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• Pagaliau...
• Ir vaikai manevruos...
• Stalino sveikata
• “Ateitim” kalba
• •
Ilgesnį laiką buvęs surizgęs 

Kanados lietuvių organizaciji- 
nis gyvenimas, atrodo, paga
liau, pradeda įeiti į normalias 
vėžes ir sparčiu tempu einama 
prie persiorganizavimo į vieną 
bendrą organizacinį vienetą 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės rėmuose. Sudarytasis Lai
kinas Organizacinis Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Komi
tetas veikia gana gražiai ir už
simotąjį darbą stumia į priekį. 
Iš gautojo paskutiniojo “Nepri
klausomos Lietuvos” laikraš
čio numerio atrodo, kad Kana
dos lietuviai stovi visiškose 
persiorganizavimo išvakarėse.

Tos pastangos ir darbai yra 
girtini, nes Kanados lietu
viams toks pakrikimas jau yra 
nusibodęs ir įgrisęs 
kaulo, 
ningo 
jiems 
tenos 
dienų, 
siems
Tėvynės išlaisvinimo.

Ta kryptimi einant, kanadie
čiams ' lietuviams linkėtina sėk
mės ir jų užsimojimų 
vimosi.
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iki gyvo 
Jie laukia bendro, vie- 
ir sklandaus darbo, 

nusibodo tarpusavio rie- 
ir norisi sulaukti tokių 
kuomet bus galima vi- 
bendrai dirbti ir siekti

realiza-
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Dešimt Komunistų Vadų Gavo
Po 5 Melus Kalėjimo

Be to, kiekvienas turi užsimokėti 
po 10,000 dolerių piniginę pabaudą

New York, N. Y. — Pe- Apeliacijos teismą, o jei- 
spalių gu ten nieko nepeš, tai 

Teismo kreipsis į Aukščiausiąjį 
Medina Teismą, kuris turės iš-

reitą penktadienį, 
21 d. Federalio 
teisėjas Harold 
paskyrė bausmes komu- spręsti ar taip vadinamas 
nistų vadams, kurie buvo Smith įstatymas, pagal 
jury pripažinti kaltais. kurį komunistai yra nu- 

Dešimt komunistų gavo bausti, yra konstitucinis 
po 5 metus kalėjimo, o ar ne. Jeigu teismas pri- 
vienas gavo tris metus, pažintų, kad Smith įsta- 
Be to, kiekvienas nubaus- tymas priešinasi konstitu- 
tas po $10,000 pinigine cijai, tai komunistai bus 
bauda. paleisti į laisvę.

Po 5 metus turi sėdėti Taigi matome koks di- 
šie komunistų vadai: Eu- delis yra skirtumas tarp 
gene Dennis, partijos se- Jung. Valstybių ir Sovie- 
kretorius, Benjamin J. tų Rusijos teismų. 
Davis, John B. William- 
son, Henry Winston, John 
Gatės, Jack Stackel, Gus 
Hali, Carl Winter, Irving 
Potash ir Gilbert Green. 
Tris metus kalėjimo gavo

Gautomis žiniomis iš 
(Čekoslovakija), esą,
laiku ten numatomi dideli ka
riniai manevrai, kuriuose ma
nevruos... vaikai, tarp 11 ir 15 
metų amžiaus, priklausantieji 
“Pionierių” orgaai z a c i j.* 
CJmmiomoicai”).

Prahos 
greitu

Rusi
joje ir jos dominuojamuo
se kraštuose kaltinami 
prisipažįsta kaltais, o jei
gu kuris neprisipažįsta ir 
apeliuoja, tai nuteistasis 
susilaukia didžiausio pa- 

New Yorko valstijos ko- smerkimo. Ten nėra jokių 
munistų partijos pirmi- demonstracijų ir, komu- 
ninkas Robert Thompson, nistai nereiškia jokių pro- 
veteranas.

Kaip jau buvo rašyta, 
komunistų vadų advoka
tai nubausti už teismo pa
niekinimą.

Prie teismo namo komu
nistai buvo suorganizavę 
demonstraciją, Šūk a v or

testų.

Tūkstančiai Europiečių 
Ptanuo ji Aplankyti Romi 

Šventuose Metuose

ir karinių Halinių in
struktoriai.

Manevrų tikslas — esą, rei
kalinga išmokinti ir jaunimą 
ginti savo kraštą, jei Čekoslo
vakiją užpultų priešai (savai
me aišku, iš “kapitalistų” pu
sės)...

Po manevrų, dar būsiąs pra
vestas tų “karžygių” specialus 
ideologinis apmokymas komu-* 
metinėj dvasioj, kurį turįs pra
eiti kiekvienas “sąmoningas 
socialistinės valstybės jaunuo
liai

Kaip matome, komunistiniai 
kraštai darosi ištisomis karinė
mis stovyklomis, kuriose ruo
šiami komunistinei pasaulio 
revoliucijai netgi nepilnamečiai 
jaunuoliai.

ANTRADIENIS (Tursday), SPALIŲ (October), 25 D., 1949 M.

Prezidentas Trumanas Kalbėjo 
Jungtiniu Tautų Susirinkimui
Reikalauja, kad Sovietai atstatytų 

žmogaus teises, laisvę
New York gręsia pa

kai tina- 
nuo ko- 
linijos.
kai jis

________ Pirma
dienį, spalių 24 d. Prezi
dentas Trumanas pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų su
sirinkimui keturių metų 
gyvavimo sukakties pro
ga.

Jis ragino visas tautas 
išspręsti ir susitarti, kad 
atominė bomba nebūtų 
vartojama žmonijos su
naikinimui, bet kad ato
minė energija būtų pa
naudota žmonijos gerovei.

