prie žibalinės lempe
lės, rašė 1917 m. rugpiūčio 6 d. 
Sasnaukoje, ties Petrapiliu. Iš 
ten sužinosime, kad ir anais 
laikais būta skepticizmu persi
sunkusių žmonių, kurie, anot 
Vaižganto, vos tik patiekus 
drąsesnę mintį Lietuvos vals
tybės . atstatymo reikalu, tuo
jau sužvogždavo:
— š-š-š... nei bus kas iš to, 

nei niek...
Ir, štai, Vaižganto pasikal

bėjimo su vienu tokiu skeptiku 
atbraižėlė: “Pasisveikinę ir vie
nas antru pasidžiaugę, ėmėva 
vienas antro gyvenimo paspor- 
tų žiūrėti:

— Na, tai ir ką gi sveikas 
draugas beveiki? (Kunigavimo 
neskaitėva “veikimu”).
— Ką gi daugiau? Kaip ir 

pirma: rašau, leidžiu laikraš
čius: “Apžvalgą”, “Tėvynės 
Sargą”, “Žinyčią”, “Vilniaus 
Žinias”, “Viltį”. Ieškau, štai, 
padėjėjų rašyti ir leisti: kas 
plunksna, kas kapšiuku. Neap
lenkiau nė tavęs...

Tęsinys 2-rame pusi

TTeer YBrk ftATC) — jehard J; 
Nuo birželio 11 d. pradėjo 
eiti naujas savaitraštis 
estų kalba, Vaba Eesti 
Sona. Redaguoja senas a- 
merikietis, August Wald- 
man. Ligi šiol estai leis
davo tiktai mėnesinį žur
nalą “Meie Tee”, kuris se
niau turėdavo ir anglų 
kalbos skyrių.

Latvių laikraščiai pra
dėjo eiti Kanadoje, betgi 
Amerikoje, kai užsidarė 
Karlio Purgailio leistas 
“Dranga Vėsta”, eina tik
tai bolševikiškas savait
raštis “Amerikas Patwee- 
schis” ir mimeografuotas 
pusiau angliškas, pusiau 
latviškas “The Beacon”.

Šventinimo pamaldose dalyvavo 
1700 žmonių

---------------- •-
Sekmadienį, liepos 31 d. 

JL E. Arkivyaku®^^Rį- 
letare i. Cnshing,D.^D. 
pašventino naują TT. Jė
zuitų bažnyčią — šv. Ig
naco iš Loyolos, Chestnut 
Hill, arti Bostono Kolegi
jos.

Šventinimo iškilmėse 
dalyvavo apie 200 vysku
pų, prelatų ir kunigų ir a- 
pie 1500 parapijiečių.

Pažymėtina, kad šventi-i 
nimo pamaldose dalyvavo 
Bostono miesto mayoras, 
Newton miesto mayoras 
ir kiti valdžios viršinin
kai.

Šios bažnyčios pastaty
mas kainavo $750,000. 
Šios naujos parapijos kle-j 
bonu yra Tėvas Thomas 
M. Herlihy, S. J.

Lowell, Mass. — šešta
dienį, liepos 30 d. mirė Šv. 
Juozapo ligoninėje kun. 
Prime Girard, O.M.I., 65 
m. amžiaus, įžymus misi- 
rugp. 1 d. Šv. Jono Semi- 
jonierius. Jo kūnas buvo 
pašarvotas pirmadi e n į, 
rugp. 1 d. Šv. Jono Semi-
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Jugosalvijoje kova prieš 
Katalikų Bažnyčią pasi
reiškia kitokiomis formo
mis, negu Kremliaus kon
troliuojamuose kraštuose.

Tito nustatė labai aukš
tus mokesčius už dvasiš
kių patarnavimus. Paėmę 
tuos mokesčius iš tikin- 

jčiųjų, jie turi juos įnešti 
į valstybės iždą. Pav., už 
krikštą kunigas turi pa
imti 4,000 dinarų, už ve
dybas — 10,000 dinarų ir 
taip toliau.

Galima įsivaizduoti, Italams seneliams Orient 
koks yra apsunkinimas | Heights, East Boston,

’ J ugosla vi jos darbininkui,; Mass. 
kuris per mėnesį uždirba 
tik apie 3,000 dinarų.

Montreal, Canada.
Montreal, Canada, bus 

iškilmingai palaidotas, 
dalyvaujant J. E. vysku
pui Mare Lacrobc, O.M.I. 
iš Churchill, Manitoba.

Naujas namas m
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Kunigas Išbandęs Komunistinį Rumunijos valdžia uždarė 
katalikų organizacijas

aš patyriau, 
kad komunistų viršinin
kai yra piktos valios žmo
nės ir jiems negalima pa
sitikėti”, jis pabėgęs pa
reiškė laikraštininkui.

Kun. Fiala, O.F.M., ku
riuo labai džiaugėsi Čeko
slovakijos komunistų val
džia, yra tik 36 metų am
žiaus. Spauda pranešė 
prieš keletą savaičių, kad 
kun. Fiala dingo, bet buvo

Basei, Šveicarija — Šio- su valdžia, 
mis dienomis iš Čekoslo
vakijos pabėgo kunigas, 
turis iš karto patikėjo 
tomunistinės valdžios pa

žadėjimams, bet kiek pa
gyvenęs patyrė, kad tie 
pažadai yra baisiausia ap
gaulė. Jis pats buvo ko
munistinio rėžimo virši
ninku, bet įsitikino, kad 
jo tolimesnis kooperavi- 
mas su raudonųjų valdžia 
yra nenaudingas darbas, . . ...ir ne tik nenaudingas, bet 
ir žalingas darbas.

Tremtiniu yra kun. Jo- 
sef Frantizek Fiala, O. F. 
M., kuris iki pabėgimo 
buvo Čekų Katalikų Vei
kimo Centro, komunisti
nės valdžios remiamo, pir
mininkas. Jis dabar vyks
tąs, o gal jau ir atvyko į 
Jung. Valstybes.*

“Po kelių mėnesių ban
dymo lojaliai kooperuoti

Praneša, kad Rumunijos 
komunistinė valdžia užda
rė visas katalikų labdary
bės organizacijas, kaip 1 
Šv. Vincento Pauliečio 
kitas.

vienuolyną savanoriai ar
ba įsakytas savo viršinin
kų.

Jis pabėgo iš Pragos po 
Arkivyskupo Beran griež
to ganytojiško laiško pa
skelbimo, kuriame prela
tas aiškiai pasakė, kad 
Čekų Katalikų Centras y- 
ra visiškai išbrauktas iš 
Katalikų sąrašo ir nebe- 
skaitomas katalikišku.

tai 
i ir

Pagausėjo Žinios Apie 
Lietuvi

Hamburgas, Vokietija laisvę, kaip pavyzdžiui y- 
Visose katalikų bažnyčio- ra Sovietų Rusijoje ir ki
še Vakarų Vokietijoje bu- tuose jos dominuojamuose 
vo skaitomas vyskupų 
laiškas, raginantis tikin
čiuosius dalyvauti balsa
vimuose, kurie įvyks sek
madienį, rugpiūčio 14 d. 
š. m.

Laiške buvo aiškiai pa
sakyta, kad ^alsuodami 
už atstovus į federalę val
džią balsuotojai neša at
sakomybę prieš Dievą, 
prieš savo vaikus ir prieš 
visų žmonių ateitį.

Balsuotojams buvo pa
sakyta, kad jie savo bal
sais privalo paremti savo 
tėvų sąžinės laisvę ir taip 
pat apsaugoti religijos 
mokymą visose valstijose. 
Jeigu katalikai nepasi
naudos balsavimo teise, 
tai jie gali patekti į to
kių jėgų rankas, kurios 
griežtai priešinsis katali
kų principams.

Socialistų ir komunistų 
vadai smarkiai puola Vys
kupus dėl šio laiško. Bet 
visiems suprantama ko
dėl? Socialistai ir komu-

atima 
piliečiams sąžinės, religi
jos, susirinkimų ir žodžio

kraštuose.
Socialistų vadas Dr. 

Kurt Schumacher smer
kia vyskupus, tačiau jis 
nesmerkia komunistų, ku
rie yra krašto išdavikai. 
Tas parodo, kad socialis
tams komunistai arčiau 
širdies. Jie bijosi, kad į 
valdžią nebūtų išrinkta 
daugiau katalikų. Kodėl? 
Ar todėl, kad katalikai y- 
ra ištikimi Dievui ir Tė
vynei?

Viso pasaulio katalikai 
turi žinoti savo teises ir 
pareigas, ypač po švento
jo Sosto dekreto paskelbi
mo, kuriuo įspėja pasau
lio katalikus ir nurodo 
kaip katalikai turi laiky
tis šioje pasaulio kovoje 
tarp Katalikų Bažnyčios 
ir komunizmo. Tame de
krete yra aiškiai pasaky
ta, kad visi tie, kurie “gi
na ir platina materialisti
nę ir anti - Krikščionišką 
komunistų doktriną” už
sitraukia ant savęs di-
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Sekmadienį, liepos 31 d. 
J. E. Arkivyskupas Ri* 
chard J. Cushing, D. D. 
pašventino naują namą i-

pasigrobė valdiią,
ir'

tijos vyskupai įspėja ka
talikus ir nurodo aiškiai 
jų teises ir pareigas.

2984 D.P. Atvyksta) Bostoną
Bostono uosto viršinin

kai praneša, kad rugpiū
čio ir rugsėjo mėn. į Čom- 
monwealth Pier armijos 
transportiniais laivais at
veš 2984 tremtinius, tarp 
kurių bus nemažas skai
čius ir lietuvių tremtinių.

Pirmas laivas atplauks 
į Bostoną rugpiūčio 11 d., 
būtent, laivas “General 
Stulgis” su 843 tremti
niais. Yra numatyta, kad 

“General Hersey”

Dabartiniuose namuose 
buvo Pranciškonų našlai- 
tynas. Juose gali tilpti a- laivu 
pie 60 senelių, vyrų ir mo- bus atvežta 1319 tremti- 
terų. Pagal Jo Ekscelenci- nių, kuris atplauks rug- 
jos ir italų planą bus pa-|piūčio 28 d. Laivu “Gene- 
statyta nauji namai dėl ral Heintzelman”, kuris 
300 senelių. Jis paskelbė, Į atplauks į Bostoną rugsė- 
kad jau yra 
$2400 naujai statybai.

suaukotajjo 7 d., atveš 822 tremti
nius. Šie vsi trys laivai

Lietuvių Teatras" Chicagoje

New York (LAIC) — 
Bendradarbis u j a n t su 
LAIC, N. Y. Herald Tri
būne liepos 3 d. laidoje į- 
dėjo p. Peter Kihss, 
straipsnį apie Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą 
Sovietų pagrobtuose kraš
tuose, tarp jų ir Lietuvo
je. Rytojaus dieną N. Y. 
Time turėjo straipsnį apie 
Lietuvos katalikų ierar- 
chijos likimą. Šiam straip
sniui informacijos gautos 
iš Vatikano. Šiuo klausi
mu rašė ir Brooklyno 
“Tablet”.

Atvykę iš tremties Lie
tuvos teatrų scenos meni
ninkai ir keletas Chicagos 
žymesniųjų Amerikos lie
tuvių artistų suorganiza
vo “Lietuvių Teatrą”, ku
rio tikslas populiarinti lie
tuvių moderniąją drama
turgiją. Meninio vadova
vimo pareigos pavestos 
gerai žinomam artistui - 
režisieriui Stasiui Pilkai. 
Iš naujai atvykusiųjų į 
“Lietuvių Teatro” sąstatą 
įeina: Alfas Brinką, Pet
ras Mačys, Stasė Kielaitė, 
Kazys Oželis ir E. Petro- 
kaitė. Greitu laiku prisi- 
dėsiąs, dabar Baltimorėje 
gyvenąs, Juozas Pakibins- ________
kas, o taip pat ir kiti pasi-[pasekmių.

žymėję Chicagos lietuviai 
artistai.

Pirmame pastatyme 
Lietuvių Teatras žada pa
rodyti šiuo metu baigia
mą rašyti veikalą, kuris 
naujoje šviesoje atvaiz
duos Dr. Vinco Kudirkos, 
mūsų tautos himno auto
riaus, gyvenimą. Vėliau 
numatomi šie veikalai: V. 
Krėvės “Žentas”, K. Bin
kio “Atžalynas”, St. San
tvara “Kaimynė”.

Teatras jau pradėjo re
peticijas. Tai yra gražios 
Amerikos lietuvių meni
ninkų pastangos lietuviš
kumo labui. Linkime gerų

išplauks iš Bremerhaven, 
Vokietijos.

Iš Washingtono gauta 
žinių, kad 16 armijos 
tranasportais per rugpiū
čio mėnesį atveš 16,500 iš- 
vietintų žmonių į šį kraš
tą.

Pereitą penktadienį lai
vu “General Blatchford” 
atvežė į Bostono uostą a- 
pie 150 lietuvių, kurių tar
pe buvo du lietuviai kuni
gai: Vembrė, kun. S. Vem
brės brolis, ir Juozas Da- 
kinevičius. Taipgi atvyko 
žurnalistas Edvardas 
Karnėnas, “Darbininko” 
bendradarbis.

Atvykusius tremtinius 
įvairiomis kalbomis laive 
pasveikino Massachu- 
setts Displaced Persons 
Komisijos nariai' — anglų 
kalba Mr. John Chandler; 
lenkų kalba — Mr. Sepu- 
ka; ukrainų — Mr. Cho- 
pek, ir lietuvių — p. An
tanas F. Kneižys. Uoste 
sveikino ir patarnavo lie
tuvaitės, kun. Al. Abra- 
činsko ir p. Bronės Cunie- 
nės vadovybėje.

Kiek Yn KaMkg IH
~ ”III m

Vokiečių spauda skelbia, 
kad, įskaitant sovietų o- 
kupuotą Vokietiją, šiuo 
metu už geležinės užuolai
dos yra 50,000,000 R. Ka
talikų, kurie yra ten ko
munistinio teroro auko
mis.



J. Kidykas, S. J.

Antradieius, Rugpiūčio 2, 1949

vis kryžiai.

pliko kryžiaus!

prieprisikalti

2

pirmoj vietoj rūpėjo dan
gus, o ne žemelė.

Tada jis tebebuvo nemo-; 
kytas, gal vergas, ar bent 
baudžiauninkas. Tada jis, 
lyg mulas, nuo gaidžių iki 
sutemų dirbo dvarui, ne 
sau. Tada valgė juodą, lyg 
durpė, sėlenų prismigusią 
duoną ir ne kartą ėjo na
mo rykščių išvagotą nu
garą nešinas.

Ir tas vargingas, be 
laisvės, kenčiąs lietuvis 
mylėjo, statė tvirtą tiesų 
kryžių, kur jis suklupęs 
prisiminė, jog yra vienas, 
kurs jį aistringai myli, 
kurs už jį kenčia. Statė 
sau kryžių, kur jis galėjo 

į išsiverkti, pasiguosti, at
sigauti, rasti stiprybės, 
nešti sunkiai savo gyveni
mo naštai.

Kad tai ne svajonė, kad 
į kryžius tikrai buvo lietu
viui paguodos šaltinis, tai 
tvirtina mūsų dainos.

Lietuva kryžių ir dainų 
šalis!

Statė lietuvis kryžius ir 
dainavo. Tada jo širdis 

tikėjimas ne
meilė Kristui 
„ i ir kryžiai 

; tiesūs, neapšepę.
Plaukė metaį su Nemu

no, Neries, Šešupės van- 
j denimis.
' Nešė jie Lietuvos raštą, 
laisvę, baltesnės duonos 

_ ' lietu
viui ašarų prie kryžiaus 
lieti, nei išplaktos nuga
ros prie jo glausti; nebe
reikėjo maldauti, kad 

uĮrcum rueuuvos IBu«.»hw viešpats sutrauktų vergi- 
butų netikę tiesus, sveiki, 
neaptriušę kryžiai. Argi 
lietuviams patiktų kreivu-; 
mts, apsamanėjimas, su- 
t režimas?

Ir taip, ir ne.
Juk buvo laikai, kada 

tie kryžiai stovėjo tiesūs, 
tartum lieknos eglės stie
bėsi saulėn, dangun. Ne
truko tada nė vienos 
žvaigždutės, nė spindulė
lio, neaugo ant jų kerpės; 
nei samanėlės. Tai buvo 
tada, kai lietuvio širdis 
tebebuvo tiesi, kai buvo 
gyvas stiprus tikėjimas, 
kai jame liepsnojo karšta 
Kristaus meilė, kai jam

Arkivyskupas Cushing Vadovaus 
Maldininkų Kelionei | Romą

DABARTIES PASTABOS

Kryžių kryžiai! Ir kryž
kelėse, ir prie upelių šalia 
tiltų, ir kalnelių viršūnė
se, ir sodybų kieme, kur 
nepažvelgsi

Taip buvo Lietuvoje.
Yra kryžių ir kituose 

kraštuose, bet jie ne to
kie. kaip Lietuvoje. Kitur 
jie geležiniai, ar mūriniai, 
tokie pliki, šalti, nejaut
rūs.

Lietuvos kryžiai medžio, 
išraižyti, išpuošti spindu
liais, gėlėmis, žvaigždutė
mis, mėnuliais. Nemėgsta 
lietuvis 
Jei jau dieviškoji Meilė 
panoro 
kryžiaus, tai jautri lietu
vio širdis turi jį kuo puoš
niausiai padabinti. Ir kiek 
sumanumo, kiek kruopš
tumo, kiek meilės sudėta į 
Lietuvos kryžius.

Negi statysi, negi puoši 
nemylimą daiktą! Ne! 
Lietuvos kryžiai pagim
dyti mylinčios lietuviškos 
širdies.

Bet ar pastebėjai, kad 
tie mūsų kryžiai dažniau-
šiai pasvirę? Tartum ilgobuvo tiesi 
ilgo amžiaus senukai pa-;svvravo 
linkę! Ar nekrito akin, be-!^ nuoširdi 
žiūrint Lietuvos kryžių 
albumus, ar net meninin
kų pieštus jų paveikslus, 
kaip daugiui jų jau trūks
ta papuošalų? Kitam net 
pusė skersinio nulūžę? k ___
Kone visi jie tokie apsa- Ne^“^"ėjo
manoję, suskilę, o ne sykį 
ir patį Kristaus Kūną ma
tai tik viena ranka beka
bant. Ir gaunasi vaizdas, 
tartum Lietuvos laukams

muose, ima suprasti, jog 
tik kryžiaus ženklas yra 
tikrasis žmogaus laisvės, 
lygybės, brolybės ženklas.

Kai dabar mūsų tautai 
atrodo išmušusi sunaiki
nimo, ištirpimo, išsiblaš
kymo valanda, visiems ir 
kiekvienam taut i e č i u i

• v

Šventaisiai 1950 metais spauda “su širdgėla ir pa- 
Amerikos maldininkų ke- vydu” (pranešimų ir edi- 
lionei į Romą vadovaus toriai*} žodžiais) atžymėjo 
Bostono arkivyskupas Ri-naujo Latvijos pareigūno 
ehard J. Cushing, D. D.1 sutikimą sostinėje. 
Maldininkai išvyks iš 
Bostono rugpiūčio mėn., 
1950 metais vienu Ameri
kos laivu. Kelionė vyks 
Lisbona ir Napolis.

Ameriean Express - Ca- 
tholic Travel League at
lieka pasiruošimus apie 

>500 maldininkų.

Pakviestas erjamzatorius
LDS Centro Valdyba 

Dr. J. Leimoną pakvietė 
LDS organizatorium.