Prezidentas Trumanas tas ambasadorium į Mas- 
kalbėjo kampinio akmens kvą ir ten jis bus 
uždėjimo ant Jungtinių 
Tautų statomo namo New| 
Yorke ceremonijose. Jis,! 
nors neįvardino, bet vi
siems buvo suprantama, 
kad smerkė Rusiją už 
priešinimosi “Baruch Pla
nui” atominę bombą kon- 
traliuoti. Taipgi smarkiai 
kritikavo Sovietus už

i infclill triuHmavo ir leikatov^mtaesiam iki Šventųjų
nuteistuosius paleisti. Tas: 
tik patiems komunistams 
pakenkė. Teisėjas Medina 
visus komunistų advoka
tų prašymus atmetė ir 
paskelbė bausmes. Du iš 
nuteistųjų, būtent, Euge
ne Dennis ir Benjamin 
Davis, pastarasis negras, 
kalbėjo visų vienuolikos 
nuteistųjų vardu. Davis gijos — 21,400; šveicari- 
pasakojo, kad teismo j°s — 14,500; Ispanijos— 
sprendimas yra nukreip- 9000; Olandijos — 7700; 
tas prieš Amerikos neg- Didžiosios Britanijos — 
rus. Teisėjas priminė, jis 5782.
ir kiti nubausti už sąmok-Į Kiek važiuos iš Jung. 
slą nuversti Jung. Valsty- Valstybių ir kitų Ameri-

Metų, jau apie trys ket- 
virdaliai milijono yra už
siregistravę aplankyti Ro
mą.

Iš Italijos įvairių sričių 
jau yra užsiregistravę a- 
pie 350,000 pilgrimų; iš 
Prancūzijos, — 122,500; 
Austrijos — 24,000; Bel-

Taip atrodė kun. A. Petraitis, ištrūkęs iš sovietiš
kų budelių nagų.

se Tautose, 
smerkimas. Jis 
mas nukrypimu 
munistų partijos

Sakoma, kad 
grįš į Pragą, jeigu grįš, 
tai jis bus išbrauktas iš 
partijos ir atleistas nuo 
visų pareigų, o po to bus 
teisiamas panašiai, kaip 
buvo teisiamas Rajk Bu
dapešte.

Kiti teigia, kad Vladi- 
mir Clementis bus paskir-

auklėtas”.
“per-

Jung. Valstybės Vis D»r 
Dar Gauna Žinių Iš Už 
Geležinės Uždangos

VVashington, D. C. — 
Nežiūrint to, kad Sovietų 
Rusija užkamšiojo visus

žmogaus teisių niekinimą, plyšius, kad iš Rusijos ir 
Jis sakė, Jungtinių Tautų jos dominuojamų kraštų 
nariai žino, kad “žmogaus neišeitų jokios žinios į už- 
teisių paneigimas yra tai gienį, Jung. Valstybės vis 

i dar turi šaltinius ir gauna 
!daug žinių kas dedasi 

Kaip žinoma, Jungtinės'tuose kraštuose.

teisių paneigimas yra tai
_ j Uranijos pradžia, ir labai į

NAUJA KUNIGŲ VIENYBES dažnai, pradžia karo”. I 

PROVINCIJA KANADOJE {Tautos 40 balsų prieši

jau minėjome bėjo, kad didelė kliūtis 
spalių 18 apaštalavimui kiekvienoje

lapkričio 4, 1948 m. užgy-l 
rė “Baruch Planą” atomi
nei bombai kontroliuoti. 
“Tas planas yra geras”,

Kaip
“Darbininke”,
dieną Toronto lietuvių pa- vietoje atsirado sąryšyje --- r—— x-- _
rapijos klebonijoje buvo su organizaciniu susiskal-, sakė Prezidentas. 
sušauktas Kanadoje gy-dymu. Todėl buvo ilgai J “Mes remiame šį planą
venančių lietuvių kunigų diskutuota dėl bendrosios ir remsime tol, kbl bus 
suvažiavimas. Dalyvavo taktikos nustatymo sielo- patiektas geresnis pla- 

į 95 nuošimčiai esančiųjų vadoje ryšium su šia ne- nas’’- Tai buvo atsakymas 
šiame krašte kunigų. Iš normalia padėtimi. Nu- Rusijai ir jos dominuoja- 
J. A. Valstybių buvo at- tarta sudaryti Katal. Ak- miems kraštams.

Valdybos pirmi- plačiausiai praplėsti Ka- Čeky Užsienio Viršininkui
vykęs Kunigų Vienybės cijos Komitetas ir kuo 
Centro 
ninkas kun. A; Vasys, ku- talikų Akcijos veikimą 
ris malda atidarė susirin- vaikų, jaunimo ir suau-- 
kimą, o atidarymo žodį gūsių jų tarpe. Šiam veiki-! 
.tarė Toronto parapijos mui palengvinti prieita 

bių valdžią. Prisiekusiųjų kos respublikų kol kas ne-'klebonas kun. P. Ažubalis, išvados, jog reikią taip 
teisėjų pirmininkė buvo turi žinių. Tačiau žinoma, Esant f 
negrė. | kad keli šimtai tūkstančių

Komunistai apeliuoja į'dalyvaus. 

Gresia Pavojus

Valstybės 
praneša, 

apie ma-

PavyzdŽiui, 
' Departamentas' 
kad gavo žinių 
sinę deportaciją graikų ir 
kitų svetimšalių iš pieti
nės Rusijos, Kaukazo sri
ties. Taipgi gavo žinių a- 
pie Kominformo pasiruo
šimus karui prieš Jugo
slaviją, apie atomo bom
bos sprogimus Rusijoje.