Mrė Kazys Vafrb rw- - - d a— t
iVųfSBVHei

Prancūzijos parlamentas 
KrisMrstė

»----~ Tautinis
ratifikavęs

. jos pančius.
- ' Ir ėmė užželti takeliai 
__ prie kryžių. Ir paliko jie 
_ į vieni, pamiršti, palikti vė

jams, lietums bei paukš- 
čiams lankyti. Lietuvis 
labiau pamilo žemę, ne 
dangų ir kryžius, ta dan
gaus rodyklė, sulinko, ap
samanojo, o ne vienas ir 
prie pilkosios žemelės pri
siglaudė, lyg tas vaikų 
apleistas senelis tėvas. 
Tegu sau trūnija, tegu gu
li, ta senų laikų liekana.

Kryžius moderniojo lie
tuvio širdies nebejaudino, 
nebežavėjo. Čia jau vieš
patavo nauja meilė: meilė 
pažangos, mokslo, meilė 
mašinos, gero bekono, pi
nigėlio. Nebe apie tolimą 
dangų, o apie laimingesnį 
gyvenimą visko perteku
sioje šviesioje Lietuvoje 
jis svajojo.

Tik kur ne kur beišdyg- 
davo naujas, tiesus, švie
sus kryžius, tartum pas
kutinėmis jėgomis kovo
damas už savo teisę Lie
tuvoje klestėti. Bet tos 
pirmykštės meilės jis Lie
tuvoje neberado.

Išeitų, kad pasvirusieji 
Lietuvos kryžiai yra pa- 
šlijusio, patrešusio tikėji
mo liudininkai: liudinin
kai gerokai ataušusios 
Kristaus, dangaus, dvasi
nių vertybių meilės.

Ar nebūdinga, kad ir 
mūsų išeivija, apsigyve
nusi tiek šiaurės, tiek Pie- 

Msgr. Gennaro Verolino, tų Amerikose, iki pat pa
buvęs Vatikano nunciatū- skutimų laikų nestatė lie- 
ros charge d’affaires Pra-Jtuviškų kryžių.
goję po to, kai komunistui Jie bėgo iš Lietuvos 
buvo Slovakijoje areštuo- j vargo, iš skurdo, iš prie- 
tas, grįžęs Romon ruošia spaudos į laisvę, į pato- 
Šv. Tėvui raportą. Msgr. gesnį gyvenimą, ir nebeli- 
V^rolino buvo vienas iš ko laiko nei noro galvoti 
komunistinės Čekų vy- apie kryžių, nebeliko mei- 
riausybės atakos taikinių 
pagriežtėjusioje kovoje 
tarp Pragos arkivyskupo 
Beran ir komunistino rė
žimo.

svetimosna žemėsna, vėl 
prislėgti vargo, bado, vėl 
netekę laisvės, dabar vėl 
pradėjo statyti kryžius. 
Nebepalinkusius, nebesu- 
tręšusius, o tiesius, tvir
tus, su visas lietuviškos 
širdies pagimdytais pa
gražinimais.

Atrodo, jog iš naujo at- reiktų kabintis į kryžių, į 
gimė lietuvyje kryžiaus tiesų, tvirtą, nepasvirusį 
meilė. Atrodo lietuvis ima kryžių — jis yra pergalės, 
pabusti, susivokti, jog gy- laimėjimo, prisikėlimo lai- 
venimo kelyje ir kovose das, jis lietuvių tautos ne- 
jis turi tik vieną ištikimą atskiriama pažiba, 
mylintį draugą — Kris- Bet tik stačias, tiesus, 
taus kryžių. Atrodo lietu- tvirtas, iš mylinčios ir ti- 
vis vėl ima suprasti, jog kinčios širdies išaugęs, o 
paguoda, suraminimas, ne pasviręs ,ne sutrūnijęs 
pastiprinimas yra kryžių- ir ne apsamanojęs kry- 
je, o ne gyvenimo patogu- žius.

gražus gyvenimas

lės kryžiui — jie bėgo ir 
nuo lietuviško kryžiaus!

Tiktai dabar, paskuti
nieji Lietuvos išeiviai, ka
ro sumišimų nublokšti

Islington, Mass. — Sek
madienį, liepos 31 d. mirė 
Kazys A. Vaišvila (Way- 
shville), gyv. 39 Strafford 
Rd. Pašarvotas savo na
muose. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Kons
tanciją (Giedr a i t y t ę) 
Vaišvilienę ir du sūnus.

Laidojamas trečiadienį, 
rugpiūčio 3 d., 8val. rytą 
iš namų, o 9 vai. rytą iš 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios, Nonvood, Mas- 
sachusetts, kur bus atna
šaujamos gedulo šv. Mi
šios.

A. a. Kazys Vaišvila bu
vo biznierius ir gražiai 
gyveno su savo šeima. Su
sirgus, jo biznio pareigas 
perėmė jo sūnus Kazys, 
Jr.

Paryžius 
parlamentas, 
Šiaurės Atlanto sutartį, 
išsiskirstė atostogoms. 
Susirinks spalių 18 d. š.m.

J. V. Km Viršinmlai 
Pasitarimuose Europoje

Pradžia 1-me puslapy j

— Laikraščius—lietuviams?... 
kva-kva, kva-kva! Nedavus 
pirma abėcėlės, pirma abėcėlės, 
stačiai — laikraščius?... kva- 
kva, kva-kva-kva!...

“Sočiai atsikvatojęs ir šo
nais iš priilsimo dubdamas, vir
to ant kanapos ir kitaip ėmė 
žiūrėti į piktai nustebusį mane. 
Dabar jo veidas persimainė į 
sentimentališką, beviltį pasi
gailėjimą, kaip gailimės pus
galvio, kurs, nieko neišmany
damas, gražiai kliedą.

“Mačiau veltui mėginsiąs įti
kinti ir pamokyti šį viršprotį 
netikėlį, kurio išmintis išmo
nės nepaveja”...

Taigi, vaizdžiai rašė žilagal
vis Vaižgantas, ar ne? Ar ne 
panašių reiškinių randasi ir 
nūdien tarp mūsų skeptikų? O 
gal?... gal tai ne skepticizmas?.. 
Gal tai paprasčiausias pavy
das: kodėl “jie”, o ne “mes” 
anketą sugalvojom ?...

t

ADF Seimas Prasidėjo 
Bostone

kų, kaip matematikos, 
kalbų, gamtos ar geogra
fijos. Gerai žinodamas ši* 
tuos dalykus ,atlieki savo 
pareigą, ir niekas daugiau 
iš tavęs nereikalauja. Bet 
su tikyba yra visai kitaip.

Aleksandras Didysis kal
bėjo kartą vienam bailiam 
kareiviui, kuris irgi vadi
nosi Aleksandras: “Drau
ge, pakeisk arba savo var
dą arba eilgimąsi!” Tą 
pat galima būtų pasakyti 
ir daugeliui jaunuolių, ku- Išmokti tikybos pamoką 
rie vadinasi krikščioni- reiškia dar nieko nepada- 
mis, bet kurių gyvenimas, ryti. Religiją reikia ne tik 
elgimasis ir lengvapėdiš-: mokėti, bet ir gyvenime 
kūmas krikščionio vardui įvykdyti. Ne gražūs žo- 
daro tik gėdą. idžiai, bet gražus gyveni-

Kam vertas tikėjimas,imas!
jei gyvenimas nėra pagal' Deja ,daugelis jaunuolių 
jį tvarkomas ? 
verta, jei kas nors ir labai!jų ir 
didžiuotųsi savo krikščio
niškumu, o savo galvoji
mu, savo žodžiais, dar
bais, visu savo gyvenimu 
meluotų tai pačiai Krikš
čionybei?

Jis kalbėtų daug gražių 
žodžių ,o negyventų gra
žaus gyvenimo. Bet kam 
verti tie gražūs žodžiai?

Šituo atžvilgiu krikščio
niškoji visuomenė yra 
daug nusikaltusi. Žino
mas indų rašytojas Ra- 
bindranath Tagere, apke
liavęs Europą, pasakė, 
kad pas juos žmonės esą 
dorovingesni. Ar gali būti 
dar didesnė negyvo mūsų 
tikėjimo kritika, kad 
stabmeldiškos tautos yra 
dorovingesnės, negu jau 
2000 metų priėmusieji 
Krikšči o n y b ę europie
čiai? O kur šitos blogybės 
priežastis? 
bėj? Ne, bet 
daugelis yra 
tik iš viršaus, tuo tarpu 
jų gyvenimas yra visiškai 
stabmeldiškas. Tik gražūs 
žodžiai! . •

Mokykloj jūs mokotės 
tikybos, kaip ir kitų daly-

Pirmadienį, rugpiūčio 1 
d., Hotel Statler, Boston, 
Mass., prasdėjo Massa- 
chusetts Valstijos Ameri
kos Darbo Federacijos 
63-čias seimas. Dalyvau
ja apie 800 atstovų.

Šiame seime bus renka
mas naujas Federacijos 
prezidentas, nes dabarti
nis eina Darbo ir Indus
trijos komisijonier i a u s 
pareigas.

Frankfurtas. — Jung. 
Valstybių karo viršinin
kai turės eilę slaptų pasi
tarimų su Atlanto Pakto 
valstybių kariniais virši
ninkais Vakarų Europos 
gynybos reikalais eventu
alios komunistų agresijos 
atveju.

Armijos, laivyno ir ori
nių pajėgų viršininkai 
gen. Omar Bradley, adm. 
Louis E. Denfeld ir gen. 
Hoyt S. Vandenberg jau 
pradėjo tuo reikalu pasi
kalbėjimus su Luksem- 
burgo ir Italijos vadais, o 
po to su atitinkamais vir
šininkais Vokietijoje. Sa
vaitės pabaigoje tarsis ir 
su kitais Atlanto pakto 
kraštų kariniais vadais 
Paryžiuje ir Londone.

pralai
mės lietuvy-

davei mums 
ir vėl atsiė-

Vandens Knlnle

Argi kam • to nesupranta. Dėl to tarp 
pasitaiko daugybė 

silpnavalių, turinčių tikė
jimo tik nuotrupas. Jie 
pamiršo iš tikybos pamo
kų semtis džiaugsmo ir 
pažadinti gaivų religinį 
gyvenimą.

Vardas Krikščionis yra 
surištas su rimtomis pa
reigomis. Jis įpareigoja 
mus antprigimtajam gy
venimui, kad mūsų siela 
siektų kilnesnių dalykų. 
“Būkite šventi, 
esu šventas” 
44) — skamba Viešpaties 
liepimas. “Būkite tobuli, 
kaip ir jūsų dangiškasis 
Tėvas tobulas” (Mat. 5, 
48) — sako Išganytojas.

Tad žiūrėk, mano mie
las, kad savo gyvenimu 
nekompromituotum Krik
ščionybės. Būk tiek gar
bingas, kad savo tikėji
mui nepadarytum gėdos.

Šiandie žmonės yra tiek 
paskendę kasdieniniuose 
rūpesčiuose, jog kam ki
tam neturi nė laiko.. Jie 
neturi laiko pagalvoti a- 
pie savo sielą. Vargšė jų 
siela yra lyg musė, prili
pusi .prie Jclijais aptepto 
popierio. Ją apraizgę tūk-

Eurora, Ark. — Liepos 
31 d. sudegė Wesley 
Brown, darbininkas lituo- 
tojas, šio miesto vandens 
kubile, kada užsidegė iš 
vidaus naujai išdažytas 
kubilas.

Manį* Latvijos PasMMt
rafcISKIRMS

k kusijos 9ues atvyri 
HliMIITIir TnUMMM 
Ti ar jaos išleis?

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pa
skelbė naujas imigrantų 
kvotas.

Pagal naują kvotą per 
metus iš Rusijos į Jung. 
Valstybes galės atvykti 
2,798 asmenys pastoviam 
apsigyvenimui. Tik ar Ru
sijos valdžia išleis juos?

Kiekvienas žmogus, va
žiuojantis į Ameriką, yra 
apklausinėjamas ar jis 
nepriklauso organizaci
joms, kurių veikla yra 
priešinga Amerikos demo
kratiniams principams. 
Rusai taip pat bus ap
klausinėjami. Taigi Rusi
jos šnipai negalės 
žiuoti.

Pagal naują kvotą 
talijos galės atvykti
meriką nuolatiniam apsi
gyvenimui 5,799; iš Grai
kijos — 310; iš Rumuni
jos — 291; iš naujų vals
tybių — Izraelio — 100; 
iš Hashemite Jordan 
100; iš Syrijos — 100, 
iš Labanon — 100.

Tačiau, kaip ten bebūtų, juk 
reikia gi mums susirūpinti lie
tuvybės gaivinimu ir reikia 
susirūpinti visiems — be skir
tumo: ar tai “jie”, ar tai
“mes”... Negi mes numosime 
ranka ir pasakysime, lyg tas 
daug kentėjęs Jobas, 
mėtų turtų (taip 
bes) adresu:
— Viešpatie, Tu 

lietuvybę. Tu ją 
mei”...

Tačiau, grįžkime ir dar mi
nutėlę prie Vaižganto užrašų. 
Tas vyras skeptikų balsą, kad 
leituviai negali sudaryti savos 
valstybės — laikė grynu prie
taru. Tuo reikalu Vaižgantas į 
savo užrašus įsirašė dar to
kias eilutes: “Gera būtų dau
gumą prietarų pereilioti. Šiam 
kartui paimkime savos valsty
bės sudarymą. Kad lietuviai, 
apskritai, negalėtų sudaryti 
saviškos valstybes, aš skaitau 
grynu prietaru...”

Kaip matome, lyg ir panašūs 
reikalai vyksta šiandien su lie
tuvybės gaivinimu. Tiesa, ten 
kalbama apie Lietuvos valsty
bės atstatymą,
amerikiečių lietuvių 
pasukimą 
Bet... ar tai 
tos pačios grandinės? Juk lie
tuvybė ir Lietuva — yra vie
nas ir tas pats. Nebus lietu
vių — nereiks ir Nepriklauso
mos Lietuvos. Tą labai gerai 
supranta ir mūsų Tėvynės o- 
kupantai — bolševikai, todėl 
jie sistematingai ir naikina 
mūsų tautą. Todėl mūsų parei
ga, prel. M. Krupavičiaus žo
džiais tariant, “Gaivinti lietu
vybę, kur tik galima”...

Gi tam darbui dirbti ir puo
selėti, pasakyčiau, reikalinga 
mums pasišventusių ir nepa
laužiamų darbininkų, kitaip 
sakant:
— Mums reikia daugiau Vaiž

gantų !... Pr. AL

o čia — apie 
jaunimo 

lietuvybės kelin. 
nesudaro vienos ir

įva-

iš I- 
į A-

nes ir aš 
(Kun. 11,

Krikščiony- 
tame, kad 
krikščionys

New York (LAIC) — 
Atsakydamas į ALT var
du pareikštus linkėjimus 
naujų pareigų proga, Lat
vijos Charge d’Affaires 
Washington, D. C. p. Ju- 
lijs Feldmans, liepos 5 d. 
per LAIC raštu pareiškė 
savo padėką. P. Feldmans 
toliau rašo:

“Man bus malonu palai
kyti su jumis ryšį, ir aš 
tikiuosi išlaikyti draugin
gus santykius, kokie buvo 
užmegsti tarp jūsų ir ve- 
lionies Dr. Bilmanio mūsų 
bendroje kovoje dėl lais- mojo susirinkimo, įvyku- 

ir nepriklausomybės!šio š. m. birželio 24 d., 
kraš- proga nuoširdžiai sveiki

na Jus, reiškia padėką už

ir

Amerikos Lietuviai 
rageimti įremti* 

niams įsikurti -r*

Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Fondo Centro 
Valdybai, Brooklyne.

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Drau
gija New Yorke, steigia-

vės
atsteigimo mūsų 
tams”.

Ta proga tenka pažymė- atliktą lietuvių tremtinių 
ti, kad Amerikos lenkų šelpimo bei imigracijoje 

{talkininkavimo <* 
stančiai žemiškų interesų; i pasižada Tamstų pastan- 
ją spaudžia žemyn aukso ’gas visokeriopai remti, 
sunkumas. Tuo tarpu Die
vas nori, kad ji turėtų ere
bo sparnus.

Zen. Jakaitis1

i talkininkavimo darbą ir

IJthuanian Engtaeers and
Architects Society

of New York.
Seka Valdybos parašai.

BALF-o Centras gavo 
laišką iš vieno tremtinio 
Edvardo Alkevičiaus, ap
sigyvenusio Detroite. 
Tarp kitų reikalų jis ra
šo:— Reikia labai džiaug
tis Amerikos lietuviais, y- 
patingai Detroito BALF-o 
skyriumi, kuris labai rū
pinasi atvykusiais ir pa
gelbėja surasti darbą. 
Tremtiniai už tai labai 
dėkingi. Amerikos lietu
viai yra grašis pavyzdys 
visiems lietuviams. Jie 
gyvendami čia po 40 me
tų ir daugiau nenutautėjo, 
neužmiršo savo kalbos, 
savųjų ir gimtojo krašto.

BALF-o Centras.



Antradienis, Rugpiūčio 2, 1949 DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER) ,

Published Semi-Weekly ezcept holiday weeks, arhen iasued vaetiy.

SAINT JOSEFH’* LITHUANIAN, R. C. ASSOCIATION OF LABOM
Enter«d aa aecond-claM matter Sept. 12. 1915 at th® poat affice at Boston, 

Maaa. ander the Act of Xacch 3, 1870.
Acceptance for malling at special rate of postage provided for ta Saction 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 191& 
BUBSCRIPTION KATES

Domestic yearly____________85.00
Domestic once per week yearly 83.00
Foreign yearly______________85-50
Foreign once per week yearly 83.50

Sv. Ignaco reikšmė iw laikams S"

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metanu-------------
Vieną kart savaitėje metama 
Užsieny metama 
Užsieny 1 kart

DARBININKAS
366 West Broadway, I

Telephone SOuth Boston 8-2680

masis jis gali aukščiau 
pakilti į dieviškojo gyve
nimo dausas. Štai, dėl ko

Liepos 31 d., šv. Ignaco tūkstančių jaunų žmonių,
Loyolos, Jėzuitų Ordeno 
Įsteigėjo šventės proga, 
pravartu mesti žvilgsnį į 

i to didelio šventojo reikš- 
Imę, kurią jis turi mūsų

85.00 laikams. Vienas Dievas kituose kraštuose, L„ ..... . _____ «____
visišku tikrumu,{valdančios klasės ar įndi-sukrikščioninti mokslą ir vairiausiomis

busimųjų valstybininkų, 
mokslininkų, menininkų ir 
kitų visuomenės veikėjų. 
Panašų vaidmenį auklėji-

Praeito šimtmečio pa- 
----------------------- ,------- baigoje sklido 
jėzuitai nuo pat pradžios kad Denver, Col. 
dėjo visas pastangas kar- j klimatas tikrai

metu ten randas ligonių iš 
Afrikos, Kinijos, Vengri
jos, Vokietijos, Prancū
zijos, Italijos, Lietuvos, 
Meksikos, Rusijos, Lenki
jos, Indijos, Norvegijos, 

priemonė-j Švedijos, Ukrainos ir Fili-

gandas, 
miesto 
išgydo

me Jėzuitai yra vaidinę ir^u 8U Bažnyčia sugrąžinti (džiovą, žmonės, patikėda- 
kur žm°nijai antrąjį sparną— mj tais gandais, plūdo į-

85so težino # — r.-------- ,------ v—, ------------— _ —
v-tij metams 83-50 kįek kuris šventasis, taip- ferencija ar antagonizmas meną^ visoje savo plotmė- mįs — pėsti, važiuoti ir .pinų salų. Imigrantai pa- 

I • - w * 1. A*. I «« • • a ®W ■* a Lri iru MA A M^^MA A « « • • A • * A * ----- ' A • • 1
į,_______ _______________o______________,________c____________ „„______________________________________________________ . . _________________

South Boston, Mass. kos po savo mirties būsi- mokyklų. Tik prisiminki- Minėti čia net vardus visų galima — iš
I gi ir šv. Ignacas, tūri įta- 'religijai neišmesdavo ju iš J®; _ V v. nelmanoma su" kokiomis tik tada buvo prastai apsigyvena skur- 
__ r________________ ___ r__________________—y - a. J--~ __ vįgUr | desnėse vietose, kur džio- 
miems laikams tiesioginiu me Lietuvą 17-me ar 18- ^U» kurie šioje srityje pa- miestą. Užplūdo to miesto vai plėstis yra patogesnė 

» maldomis irme šimtmetyje, kada pa- sižymėjo. Užtenka pami- gatves, ir dauguma jų . dirva. Todėl ir nuošimtis 
kuris šešio- gatvėse mirė, nes nebuvo pirmosios kartos svetim- 

? gniįų džiovininkų yra toks
aukštas.