JAU ATVYKO 1UU 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

--------- Š. m. spalių 25 d. laivu
Paryžius, Prancūzija —“General Sturgis” į New 

Praneša, kad Cekoslova-, Yorką atvyksta 109 lietu-
ilgai programai, pat rūpintis katalikiškąja kįj°s u^s^eni2 ministeriui, viai tremtiniai, tokiu bū- 

išrinko du snauda Kanadoie. i Vladimirui Clementis, ku- du bendras skaičius atvy-

Be abejonės .visiems yra įdo
mu ir visi nori žinoti, kaip gy
vena, kaip jaučiasi ir koks 
sveikatos stovis šių laikų Ne
rašo - Stalino. Dėl tos -tad 
priežasties, jei kur pasitaiko 
koks nors šaltinis panašioms 
žinioms gauti, jis yra pirmoj 
eilėj ir išnaudojamas.

Vykdamas su raportu į Wa- 
shingtoną, neseniai buvo apsi
stojęs Wiesbadene (Vokietijoj) 
JAV-bių Ambasadorius Mas
kvoje Alan G. Kirk, čia jį ap
spito spaudos reporteriai ir a- 
pipylė klausimais: “Kaip gy
vena Stalinas?, Kaip jo svei
kata? ir pan. Kiti net tiek įsi
drąsino, kad klausė, ar ilgai 
dar Stalinas gyvens?...

Ambasadorius Kirk šypsoda
masis atsakęs:
— Sovietų diktatorius Stali

nas džiaugiasi savo gera svei
kata ir, paskutinį kartą jį ma
tydamas, turėjau progą įsiti
kinti, kad jo džiaugsmas —nė
ra perdėtas. Jid atrodo gana 
gerai, nuolat rūko pypkę arba 
cigaretes ir visuomet pilnas są
mojingo jumoro...

Tęsinys 2-rame pusi.

Rusija Užsimojo Visiškai Suso-

Vienna, Austrija —Mas- Visuose kraštuose užver- 
kvos valdžia veda inten- tė rusų ‘literatūros’ verti- 
syvią kampaniją, kad vi- mais: Stalino, Lenino ir 
suose jos dominuojamuo- kitų komunizmo vadų raš- 
se kraštuose būtų moko- tais, 
ma rusų kalba ir kad tų 
kraštų teisės, medicina, 
industrijos ir agrikultū- 
ros technika, kultūra ir inžinieriuSi__
net sportas butų susovie- įgįmj jje neišmoks rusų įvairių

Į. ® * •• Unnfmolin

bando įtikinti įšbrauks gavo profesi- kJ?b. kun.
kad kas tik rusiška, tai y- 
ra aukščiausia ir turi būti Sovietų Rusijos sudary- 
visų priimta. Visuose Ru- tos komunistinės valdžios 
sijos pavergtuose ir do- pavergtuose 
minuojamuose kraštuose 
rusų kalba yra privaloma. 
Visose mokyklose, dirbtu
vėse ir klubuose yra dės
toma rusų kalba. Komu
nistinės valdžios paskel
bė Sovietų draugingumo 
savaites. (Lenkijoje sa-

susirinkusieji išrinko du spauda Kanadoje, 
pirmininku: 
Razutį ir kun. dr. J. Ta- 
darauską. Prieš piet se
kretoriavo kun. V. Skilan- 
džiūnas, o po piet Tėv. 
Juvenalis Liauba, O.F.M. 
Rezoliucijų komisiją su
darė: kun. kleb. P. Ažu
balis, kun. dr. J. Gutaus-i
•kas ir Tėv. dr. Klemensas 
Žalalis, O.F.M.

Sveikinimo

kun. : Susirinkimas
sveikinimus Lietuvos vys
kupams esantiems trem
tyje, VLIKo pirm. prel. 
M. Krupavičiui, kan. Ka
počiui ir visiems sveikinu
siems laiškais, telegramo
mis ar žodžiu.

Devintosios Kunigų Vie
nybės Provincijos Valdy- 
bon buvo išrinkta: pirm, 

žodį tarė ^un. dr. J. Gutauskas, To-i

_lris dabar yra New Yorke jkusių lietuvių pagal D.P. 
pasiuntė (jęaįp savo krašto delegaci- aktą pasieks 14,042.

, pirmininkas Jungtinė- 1 '
I

BALF Imigracijos Komitetas.

VAKARAI SVARSTO PANAI 
KINTI KARO STOVJ 

VAKARINĖJE VOKIETIJOJE

i

Berlynas, Vokietija — žiūrėti okupacijos statu- 
Vakarinių valstybių jė- tą, kuris nurodo okupaci- 
gos svarsto panaikinti nių autoritetų ir vokiečių 
dabartinį karo stovį va- respublikos valdžios galią■ uis- Kunigų Vien. Pirmininkas i ronto parapijos vikaras, 8^ svarsto panaiKinu u,ų auto

1 i i •• • kun A Vasvs nušviesda-se^r- Tėvas dr. K. Žalalis, dabartinį karo stovj va-respublik
■ nijoj “k™uoi°JkrajZ; visa Kunigų Vieny-jOF^Montreal praneiš- -1

rius, ižd. kun. dr. J. Tada- Vokiečių Federalės Jugoslavija Moti Pasirašyt!

privalo šokti 
kvos tironų 
žiausias jų 
griežčiausiai 
ir baudžiamas.
Maskvos agentai drįsta 
skelbti, kad Rusijos pa- 

---------- -----------— vergtuose kraštuose yra 
|vaite tęsiasi visą mėnesį), “laisvė, demokratija.”