Ši ligoninė yra skaito
ma svarbiausiu džiovinin- 

jkų centru, kur vyksta 
'džiovos tyrinėjimas ir gy
dymas. Veteranų adminis- 

l savo 
nę, kuri galėtų pagelbėti specialistus lavintis ir su- 
ir neturtingiausiam ligo
niui. Per penkiasdešimt 
metų ligoninė prisilaiko 
šio savo principo, kuris 
užrašytas ant jos pastato: 
“Kas gali užsimokėti — nimui savo 
nepriimtinas: priimtinas, čia atvyksta gydytojai iš 
kuris negali užsimokėti”. Kinijos, Indijos, Pakista- 
Per paminėtą laiką čia 
buvo teikta sergantie
siems daugiau, negu 3,- 
000,000 neapmokamų pa
tarnavimo dienų ir gydy
ta daugiau, negu 40,000 
žmonių — gydyta nemo
kamai.

Nors tenai nevedamas 
pagal tautybes sužymėji- 
mas ,bet vistiek svetimos 
kilmės ligonių nuošimtis 
yra aukštas. Dabartiniu

būdu, savo i____________________ ________ r_
savo nuopelnais, savo pra- tys karščiausi protestan- > Suarez, 1 
šymais prie Aukščiausįojo tizmo šalininkai siųsdavo liktajam šimtmečiui ir 

i sosto. Bet mes nesunkiai savo vaikus į Jėzuitų mo- moderniems laikams turi 
{galime stebėti įtaką, ku- kyklas dėl tų mokyklų nemažiau reikšmes negu 
!rią šiandien daro pašau-aukšto mokslinio lygio. ,šv. Tomas Akvinietis_. 
jliui šv. Ignaco dvasia peri Bet neužtenka jaunimą'...®^ ne vien tik Akėjimo 

Bardeno Bilius sujaudino Amerikos visuomenę jo įkurtąjį Jėzuitų Orde- tik gerai auklėti mokyk- “‘^įkymM yra J^uitų 
iki tokio laipsnio, kad iškilo vieša polemika tarp Kar- ną. Per tą ordeną šv. Ig- los ribose. Pagal šv. Igna-;°* ,uždaYinys; Didžiu 
dinolo Spellmano ir ponios Rooseveltienės. Dalykas nacas tebėra* gyvas ir|co dvasią jėzuitai ir aplei- .. ldegl??l“ nesa tl." 
toks, kad tas Bilius siekia atskirti parapijinių mokyk- šiandien ir tebevaro tą pa- dusiems mokyklą stengia- zl°_url. 1 pagonių
lų vaikus nuo Federalinės pašalpos, skiriamos vien čią išganingą veiklą ir te-si kiek galima padėti. už-!kra® . *. .Jezd7ų Or<*enas 
trirkon-iii vraiVamc T>o2iain«> \rva a+araiti • o/io coua pasaulį at- tenka prisiminti kokius' misijų ordenas. Misi-

- kurią stebuklus daro Barcelonos 
vyrų sodali-

Kardinolas ir buvusi 
prezidentienė

kur juos mieste priglaus
ti.

Denver miesto gyvento
jai, sujaudinti šių “bal
tojo maro” aukų likimu, 
nutarė jiems padėti. Su
galvojo planą, ir 1899 m. ...................... _
įsteigė džiovininkų ligoni-: tracija į čia siunčia 
____ 1___________i —_____ILZa: ‘ nnanioliofiio

viešųjų mokyklų vaikams. Pašalpa yra stambi: 300 betęsia savo, 
milijonų dol. Nuo to gausiai apkrauto stalo nė trupi-,perkančią misiją, 
nių nenorima duot katalikiškų mokyklų vaikams —jis pradėjo tada, kai jis (Ispanijoje) vyrų sodali- 

pripildytoje cija, kad suprastume ge-

sipažinti su paskučiausio
mis džiovos kontroliavimo 
priemo nėmis. W o r 1 d 
Health organizacija pa
naudoja šią ligoninę lavi- 

specialistų. Į

bančių kaip bet kuris ki
tas ordenas. Taip pav.

S,yčio> raT’sutvark^^^dahc! ^irba . virš .
' - jos reiktaTmūsu dienų

aktuallesiems klausi- JToJt- -
mams. Rekolekcijos, ypač 
uždaros, yra kita galinga 
priemonė išlaikyti religi
nio auklėjimo laimėjimus 
ir padėti žmonėms daryti 
dvasinę pažangą. Nema
žiau svarbi priemonė tam 
tikslui yra gera spauda. 
Štai, dėl ko įvairiuose 

Keno rankose kraštuose jėzuitai turi įsi- 
šiandien jaunimas, to ran- steigę net specialius na- 
kose rytoj bus valstybė, mus išimtinai spaudos 

^Bažnyčia, meno ir mokslo darbui: knygų rašymas ir
J Į pasaulis. Šv. Ignacas ge- laikraščių redagavimas y- 
jjtrai suprato šią svarbią ra jų vienintelis užsiėmi-

nė transportacijos į mokyklą, nė mokslo vadovėlių, mėnesienos 
nė kokio menko užkandžio. Katalikai tėvai, visuome- Monserrato 
nes vadai ir dvasiški ja skaudžiai atjautė tokią Kon-{ pakeitė savo riterio kardą 
gresmono Bardeno kietaširdystę, su kuria jis sten-!prie Marijos altoriaus į 
giasi įgyvendinti tokį nedemokratinį įstatymą. Pasi-! dvasinį Dievo karalystės 
pylė protestai. Šimtai tūkstančių laiškų nusiųsta į 
Kongresą, kad tą bilių palaidotų. Žinoma, ir spaudo
je tas dalykas gyvai gvildenamas.

kalaviją.
Todėl susipažinti su Jė

zuitų Ordeno darbu yra
Kardinolas Spellman remiasi tuo pagrindu, kad SU???azin^- J?\oSLjfnaC°

visi Amerikos vaikai turi būt lygiai traktuojami. “Per 
du baisingu karu mūsų sūnūs stovėjo nuolatiniam 
mirties pavojuj ir daugelis jų liko sužaloti ir nukauti. 
Tą didžiausią auką jie padarė, kad mums čia būtų ir 
laisva, ir ramu, ir sotu. Ar tie pasišventėliai kada pa
galvojo, kad jų vaikai — daugumoje našlaičiais pali
kę — bus skirstomi į privilegijuotų ir neprivilegijuo
tų grupes? Katalikai, žinoma, neprivilegijuoti, nes tai} 
daugumoj paprastų darbininkų vaikai, kurių tėvai 
pasirūpino įsteigti katalikiškas mokyklas, idant jų' 
sūneliai ir dukrelės greta mokslo ir tikėjimą išlaiky
tų. Ta pasišventusi darbininkija neša dvigubą naštą: 
ir savo parapijų mokyklas išlaiko, ir viešo jom mokyk
lom mokesčius sumoka. Jie sutaupina valdžiai šimtus 
milijonų dolerių. Gi vietoj dėkingumo, tarsi kokius 
antraeilius piliečius, su panieka nustumiama į kam
pą. Aptaksavimas be reprezentacijos. Juk dėl tos 
skriaudos kaip tik ir kilo revoliucinis prieš Angliją 
karas”.

Tad Kardinolas Spellman atsišaukia į. amerikie
čių širdį ir į jų teisingumo bei padorumo pojūtį. Jo 
oponentai, su Rooseveltiene prieky, remiasi šaltu ofi- 
cijaliu argumentu, būtent, kad Amerikoj nuo pat pra
džių bažnyčia nuo valstybės yra atpalaidota, ir tos 
tradicijos reikia laikytis. Mizemas pasiteisinimas ir 
visai čia netinka. Nuo valstybės atskirta bažnyčia nė- 
kiek nesiskundžia ir puikiai gyvuoja. Kaip tik dėlto 
protestantų sluoksniuose kilo pavydas, kurs yra pa
čia svarbiausia priežastis katalikų mokykloms nepa
lankumo, kurį mėginama -užmaskuoti “senąją tradi
cija” — atskyrimu bažnyčios nuo valstybės. Ir ponia 
Rooseveltiene pilnai palaiko protestantų nuomonę ir 
jų pavydo padiktuotus sumetimus. Kardinolas viešai 
jos sumetimus atskleidė ir prisegė jai antikatalikys- 
tės priekaištą. “Jūsų antikatalikybės rekordus visi 
gali matyti. Tuos rekordus parašėte ant istorijos la-

reikšme mūsų laikams. — 
Tarp Jėzuitų Ordeno dar
bų pirmoje vietoje savo 
svarba yra jaunimo auk
lėjimas.

tiesą. štai, dėl ko tokiuose mas. Užtenka paminėti 
kraštuose kaip Jungtinės pasaulinio mąsto žurna- 
Valstybės, kur auklėjimo'lūs: “Stimmen der Zeit”,
srityje viešpatauja demo
kratinė laisvė, virt devy
niasdešimt procentų jėzui
tų dirba jaunimo auklėji
mo darbą. Neskaitant ke
liasdešimt aukštesniųjų ir 
vidurinių mokyklų, apie 
dvidešimt universitetų ir 
kolegijų, jėzuitų vedamų, 
teikia ne tik mokslo ži
nias, bet ir formuoja cha
rakterį ir asmenybę Šimtų

leidžiamą Vokietijos, “Les 
Etudes”, — Prancūzijos, 
“Civilta Cattolica”, — Ita
lijos, “America”, — Ame
rikos jėzuitų. “Viskas yra 
tam, kad žmogui padėtų 
eiti prie paskutiniojo tiks
lo, kuriam jis yra sukur
tas”. Šis principas buvo 
šv. Ignaco gyvenimo šiau
rės žvaigždė. Mokslas ir 
menas nėra priešingi tikė-

, Pili- 
pinų salose virš 300, Ja- : 
vos saloje netoli 200, Af- : 
rikoje apie 600. Jėzuitų y- . 
ra Alaskoje, Ramiojo van- i 
deny no salose, Jamaicos 
saloje, tarp įvairių Šiau
rės ir Pietų Amerikos in- 
dijonų. Visur jie turi tą 
patį tikslą: vesti žmones 

i pas Dievą ir kurti švieses
nę jo ateitį. Tam tikslui 
jie naudoja įvairiausias 
priemones. Pėsti, su dvi
račiu ar motociklu, raiti 
ar automobiliu, motorinės 
valtys ir net lėktuvai pa
deda nugalėti gamtos sun
kenybes, sielų beieškant.

Misijų kraštuose atsive
ria prieš mus tas pats 
vaizdas. Mokyklos, uni
versitetai, ligoninės, prie-

no, Filipinų ir Korėjos su
sipažinti su vėliausiomis 
džiovos gydymo priemo
nėmis. Stipendijos ati
traukia gydytojus ir iš ki
tų kraštų.

Neseniai ligoninės gy
dytojai išrado naują bū
dą, kaip sustabdyti šią li
gą be operacijos.

Praeitais metais vy
riausias Vaikų Ligoninės 
gydytojas prancūzų zono
je Berlyne prašė išgelbėti 
10 vokiečių vaikų nuo 
džiovos “meningitis”. Li-

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Mano buvęs mokytojas

Atsimenu, kaip šiandien: Manifesto tele
gramą gatvėse vaikai pardavinėdami, šaukė: 

— Keturios laisvės, — trys kapeikos (Ce- 
tyre svbbody — try kopejki)!

Žmonės graibstė lapelius, bet kartu juo
kėsi, kad tos caro valdžios pasiūlytos laisvės 
taip pigios...

Milijonas egzempliorių plito visame kraš
te Kautskio, Bebelio, Kropotkino, Prudono, 
Engelso, Markso ir kitų socialistų parašytos 
brošiūros. Į evoliucijos teoriją žiūrėta, kaip 
į naujųjų laikų dievą. Žmogus esąs tobulesnė 
beždžionė, o religija — prietarai. Universite
tų studentai, užsiauginę ilgus plaukus, nu
duodami rimtą miną ir susikaupimą, vaiz
davosi naujosios gadynės apaštalais: palikę 
mokslo įstaigų auditorijas, vietoj ruoštis sa
vo profesijai ar mokytis, išsisklaidė po visą 
platųjį imperijos kraštą skelbti ateizmo ir 
komunizmo evangeliją.

Vidurinių mokyklų jaunimas buvo orga
nizuojamas į slaptus konspiratyvinius būre
lius susipažinti su marksizmo ir nihilizmo 
dvasia ir skiepyti ją kitiems. Srovė buvo 
tokia plati ir galinga, kad priešingai manyti

pų. Jų negalima atšaukti. Tai diskriminacijos doku
mentai, neverti Amerikos motinos”.

Rooseveltiene mėgino į tai atsakyti. Antikatali
kybės priekaištui “sumušti” ji priveda faktą, kad rė
musi vieno kataliko kandidatūrą į kažkokią valdžios 
tarnybą. Gi nuosprendį apie jos, kaip Amerikos moti
nos vertingumą paliekanti Dievo valiai.

Verčiau būtų pasakius: neribotam Dievo gailes
tingumui. Tačiau ir tam pelnyti prireiktų poniai ilgos 
ir sunkios atgailos — ir greito pasukimo į šviesą ir 
tiesa. K.

ir elgtis buvo labai sunku, beveik neįmano- 
cionieriaus vardas. Bute, kur gyvenau, vie- 
ma, jeigu nenorėta įsigyti atsilikėlio, reak- 
name iš erdvesniųjų kambarių, užsidarius 
langines, vakarais dažnai vykdavo mokinių 
susirinkimai, kuriuose kokia nors revoliuci
nio judėjimo “įžymybė” aiškindavo po kele
tą valandų komunizmo teorijas.

Kartą, po lotynų k. pamokos, kapelionas 
šaulys, norėdamas atsilankyti į bendrabutį, 
kur gyvenau, mane palydint, tyliai tarė:

— Nesusidėk su jais, vaikeli. Juo toliau 
nuo jų, tuo jums bus sveikiau... Nesigailėsi 
mano patarimų paklausęs.

Kad išlikau neįtrauktas į nihilizmo sūku
rį ir nenuėjau klaidingais keliais, kaip tas 
įvyko su daugeliu ano laikotarpio lietuvių, 
kurie mokėsi rusų mokyklose, tai ir šiandien 
esu dėkingas savo gerajam mokytojui už 
sveikas direktyvas.

Kapelionų pareigos tada buvo labai sun
kios. Tik jų pastangų dėka Lietuvos šviesuo
menės didelė dalis nesugniužo: ji garbingai 
išsaugojo savo krikščioniškas tradicijas, pa
silikdama kartu su liaudimi ištikima savo 
Tėvynės idealams.

Po daugelio metų nuostabiu būdu tas bu
vęs kun. Šaulio mokinukas, gimęs ir augęs 
Lietuvos rytuose, atsidūrė jo gimtojoj para
pijoj, Švėkšnoje, arti Baltijos jūros krantų. 
Vargiai anuomet buvo galima net ir nujaus
ti, kad čia kada nors įsikurs gimnazija ir 
kad man teks joje dirbti tą patį darbą, kurį

Tarp Pekino misijonierių 
paplitęs anekdotas geriau-, užmovus mcuiugius . il
siai parodo jėzuitų darbo goninė pasiuntė reikalin- 
metodus. 17-me ir 18-me'gą “streptomycin” 
šimtmetyje Kinijoje as- vaikučiams išgydyti. Tai 
tronomija buvo pats svar- reiškia tos ligoninės dva- 
biausias mokslas. Tuo lai- šią, kaipo humaniškumo 
ku visa eilė jėzuitų vado-

I šiems

iiguinuca, pnc-,Ku visa eue jėzuitų vaao- 
glaudos ir amatų mokyk-Į vavo Kinijos imperato-
los, viskas didesnei Dievo 
garbei ir sielų išganymui. 
Spaustuvės, radio stotys, 
astronomijos ir taifūno 
observatorijos padeda 
rasti žmonėms tikrąjį ti
kėjimą.

Misijų darbas reikalau
ja daug aukų ir prisitai
kymo. Misijonierius ne 
vien tik turi išsižadėti ir 
apleisti savo gimtąjį kraš
tą, jis turi tapti tos tautos 
nariu, turi įsigyti jos gal
voseną. Jėzuitai tam daly
ke daug nuveikė. 17-me 
šimtmetyje Japonijoje jie 
net vartojo geltonus da
žus veido spalvai pakeisti.

pasireiškimą.
Šios ligoninės auksinio 

jubliejaus proga ameri
kiečiai, kaip Eleonora 
Roosevelt, D. Eisenho- 
wer ir generolas Marshall 
ir visa eilė kitų įvairių 
tikybų visuomenės veikė- ' 
jų ne tik gyrė šios ligoni
nės darbą, bet ir aktyviai 
prisidėjo prie aukų rinki
mo, kad ligoninės darbas 
ir tyrinėjimai galėtų būti " 
tęsiami toliau. Jie supran- ;

riaus dvaro observatori
jai. Mūsų laikais daugiau 
dėmesio kreipiama į tau
tinę praeitį ir į biologiją. 
Jėzuitai daro iškasinėji- 
mus ir tyrinėjimus, taip 
kad Pekino misijonieriai 
erzindami sako, jėzuitai iš 
dangaus nukrito žemėn: 
pirma tyrė žvaigždes, o 
dabar rausiasi po žeme.

Taip visur matytis tas 
pats tikslas ir toji pati ta, kaip ir visi, kurie yra ' 
dvasia, išėjusi iš vieno susipažinę su šios ligoni- 
šventojo, Dievo malonės nės darbais, kad jos dar- 
uždegtos krūtinės, šv. Ig-,bas ne tik naudingas, bet 
nacas ir šiandien gyvena ir puikiai vykdo Amerikos 
ir veikia pasaulyje. | humanitarines tradicijas.

St. Rūkas, S. J. C. C.

• t

jis anais neramiais laikais dirbo Panevėžyje.
Rodos, taip pat būtų buvę sunku įsivaiz

duoti, kad Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo signataru, didžiajam mūsų tautos 
veikėjui, jau išgyvenus tiek daug audrų, vėl 
reikės daug kentėti, vėl daug nemalonumų 
patirti. Šiuo kart II Didž. Karo metu, prie
šams negailestingai teriojant Lietuvos kraš
tą, žudant jos žmones, naikinant visą jų su
kurtą brangiausi !obį — pačią kultūrą, nie
ko kita neliko, bent savo gyvybę gelbėti — 
bėgti mūsų miestams ir kaimams degant, 
per bombų krušos lietų slinkti iš Kauno to
liau į Vakarus. Pasiekęs Švėkšną 1944 m. 
liepos mėnesį, Prel. Šaulys maloniai sutiko 
kuriam laikui apsistoti savo buvusiojo mo
kinio namų pastogėj... O vėliau, kartu su juo 
ir būreliu kitų asmenų turėjau laimės vykti 
toliau, kur akys neša, į svetimą, nesvetingą 
šalį, bet vis dėlto į tą pačią pusę, į kurią bė
go šimtai tūkstančių mūsų brolių ir sesių... į 
Vakarus. Odisiejinių nuotykių lydimi, kaip 
išvargę šios nelaimingos žemės piligrimai, 
su išsaugoto turto likučiais menkuose laga
minėliuose, apokalipsiniam pragarui liepsno
jant, mes pasiekėme, kaip atrodė, saugesnių 
vietų. Tik man, šio rašto autoriui, kiek blo
giau nutiko: Čekoslovakijoje buvau areštuo
tas nacių gestapo agentų, įmestas į kalėji
mą, o iš čia — ginkluotos milicijos buvau 
nugrūstas į Lanzendorfo koncentracijos sto
vyklą Austrijoje sunkiems darbams, kaip 
kalinys Nr. 10,153!