~ _____ _ ____vietovių. Iš
^kalbos, tai jie patys save Montrealio padarė prane- x----i-— j Bobj.

nas ir T. Klemensas, apie 
Toronto parapiją pranešė 
kleb. kun. P. Ažubalis, iš 
Hamiltono — kleb. kun. 
dr. J. Tadarauskas, iš 

Tėvas Placi- 
O.F.M., iš 

nukrypimas Sudbury — kun. V. Ski- 
smerkiamas landžiūnas, iš London ir 

Ir dar j — _

Į

krašt u o s e
pagal Mas- j Winnipeg — 

muziką. Ma-, das Barisa,

i

• v

rauskas, Hamiltono para
pijos klebonas.

T. Klemensas žalalis, O.F.M.

Respublikos valdžios po-, At$Hr? Sufart[Su Graikija

Užsibaigė Geležinkeliečių 
Darfajninfcą Streikas

St. Louis, Missouri — 
Praneša, kad Missouri Pa- 
cific Geležinkelio 5,200 
darbininkų streikas užsi
baigė. Streikavo 44 die
nas. Iš 282 reikalavimų 
liko 63 reikalavimai neiš
spręsti.

Neišspręstus reikalavi-

Windsor — kun. V. Ru- 
dzinskas, iš St. Catheri- 
nes ir Welland — Tėvas J.
Liauba ir iš Ottawos —į 
kun. dr. J. Razutis. Pašte- mus arbitracijos būdu.

Tačiau John J. McCloy,! Lake Success, N. Y. — 
Jung. Valstybių vyriau-j Jugoslavijos atstovas pa- 
sias komisijonierius, pa-’reiškė Jungtinių Tautų 
reiškė, kad amerikiečiai Balkanų Sutaikinimo Ko- 
visai nemano lenktyniauti 
su rusais,
darę Rytų Vokiečių De
mokratinę Respubliką ir 
skelbia, kad tos respubli
kos valdžia yra visos Vo
kietijos.

Karo stovį panaikinę, 
Alijantų Vyriausia Komi
sija sudarytų komitetą, 
kuriam būtų pavesta* per-

kurie yra su-
mitetui, kad Jugoslavija 
“neatmeta galimybės” pa
sirašyti atskirą sutartį su 
Graikija.

Jungtinių Tautų susi
rinkimo pirmininkas Brig. 
Gen. Carlos P. Romulo 
pranešė, kad Balkanų 
klausimas yra įtrauktas į 
darbotvarkę ir artimoje 
ateityje bus svarstomas.

4
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Antradienis. Spalių 25 d., 1949 P ABBIK1KKAS
PABBGęS RUSAS PASAKOJA 

APIE A. BOMBOS BANDYMUS 
SOVIETUOSE

r -----

Fntabos

tra

DABARTIES PASTABOS
Pradžia 1-me puslapyj

so ant krauju pasruvusios sa
vo imperijos žemės ir ramiai 
tebežiūri j milijonus Sibiro ka- ' 
cetuose kankinamų ir mirštan
čių žmonių...

Čekoslovakijoj katšlkgišfcai 
pradėta -mokinti gyventojus 
rusų kalbos. Rusų kalbos pa
mokos yra įvestos į visas mo
kyklas, kur rusiškai mokinasi 
jaunimas — mokiniai. Taipogi 
pristeigta įvairių kursų, kurse
lių. kuriuose “učyjami” suau
gusieji vartoti rusišką liežuvį. 
Kursuose, esą, nestinga moki
nių, o tais “mokiniais” turi bū
ti: valdžios tarnautojai, mmnie- 
riai, artistai, gydytojai ir viso
kių visokiausių profesijų žmo
nės. Rusų kalba, esą, dėstoma 
netgi fabrikuose, klubuose ir 
visur kitur.
— Rusų kalba — ateities kal

ba, nes greitai turės kalbėti tą
ja kalba visas pasaulis... —taip 
porina čekoslovakų komunistų 
laikraštis “Lidowe Nowiny”...

Gi tie visokiausi rusų kalbos 
kursai — taipogi vedami pagal 
iš anksto numatytą “planą” 
(pas komunistus — viskas pa-' 
gal “planą”). Ateinantį gruo-i 
džio mėnesį būsią pravesti eg-‘

zaminai ir kiekvienas kursan
tas turės būti tiek pažengęs 
moksle, jog privalės išlaikyti 
egzaminus, perskaitydamas į 
minutę nemažiau 80 rusiškų 
žodžių...

— Kiekvienas mokytojas ar 
mokytoja privalės skaityti ru
siškas knygas ir, bent po vieną 
iš tų knygų, į mėnesį turės pa
skelbti diskusiniu objektu, ku
rios turinį privalės išnagrinėti 
susiėję draugėn, platesniuose 
rateliuose... — taip toliau tei
gia “Lidove Nowiny”.„

Kaip matome, Čekoslovakijos 
rusinimas varomas plačiu mas
tu...

Deja, taip turi manyti tik tų 
kraštų žmonės, kuriuose padė
ties viešpats yra Stalinas ir 
kurių pagrindinė sostinė —yra 
Maskva. Tai priklauso tik 
Kremliaus diriguojamiems sa
telitams ir jie mano, jog: rusų 
kalba — ateities kalba...

Kiti — kitaip galvoja. Štai, 
pav. Vakarų Vokietijoj, kai bu
vęs užklaustas vienas vokietis, 
kokią pridėtinę kalbą mokosi 
vakarinių Vokietijos sričių vo
kiečiai. jis šyptelėjęs atsakė:
— Optimistai — mokosi ang

liškai, pesimistai — rusiškai...
Gal tai yra ir daug racijos...

1 Pr. Al.

Nonvood, Mass.—Penk
tadienį, palių-Oct. 28 d„ 8 
vai. vakare (tuoj po pa
maldų) Šv. Jurgio lietu
vių parapijos svetainėje, 
SL James Avė., Įvyks lie-' 
tuvių masinis susirinki
mas ir prakalbos, kurias 
rengia ALRK Federacijos 
10 skyrius.