Viršui paminėtos aplinkybės mane įgali
no arčiau pažinti šviesųjį Sukaktuvininką. 
Sprendimas apie Jo asmenybę vien tik iš 
darbų nebūtų pilnas, neturėjus su Juo glau
desnio kontakto ir negavus progų patirti Jo 
vidaus pasaulio.

Gražiosios Žemaitijos sūnus
Prel. Šaulys — kūnu ir siela — tikras že

maitis. Žemaitija yra davusi Lietuvai daug 
žymių asmenybių. Jų tarpe nemirtingasis . 
mūsų tautos atgimimo dainius Maironis - 
Mačiulis (gimės Šiluvos parapijoje 1862 m. 
sp. 21 d., miręs Kaune 1932 m. biri. 28 d.) 
taip pat buvo žemaitis. Šio didžiojo poeto 
širdis bei vaizduotė, augusi ir brendusi Že
maitijoje, žavėjosi nepaprastu jos gamtos 
įvairumu, jos spalvų skaistumu ir harmo
ningumu. Romantiška aplinka, žmonių bū
das, jų kovų ir gyvenimo istorija galingai 
veikė į poeto kūrybinį potencialą — Mairo
nis tapo visos lietuvių tautos orakulu, vieny- * 
jančia grandimi, jos svajonių ir lūkesčių bei 
prisikėlimo pranašu. Ir tokiu jis visada pa
siliks. Būsimos kartos seks jį, ir dainuos:«

Graži tu mano brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei...

(Bus daugiau).
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REZOLIUCIJOS
įvykusio birželio 26 ir 27 dd. š. m. Šv. Pranciš

kaus lietuvių parapijoj, Lawrence, Mass.

R.

vos nepriklausomybė būtų grei- 
įčiausiu laiku atstatyta ir ten 
' vedamas žiaurus lietuvių tautos 

K. kankinimas ir naikinimas

Jo Šventenybei
Šv. Tėvui Pijui XII.

Jūsų Šventenybe,
Amerikos Lietuvių

Švento Juozapo Darbininkų Są- stabdytas, 
jungos atstovai, š. m. birželio * _________
26 - 27 d.d. susirinkę į savo Jung jautų Organizacijos 
metinį seimą, Šv. Pranciškaus Generaliniam Sekretoriui 
parapijos svetainėje. 94 Brad- Trygve Lie 
ford St.. Lawrence. Mass.. nu
žemintai reikšdami savo sūniš
ko paklusnumo ir meilės jaus- atstovai š m 
mus. prašo Jūsų Šventenybės 
palaiminimo šiai darbininkų są
jungai ir žiauriai kenčiančiai ir 
dėl savo laisvės kovojančiai vi
sai lietuvių katalikiškai tautai.
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Ponui Harry S. Trumanui 
Jungtinių Valstybių Prezidentui 

Jungt. Amerikos Valstybių 
Lietuvių R. K. Švento Juozapo 
Darbininkų Sąjungos atstovai, 
š. m. birželio 26-27 d.d. susirin
kę į savo metinį seimą Šv. 
Pranciškaus parap. 
94 Bradford St..

svetainėje, 
Lawrence, 

Mass.. sveikina Jūsų Ekscelen
ciją ir linki geriausios kloties, 
kaip asmeniškame gyvenime, 
taip ir didžiai atsakingame val
stybės vairavimo darbe.

Šia proga mes. lietuvių kil
mės J.A.V. piliečiai, susirinku
sieji į šį seimą, laisvai gyven
dami šiame krašte. nuolat 
skaudžiai prisimename Sovietų 
Sąjungos okupuotą nepriklau
somą Lietuvos respubliką ir 
žiauriu teroru nekaltų šio kraš-j 
to gyventojų naikinimą.

Mes prašome Jūsų Ekscelen-į 
cijos intervencijos, kad Lietu-

Amerikos Lietuvių R. K. Šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjungos 

. birželio 26-27 
i 

d.d. susirinkę į savo metinį, 
seimą. Šv. Pranciškaus parap. 
patalpose. 94 Bradford St..
Lawrence, Mass., protestuoja jovauja ponia Ona Ivaškienė (sėdi iš kairės pirmoji) ir ji su šia*’ grupe išpildys 
prws vietų šaunią šokių programą. Iš South Bostono busai išeis 7:45 vai. rytą ir visi, kurie
tevoSOrXspubiikosUSu^ciją ir'žadate važiuoti kviečiami nesivėlinti, o ypač tikietus įsigyti iš anksto. Juos $a- 
žiaunu teroru šio krašto gy- lima gauti “Darbininke”, pas Ivašką ir panelę A. Majauskaitę. Tikietas $3.25 į 
ventojų naikinimą abi puses. Tai puiki proga pamatyti gražųjį atostogų kraštą ir Tėvų Pranciško-

Mes prašome Pono Generali- nų Kennebunk Port vienuolyną, kur įvyks Lietuvių Diena ir piknikas. Ten gali
nio Sekretoriaus panaudoti sa- ma bus patirti kaip puikiai bujoja Kretingos atžala... Tad visi važiuokime dai- 
vo galią ir padaryti atitinkamų nuodami. Ten patirsime ir gamtos gražumą ir T.T. Pranciškonų nuoširdumą, 
žygių, kad būtų Lietuvos nepri- - —
klausomybė atstatyta ir nekal- j Juozapo Darbininkų Sąjungos 
tų gyventojų kankinimas ir atstovai, š. m. birželio 26-27 
naikinimas sustabdytas. fd-d- susirinkę į savo metinį sei-

_________ mą, Šv. Pranciškaus parap. 
svetainėje, 94 Bradford St., 
Lawrence, Mass., sveikina Vy
riausiąjį Išlaisvinimo Komite
tą ir linki jam sėkmingai vado
vauti Lietuvos išlaisvinimo dar
bui. Kartu pareiškiame, kad 
mes visomis savo jėgomis rem-

Linksmutė So. Bostono Tautinių šokių grupė, kuri pasiruošus vykti į Lietu- Kotryną Grigaitytę 
vių Dieną, Kennebunk Port, Maine, rugpiūčio (Aug.) 14, 1949 m. Šiai grupei va-

Šalti ir šalti Dušai Prie Weserio

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui 
Richard J. Cushing

Amerikos Lietuvių R. K. Šv. 
į Juozapo Darbininkų Sąjungos 
[atstovai, š. m. birželio 26-27 
ld.d. susirinkę į savo metinį sei
mą. šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėje. 94 Bradford St., 
Lawrence, Mass., nuoširdžiai 
dėkoja Jūsų Ekscelencijai už 
sveikinimus, laiminimus ir Mal
das ir taip pat už nuolat teikia
mą globą ir pagelbą, prašyda
mi priimti mūsų gilios pagar
bos. paklusnumo ir meilės pa
reiškimą.

V1.I.K. Pirmininkui
Prel. M. Krupavičiui.

Amerikos Lietuvių R. K Šv.

Iš emigrantu pabaisos Grohne

JAV veda per Grohno pereina
mąją stovyklą. Šiam kaimui tą 
garbę suteikė puikios kareivi- 

^ nės ir patogi padėtis tarp Bre- 
- - n" meno ir Bremenhafeno. Į Bre-

sime Jūsų pastangas išlaisvinti1 men . Vegesack gel. stotį kas- 
pavergtą ir kenčiančią mūsų ateina nauji emigrantų 
Tėvynę.

Fellbach (Stuttgart), Vokie- anksčau atsisveikinome buv. J. 
tija. — Visą laiką Fellbacho E. Vysk. Paltaroko ilgametį 
stovykloje tremties d jonas var- kanclerį, teol. lic. kun. Joną 
igo apie 600 lietuvių tremtinių. Gasiūną ir visuomenininką Dr. 
Dabar čia mūsų tautiečių už-.G. Valančių.
tinkame žymiai mažiau, vos, Stuttgarto srityje gyvenan- 
400, nes išvažiavusiųjų eiles'tieji emigrantai surenkami į 
daugiausia latviai užpildo. Di- j Ludwigsburgo pereinamąją sto- 
desnė dauguma mūsų žmonių vykią ir iš čia vyksta j Breme- 
važiuoja į JAV. Nemažas skai-ną. Įdomu, kad šiame Ludwigs- 
čius jų išvyko į Australiją. Įburgo pereinamos stovyklos 

Dar niekada tiek daug lietu- transporte į Ameriką pirmą 
vių iš Fellbacho stovyklos A- kartą didžiausią procentą su- 
merikon neišvyko, kaip šį kar- darė lietuviai: iš 415 emigran
tą — birželio mėn. 1 dieną. Iš tų tą dieną buvo virš 100 lietu- 
karto 49 lietuviai baigė trem- vių. Tačiau laimingųjų trauki- 
ties dienas. Jų tarpe užtinkame nys ne su visais keleiviais pa
žinomą poetę, noveūstę, ražy- judėjo į Bremeną: trys (ne lie
toj* ir muziko Kavecko o- tuviai!) iš minėto transporto 
perai “Nijolė” libreto autorę buvo pagrąžinti atgal į tremtį...

i - Gradu- Po šio nemalonaus įvykio gar- 
šienę. Palinkėjome laimingos! vėžys keletą kartų ryžtingai 
kelionės nusipelniusiam stovy- atsiduso, ir ištisa virtinė mo
kios gydytojui Dr. VI. Rama- j šuojančių rankų, tarsi įvairia- 
nauskui, buv. Palangos bur- spalvė juosta, palengva slinko 
mistrui Jurevičiui ir visiems iš stoties, tolo nuo išlydinčios 
kitiems išvykstantiems. Kiek I minios. Vyt. Žarėnas.

Lįetuvs Generalinio Konsulato New

Visi DP emigrantų keliai į|išsodino iš laivo! Prieš jį yra

transportai iš Austrijos ir Vo
kietijos pereinamųjų stovyklų.

Kai tu, mielas nužmogintasis

skundas, nes Muenchene prie 
didžiojo bagažo dėl tvarkos 
jis vienos tautybės emigrantui 
padarė pastabą. Jo ir kitas by
las seka čia ilgiau užtrukęs 
BALFo atstovas p. Valaitis, 
nors jo nuolatinė buveinė yra 
Frankfurte.

Padėkime PTytefe 
a TĖVO KAZIMIERO

N. C. W. C.
Amerikos Lietuvių R. K Šv.

Juozapo Darbininkų Sąjungos ^P, gauni vizą ir sėdi į gana 
atstovai, š. m. 1
d.d. susirinkę į savo —- - -— • - — —— —-i . . . .. . . . , .Mimą, Sv. Pnmemkąus pamp‘!« 150 ta._ne.mmyk. W pnS"’“1“ P11“ UŽDyČ“

svetainėje, 
Lavrence, 
kaip daug 
kenčiančiai 
vių tautai, 
aplinkybių

- J

LĖcturių čia nuolat yra keli 
“Super greitąjį" girdi lietu-

m.,i„i'kiiu. kuris sustoju tik kas 100 Wbant
u__ _______ -• __--.j prisirenka pilna erdvi bažnyčia

^^B^ord^SL 1'^ ^oguM Ukai. Sar'ta'tik^tuvi^ veid'*‘ Energinga. 
Mass., žinodami,'dalį emigranto vargų nugalė-V-

N.C.W.C. padedami ir vieton DP gyvojo trans-hetuvia: kunigą: 
ir naikinamaMietu-1 Porto numeriu tapai. Tiesa, to- i tikintuosius jautriais
ypač žiaurių karo «au nevargina tave bagažas, ^,ev° ir Tėvynėj žodžiais. Is 
išblaškytiems lietu- S411 ramiai 

viams tremtiniams, reiškia sa- Vokietija, 
vo giliausią padėką ir linki 
gausių Dievo malonių dirban
tiems asmenims ir visai N. C.
W. C. veiklai.

lietuviai kunigai

Neabejojame, kad Tamsta ir dau
gelis iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kadmisrą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gfių ir ntišdfldomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — "Atlaidą 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net jšįraiFiiihtf

Tėvas Kastnrieras Kapudaaa aaM 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kauna, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį. Tėvui Kaziinierui pri
siminti, "Darbininkas” pasiryžo iškiš
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji 
yra spaudoje ir netrukus pasiro^ra. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiamo pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant B 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintiną do> 
varną.

Pasitikime, Jcad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę B- 
leisti, kari a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas įimtas metą tveriąs pa

minklas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa
jėgs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 eoHai 
ilgio. 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštai* 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems "Atlaidą MttaT, atiduosime pigiai 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios nAldaknygės Rėmėju-Leidiju. 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Karimiero gta 
veikslą atvirutės didumo. j

Kreiptis adresu .— 1
DARBININKAS J

366 West Broadn av South Boatoa TT, Ma* J
_  _  — _ _ _ _ _  _ _ __ _ _ —-it 
“Darbininko” Administracijai:—

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spauadtatf 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiem Kapucino įmygę 
Atlaidą šaltinis, man atsiųsti.

Vardas
Adresas

X. 4

Amerikos Lietuvių R. K. Šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjungos 
Seimo, įvykusio š. m. birželio 
26-27 d.d. Lavvrence, Mass., at
stovai, turėdami galvoje nepa
prastai sunkią žmonijos, ypa
tingai lietuvių tautos, padėtį, 
kviečia visus savo skyrius taip 
tvarkyti savo veiklą, kad iš
šaukus naujo krikščioniško ir 
lietuviško atgimimo sąjūdį ir 
tuo būdu prisidėjus prie žmoni
jos moralinio lygio pakėlimo ir; 
lietuvių tautos gyvybės išlaiky
mo.

Dievo ir Tėvynės žodžiais. Iš 
baigti atsivožėti kape110”0 knygyno galima ap- 

nesirūpinti kurioj' 8irūPinti lietuviškom malda-
stoty išlipti, gali susirietęs’knygėm ir kitomis knygomis, 
snausti, nes tave nevargina i Turtingesnieji jam palieka Ii-
vokiečių konduktorių “Fahr-ikusias DM’ S kunii Jis 8UŠe1' 
karten, bitte!”, kadangi tavePia čia užkliuvusius ir varge 
lydi ir maitina mandagūs IRO atsidūrusius. Kitos įsteigęs, 
pareigūnai. Sustojus traukiniui kur* galėtų paremti lietuvius, 

čia nėra. Šiuo atžvilgiu žymiai 
geresnėje padėtyje yra kelios 
kitos tautybės, kurios Ameri
koje turi didesnes ir turtinges
nes bendruomenes. Viena tau
tybė net ir maistą geresnį gau
na, tuo tarpu kai dauguma turi 
tenkintis pradžioje vidurius 
“sušvelninančiu” margarinu 
(specialistai sako, kad tai iš 
.Ruhro anglies riebalų išspaus
ta “Schlacksane”).

I malda-

Turtingesnieji jam palieka Ii-

varge 
atsidūrusius. Kitos įstaigos,

Bremen - Vegesack stoty, tu 
nenusigąsk paradiškai 
muotų policininkų. Tai 
stovyklos beginkliai 
dabotojai. Iš to tu tik 
koks brangus tu esi IRO krovi
nys...

unifor- 
Grohno 
tvarkos 

matai,

Grohno stovykla be spygliuo
tų vielų užtvarų. Tai paskutinis 
kalnas, kurį tu turi perlipti Eu
ropoje prieš patekdamas į lai
vą Bremenhafene. Praeini re
gistraciją. gauni dezinfekcinių 
miltelių, “nusikratai” maisto 
atsarga ir gali eiti poilsio. To- 

; liau sek lentose iškabintus

i ii
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PADĖKA
Amerikos Lietuvių R. K. Šv. 

Juozapo Darbininkų Sąjungos 
Seimo, įvykusio š. m. birželio skelbimus ir sąrašus, nes tavęs 
26-27 d.d. parapijos svetainėje, atskirai niekas neragins liku- 
94 Bradford St, Lawrence, 
Mass., atstovai, dėkoja seimo 
organizatoriui kun. Pr. Jurui, 
kun. J. Bematoniui, p. F. A. 
Krancevičiui, p. švenčionienei, 
p. Venčienei ir visiems kitiems 
Lavrence kuopos darbininkams 
ir bendrai parapijiečiams bet'linksmais veidais, 
kuriuo budu piioiMvjL.uiv.no
prie Seimo suorganizavimo. Dė- dais, kurie čia užkliuvo. Tokių 
kojame seimo prelegentams lietuvių čia yra 50-100. Trum-
prof. Simonui Sužiedėliui, agr. pam laikui užkliuvusieji išbūna mes 
Petrui Kaladei; koreferentams kol 
— kun. Pr. Strakauskui ir Pr. klausimai, 
Razvadauskui; visiems seimą skundų atrėmimai, 
sveikinusiems, seiman atvyku- 
siems ir jame dalyvavusiems. 
Su tokiu pat nuoširdumu dėko
jame seimo metu įvykdžiusiam 
meninę programą muzikui Al
giui Šimkui, solistams bei so
listėms, parapijos choristams 
bei choristėms ir visiems bet 
kuo prie seimo prisidėjusiems.

ADOMAVIČIŪTE - Dapkiū- 
nienė, ir vaikai.

BUDREVIČIŪTE - Pakštie
nė ,iš Kiaužgalių km., Panevė
žio ap. ir vyras Pakštas, Jur
gis, iš Butėnų km., Svėdasų, v.

BUNDULIENE ( Autose. 
DANILEVIČIUS, iš Mažei

kių ap.
DAPKIŪNIENE - Adomavi

čiūtė, ir vaikai.
DULKYS, Antenas.
GRIGALIŪNAS, Petras, iš 

Buivenų km., Pandėlio vi., Ro
kiškio ap.

JANUKENAS, Antenas, iš 
Klikūnų km., Anykščių vi., U- 
tenos ap.

LEONAVIČIUS, iš žiedupių 
km., Josvainių vL, Kėdainių ap.

LUKOŠIUS, Pranas, iš Svi- 
liukų km., Josvainių vL, Kedai- lytaus ap. 
nių ap.

MACKEVIČIUS, iš Paąžuo-(nantieji maloniai prašomi atši
lęs - Poddębie km., Rodunės v., liepti į: 
Lydos ap.

MARMA, 
Kėdainių ap.

' MOTIEJŪNAS, Adolfas, An
tosė, Juozas ir Vincas, iš Jako- 
nių km., Veisėjų vi., Seinų ap. > H

PAJOTAS, Jurgis, iš Butėnų ,8P*?d*T Wk'
ta.. Svėdasų vL, vedęs Budre- ražtį “Darbininką"!

RYTENAS, vaikai Dovydo 
Ryteno, kilusio iš Šyšos km., 
Šilutės ap.

ŠEŠTAKAUSKAS, Jonas ir 
šeštakauskaitės, Anelė ir Ma
rijona, iš Kalesnykų km., Sim
no vai., Alytaus

SKIRGAILA, 
Kėdainiuose.

ŠMIGELSKIS,
Kaimelės km., 
vi., Kauno ap.

ŠNEIDERIS,
Plokščių, Šakių ap.

STANKEVIČIUS, gyv. Wor- 
cester, Mass.

URBUTIS, iš Papeikiu km., 
Viduklės vi., Raseinių ap.

VALEVIČIUS, iš Kėdainių.
VTDEIKAITRS, trys statys, 

iš Kaniūkų km., Alovės vi., A-

ap. 
lankydavosi

Juozas, iš B. 
Raudondvario

i

I

Pranas, iš

j Ieškomieji arba apie juos ži- 

Consulate General of Lithuania 
iš Josvainių m.,141 West 82nd Street

New York 24, N. Y.
1

vičiūtę, iš Kiaužgalio km., Pa
nevėžio ap.

PALIŪTIS, Paulina, iš Jako- 
nių km., Veisėjų vi., Seinų ap.