Bus Įkalbama apie Ame
rikos Lietuvių Visuotinąjį 
Kongresą, Lietuvos 
ginga padėti ir bendrai a-; 
pie mūsų tautos svarbiau-, 
sius rci .alus.

Rengėjai kviečia visus: 
ateiti.

I klos medžiagos sudarytų 
uranium — 125 ir plato- 
nium, o antrą mišinį su
darytų torium ir brevium. 
Uranijaus Rusija nedaug 
turinti, tačiau torijaus y- 
ra atrasti milžiniški kie
kiai Altajaus Šiaurinėje 
dalyje ir Pamiro kalnuo
se.

Pirmojo mišinio atomi
nių bombų Sovietų Rusi
ja galėtų gaminti ne dau
giau, kai 20-30 per metus, 
o antrojo mišinio — iki 
159 per metus, tačiau šios 
ne tokios galingos.

Paklaustas, kaip Jung. 
Valstybės sužinojusios a- 
pie atominius sprogdini
mus Sovietų Rusijoje, Si- 
lovas atsakęs jis manąs, 
kad pranešęs kas nors iš 

l pabėgusių iš Sovietų Ru- 
• • • V • 1 • j

Paryžius — Du prancū
zų laikraščiai paskelbė 
pasikalbėjimą su iš Rusi
jos pabėgusiu raudono
sios armijos karininku Si- 
lov apie atominės energi
jos bandymus sovietuose 
ir bombų sprogdinimo į 
smulkmenas.

Jo pateiktomis žiniomis; 
sovietų atominė bomba' 
buvusi susprogdinta lie- ’ 
pos 10 d. š. m. Ust-Urt 
dykumoje į Rytus nuo 
Kaspijos jūros. Sprogdi
nimą stebėjęs pats Stali
nas ir visi politbiuro na
riai. Toji pirmoji bomba 
buvo pavadinta “Žaibas”.

Visiems atominės ener
gijos bandymams vado
vaująs atominių tyrinėji
mų komisijos vice - pir
mininkas prof. Abromas 
Joffe, o tos komisijos pir-, .. „ . , .
mininku esąs pats Stali- S,J°S kurl'J “rPe
nas. Šalia Abr. Joffės ato- nemaza. es? tokių kūne 
minės energijos tyrinėji- i 8eral v-vksta Ru’
mų srityje dirbą šie ....
slininkai: Vavilovas, Kk>- 
vinas, Frankelis Subati-i 
nas. Skobeitsine, Zaicevas! 
ir vokiečiai mokslininkai:' 
G. Hertz, A. Schmitt ir 
baronas Manfred von Ar- 
denne. buvęs nacių rakie- 
tinių ginklų tyrinėjimų 
stoties viršininkas.

Silov tvirtinimu Rusija 
dar neturinti atominių 
bombų savo sandeliuose. 
Išsprogdintosios bombos 
buvusios pirmutinės, pa
gamintos ištirti jų veikia
mąją jėgą.

Sovietai mėgipą pasiga
minti dvi atominių bombų; 
rūšis su skirtingais sprog-i 
stamosios medžiagos mi-4 
Šimais. Vieną mišinį to-

lu.

i

1

Jisai esąs girdėjęs, kad 
daug kartų virš Rusijos 
atominių tyrinėjimų ir 
bandymų vietų skraidę

Pary žms — Spalių 23 d. 
Respublikos prezidentas 
Vincent Auriol, pavedė 
vyriausybę sudaryti ta
lentingam Prancūzijos di
plomatui George Bidault, 
kuris po išlaisvinimo 
Prancūzijos keturius me
tus sėkmingai vadovavo 
Prancūzijos užsienių po
litikai.

Bidault sutiko tuojau

Prancūzijos socialistų ministeris, Julės Moch, 
kuriam dabar resp. prezidentas V iri cent Aurio! 
yra pavedus sudaryti naują vyriausybę, sugriu
vus Henri Queuille vadovaujama jai vyriausybei.

MIRĖ NUKRYŽIUOTO JĖZAUS 
SESERŲ ĮSTEIGĖJAS

; labai aukštai kažkokie ne-į pamėginti sudaryti vy- 
žinomos kilmės lėktuvai, riausybę. Išėjęs iš preaa- 
kurie, jo manymu nuolat dentūros rūmų, spaudos 

bandy- atstovams pareiškė, kad 
j kraštas jau gana ilgas lai
kas randasi be vyriaasy-į 
bes. laikas šį reikalą iš-, 
spręsti, nes tarptautiniai 

į ir finansanūri krašto užda
viniai reikalauja skubios 
vyriausybės veiklos.

Jau 19-ka dienų, kai tę
siasi Prancūzijos vyriau
sybės krizė.

I
j

sekę vykdomus 
mus.

Vaitai PreMa FloriM

r «iive

nouęh!
13r

Miami, Florida — Šio
mis dienomis Katalikų 
Labdarybės Biūras ir ki
tos labdarybės agentūros 
susekė, kad yra plačiai ve
damas vaikų pardavinėji
mas. Motinos savo vaikus 

i parduoda už $2000 ir į 
daugiau.

New Yorko apskrities 
prokuroras sako, kad vie
nas tarpininkas per devy- 
nius mėnesius padaręs 
$100,000 vaikų prekyboje. 

• Vieną advokatą arešta
vo New Yorke, kuris bu
vo kaipo agentas vaikų 
prekyboje. Taipgi arešta
vo moterį, kuri buvo to 
advokato pagelbininkė. 