RO2ANSKAS, Jonas, iš Bi- 
jeikių km., Skiemonių vi., Ute
nos ap.

RUCZINSKY, iš Kėdainių ir Į 
jo vaikai.

RUZAS. Adulis, iš Santakų^ 
km., Sintautų vi., šakių ap. I

— Į JAV išplaukiančiųjų lie
tuvių skaičiumi galime būti pa
tenkinti, — sako BALFo atsto
vas p. Valaitis. — Lietuvių e-į 
migruoja madaug tiek, kiek ir 
ukrainų. Mes Užpildome apie 
15-20% kontingento.

Girdėti didelių nesklandumų 
Wentorfo (prie Hamburgo) 
pereinamo j stovykloj, per ku
rią stacijas eina visi į JAV e- 
migruojantieji anglų zonos lie-

. tuviai. Tos stovyklos lietuvių

sioms stacijoms apeiti. Nema
loniai nuteikia šeimų išskyri
mas. blogas maistas, bet tokia 
jau čia tvarka, kadangi daugu
mai čia tenka išbūti tik kelias 
dienas.

| Čia sutinki daug pažįstamų'tuviai. Tos stovyklos lietuvių
, kurie greit'komitetas šaukiasi BALFo at- 

prisidėjusiems j išplauks, ir susirūpinusiais vei- stovo intervencijos. Liūdna, 
kad, turint galvoj mūsų ben
druomenę gausią intelektualais, 

i laiku neužėmė daugiau 
svarbesnių pozicijų, nes dviejų 
BALFo atstovų Vokietijoje yra 
permaža — juodu nespėja vi
sur laiku atsirasti.

išaiškinami neesminiai1 
mėnesiais trunka 

O skundų 
prieš mūsų intelektualus būna 
net iš sovietų zonos; BALFo 
atstovas p. Valaitis turi vieno 
skundo iš Erfurto foto kopiją!

Kas nepažįsta kunigo Piktur
nos? Koks buvo lietuvių nuste
bimas, kai šį jauną dvasiškį, 
pusketvirtų metų išsidėjusį 
nacių kacetuose, liepos 5 dieną

Liepos IT d. Grohno lietuviai 
šventė dvigubas iškilmes: Šv. 
Jėzaus Širdies paveikslo pa
šventinimą ir Dariaus - Girėno 
minėjimą. Paveikslą nupiešė 
dailin. J. Juodis (fone Vilniaus 
šventovės). Ed. Karstas.

Skaitykite ii platinkite

Juozas Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Bivd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Bemard M. Baruch, senas Amerikos veikėjas 
valstybininkas, sugrįžęs į U.S., pareiškia repor
teriams savo nuomonę apie ginčą tarp Mrs. Ele- 
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Tas nugali, kas viską pra
laimėjo, o kas prarado vis
ką, tas atrado.

Ibsenas.

PASIMELDIMAS
KOKIOS audros... -Ak, 

kokie vėjai... Ir taip plaka 
skaudžiai...

Kur mes eisime, Tėve?' 
Juk Tu visa duodi ir atve
ri palaiminimu. Mes kūdi
kiai. Mažučiai kūdikiai, 
kurie, apsvaigę žie^iį spal
votumu ir gyvenimo lai
me, tiesia į TaVe rankeles.

Tik, Viešpatie, štai vė
jas drasko mūsų lizdelio 
pirmąsias suneštas plunk
sneles. Ir pasigėrėdamas 
jas neša.

O mūsų rankos?...
Tėve, jos vistiek kyla į 

Tave--------- -
Niekuomet dar taip Ta

vęs nemaldavom, niekuo
met taip neprašėm: su
vesk Tavo ramybės pasiil
gusias širdis į savo Meilės 
taką, pripildyk savo šilu
ma ir savo dievišku dvel
kimu gaivink mus!

PRALAIMĖJIMAS
DIENOS laukiniais pauk

ščiais skrenda. Vis į prie
kį, vis tolyn.

O šiandien vėl dėkoju 
už visa. Dėkoju iš širdies.

Ak, Viešpatie, 
man belieka?! 
dėka ir ; 
mas Tau.
— Kai krinta

klajojimas — ne dainuo
janti kūryba, nė gražiausi 
žodžiai nepakirs kojų ir 
nesulaužys išplėštų spar
nų.

Apie išblyškusias lūpas 
klaidžioja pavargęs skun
das, bet liežuvis, rodos, 
prikepė prie gomurio ir 
nieko nesako.

O gai tai buvo aistrin
gas lošimas kortomis ir 
aimė nusisuko nuo ma
nęs. Gal tai buvo įtemptos _ 
lenktynės, ir atsilikau už- lengvėja, 
dusęs toli toli užpakalyje..

Žinau viena — pralaimė
jau —

tačiau kodėl nesielvar
tauju, kodėl nieko nesa
kau ir niekam nepriekaiš
tauju? Kodėl taip šaltai 
priimu piktą šūktelėjimą: 
taip turėjo būti? Kodėl ta
da, kai man pasakė, jog 
stoviu aukštame kalne ir 
niekas negali pasiekti ma
nęs, net nekrūpteliu ir no
riu ką nors garsiai garsiai 
uždainuoti? Kodėl? —

O gal tada, kai iškro
viau visa iš savo sielos, 
kai ašaromis palaisčiau, 
gal tada pats angelas nu- 

■ sileido iš dangaus ir, visa 
surinkęs, nusinešė į Ana
pus...

Gailius už vijoklių pasislėpė, ko
dėl paukščių giesmė nevi
lioja?...

Kodėl? 
Dabar tiktai suprantu, 

ko netekau.
Tai buvo džiaugsmas, 

tai buvo saldi šypsena ir 
juokas.

Kai džiaugsmas palieka 
mus, kai mes užmirštame 
šypseną ir juoką, — pasi
lieka sunki dienų našta, 

sunkus elgetos

ir kas 
ka?! Tiktai pa
gilus nusflenki-

* j žodis, už
gimęs giliai širdyje, jis 
verčia užsimerkti. Vistiek, 
ar tas žodis iškelia į aukšT 
čiausias viršukalnes, ar 
jis nugramzdina į juo- 
džiausią bedugnę. ,.

Nuleidžiu rankas ir jau
čiu, kad mano siela sunki.kz&ia, xvau luuuv OAVia uuuA&y ATAttll

kaip švino pripildyta. Ir juoką i 
mažiausias žodelis nepra-| Reikėjo
veria lūpų. Net nematau, 
kad mano akivaizdoje, sto
vi du siluetai ir kalba a- 
pie laimę.

Ak, tegu ateina, kas tu
ri ateiti! Tegu perplyšta 
juodas debesys ir išpila vi
sas vėjo suneštas ašaras. 
Tegu plaka vėjas ir stū
gauja. Tegu kvatojasi u- 
raganai.

Taip, žiūriu į savo ran
kas, o mano veidas kaip 
audra. Tačiau nieko ne
prašau: juk paukštis ne
prašomas čiulba, juk aud
ros, kad ir kažin kaip mal
dautum, nepraeina.

Jei visas įsiaudrinęs vi
dus negali įteigti, kad sve
timas kraštas — ne gim
toji žemė, kad nuolatinis

PRARADIMAS ]
TURĖJAU nepaprastai 

daug; buvau labai turtin
gas —

nestokojau džiaugsmo ir 
laimė plėšė krantus. Dai
navau nuo ryto iki vaka
ro. Dažnai gi ir naktis gir
dėjo mano dainą.

Bet nežinojau, kada 
baigsis dama; nežinojau 
net, ką turėjau su savimi.

Man reikėjo prarasti 
ir ramias naktis, 

netekti viso 
džiaugsmo ir visos laimės. 
Reikėjo visa prarasti, kad 
suprasčiau, jog buvau tur
tingas ir nieko man nesto
kojo...

Liko tas pats dangus ir 
tos pačios žvaigždės. Liko 
tas pats miestas su tomis 
pačiomis kreivomis gatvė
mis. Liko snaudžiantis so
das, pasviręs medis ir 
paukščių giesmė...

Bet, mano Viešpatie, ko
dėl visa tai jau ne tas 
pats?

Kodėl dangus svetimas 
ir žvaigždės už debesų pa
sislėpė? Kodėl mano mies
tas pasidarė svetimas, o 
jo tamsios gatvės taip gū
džiai gąsdina? Kodėl sodo 

i vartai užkelti, kodėl medis
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Nešame jį uždusdami, 
nešame pasilsėdami ir dai
romės akmens, ant kurio 
pasilsėtume. O našta ne- 

, priešingai — 
kasdien sunkėja ir labiau 
lenkia pečius, nes, kai 
prarandame džiaugsmą, 
— netenkame jėgų gy
venti.

Tačiau ,nors nėra džiaug
smo, pečiai dar nesulinko, 
o didžioji našta nekruvina 
pečių. Kartais žybteli 
šviesus spindulėlis ir ilgas 
valandas spindul i u o j a 
priekyje. Ir daug kas visai 
kitaip atrodo----------

ir susimąstymas, ir nuo
vargis, ir nuoboda, ir pats 
praradimas.

Jei mes visą laiką žiūri
me į saulę, — pradedame 
nematyti tamsių šešėlių 
žemėje. O juk ir šešėliai 
turi savo grožį...

Dabar gi matau, kad, 
praradus džiaugsmą, lieka 
pilnutinis gyvenimas. Lie
ka nepadailinta tikrovė.

ATRADIMO GIESME
DABAR atradau save, 

nes buvau pasimetęs per
galės dainoje ir didelio 
džiaugsmo apakime!

Dabar pamačiau savo a- 
kis, nes buvau įsižiūrėjęs 
į saulę ir apakęs nuo jos 
spindulių! ■<

Dabar girdžiu 
čiurlenimą ir sielų aima
nas, nes buvau apkurtęs 
nuo dienų triukšmo!

Dabar atradau gyveni
mą, kuris kryžiuojasi 
smulkutėmis šypsenomis 
ir garsiais dūsavimais.

Atradau save, o savo vi
daus slaptose— savo Vieš
patį!

Nykus yra žemės džiaug
smas, nes žmogaus rankos 
nemoka jo palaiminti.

Skurdžios yra visos že
miškos dainos, neš širdis 
uždūsta ir lūpos pavargs
ta, o miestų triukšmas vi
sa apkurtina.

Baigiasi visos šios že
mės vasaros, nes ne žmo
gaus širdžiai jas šildyti ir 
nuo vėjų saugotu..

Didis yra dangaus 
džiaugsmas, nes jį laimina 
Viešpaties rankos!

Skambios yra amžinat
vės giesmės, nes jos plau
kia iš nemirštančių šir
džių!

Nuostabi yra amžina va
sara, kai * nesiliauja šil
džiusi amžinai gyva ir Be
atšąlanti širdis!

Didis esi, Viešpatie, sa
vo ženklais ir stebuklais: 
Tu suvedi didžiausius 
priešus ir atskiri geriau
sius bičiulius!

Palaimintas Tavo Var
das! 1949. IV. 25.

I

Prezidentas H. Trumanas pasirašo VVashingto- 
ne Baltuosiuose Rūmuose istorinį dokumentą — 
Šiaurės Atlanto Saugumo Paktą, kurį jis pasira
šęs rodo senat. Tomas Connally (D.-Tex.), kuris 
yra Senato Užsienių Reikalų komiteto pirminin
kas ir vadas ratifikacijos reikalams; užpakalyje 
(dešinėje) senatorius Theodore Green iš Rhode 
Island.
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Spaudoje teko pastebėti, 
kad Lietuvos istorikas 
prof. Dr. Z. Ivinskis jau 
buvo susitvarkęs doku
mentus išvykimui į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Dabar progai pasitaikius, 
vyksta Italijon, kur pasi
ryžęs turtingiausiuose pa
saulyje Vatikano archy
vuose patyrinėti Lietuvos 
istorijos šaltinius.

Tai yra sveikintinas žy
gis, kad tas jaunas, ga
bus ir energingas Lietu
vos istorikas, užmiršda
mas savo asmeninius rei
kalus, pasišvenčia Lietu
vos praeities tyrinėjimui. 
Šis reikalas yra labai 
svarbus ir kai kuriuo at
žvilgiu net skubus. Obiek- 
tyvaus lietuvio mokslinin
ko neištirti Lietuvos isto
rijos šaltiniai nyksta. 
Daug jų žuvo per pirmąjį 
pasaulinį kąrą pačioje 
Lietuvoje: jos buv. dvarų, 
vienuolijų, parapijų, mies
tų, archyvuose ir net pas
kirų asmenų rankose. Ne
maža žuvo šio brangaus 
mūsų tautai turto ir laike 
paskutinio karo pačioje 
Lietuvoje, jau neskaitant 
nuostolių centrinių archy
vų paskiruose bažnyčių, 
vienuolijų ir teismų ar
chyvuose, kurie buvo išli
kę nesunaikyti ar neiš
plėšti nuo pirmojo pasau
linio karo, o taip pat ir 
paskirų asmenų bibliote
kose. Tenka apgailestauti, 
kad nedaug buvo padary
ta šioje srityje po pirmo
jo pasaulinio karo. Šian
dien daug kas yra amži
nai žuvę, kas dar tada bu
vo galima išnaudoti ir 
obiektyviai, niekam ne
kliudant ištirti.

Tą pat tenka pasakyti 
ir apie Lietuvos istorinius 
šaltinius, kurie buvo tada' 
už nepriklausomos Lietu
vos respublikos ribų.

Tur būt nei viena tauta 
neturi visos savo istorinės 
medžiagos savame krašte. 
Visada jos didelė dalis 
randasi kitų kraštų ar
chyvuose ar bibliotekose. 
Dalis jos ten atsiranda 
karo metu, o kita dalis 
tiems kraštams tarpusa- 
viškai bebendraujant: su- 
sirašinėjant, sudarant su
tartis ir panašiai. Kadan
gi Lietuva jau nuo seno 
egizstavo, kaipo nepri-

tai ir 
ir

klausoma valstybė, 
jos tie valstybingumo 
kartu kultūrinio . gyveni
mo pėdsakai gausiai pasi
liko kitų tautų, su kurio
mis ji bendravo, istori
niuose šaltiniuose. Taigi 
didelė Lietuvos istorinių 
šaltinių dalis randasi svie- 
tur: Švedijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Vatikane, o gal būt di
džiausia — Rusijoje, ka
dangi šis kraštas jau nuo 
17 šimtmečio antrosios 
pusės pasiekdavo jos kul
tūrinius centrus ir skau
džiausiai juos anais lai
kais, kaip ir dabar, api- 
plėšdavo. To . pasėkoje la
bai daug Lietuvos istori
nės medžiagos atsidūrė 
Maskvos ir buv. St. Peter
burgo (dabartinio Lenin
grado) archyvuose. Ypač 
svarbūs Maskvos archy
vai, kuriuose randasi gau
siausi Lietuvos istorijos 
šaltiniai — Lietuvos Met
rika, kuri buvo ten išga- 
benta rusams Lie
tuvos valstybę pavergus 
18-tojo amžiaus pabaigo
je. Daug Lietuvos istori
nės medžiagos dar buvo 
likę Ukrainos ir Baltgudi- 
jos archyvuose dėl su 
šiais kraštais turėtų Lie
tuvos artimų santykių 
praeityje, bet šių kraštų 
archyvai laike praeitojo 
karo buvo daugumoje su
naikinti arba išplėšti.

Svarbūs istorijai šalti
niai randasi Varšuvos ir 
Krokuvos archyvuose, ku
rie taip pat laike praėju
sio karo, ypač .Varšuvos, 
buvo visiškai, ar bent da
linai, sunaikinti. Nema
žesnės reikšmės turi Lie
tuvos istorijai ir Vokieti
jos archyvai: Berlyno, 
Dancigo, ypač Karaliau
čiaus, kiek tai liečia Vo
kiečių Ordeną ir Mažosios 
Lietuvos istoriją. Daug 
įdomios medžiagos Lietu
vos istorijai yra Vatika
no archyvuose, kadangi 
Lietuvos kunigaikščiai, 
pradedant Mindaugu 1251 
m., vedė su Vatikanu for
malų susirašinėjimą Krik
što reikalais ir kreipdavo
si į popiežius su skundais 
prieš Vokiečių Ordeną. Ži
noma, dar ir kitokiais ke
liais yra daug patekusios 

, Lietuvos istoriją liečian
čios medžiagos į šiuos tur-

£
binga Lietuvos praeitis 
nėra iki šiolei tikro lietu
vio mokslininko obiekty
viai nušviesta. Klaidingos 
Lietuvos praeities nušvie
timas daro lietuvių tautai 
didelę žalą.

Todėl Lietuvos istori
kams tenka labai svarbus 
ir atsakomingas uždavi
nys visus tuos svetimtau
čių darbus iš naujo per
vertinti ir Lietuvos praei
tį parodyti tokią, kokia ji 
yra buvusi: kas buvo iš
kreipta atitaisyti, kas bu
vo nutylėta papildyti. Juo 
toliau delsiama, tuo šis 
darbas darosi mažiau į- 
manomas. Laike karo au
drų, kaip jau buvo minė
ta, Lietuvos istorinių šal
tinių vis daugiau ir dau
giau sunaikinama. Dau
giausia jų, tur būt, žuvo 
laike paskutinių dviejų 
praėjusių karų. Kas dar 
galima buvo 
prieš paskutinį praėjusį 
karą, dabar jau yra dau
geliu atvejų visiškai nega
lima ir, gal, amžinai liks 
negalimu, nes buvo sunai
kinti laike karo audrų is
toriniai šaltiniai. Per pra
ėjusį karą beveik totališ- 
kai buvo sunaikinti tokie 
miestai, kaip Varšuva, 
Karaliaučius ir kiti, kurių 
archyvuose, kaip jau sa
kyta, buvo daug svarbios 
Lietuvos istorijai medžia
gos, ir daug jos ten žuvo.

Po karo dabartinių o- 
kupantų laikraščiuose bu
vo skelbiama, kad Kara
liaučiaus univer s i t e t o 
griuvėsiuose buvo rasta 
svarbių Lietuvos istorijai 
apnaikintų dokumentų, o 
kiek jų buvo visiškai su
naikinta. Vilniaus ir Kie- 
vo archyvai irgi buvo su
jaukti, jeigu daugumoj 
nesunaikyti. 
užėmę Vilnių, 
chyvus ir bibliotekas, kas 
juos įdomavo, plėšė ir ve
žė į Rusiją, o vokiečiai 
savo ruožtu užėmę Balt- 
gudiją ir Ukrainą, plėšė 
jų archyvus ir vežė į Vo
kietiją, kai kas buvo at
vežta net į Vilnių. Žino
ma, bolševikai radę išsi
vežė su nuošimčiais, nes 
jie moka plėšti. Daug jų 
žuvo pervežinėjant laike 
bombardavimų, o kiti pa
mesti be tinkamos ap

turi teisių į dar didesnius! saugos, dingo.
Lietuvos plotus. ; Patyrinėti dabar priei-

Simanas Daukantas pa-namus Lietuvos istorijos 
rašė keletą veikalų, lie-“ 
čiančių Lietuvos istoriją, 
tarp kurių 1838 met. ir 
Lietuvos istoriją, kuri bu
vo atspausdinta 1893 met.
Amerikoje, bet jos negali- kusius dvasinius ir kultū- 
ma laikyti moksliniu isto- rinius turtus, 
rijos veikalu. Čia jis su- jauno, gabaus 
rinko daug Lietuvos isto-istoriko mokslininko ty
ri ją liečiančių faktų, ir'gis į Lietuvos istorijos 
net iš pirmųjų šaltinių,'archyvus yra ne tik girti- 
bet jų interpretacija nėraįnas ,bet ir remtinas, kaip 
moksliškai kritiška. Dau- ’ ’ ' 
kanto beveik visi veikalai 
yra parašyti ne mokslo 
reikalams, bet praktiš
kiems : sužadinimui tuo 
laiku atbundančios lietu
vių tautinės sąmonės ir 
auklėjimui lietuv i š k o s 
jaunosios kartos.

Tokiu būdu garsi ir gar-

tingiausius pasaulyje Am
žinojo miesto archyvus, 
kurie šiandien Lietuvos 
istorikui mokslininkui y- 
ra geriausiai prieinami ir 
geriausiai išlikę nepaliesti 
karo audros.

Apie Rusijos 
negali būti nė 
nebuvo girdėti, 
svetimšalis 
juose lankytųsi nuo to lai
ko, kai ten įsigalėjo ko
munistinė santvarka. Pa
galiau komunistai ir ne
mato reikalo ką nors te
nai įleisti, nes pas juos 
visokios išminties ir žinių 
šaltinis yra tik Stalinas, 
komunistų partija ir dar 
tos partijos istorija. Jau 
spaudoje buvo ne kartą 
paminėta, kad dabartinėje 
Lietuvoje Žiugžda rašo 
Lietuvos istoriją, bet nie
kur nebuvo girdėti, kad 
jis būtų kur nors lankęsis 
susipažinti su svarbiau
siais Lietuvos 
dokumentais, 
Maskvoje. Jam vargšui ir 
teko ši “garbinga tarybi
nė” pareiga, nors jis nėra 
joks istorikas, nes pasili
kusieji Lietuvoje tikri is
torikai mokslininkai ne
sugeba iš komunistų par
tijos istorijos parašyti 
Lietuvos istoriją, ką gali 
padaryti Žiugžda, būda
mas ne istorikas, o tik ko
munistas.

Apie tokius istorikus 
neverta nė žodžio tarti, o 
tik buvo paminėtas, kaipo 
pavyzdys 
išminties.

Grįžtant 
mokslininkų 
torikų, tenka visų pirma 
pastebėti, kad pirmieji 
pradėjo tyrinėti Lietuvos 
istoriją ir ją beveik iki Si- 

, mano Daukanto laikų ra
šė svetimtaučiai: lenkai, 
rusai ir vokiečiai. Žino
ma jiems rūpėjo ne isto
rinė tiesa, bet savi tikslai. 
Todėl jų sukurtos Lietu
vos istorijos mokslas buvo 
tendencingas. Rusai sten
gėsi įrodyti, kad Lietuva 
buvusi rusiška, lenkai — 
kad lenkiška, pasiglemž- 
dami sau Lietuvos laimė
jimus ir kultūrines verty
bes. Vokiečiai norėjo įro
dyti, kad jų pasigrobto
sios Lietuvos žemės jiems 
priklausančios ir kad jie

archyvus 
kalbos, ir 

kad koks 
mokslininkas

istorijos 
bent jau

padaryti

komunistinės

prie tikrų 
Lietuvos is-

Bolševikai 
vertė ar-

šaltinius yra svarbus ir 
naudingas darbas, nes ne
žinia, koks likimas netoli
moje ateityje pasaulį lau
kia, o taip pat dar jo išli-

Taigi to 
Lietuvos

labai svarbus Lietuvai 
kultūrinis darbas.

Baigiant norisi palinkė
ti prof. Dr. Z. Ivinskiui 
šiame jo darbe geriausios 
sėkmės. J. L-kas.

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.
JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 
Norintiems angliškai pagal 

gramatiką išmokti, patariama 
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
m w. »roaowav. ao boston. mam.
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Sekmadienį, Rugpiučio-August 14,1949
Visi Keliai Veda Į Lietuvos Pranciškonų $v. Antano Vienuolyno Parką, Kennebunk Port, Maine Ruošiamą 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 

LĖTINIU DENI ir PIKMU
LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

11:00 vaL — Iškilmingos šv. Mišios, 
kurias laikys Kun. Pranciškus 
Juras. Šv. Mišių metu giedos 
Lawrence Šv. Pranciškaus pa
rapijos choras vadovaujant 
Al. Šimkui.

12:30 vaL —Svečių pietūs.
3:30 vai. — Žymių asmenų kalbos; 

lietuviškos dainos; tautiniai 
šokiai vadovaujant Mrs. Onai 
IvaškieneL Boston. Mass.; įvai
rios dovanos, skanūs valgiai ir 
gėrimaL

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti 
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE 
visus Lietuvos Pranciškonų Ge
radarius. Rėmėjus. Bičiulius^ 
visus Amerikos Lietuvius.

Nepraleiskite progos pamatyti 
gražųjį Maine, čia pasilsėti ir

pasimaudyti šalia vienuolyno 
parko esančiame Atlanto Van
denyne!

Ligi pasimatymo Atostogų Krašte 
Maine. Visais reikalais krein- 
Htės: FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port Maine. TeL S.

IMIGRACIJOS STATISTIKA S
Nonimigracija. Nonimi- £>yrė 2,111 tokių aplikacijųImigracijos ir Natūrali-, Nonimigracija. Nonimi-' *-vre IOKlų aPUKaciJV 

zacijos Tarnyba savo nese- grantai, tai yra įvairiais atme-č 392.
tikslais laikinai atvykstan- i Išdeportuoti ateiviai, 
tieji. 1947 fiskaliniais me- 1947 metais buvo išdepor- 
tais jų atvyko 366,305 as
mens, o 1948 met. jau— 
476.006. Didžiausia iš jų 
skaičių sudaro įvairūs tu
ristai ir svečiai pasilinks
minimo tikslais. Biznio 
reikalais buvo atvykę 78,- 
876 žmonės ir studentų 
11,914, iš kurių 2,543 atvy
ko iš Europos kraštų, 3,285 
iš azijatiškų kraštų ir dau
giausia iš vakarų pusrutu
lio—4,981. Kaip svetimų 
kraštų atstovai ar jų tar
nautojai, atvyko 16,822 a- 
teiviai ir kaip tarptautinių 
organizacijų atstovai, 4,- 
059 ateiviai.

r ai išleistame pranešime 
sako, kad praeitais metais 
buvo įsileista į Jungtines 
Valstybes 170. 570 imi
grantai. Taigi, palyginus 
su 1947 m., per kuriuos bu
vo įsileista 147,292 imi
grantai, apie 15% daugiau.

Kvotiniai ir nekvotiniai 
imigirantai. Kvotinių imi
grantų buvo įsileista į 
Jungt. Valstybes 1947 me
tais 70,701. o 1948 met.— 
92,526 imigrantai, būtent: 
apie 22,000 daugiau. Ne- 
kvotinė imigracija 1948 
pasiliko beveik tokia pa
ti. 1947 metais atvyko 76,- 
591 nekvotinis ateivis, o 
1948 metais—78,044. Padi
dėjo apie 1,9%. Nežiūrint 
žymaus skaičiaus kvotinių 
imigrantų, vistik apie 40% 
visos kvotos liko neišnau
dota.

Skaičius 92,526 kvotiniai 
imigrantai nuo 1930 metų 
yra pats dižiausias, bet jis 
reprezentuoja, tik 60% vi
sos leistos kvotos. Iš Vaka
rų Europos šiaurės kraštų, 
kurių kvota yra 125.853.
1947 metais atvyko 47.047 
imigrantai, 1948 metais— 
67,395. Taigi apie 20.000 
daugiau, negu 1947 met. Iš 
pietinės Europos kraštų su 
metine kvota 21,648. atvy
ko 1947 metais 22.088, o
1948 metais—23,237 imi
grantai.

Tremtiniai. Tremtinių 
1348 met. atvyko viso 19,- 
446 asmens.

kaip jau rašiau, nepatinka mū
sų ilgi netvarkingi susirinki
mai, protokolai ir nepunktualu
mas”. Toliau: “Aš padariau 
jam pastabas, ir maniau, kadį 
viskas tuo užsibaigs“ < 
pabr. sakinys Pr. Al.).

“Palaiminti”, sakyčiau, tie 
save taip 

“aš” pada- 
ir 1.1. (Žiūr.

m.Apie š. m. rugpiūčio 4 d.,| Markūnas, Kazimiera į Phi- 
(Mano ^vu “General Langfitt” į New ladelphia, Pa.

Paieškojimai

Sulaikyti ateiviai. Iš su
laikytų jūrų uostuose ar 
žemyne, kurie turėjo vizas 
įvažiuoti 30 d. laikotarpiui 
ar ilgiau, 1947met. buvo 4,- 
771 asmuo, 1948 met.—4,- 
905. Daugiausia buvo su
laikytų dėl neturėjimo tin
kamų dokumentų. Pasislė
pę buvo grąžinti 709 atei
viai, 87 neįleisti dėl užkre
čiamų ligų ir 67, kurie ga
li tapti viešąja našta.

Preexamination. Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Biuras leidžia, kaikuriems 
ateiviams, kurie randasi 
Jungt. Valstybėse, per taip 
vadinamą “Canadian pree- 
xamination” procedūrą 
pakeisti savo stovį. Pagal 
šią procedūrą jie turi iš
vykti Kanadon, ten kreip
tis į Amerikos Konsulatą,

tuota iš Jungt. Valstybių 
18,663 ateiviai, o 1948 me
tais—20,371. į Europos 
kraštus—1,036. Iš to skai
čiaus 137 kriminalistai, 31 
sergąs proto liga, 15 atei
vių, kurie galėjo būti vie
šąja našta ir vienas sub- 
versantas.

Į Italiją buvo išdeportuo- ....
ti 127 ateiviai, j Didi. Bri- • Kūnam atvjkus, 
tani ją—162, į Prancūziją 
—94. į Norvegiją—79 ir į 
Vokietiją—73. Be išvar
dintų ateivių, kiti išdepor- 
tuotini, viso 197,184 savo 
lėšomis išvažiavo į savo 
kraštus.

i

BALČIŪNAS Morta, iš Žaga
rės vai.

BALTMIŠKIS Kazimieras, iš 
Stalgo km., Plungės vai.

GEČAS Justinas, iš Stalgo

i Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

t
Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 

draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

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

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

Yorką atvyksta šie lietuviai j Mazeika Vytautas> Stanis.
tremtiniai: _ 'lava, Kęstutis, Algimantas į km., Plungės vai. Telšių ap.

I GUNTORICTES Magdutė ir
I Onutė.
į JOKŠAITE Marija, duktė 
į Juozo, iš Vainuto vai., Taura
gės ap.

JUŠKEVIČIUS Juozas, sūnus 
Juozo, gyveno Pittston, Pa. 

j KARPYS Juozas, iš Šakvi- 
__ 'čių km., Batakių vai., Tauragės McKees ,apskr.

i KIUDULYTfi, iš Pagervių 
2na’ i km., Kruopių vai. Šiaulių ap.

Liuda ’l h0*®1811'5 Feliksas ir Le- 
U J pin«kienė M -flka, iš Jatmuto- 

. „ J nių vienk., Rozalimo vai. Pane- 
Elena j ....vėžio ap.

i LIGNARSKAITES, iš Šilaso- 
.dos (Vainaičių) km. Plungės 
Ival. Telšių ap.

KflEŽLAIŠKIS Jonas, iš A- 
malviškių km., Marijampolės a.

NAUJOKAS Vladas, iš Stal
go k. Plungės vai. Telšių ap.

NAUSĖDAS Juozas, iš Du- 
nokų km., Tauragės ap.

PINKEVIČIUS

Abarius, Mykolas į N. Dako- Chicago, III.
ta. '

Andrasiūnas, Bronius į Foot- 
ville, Wisc.

Apanavičius, Benediktas, Fi-l 
lomena, Benediktas, Izabelė į' 
EaT°n t -j Misiūnaitė, Marija,

Augustinas. Vyt autasi' ,Dorchester, Mass.Brooklyn, N. Y. i
Austynas, Isidorius į Gumee,

Bacevičiūtė, Marija į Frank- 
fort ,Mich.

Bumelis, Ignas, Janina, Ju
lius į Chicago, III.

Butėnas, Vladas į Jamaica,' 
N. Y.

Dama saus kas, Pranas, Sauly
tė, Rimantas į Canton, III.

Dobrovolskis, Jonas į Water- 
bury, Conn.

Freimanas, Jonas, Marcelė, 
Irena, Jonas į Cambridge, Mas- 
sachusetts.

Galiūnas, Klemensas, Irena, 
Živilė, Remigijus į Walden, N, 
Y.

Grimskis, Juozas į Dayton, 
Ohio.

Jankonis, Vladislava, Marija, 
.Stasys į Chicago, III. 
Į Juraitis, Leonas
Ind.

Kliveckas, Jonas, 
Rimantas, Giedris į 

j N. Y.
! Kniusta, Juozas į Chicago, 
Ulinois.

Laurinavičius, Bronius į 
^oodhaven, L. I., N. Y. 
| Lunskienė, Malvina į Phila-' 
' T>_

Atviras Laiškelis p. F.A.K. buvo tinkamas ir p. Al. neturė-Į ■ ■ ■■ -
'tų kuo stebėtis.” Čia ir vėl gi.tikrai vėlavimosi klausimą juo- 

rašinėlį, tas “mano manymu”... Leiski- kų formoj rišate (šiuo atveju 
kad: 

j kaip Jūs manote — tai dar ne
Kad p. F.A.K. nuo 1907 m. viskas. Kiti turi ir savo nuomo- 

(tas Tamstos'esate įsijungęs į visuomeninį nę). Gi aš manau, kad nenuė-l 
veikimą — yra labai gražus ir jus darbininkui į darbovietę ir 
pagirtinas reikalas. Tik vėl ne- nuolat vėluojantis, tai — “ne 
besklandziai skamba Tamstos mašina stovės ir darbdavys tu- 
suplakimas visuomeninės veik-.rėš nuostolius”, kaip Jūs tei
tos su labdara... giate, bet, paprasčiausiai, “bo-

Be to, ar gi išlaiko bent ko- sas” paims kitą darbininką — 
kią logiką Tamstos aiškinimas, ir Tamsta liksite be darbo. Gi 
jog į darbovietę — darbininkai jeigu Draugijų valdybos, daž- 
turi nueiti laiku, nes jie ten niausią negauna atlyginimo ir 
daro sau pragyvenimą ir, jiems dirba iš pasišventimo, kaip ra- 
neatvykus, mašina turi stovėti šote, tai, tuo labiau, negalima 
ir darbdavys turės dėl to nuos- nariams vėluotis į susirinkimus 
tolius. Tačiau, p. F.A.K. žo-jir “marinuoti” vadovaujamųjų 
džiais tariant, Draugijų valdy- asmenų taip brangaus laiko, 
bos nei jų nariai — dėl to štai, dėl ko negalima vėluotis 
nuostolių neturi, nes, esą, Val
dybos, ypač pašalpinių draugi
jų, dažniausiai dirba be jokio 
atlyginimo.

Na, čia, gerbiamasis, tai jau

Savanoriškai išvažiuo
jantieji ateiviai, kuriuos 
liečia deportacija, sutaupo 
valstybei pinigų, o patys į- 
gyja privilegiją vėl netru
kus paduoti prašymą dėl 
įsileidimo į Jungt. Valsty
bes, jeigu toks ateivis de
portuojamas dėl kokių 
nors techniškų priežasčių, 
kaip, antai: išbuvo ilgiau 
negu vizoje buvo numaty
tas laikas, jeigu neturi tin
kamų dokumentų arba, 
jeigu nustojo savo 
imigrant” stovio, 
giusiai savanoriškai išvy
ko išdeportuotini ateiviai 
iš Meksikos krašto.
gali vėl prašytis būti įlei
džiamas ,tik po metų laiko 
ir tik leidžiant Generali
niam Prokurorui.

žmonės, kurie apie 
gerai galvoja: — 
riau pastabas...” 
mano pabrauktą išsireiškimą).
Suprask .ir: Pr. Al. turėjo ty
lėti. tarytum žadą užkandęs...

Pono F.A.K. palyginimas a- 
pie “mandagų svečio užkvieti- 

” užkvie-
tėjas “apdaužė antausius, iško- 
liojo ir išlydėdamas iš savo na
mo svečią, jį atsiprašė už pada
rytą įžeidimą“, yra gi tikrai 
jau perdaug “linksmo pobū
džio” ir, tiesiog, jokios logi
kos neišlaikąs. Juk 
manęs neužkvietėt 
mus ir neapdaužėt 
neiškoliojot, nei aš

Ką p. F.A.K. tuo savo “paly
ginimu” norėjot pasakyti — 
taip ir neaišku.

Teigiate, kad : “Aš tariau 
Tamstai teisingą žodį...” ir t.t. 
Į tai turėčiau pasakyti, kad tas 
“teisingas žodis” — visuomet 
yra labai problematiškas.

Kad mane pirmame savo ra
šinyje pavadinot “dipuku”, 
anaiptol, aš nepykstu, nes aš 
dipukas ir esu. Be reikalo Tam
sta teisinatės, pareikšdamas, I 
kad: “Man rodos, kad aš savo 
straipsnyje tokio žodžio nevar
tojau...” Čia pat turiu pridurti, 
kad toks sakinys, kuriame fi
gūruoja žodžiai: “man rodos”,! 
nėra teigimas ir tvirtinimas...

Dar toliau, Jūs rašote: “Keis
ta, kad Tamsta stebitės mano 

C. C. straipsnio antgalviu. Tas ant- 
galvis, mano manymu, kaip tik'delphia, Pa.

nei Tamsta 
į savo na- 
,o taip pat 
Tamstos...

“non- 
Dau-

I
I

Skaičiau Tamstos rašinėlį, tas “mano manymu”... 
skirtą man, kuris užvardintas: te, gi p. F.A.K. turėti ir kitiems ir išryškėjo toji tiesa, 
“Mano atsakymas” ir atspaus- savo manymą '... 
dintas “Darbininke” Nr. 55, iš i 
liepos 22 d. Jis (— ~-----—
“atsakymas”), pasakysiu, vis 
dėlto linksmo pobūdžio. Galima 
jį būtų, žinoma, ir dar kitaip 
pavadinti, bet pasitenkinsiu ir 
perkeltos prasmės apibudini
mu.

; Galima, žinoma, būtų Tams- 
:tai atsakyti ir tiesioginiu laiš
ku. nes laikraštyje vietos gaila 
Jūsų replikoms patikslinti, bet, 

j neturėdamas Tamstos adreso, 
prašausi “Darbininko” p. Re- 

; daktoriaus vietos, kur nors 
! laikraščio kamputyje.

Jūs rašote: “Padariau pasta
bas p. Pr. Al., kuris prieš kiek 
laiko “Darbininke” “Dabarties 
Pastabos” bandė pamokyti mus 
senuosius amerikiečius, kaip 
vest susirinkimus, nes jam,

t

Mekesa, Juozas, Albina, Gin
tautas, Albina, Vitalija į Cleve
land, Ohio.

Į Mikalauskas, Juozas
.City, Iowa.

į Sioux

Elzė į

I

Juozas,
Bethlehem, Pa. j
Juozas,

Paškevičius, 
Juozas, Ieva į

Petravičius, 
Methuen, Mass.

Puniska, Aloyzas, 
Philadelphia, Pa.

Puodziukynas, Konstantinas 
į Worcester, Mass.

Ramanauskas, Juozas, Sofi-' 
ja, Gražina į Forest Hills, L. I., I 
N. Y.

Rickevičius, Veronika į Cle
veland, Ohio.

Salpukas, Ona į Great Neck,1
L- L’ N Y .. Į PINKEVIČIUS Česlovas ir

anja’ Edvardas, iš Bagaslaviškiu k. 
Gelvonių vai.

PUPKAITE Marija, iš Veive
rių parap., Marijampolės ap.

STASIULYTfi Ona. d. Petro, 
iš Kruopių vai. Šiaulių ap.

ŠVENTAS, iš Plauriškių km., 
Šakių vai., buvo vedęs Bibar- 
taitę Emiliją.

TAUNYTE (Taunys) Jova- 
Įna, iš Žeimių km., Šiaulių vai. 
i VILIMAS Kostas, iš Bizaniš- 
kių km., Smalvų vai. Zarasų a.

ŽIEDAITIS Jurgis, iš Kur- 
pikų km., Vilkaviškio ap.

ZINKEVIČIUS Juozas, gyv. 
Cleveland, Ohio.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:

Skaitykite ir platinkite Consulate Ceneral df Lithuania 
.katalikišką spaudą— 
Irašti “Darbininką”!