į Motinos, kurios parduo
da savo vaikus, neturi 
motiniškos širdies. Tokios 
motinos ir tokios preky
bos vedėjai turi būti

PARINKU

Artinasi žiema ir neužilgo 
prasidės šalčiai. Nežiūrint m- 
tensmgos emigracijos vis dar 
apie 20.000 tremtinių susilauks 
šaltos žiemos tremtyje. Jųjų 
tarpe apie 8.000 senelių, našlių, 
našlaičių. ligonių, paliegėlių, 
invalidų ir vaikų. Jie yra reika-

I

lingi rūbų ir apavo.
Visų šių nelaimingų tautie

čių viltis nukreipta į amerikie
čius. Iš jų jie susilaukdavo iki 
šiol taip reikalingos pašalpos, 

i kuri juos palaikydavo mate-

Spalių 18 d. ankstų rytą, žiuotp Jėzaus Seserų kon- 
po ilgos ligos, mirė Tėvas'gregaciją. 1945 metais, ši 
Alfonsas Maria, C.P., Nu- kongregacija tapo perkel- 
kryžiuoto Jėzaus Seserų;ta į Brockton, Mass. ir iki 
Kongregacijos įsteigėjas, šios dienos darbuojasi lie- 
Vėhonis gimė Tytavėnuo-! tuvių parapijose, Penn- 
se, Lietuvoje sausio 15 d. sylvanijos ir Massachu- 
1884 m. iš tėvų Francis-' setts valstijose. Kunigo 
kaus ir Petronėlės Plunk-1 Alfonso kilnūs darbai ir 
sraaitės Urbonavičių. At-' pasišventimai liks amža- 
vyko į Ameriką 1903 m. įnas paminklas lietuvių 
ir penkis metus dirbo 
anglių kasyklos kompani
joje, Scranton, Pa. 1907 
an, įstojo į Šv. Onos Pasi- 
jonrstų vienuolyną. Gegu
žės 26 d., 1915 m. tapo 
įšventintas1 į kunigus ir 
uoliai ėmėsi į misijų dar
bą. Lankydamas įvairias 
lietuvių parapijas Law- 
rence, South Boston, 
Brockton/4- Cambridge, ir 
Pennsylvanijoje, ] 
didį reikalą pagalbos se
neliams, našlaičiams, ir- 
lietuvių jaunuomenei. Už-j 
degtas Dievo ir tėvynės, 
meile ir norėdamas padėti į 
savo tautiečiams lietu
viams, 1921 m. jis įsteigė 
Elmhurst, Pennsylvani
joje, lietuvaičių Nukry-

katalikų tarpe.
Velionis paliko giliame 

nuliūdime savo brolienę, 
ponią Misevičienę ir visą 
Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rų Kongregaciją.
Jau Dievo ranka Jus nuskynė 
Iš daržo skausmų ir vargų; 
Vainiką laimės jums nupynė < 
Kilnieji vaisiai Jūs darbų.

- Y Ta laime Jums seniai žadėta 
P?™? šiandien džiaugiesi amžinai;

Tik liekam mes čia jos ilgėtis 
į Našlaičiais likę Jūs vaikai.

Gyvenk per amžius mūs Tėveli, 
Užtark ir vargstančius vaikus. 
Nušviesk ne vienam Tiesos 

Kelią
Praverk ir mums dangaus 

vartus.

STREIKŲ PASĖKOS

griežčiausiai teismo bau-^ ir moraljai Ta, ncleiaki. 
_jme jiems ir ateity palūžti. Su

šelpkime aukomis, rūbais ir a- 
valyne. Peržiūrėkime neatidė
liodami skrynias ir spintas, 
ką rasite atliekamo neišmeski
te. o pasiųskite BALFui, kuris 
surinkęs persiųs tremtiniams į 
Europą.

Visi skyriai prašomi nedel
siant organizuoti rinkliavas sa
vo apylinkėse. Praktika paro
dė, kad tose vietose, kur sky
riai organizavo rinkliavas ir 
didesniais kiekiais gerybių 
siuntė į BALFo centralinį san- 

:delį, ten darbas visada pasisek- 
įdavo ir duodavo gerų rezulta
tų. Be to. centralizuotas sky
riuose gerybių surinkimas ir 
persiuntimas atseina žymiai 
pigiau, negu siuntinėjimas at
skirais pakietėliais. Atvykusie
ji tremtiniai kviečiami prisidė
ti ir kuo galėdami paremti 
rinkliavas. Visų lietuvių ben
dromis pastangomis atliksime 
šį kilnų artimo meilės darbą ir 
palengvinsime tremtiniams pa
kelti šaltį ir skurdą.

Siuntas siųskite šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America. Ine. 
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.
Kimi. Pr. i. B. Končius.

BALFo Pirmininkas.

džiami.

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vieninteli Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą
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Lapkričio-Nov. 20,1949 - 3:30 v. p.p.
Toks nepaprastas susirinki-. dalyviai, 

mas įvyks ne kokiems nors, 
labai svarbiems reikalams ap-Į 
svarstyti arba žymių kalbėtojų 
pasiklausyti, bet vien tik links
miems ir nesuprantamiems da
lykams pamatyti. Kadangi te
ko patirti visuomenės susido
mėjimas tokiais reikalais, tad 
“Darbininko” administracija 
šaukia tokį susirinkimą š. m. 
lapkričio 20 d. 3:30 vai. po piet 
Patrick Gaivin School auditori
joje. Tai bus tokios rūšies gau
sas susirinkimas, iš kurio visi 
eis namo labai patenkinti, 
linksmi, ilgai šypsodami ir be
sijuokdami. Be to, visi bus 
smagiai susirūpinę dėl tų įvy
kių, kuriuos jie bus tą dieną ir 
toje salėje matę.