Sarauskas, Stasys, 
Jurgis į Antioch, 111.

Sciuka, Juozas, Vincas, Vale, 
Algirdas į Worcester, Mass.

Tocilauskas, Edvardas, Vale-, 
rija, Danutė į Rhinelander,' 

Iį Hebron, WiK

| Urbonas, Mykolas, Ona, Jo- 
avma., nas Gvidas į Benson, Arizona. 

Brooklyn,, Vaitekūnas, Vladas į Munde- 
lein, III.

Valius, Bronius, Augustina,1 
Algirdas, Eugenia, Konstanti- 

jnas, Viktoras į E. Chicago, III. | 
Žibąs, Nikodemas, Ida, Hors-i 

tas į Grighton, Tenn.
Atvykusius pasitiks organi

zacijų atstovai.
BALF Imigracijos Komitetas.

I

laik- 41 West 82 Street 
New York 24. N. Y.

Draugijų Valdybų Adresai

nei į darbą, nei į organizacijų 
ar draugijų susirinkimus.

Gi dėl “mūsų” ir “jūsų” — 
tai labai gerai, kad Tamsta 
skirtumo nedarot.. Pr. AL

LIETUVOS DUKTERŲ DR'JOS | 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markaienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Masa. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
I Vlce-Pirmininkė—B. Gailidnienė,

8 Winfield St, So. Boston, Mass.! 
Prot RaSt — Ona IvaSkienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų RaSt. — B. COnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Masa. 
Tai. Parkvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, Maas. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Masa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
tA , ‘ “
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis.
684 Sixth St., So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
, 5 Thomas Pk , So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. 

699 E. Seventh St., S. Boston. Mass.
'Maršalka — Jonas Zaikis,
Į 787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

_ _ Cią sekmadienj kiekvieno mėnesio,
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

‘ “ 492 E. 7th St„ So. Boston, Mass.
Visais draugijos reikalais kreipki- 

|tės pas protokolų raštininką.
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ZHSMVMifJtVIETINĖS ŽINIOS
• 4 4

ŽINUTES Atvyko “Darbininko” 
Bendradarbis

Susikūrė trys lietuviškos šei
mos. Liepos 30 d., kun. Kazi
mieras Jenkus suteikė Mote- atvyko i Bostono 
rystės Sakramentą Pranui nuoširdus laikraščio “Darbinin- 
Dvareckui ir Anelei Marksai- ko” bendradarbis, p. Edvardas 
tei. Jaunavedžiai su savo arti- Karn®nas; Jis apsistojo P8* pp. 
maišiais išklausė šv. Mišių ir Napalį, gyv. Newton, Mass. 
priėmė Švenčausią Sakramentą J Žurnalistas

Liepos 31 d., kun. Albertas 
Abračinskas sujungė Sakra
mento Moterystės ryšiais Alek
sandrą Akulevičių su Petronė-' 
le M. Žibutyte.

Tą dieną, taip pat susituokė 
kun. Virmauskio akivaizdoje, 
Petras Dragūnas su Lelija Jab- 
lonskaite, gyv. 470 E. 7th St.

Krikštas. Darata Ona duktė 
Prano - Valerijos (Mickevičiū
tės) Norkų, gyv. 391 W. 4th 
St., buvo pakrikštyta liepos 31 
dieną.

Geri rezultatai. Sekmadienį, 
vietiniai kunigai pranešė, kad 
iš parapijos karnavalo likę pel
no $6,500.00. Jis dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie kar
navalo pasisekimo.

Pirmas Penktadienis.

I Pereitą penktadienį iš trem- 
uostą

i p. Edv. Kami
nas, gyvendamas arčiau “Dar
bininko” ir geriau susipažinęs 
su Amerikos lietuvių ir ben- 

Idrai visų darbininkų gyvenimu, 
į pasižadėjo dažniau parašyti 
'straipsnių ir žinių aktualiais 
klausimais.

Kviečiame p. Kamėną atsi
lankyti į “Darbininko” sostinę. 
Iki pasimatymo.

New York (LAIC) — 
“Rusijos Tautų Išlaisvini
mo Sąjungai” (Kerenskio 
globojamai) paskelbus sa
vo “Pagrindines Tezes”, 
Ukrainos Tautinė Taryba 
pareiškė tokį savo nusi
statymą šios organizaci
jos atžvilgiu:

“Komunistinė diktatūra 
Rusijoje yra rusų tautos 
istorinis reiškinys, nes 
rusai praeityje neturėjo 
laisvos politinės sistemos 
savo krašte ir negerbė ki
tų tautų laisvės. Carizmui 
žlugus 1917 m. visos ne- 
rusiškos tautos, tokios 
kaip Baltijos tautos, uk
rainiečiai ir 
tautos, sukūrė 
priklausomas ir 
tinęs valstybes;
je Rusijoje, iš kitos pu
sės, įsikūrė komunistiška 
diktatūra. Po ilgų ir sun
kių kovų, Sovietų Rusija 
kariškai okupavo tuos 
kraštus ir tebelaiko juos 
paglemžusi savo teroristi
niam glėby. Be Rusijos 
kariškos pagalbos, komu
nistinės diktatūros nebū
tų pajėgusios užvaldyti 
tuos kraštus...

“Rusiškas imperializ
mas nėra naujas komu
nistinio režimo padarinys; 
jis yra įsišaknijęs Rusi
jos politinėse tradicijose.

Kaukazo 
savas ne- 
demokra- 
gi pačio-

Atostogavo

Išva
karėse pirmo penktadienio mė
nesio, kaip paprastai, bus klau
somos išpažintys. Penktadienio 
rytą bus laikomos šv. Mišios 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
intencija. Vakare Šv. Valanda. 
Po Šv. Valandos įvyks šios 
draugijos susirinkimas, kuria
me pakalbės daktaras Leima- 
nas.

Pereitą savaitę atostogavo 
visa p.p. Grandelių, gyv. So. 
Bostone, šeima Cape Cod. p.p. 
Grendeliai ir jų dukrelė p. Fe
licija, Lietuvos Garbės konsu
lo adv. Shallnos sekretorė, grį
žo į namus penktadienį ir šeš
tadienį dalyvavo p. Anelės 
Marksaitės su p. Dvarecku ves
tuvėse.

Dr. Mykolo Grendelio šeima 
tebeatostogauja. 
yra taip 
praktika, 
pabaigoje 
vo šeimą.

Dr. Mykolas 
užimtas chirurgijos 
kad jis tik savaitės 
gali nuvykti pas sa-

Darbas. Randasi darbas mo- 
terei bei merginai gydytojo na
muose. Reikia apsigyventi ant 
vietos prie darbo.

DAKTARAI

Adv. Antanas J. Young, tu
rįs savo ofisą 317 E St., su sa
vo žmonele praleido savaitės 
atostogas Kanadoje. Aplankė 
garsiąją Šv. Onos šventovę ir 
kitas įdomias vietas. Grįžo į 
namus sekmadienį, liepos 31 d.

Lankėsi

Airthony Stauk, MB.
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

Office Hours
Daily 8-9 A.M. 2-3 P.M. 6-8 P.M.

Saturday 8-9 A.M. 2-4 P.M.

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

lan*

Atostogauja

ĮVAIRŪS SKHBIMAI

Tel. AV 2-4026

J. Itepshis, MJ.
Lietuvis Gydytojas 

495 Columbia Road 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurancę
409 W. Brondway 

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0848 

Bes. 37 Oriole Street 
Wert Rozbury, Man.

TEL. PA—7-1233-W

Pirmadienį “Darbininke” 
kėši kapitonas Petras Jurgėla 
su savo žmona ir Vytautu, ku
ris yra pagarsėjęs magikas. 
Jis parodė keletą “triksų” ir 
“Darbininko” administracijoje.

BALF-o Direktorių Tarybos 
nutarimu šaukiamas š.m. spalio 
7 ir 8 dienomis BALF-o Metinis 
Seimas, kuris įvyks Philadel- 
phijoje, Hotel Benjamin Frank- 
lin, Chestnut & 9th Streets. Phi
ladelphia, Pa.

Bus svarstomi'’SVarbus reika
lai. BALF-o skyriai ir organiza
cijos kviečiami iš anksto rengtis 
pasiųsti atstovus į seimą.

BALF-o Centras.

Prašome Atsiliepti

ato- 
Ona

Šiomis dienomis išvyko 
stogauti p.p. Albinas ir 
Nevierai su šeima į Vermont, 
N. H. ir Kanada. Kanadoje ap
lankys savo gimines ir pažįs
tamus. Laimingai atostogauti!

Įsigykite Kelionės Tikie
tus Į Kennebunk Port, 

Maine

Šiomis dienomis atvyksta iš 
Vokietijos į U.S.A. našlaitis Al
gis Bendaravičius, 10 metų am
žiaus. Jis sakosi turįs Amerikoje 
giminaitę. Sirvaičiutę Magdę, 
gimusią Amerikoje 1915 metais, 
kuri yra buvusi Lietuvoje 1934 
metais ir vėl gryžusi į Ameriką.

Prašome M. Sirvaičiutės atsi
liepti, arba kas ją žino skubiai 
pranešti BALF-ui šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief Fund 
of Amerika, Ine.

105 Grand ST., 
Brooklyn 11, N.Y.

Norintieji važiuoti specia
liais busais į Tėvų Pranciškonų 
ruošiamą Lietuvių Dieną, rug
piūčio 14, Vienuolyno parke, 
Kennebunk Port, Maine turi 
tuoj užsisakyti sau vietas įsi
gydami tikietus. Kelionė į abu 
galu tik $3.25. Bušai išeis nuo 
“Darbininko” 7:45 iš ryto. Y- 
ra paimti du dideli ir puikūs 
busai. Tikietus galite gauti 
“Darbininke” pas St. Grigana- 
vičių, A. Majauskaitę, A. Ivaš
ką ir kitus.

Bušų Komisija.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos..

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mass.

TeL Dedh am 1304- W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Todėl, vizos rusiškos gru
pės — nuo monarchistų < 
ligi socialistų— kaip prieš 
revoliuciją ir 1917 metais, i 
—nebenori pripažinti tau
tinio apsisprendimo teisės , 
nerusiškoms tautoms.

“Sis polinkis aiškiai re
gimas “Rusijos Tautų Iš
laisvinimo Sąjungos” pro
gramoje. Patsai jos spau
dos organo pavadinimas, 
“Ateities Rusija”, kuria
me ši programa buvo pa
skelbta, rodo, kad ši Są- 
junga nori išlaikyti rusiš
ką imperiją (dabar SSSR 
vardu) ir laikyti pavergu
si varu prijungtas tautas. 
Programos įvade kalbame 
apie “tautų sąjungą, su
kurtą laisvo susitarimo 
keliu”, bet iš kitos pusės 
sakoma: “Tiktai Steigia
masis Seimas, išrinktas 
visų krašto tautų... turės 
teisę galutinai spręsti sis
temą ateities išlaisvintai 
Rusijai”. Tas reiškia, kad 
nerusiškų tautų likimą 
spręstų rusai, kurie suda
ro daugumą SSSR...

“Todėl Ukrainos Tauti
nės Tarybos Vykdomojo 
Komiteto Inf orm a c i j ų 
Tarnyba pareiškia:

“1. Rusijos Tautų Išlais
vinimo Sąjungos” progra
ma paneigia Sovietų Ru
sijos pavergtų tautų apsi
sprendimo teisę... Revoliu- 
cijinė kova, ypatingai po
grindžio pasipriešinimo 
formoje, tebeina Rusijos 
pavergtų tautų teritorijo
se... savo tautinių valsty
bių atsteigimo kovoje. To
dėl Rusiškos Sąjungos 
programa negali turėti 
ukrainiečių tautos ir kitų 
Rusijos pavergtų tautų 
sankcijos. Visos pastan
gos primesti a priori vie
nokią ar kitokią tarptau
tinių santykių formą bus 
ukrainiečių ir kitų tautų 
laikomos kaipo jų teisių 
pažeidimas. Ir jos toliau 
tebesipriešins.

“2. Sumanymas sukvies
ti buvusios Rusijos “visų 
tautų” Steigiamąjį Seimą 
jokiu būdu negali spręsti 
Rusijos pavergtų tautų 
klausimų. Toksai planas 
tik dar labiau supainiotų 
tautinius skirtumus Rytų 
Europoje ir keltų naują 
pavojų taikai...

“Kiek tai liečia ukrai
niečių tautą, tiktai nepri
klausomos Ukrainos Stei
giamasis Seimas, išrink
tas demokratiniu procesu, 
tegali sukurti valdžią, ati
tinkančią gyventojų va
liai, ir tiktai tokia valdžia, 
kaip lygi tarp lygiųjų, te
galėtų nustatyti Ukrainos 
Valstybės santykius su 
kitomis tautomis.

“Kad apsaugojus Ukrai
nos' tautos laisvę nuo ru
siškojo imperializmo pa
vojaus, Ukrainos politika 
skaito reikalingu įtraukti 
Ukrainą į tarptautinių są
jungų sistetmą su kitomis 
laisvomis Europos tauto
mis, ir ta sistema galėtų 
tarnauti pagrindu Jungti
nėms Europos Valsty
bėms”.

»

VARGONININKAS bei chor
vedys su ilgamete praktika ir 
gerais liudijimais ieško vargo
nininko vietos.

Rašyti J. Paplauskui
51 Granfield Avė., 

Roslindale 31, Mass.

8B0

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be
augės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

mario, nuo histerijos ir žemų 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mm

JAU ATVYKO MM 
TREMTINIU

Baker, FU., liepos 31 
Čia žaidžiant baseball ūžė 
jo audra su perkūnėliu 
Žaibas du žaidėju nutren 
kė ir 50 kitus asmenis 
žeidė, vieną kritiškai..

Parašė Juozas Prunskia. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali
ais bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Lotyniškoji 
AbecėUr

Stockholm — (LAIC)— 
Dar 1941 m. pradžioje, 
maskoliai Lietuvoje kėlė 
sumanymą lietuviškąją 
rašybą pakeisti rusiško
mis raidėmis.

Jeigu plunksna sustreikavo, 
Neberašo taip, kaip reik, 
Neužmirški brolio savo 
Ir į BALF-ą tuojau eik.

ĮVAIROS SKELBIMAI

i 
i
: Geri žmonės tenai laukia, 
j Iš bėdos dipukus traukia,

Anuomet Visus raštus parašys 
maskoliai dar nedrįso vie- Dėdės Šamo paprašys, 
šai atgaivinti Muravjovo | Savo prieteliaus sulauksi 
projektą. Šiuo metu Lie- į BALF-ui — bravo — garsiai 
tuvoje, Latvijoje ir Esti
joje jau pusiau viešai 
kalbama apie abėcėlės pa
keitimą.

Ryšy su tuo galima pri
siminti, kad po 1917 m. 
revoliucijos uzbekai, ka
zachai, azerbaidžaniečiai, 
kirgizai, tadžikai ir turk
mėnai buvo įsivedę loty
niškąjį raidyną. “Tėvynės 
Karo” metu lotyniškieji 
raidynai tų tautų kalbose 
pranyko ir buvo 
rusiškos raidės, 
džių literatūroje, lotyniš
kos raidės buvo 
mos Vilniuje 
kupuotoje dalyje, 
po karo viskas rašoma 
siškomis raidėmis.

šauksi.
Rašykite skubiai garantijas 

tremtiniams atsikviesti!

JUOKELIAI
Tinginiai

• v

įvestos 
Baltgu-

i

varto ja- 
ir lenkų o- 

betgi 
ru-

Tremtinei Gdbėjhno 
harhK

m. liepos m. 9

I

d.š.
BALF-o direktorė gerb. 
Julia A. Mack iš Worees- 
terio pirsiuntė BALF-o

TIKTAI SUŽEISTIEMS 
VETERANAMS

Ctvil Service Examinatioa 
Postai Clerk-Carrier 
Pasiruoškite dabar

Naminis kuras. Rašykite da
bar dėlei platesnių informacijų. 
Westland Civil Service School 
104 Westland St., Worcester 2, 
Mass. (30-4)

Vienas žmogus turėjo tris sū
nus, vieną už kitą tingesnius. 
Kartą jie visi gulėjo po vyšnia. 
Štai vienas jų sako:

—Vai tai gera būtų, jei kas 
skintų vyšnias ir mums į burną 
dėtų!

O kitas jam atsako:
—Ne,kad vyšnios pačios mums 
j burną lėktų, tai gerai būtų!

Trečias brolis klausė, klausė 
ir pagaliau prabilo:

—Broliukai, kaip jūs netingi
te kalbėti!

Ir visi užmigo.

—Kuriuo laiku tu kelies vasa
rą?

—Kai tik pirmas spindulys į-
Centrui čekį sumoje $4,-’eina P™ ^8*- 
500.00 mūsų tautiečių! — 
tremtinių gelbėjimo tiks
lams. Tai didelė parama 
BALF-ui, ypač šiuo me
tu, kada tremtinių perve
žimas vyksta sparčiu tem
pu ir kada pinigai yra la
bai 'reikalingi tiek šalpos, 
tiek imigraeijos planams 
vykdyti.

Visų šelpiamųjų vardu 
BALF-o Valdyba pareiš
kia gilią padėką p. Julijai 
A. Mack, vajui vykdyti 
Komitetui ir visiems Wor- 
cesterio aukotojams, ku-'sausio mėnesį ir, 
rie nesigailėjo nei darbo, sveikindami su Naujais Metais, 
nei laiko, nei lėšų sekmin-linki geriausių metų: 
gai pravesti Tag Day, O — Aš linkiu, — sako pirma- 
taip pat surengti koncer- sis, — kad visi pereitų metų 
tą BALF-o rinkliavai pa- J didieji įvykiai pasikartotų, 
didinti. j — Ar tu pasidarei komunis-

Jei taip mūsų skyriai ir ,tas? — nustebęs klausia antra- 
organizaeijos pasidarbuo-!sis.
tų ir kitose vietose, tai| — Ar tu negalvoji, kaip būtų 
tremtinių imigracija dar puiku, jei užsienių reikalų mi- 
sekmingiau tvarkytųsi, o nisteris iššoktų per langą, jei 
likusiems tremtyje lietu-!teisingumo ministeris būtų pa- 

o “prezi- 
i” atsistatydinęs numir-

—Ar tai neperanksti?
—Nejnano kambarys iš vaka

rų pusės.

prieš

I

— Gaila, kad negimiau 
kokius tris šimtus metų.

—Kodėl?
— Nebūtų reikėję tiek daug is

torijos mokytis.
(“M. L.”)

Du čekoslovakai susitinka 
vienas kitą

viams nereikėtų
I

tiek sodintas į kalėjimą, 
vargti ir sielotis dėl ryto- dentas 
jaus. BALF-e Centras. tų...

Pristatome Alų ir Toniką I
Mes tarime 11-kos rūšių alaus ir įvairių toaftų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims 
ir palaikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BOKIS BEVERAGE CO.
‘ J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mms.

Laivais “General Muir” 
ir “General Blatchford” 
1949 m. liepos 29 d. at
vyko 372 lietuviai. Viso 
pagal D.P. įstatymą atvy- 

! ko 9108 lietuviai. Liepos 
mėnesj laivais ir lėktuvais 
į Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko 2043 lietu- 
’viai tremtiniai.

GeriMsto Užeiga Vyrams ir Moterį— yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Bahikonis, Savininkas.

Pagamina gerui lietuviškus pis
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

_______  SmKi BritM, Ha&
ssKBsrasKSKiiDana0Dsa»3D0sa0a00a0a00S9»»00ss6XK
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Km norite jaltyti Saulėtojo 
CaHforaijojc Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pu: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas

71k N. Vaa Nmm Avė.,
Hollyvood 38, Calif.

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOK^

187 Dorchester Street

YAKAVONIS
/merai Home

741 No. Main St
Brockton, Man.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsam uoto jaa
P&tamavimaa Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

M EasenoB Avė, 
Brcckton, Mase.

Br .—j a
CwWM J# WBhi 
(WaitelraMs) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
S*ISMVUlOtOjAS 

^tarnavimas Dieną ir Naktj. 
KopMia termeniins Dykai 

Tol. Brockton 3368

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

M4 East Įkmžm.Ry 
BOVTB BOSTON, MASS.

B. A. Zatetekaa F. E. Zalotekto 
Oratoriai ir Balaarneatojal

- Fatamavlmaa dieną ir naktį.
Koplyčia Bermanlma Dykai

NOTĄRT PUBLIC 
ltX

X



^Literatūra
Kadugių Saka

Nelė Mazalaitė

Ji kalba šiauriai, ir jos 
balsas atrodo juodas, ta
čiau jis ima šviestis, kai 
ji kalba toliau:

— Bet Kristus prajos ry
toj, kaip Jis seniai seniai 
įžengė į šventą miestą. 
Ant asiliuko Jis joja, nes 
Jis pa’aimina kiekvieną 
gyvulį, nors ir menkiau-! 
šią. Dievulis jos rytoj per, 
visą pasaulį, ir visi paklos 
po Jo kojo’nis palmes ir

Penkiese sėda prie va- rytoj eisim į bažnyčią — kadugh s ,ašaras ir kruvi- 
karienės stalo šitą verbų Mažasis kažko ima verk- nus drabužius, ir vaiku- 

kasdien, ti, ir visi trys šaukia čiai paties savo rankas, ir 
kad kam- drauge. Dievas idės i jas ramybę,

baryje yra tiktai trys, tik-! Dabar turiu nuraminti — o man tėveli, — sako 
tai vaikai. Jų motina yra juos, — galvoja motina, mažasis, ir paskui jį pa
latai liūdna šį vakarą, jos tačiau nesijaudina, nes kartoia abu kiti:

• * • • • • • !• v • a • i  w • _ •• ;
i

šeštadienį, kaip 
tačiau atrodo,

labai liūdna šį vakarą, jos tačiau nesijaudina, 
ranka yra tokia sunki, jog jos širdis yra kurčia — ji 
ji vos atkelia duonos rie- girdi tiktai vieną balsą,! 
kę. Jos abi tyli, bet trys balsą vyro, kuris prakal- 
kalba garsiai ir linksmai bėjo į ją pirmą kartą ver- ja nuo vaikų žodžių ir se-'
— jų žodžiai striksi kaip bų sekmadienį. Bet jai pa- neles atsidūsimo: ji jau
paukščiai, nepastovūs ir sidaro lengviau, kai į jos yra perėjusi per visas 
greiti: čia jie kalbėjo apie vaikų riksmą įkrenta sun- džiaugsmo ir pabučiavimų 
katytę, ir tuojau apie an- kūs anytos žodžiai: {dienas, ji ėjo su vyru, ku-!
gėlus — viskas jiems yra i _  Niekur neisim rytoj Pirm4 verbų sekmadie-
sava ir paprasta. Dabar pelytės jūs, niekur: ni buvo padovanojęs jai
jau mini Velykų kiškį, jie jęmijorą ruskiai išvežė, ir į kadugių ir gluosnio puok- dažo g»^| VQ f'”*'• i * x - Z— 1—^3$ a
kiaušinius, ir staiga ma- ~ niekas —r 
žiausias, kuris turi penke- š tu vandeniu, 
rius metus, sako: /smilkys kodylu.

O kadugys badosi, as-----------------------
nesinešiu jo ryt į bažny- KRISTUS, 
čią. i ---------------

— Nešies, — taria vy-' 
resnis brolis, — nešies. 
Kaip gi tu eisi be verbos?
— Nereikia verbos, — aš 

pyksta mažasis, — verba 
yra ežys.

— Tu pats esi ežys, —'Kas už kitą numirt pasiryžo,
nepasiduoda brolis. — Tas nemirs amžinai, niekados. 
Verba yra šventa. — Štai-1 
ga jis susimąsto ir sako j Nešei kančų ateiti man0 
visus: — Kodėl ji yra Ir verkei “** man° klaidas ~ 
šventa7 1° many pykčio dievas gyvena

Dabar reikia atsakytiIr nenoriu tavęs-
jiems, galvoja motina, ta- Tu sakei, kad Jeruzalės tautos 
Čiau tyli, nes jos Širdis y- Nepažinusios Viešpaties žus — 
ra toli, ji yra nuėjusi at- Ir kad ginančiam miestą su- 
gal per vienuoliką metų/ griautą 
kuomet dar nebuvo Šitų Rojaus laimę paskyrė dangus, 
trijų, ir gal dėl to jie pasi
daro jai svetimi, 
nežinomi. Ji 
jaunystę, ir 
pirmą kartą 
savo akimis 
sielą. Verbų 
tai buvo — galvoja ji, ir 
kaip pro tirštą miglą gir
di savo mergaitės balsą. 
Jos devyneri metai kalba 
Šitaip išdidžiai ir pamoko- Tave gaudė, sekiojo ir plakė... 
mai į jaunesniuosius bro- Mane plaka dabar! 
liūs:

— Todėl, kad Dievulis 
jojo asiliuku į Jeruzalę.

— Ne, asiliukas yra Kau
ne, sode, — šaukia 
žiausias ir tuojau klausia:
— Kodėl Dievulis jojo a- 
siliuku? Baltas žirgelis y- Aš regiu tavo kančią ant Kry- 
ra gražesnis, kodėl ne žir
gelis?

— Rusai pavogė žirgelį,
— sako antrasis, — bolše
vikai išvedė. Palauk, kai

— Ir man!
— Ir man!
Dabar motina sudejuo-

*1 • J * • • t

DARBININKAS

Senatorius Arthur Vandenberg respublikonas 
kairėje ir šen. John Foster Dulles (R.-N.Y.) deši
nėje sakosi, kad jie priešinsis prez. Trumano pa
tiektai kongresui pakto apginklavimo programai.

AMERIKOS BANKŲ SISTEMA
Amerikos bankų siste

ma nuo kitų šalių ypač iš
siskiria tuo, kad visi 
Jung. Valstybių bankai, 
kurių čia yra 14,608, yra 
privati nuosavybė, tik yra 
federalinės valdžios pri
žiūrimi. Bankams steigti,

* . _ . nuiiigų ruaMdi įsvc^c, u i~ ; ° . .. * ,.
svajonėmis bažnyčios durys užkaltos st^ ir kas metai Slt$ die' staitrn mtt- . « »• » no nolrortmo eoun dnvQ-niekas neapšlakstys 

, nepa-

AŠ

I
regiu tavo kančią ant Kry
žiaus,

jaučiu tavo Kūno žaizdas —

beveik 
grįžta į savo 
vėl susitinka 
vyrą, kuris 
pasiėmė jos 
sekmadienis

ant Kry-

žaizdas— 
pasiryžo, 
niekados.

Aš regiu tavo kančią
> žiaus,
Aš jaučiu tavo Kūno 
Kas už kitą numirt 
Tas nemirs amžinai, 

n
Tu nekartą buvai išvarytas — 
Iš namų, kaip ir aš...
Ar supras šitą kančią kas kitas, 
Kas paguodą atneš?

ma-

Ir pavasario laukiančios akys 
Meldžia, prašo — užtark!

Tavo kūną kankino bedieviai: 
Kalė kojas, rankas —
O nukreipk jų akis, didis Dieve, 
Nuo manęs, nuo manęs.

žiaus,
Aš jaučiu tavo Kūno žaizdas— 
Kas už kitą numirt pasiryžo, 
Tas nemirs amžinai, niekados.

At. Kairys.

Guatemalos sukilėlių nušautas vyriausybinin
kų lėktuvas. Šalia sudužusio lėktuvo (kairėje) 
matomas jo pilotas. Sukilimas buvo nuslopintas, 
pavartojus tankus ir lėktuvus.

ną pakartoja savo dova
ną. Jie keliavo drauge per 
visokias dienas, ir pasiro
dė pasaulyje šitie trys, 
kaip pavasario gluosnių 
šakelės.

Šitą minutę ji grįžta sa
vo mintimis, grįžta visa 
pas juos, kurie ilgisi to, 
kurio čia trūksta: sūnaus, 
vyro ir tėvo.

Ji pati lyg vaikas klau
sosi senelės pasakojimų, 
iš kur atsirado gluosnio 
kačiukai ir iš kur ten yra 
tiek daug medaus. Ji tik
rai tiki, jog taip ir buvo, 
kad angelas nešė naščiais 
medų į dangų ir gluosny
je truputį užsnūdo, ir vė
jas tuo metu išvertė abu 
liepinius kibirus — ir ant 
šakų nuvarvėjo tiek me
daus, kad bitės nesurinks 
jo nei per šimtą metų. Jai 
pasirodė, kad jaučia kve
piant korius — toks malo
nus yra tas pasakojimas, 
ir toks tikras, kad mažieji 
net apsilaižė. Paskui buvo pasitraukti, ar bėgo to- 
papasakota apie pašven-.liau, ar žuvo pakelyje. Tą 
tintą kadugį, kuris turi patį norėjo žinoti ir tie, 
galios apginti nuo perku- kurie geidė jam blogo ir 
nų ir nuo velnių.

Šitaip senosios šeiminin- . __
kės pasakojimai pripildė. zin®J° nieko. Yra tik vie- 
namus gyvybės ir drąsos,lna *r tikra: jo nėra, 
kuri buvo ėmusi gesti,) 
tarsi apleista ugnis. Ir kai 
motina pakėlė ant senelės 
kelių užmigusį mažiausią-' 
jį ir nešė jį paguldyti, pa
juto, kad jis yra tarsi gy
venimas 
brangus. Tokie pat yra ir' 
abu kiti, kurie dar pajėgė 
patys nueiti į lovas, užsi
miegoję ir tingūs.

Tačiau kai visi suminga, 
motina vėl pasijunta vie
na, viena šalia tuščios vie
tos, kurios niekas negalė
jo užpildyti. Ji atsistojo 
įprie lango ir matė mėne
sieną kieme ir daiktus pa- 
keistėjusius ir kitokius 
nuo šitos balsvos šviesos.

Ji vėl gyveno buvusias 
pilnačių naktis, leido va
saras ir žiemas šalia savo 

i vyro, šalia mylimojo, 
I klausėsi žodžių ir laikė jo 
rankas, ir bučiavo jį.

Jos mintys nuolat užlūž- Žvanga ginklas kieto plieno, 
ta į tuštumą, kuri prarijo Ciia paukštis toks baisus, 
jį _  į tas dienas užlūžta,' Eina šimtas lyg kad vienas,
kai ji su vaikais viešė jo" 
čia, mažo miestelio prie
miesčio ūkyje, pas jo mo
tiną, ir miestą užgriuvo 
neramumas, o vėliau bol
ševikai, 
žinios, nei jo paties — ji 
negalėjo išklausinėti iš jo- Eina vienas, eina, minios, 
kio pažįstamo, kas jį išti- Eina ginklas ir daina, 
ko. Laisvę myli, laisvę gtaa,

Nepaliaujamai tarėsi ji.Laisvėn veržiaslmonija.

I

sunkus ir

VETO
Jie sako mums:
— Varpai bažnyčių maldą taikai gaudžia, . 
Žmogus pro juos mirties balsų kad negirdėtų; 
Tauta tautos, žmogus žmogaus neskriaudžia...
— Ne, netiesa! — šaukiu aš: — melas! Veto!

Jie sako mums:
— Mirties stovyklų vartai atsivėrė — 
Dabar visiems užteks dangaus žvaigždėto; 
Nužudėm mes Europos žmogų — žvėrį...
— Ne, netiesa! — šaukiu aš: — melas! Veto!

Jie sako mums
— Su laisvu —
Vėl visos tautos rado savo vietą; 
vėl grįš kariai namo iš laisvės žygio...
— Ne, netiesa! — šaukiu aš: — melas! Veto!

laisvas ,o lygus—su lygiu,—

Ir su manim štai šaukia pavergtųjų
Mirties stovyklose ir be tėvynės milijonai... 
(Jiems'tylint, akmens šauktų, netylėtų:
— Nuimkit melo kaukę! Veto! Vėto!) 
Padėk jiems, Viešpatie, padėk, tik Tu jų 
Pasėji grūdą šventai laisvės duonai.

Bernardas Brazdžionis
(Iš eilėraščių rinkinio: “Šiaurės Pašvaistė”)

kų skyriai, kurie teikia 
pagalbą ir duoda patari
mus ūkininkams.

Bankų kapitalas suside
da ii asmeniškų indelių ir 
bankinių operacijų paja
mų. Bankai priima dvieju 
kategorijų indelius, 

statutai (čarteriai) yra pirmos kategorijos 
suteikiami federa 1 i n ė s klauso, 
valdžios, arba vienos iš 48 “demand deposit 
valstijos. Apie 9,603 ban- liai, tai yra sąskaitos, 
kai turi priėmę valstijų kurios galima 
(šteitų) statutus ir apie kiais; prie antros ka*e/y''- 
5,005 bankai federalinės rijos priklauso, tain v?^'- 
valdžios statutus. Tie ban- namieji "savings deposit” 
kai, kurie veikia pagal fe- indeliai, kurie gali būti iš- 
deralinės valdžios priim- imami, kad reikalingi. To
tus statutus (čarterius), kių, kurie taupo savo pini- 
yra vadinami "national”, gus bankose, yra 12 mili- 
arba lietuviškai išsireiš- jonų (taupytojų), kurių 

santaupos siekia t”ns<? 
bankuose $54,250,000,000, 
kuriems bankai teikia 
saugią vietą.

Akcininkai (šėrininkai), 
kurie yra daliniai Ameri
kos bankų savininkai, tu
ri įdėję į tuos bankus apie 
$12,260,000,000. Tos jų in- 
vestacijos (įvestmentai) 
sudaro pasitikėjimui pa
grindą. 1930 metų depre
sijos laiku buvo suorgani
zuota Federal Deposit In- 
suranee Corporation, tai 
yra tautinės valdžios a- 
gentūra, kuri apsaugoja 
depozitorius, kurie turi 
sutaupų bankuose ligi 
$5,000. Ligi šiolei tas ap- 
draudos fondas yra pasie
kęs $1,000,000,000.

Privačiai veikiantieji 
Jung. Valst. bankai yra 
giliai įleidę šaknis tauti
nėse tradicijose. Federali
nės valdžios priežiūra, ku
ri sustiprina visos šalies 
bankų sistemą, apsaugo 
depozitorius nuo nuosto
lių ir užtikrina vienodą vi
sai šaliai bankų patarna
vimą, išsivystė kartu su 
šio krašto ekonominio gy
venimo pakilimu. C. C.

Prie

taip vadinamieji 
” ind/'- 

i 3 
išimti če-

su motina, ar jis pavėlavo

ieškojo jo šičia. Ir niekas, 
nei artimi nei priešai, ne-

Mėnuo iškyla aukštai, 
kiek tik įmanydamas, ir 
tada ji pajunta nuovargį 
ir pasitraukia nuo lango. 
Po ilgo laiko ji užmiega, 
ir sapnai yra tokie pat 
tamsūs ir tušti, kaip 
atbudimas.

Ji atsibunda anksti 
anyta dar miega.
— Tegu sau miega—gal

voja ji. Tada pasiima 
melžtuvę ir eina į tvartą. 

| Kai ji pradaro duris į 
kiemą, ji pamato kažką 
ant saulės nušviesto 
slenksčio:

Ten guli kadugys ir še
šios gluosnio šakelės.

Ji stovi ir žiūri, ir bijo 
pasijudinti: jai atrodo, 
kad ji suluš pati, ar šita

lygis | Laisve

Eina vieškeliu tiesiu:

šitas kelias lygus, kietas, 
Šitas kelias nuostabus. 
Jau Olympo pažadėta: 

Iš jo nebuvo nei K*® juo e’8> tas laisvas bus!

Laisvę myli, laisvę gina,

ir

dovana išnyks, kaip šešė
liai, saulei pasisukus. Bet 
pagaliau ji išdrįsta, ir lai
ko jas saujoje ,ir grįžta į 
vidų.
— Mama, — šaukia ji 

prie anytos lovos. — Ma
ma, jis yra gyvas! Jis yra 
čia, tėvynėje, ar ne? Jis 
slapstosi ir laukia valan
dos, laukia prisikėlimo. 
Jis gyvas.

Senoji motina ištiesia 
pirštus į kadugio šaką ir 
pabučiuoja ją. Ir jos vei
das yra šviesus ir jaunas.

"M. L.”

kus, tautiniais bankais.
Visi tautiniai bankai, t. 

y. tie, kurie veikia pagal 
federalinės 
statutą, yra Federal Re- 
serve Sistem nariai. Ši fe
deralinė sistema įvesta 
1933 m. įstatymų, kadan
gi Jung. Valstybės buvo 
reikalingos centrai i n i o 
banko. Jung. Valst. Res
publikos prezidentas pa- 
skiria 12 gubernatorių, 
kurie paskirsto visą kraš
tą į 12 apskričių. Kiekvie
name apskrityje randasi 
po vieną Federal Reserve 
Banką.

Kai kurie iš 14,608 tau- 
tinių ir valstijų bankų tu
ri savo skyrius. Tokių 
skyrių yra per 5,000. 
Taip, kad kiekviena ma
žiausia apylinkė yra aprū
pinta bankiniais patarna
vimais. Valstijų ir tauti
nių bankų priežiūros tai
syklės yra vienodos. To
dėl visoje šalyje pasiekia
mas vienodas bankų pa
tarnavimas.

Kaipo nepriklausančios 
ir privačiai veikiančios į- 
staigos, bankai tarp sa
vęs konkuruoja biznio at
žvilgiu. Dėl šios laisvos 
konkurencijos visuomenė 
turi tam tikrų finansinių 
patogumų.

Daugelis bankų turi glo
bos skyrius, kurie teikia 
patarimus įvairiais finan
siniais klausimais. Dides
nės bankinės įstaigos turi 
savo ekspertus, kurie tei
kia patarimus namų sta
tybos, nejudomojo turto 
ir kitais, liečiančiais fi
nansines problemas, rei
kalais. Žemės ūkio apskri- 
čiuose yra specialūs ban

Baltinom Lietuviai 
SuUlpo BALF-ą

Baltimorės lietuviai yra su
planavę sukelti tremtinių gelbė
jimo reikalams 10,000 dolerių.

BALF-o Centras jau yra gavęs 
{ iš Baltimorės BALF-o skyriaus 

š.m. gegužės m. $2. 000.00 ir lie
pos m. $1. 700. 00. Tai didelė pa
rama mūsų tremtiniams, kurie 
dėl įvairių priežasčių dar nega
li išemigruoti ir yra priversti 
pasilikti ir toliau vargti stovyk- 

’ lose. Baltimorės lietuviai visuo
met nuoširdžiai atjautė lietuvių 
šalpos darbą. Jie energingai, su
tartinai dirbdami ir dosniai au
kodami pasiekė gražių rezulta
tų-

BALF-o Centras širdingai dė
koja visų šelpiamųjų vardu Bal
timorės BALF-o skyriaus valdy
bai už nenuilstamą darbą ir pa
sišventimą organizuojant rink
liavas ir visiems aukotojams už 
duosnumą. Mes neabejojame, 
kad baltimoriečiai sėkmingai į- 
vykdys visus jų gražius sumani- 
mus ir tikslus ir tuo išvarys dar 
gilesnę vagą tremtinių šalpos ir

valdžios

imigracijos darbe.
Būtų malonu, kad ir kiti lietu

vių apgyventi centrai susirūpin
tų tremtinių gelbėjimo reikalais 
ir pasektų baltimoriečių pavyz
dį. Tremtinių gelbėjimas yra 

' svarbiausis mūsų šių dienų už
davinys.

BALF-o Centras.

ISIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

K»yCT — 
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą — 

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 puri. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
966 W. Broadway,

South Boston 27. Mass.
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GECIO 

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

"KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Brosdway, . Boston 27, Mass.
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