Visi to susirinkimo dalyviai 
ateis į salę prieš pat skirtąjį 
laiką, kad nepavėluotų. Mat, 
visiems rūpės pamatyti toli
mas ir labai įdomus svečias, 
kuris darys tai, ko kiti vieti
niai nemoka padaryti, ir rodys 
tai, ko Bostono ir kitų koloni
jų lietuviai labai trokšta pama
tyti. Visi su didžiausiu dėmesiu 
seks ir išplėstomis akimis žiū
rės, ką darys svarbiausias ilgo
sios programos dalyvis Vytau- 

Jurgėla. Jis darys tik tai, 
vien tiktai žymūs pasauli- 
garso magikai daro. O ką 
padarys, tai sužinos ir pa

matys tik tokios smagiausios 
pramogos mėgėjų susirinkimo

Washington — Dėl užsi- gaminti tiek pat automo- 
tęsusio streiko anglių at- bilių, kiek iki šiolei ga- 
sargos diena iš dienos mindavo, būtent — 30,000 
smarkiai mažėja, ypač ge- per savaitę, tik maždaug 
ležinkelių. Geležinkelių po 6 savaičių streikui pa- 
atstovai pareiškė, kad ge- sibaigus.
ležinkelių anglių atsargos Streikai vis labiau para- 
spalių 1-mą dieną buvo ližuoja krašto ekonominį 
tik 30-čiai dienų. Todėl gyvenimą ir didina bedar- 
k------ , . ..— Federalinė

valdžia per savo tarpinin
kus daro pastangų strei
kams baigti, bet iki 
nieko nepasiekta.

tik 30-čiai < 
tarpvalstijinė komisija bių skaičius, 
nutarė keleivinių trauki
nių judėjimą sumažinti 
25%, jeigu užsitęstų strei
kas, tai būtų priversta 
dar labiau sumažinti. •

New Yorke yra suma
žinta traukinių skaičius 
89, o Baltimore - Ohio li
nijoje geležinkelių darbi
ninkų skaičius yra suma
žintas iš 53,000 iki 13,000, 
tai yra iki minimumo. Jei
gu angliakasių streikas 
užsitęs iki spalių ^1-mos 
dienos, tai geležinkeliai už 
tą mėnesį turės pusė mili
jono dolerių.

Besitęsiant dar ir plieno piečiai galėtų naudotis 
pramonės streikui iš For-Į nūs teisėmis. Komisija tyrinė- 
do automobilių įmonių iki jo ir rinko žinias iš visų valsti- 
lapkričio 15 d. bus atleis- N ir savo raportą įteikė Prezi- 
ta, kaip 
kompanijos 
R. Breech, 
darbininkų, 
sunkvežimių 
lių būsianti visiškai su-

CMUŲ TEISIŲ 
SAVAITE

šiol
t

tas 
k* 
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Gu- 
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Masachusetts valstijos 
bernatorius Paul A. Dever 
klamavo Civilių Teisių Savaitę 
spalių 23 iki spalių 29 d.

Gruodžio 5, 1946 m. Prezi
dentas Trumanas paskyrė 15 
įžymių asmenų ir jiems pave
dė paruosti raportą kas yra 
bloga ir taisytina, kad visi pi- 

civilė-

Kas netiki, jog esa
ma tokio gabaus lietuvio, bū
tinai turi įsitikinti ir dalyvauti 
juoko mėgėjų susirinkime.

' Įžanga kiekvienam dalyviui 
tik $1,20. Tikietų galima gauti 
“Darbininko” ” Įstaigoje.

Šioje programoje dalyvaus su 
skambia lietuviška daina ir iš 
Nashua, N. H. atvykęs muz. J. 
Tamulionio vad. vyrų choras. 
Apie jo gražų dainavimą teks 
tarti žodis vėliau, nes Nashua 
dainininkai sako, kad jūs pa
kalbėsite apie mus kaip išgirsi
te mūsų gyvą dainą, kuri jau
dins savo malonumu ligi aša
rų... **P-

PRANEŠIMAS
Lietuvių spaudos Centras A- 

merikoje, kuris platins visų lie
tuviškųjų leidyklų išleistas 
knygas, neseniai įsteigtas 
Brooklyne, N. Y. Pageidaujan
tiems Spaudos Centras siunčia 
platinamų leidinių sąrašus. Ad
resas: Gabija, 412 Bedford 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.

pareiškė .Šios dentui Trumanui spalių 29 d„ 
atstovas E.1949 m.

apie 115,000 j Mūsų pareiga tų teisių lai- 
gamyba auto kytis ir prižiūrėti, kad kiti lai- 
ir automobi- 'kytusi.

Per tą savaitę bus ruošiamos 
Stabdyta. Fordo kompani-' paskaitos, laikraščiai ir per ra
jos viceprezidentas pasa-jdio aiškins civilių teisių reikš- 
kė, kad kompanija galės mę ’

— Sveikas, kaimyne, kągi pa- 
sakė gydytojas, pas kurį šian
dien buvai? Ar greit pagysi?

— Nieko nebesuprantu, — 
sako ligonis. — Visuomet ger
davau tik degtinę ir alų, o gy
dytojas išandiena rado, kad 
aš sergu vandens liga. Iš kur 
gi tas vanduo atsirado?

Tėvų Marijonų Kolegijos

Kristaus Karaliaus Šventėje 
Spalio 30 d-, 1949 

DIENOTVARKE
11:00 — Iškilmingos Šventos Mišios.
12 300 — Bendri pietūs Seimo dalyviams. 
2:00 — Sermo posėdžiai.

Kolegijos Rėmėjų skyriai kviečiami gausiai da
lyvauti ne tik siųsdami savo delegatus, bet patys at
vykdami su pažįstamais, prieteliais pasvarstyti svar
bius klausimus artimus kiekvienam lietuviui.

Seimo Rengimo Komisija 
Kun. -lemas Vaitekūnas, 

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.
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REPORTAŽAS E VOKIETIJOS
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Tokios maždaug užkuli-AR JAU TURI RANKINI 
VEŽIMĖLI r

Kad supratus lagerio 
gyvenimą, neužtenka pra
važiuojant* užeiti į vieną 
kitą lagerį. Norint suvok
ti DP nuotaikas, reikia 
pastovėti eilėje prie mais
to dalinimo, padirbėti 
kartu miške, palūkėti la
gerio ambulatorijos prie
angyje. Tik arčiau susi
gyvenus, patirsi užkuli- 
sus.

Maistas nuolatinė die
nos tema, štai, stovi eilėje 
moterėlė su devyniais 
krepšiukais atsiimti sa
vaitei skirtą šeimos nor
mą. Devyni krepšiukai — 
tai ir maisto daug pasa
kys, pirmą žvilgsnį metęs 
praeivis. Bet moterėlei į 
vieną įpila kelias saujas 
žirniu, į kitą svarą pupų 
(UNRA’os laikais 10% su 
akmeniukais, visai tokios 
pat spalvos, kaip pupos), 
į trečią kelias saujas cuk
raus, sūrio 62,5 gramo (a- 
pie dvi uncijos — Red.), 
porą kąsnių sviesto, o 

[ net du svarus.
i ateina 

imamos pasiųstas koks ne- 
l berniokas, tai 

i jis ir nuryja visus ska- 

maledą ir cukru. Kuri čia 
____  ____ ; piktis, kad 
Jos vaikelis ne visą normą 
parnešė.

_  Jei įsigysite pasitikęji- 
būdą išrado), Albigensų klaidatikystė greitu laiku 
išdilo. Čia tenka pabrėžti, kad Rožančiaus maldos ir! 
viešos iškilmės keletą kartų buvo supuolusios su 
smarkiais turkų pralaimėjimais.

Paėmę Konstantinopolį (1453 m.), turkai labai' 
įsigalėjo ir taip ryžtingai brovėsi į Europą, kad atro-|^a* ,Y1S da^ 
dė nebūsią galimybės jiems atsispirti. Pavojus buvo 4,an<:loJ?. * f” 
panašus, kaip šiais laikais nuo bolševikų. Tačiau ke-' . aiĘ cia j. .”a’
lėtas stambių laimėjimų iš krikščionių pusės turkų 1S £aun& ir dįrban- 
žygius sulaikė. Ypač atrėmimas turkų nuo salos Kor-,cwJf. sergančio, taigi dvi 
fu, didelis krikščionių laimėjimas ties Leparto (1571 padidintas maisto nor- 
m.) ir visiškas turkų sumušimas ties Viena (1685 m.)1”135/.. Arbą: Revizijos
— tos visos didingos pergalės įvyko ne tik pasidėko-j omislJa_..me . nerado>
iant krikščioniu kariu narsumui bet ir vnatineai Die-!nes sandelio vedėjas vai- raistų. Tokių būrelyje is- 

sino juos amerikoniškais girsite: “Karas neišven- 
konservais, be to ir žirnių giamas. Ar jau turi ranki- 
jie prisipylė pilnas kiše- nį vežimėlį? Juk bolševi- 
nes”. “Aš sakiau, kad ne- kai tikrai užeis. Kuria 
rinkti į komitetą Kumpio, kryptimi bėgsi. Ar sutal- 
nes jis ir taip gauna iš A- pinsiu visus vaikus į veži- 
merikos siuntinių”. mėlį?”

TIKRAI BOLŠEVI
KIŠKAI

Augustdorfo stdvyklon 
iš įvairių kalėjimų surin
kę anglai atgabeno 48: 
kriminalinius nusikaltė-

F SUSIPAŽINKIME SU
! GYVENIMO KNYGA

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams---------------- 86.00
Vieną kart savaitėje metams_ 83.00
Užsieny metams  ________ 85.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams 83.50

DARBININKAS
866 Weat Broadir&y. South Boston. Mass.
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Arkivyskupas pagedauja 
Amžinojo Rožančiaus

xuawaug usnuu-ji kurip namiškė norą -- -------- ----sinės temos, žinoma tik ! T £ x
tarp gerų prietelių, senų f ?at?Ju.otlJ Žinant, jog šventraščio skaitymas atneša <
“eitos direktorių”. Toks ®iaip J‘e turet? naudą, popiežiai niekada nepraleisdavo progos
“elta” visada dar Drides* aidėti teismo jiems uz- laiškuose ,savo encyklikose, savo kalbose nepa 
“Pof f.-v a„o;wuizUmQc, dėtas bausmes uz padary- ne tikinčiuiu susiDažinti su šia rvvenimo knvsriBet tik susimildamas a- tus jvaįrįus nusikaltimus, 
pie tei niekam nesakyk, T d 4 •• i dė kad 
nes ko gero man atims'lad Jie aPslsPrende’ Kaa 
Paršaičio šeimos maisto' 
normą, kurią aš jau ant
ras mėnuo jo vardu imu

tus įvairius nusikaltimus.

Žinant, jog šventraščio skaitymas atneša didelę 
i savo 

laiškuose 'savo encyklikose, savo kalbose nepaskati
ne tikinčiųjų susipažinti su šia gyvenimo knyga. Už
teks, iei perbėgsime greitomis bent keletos popiežių 
pasisakvmus.

1778 metais nopiežius Pijus VI rašė Florencijos 
arkivvskupui liepdamas raginti tikinčiuosius, jog jie, 
vietoj bet kokių knygų, skaitytu Šv. Rašta. nes tik 
šios knygos skaitvmas gali būti vienintelis tiesos 
šaltinis prieš tais laikais pasirodžiusias netikinčiųjų 
brošiūrėles, nes tik šventraštis gali įkvėpti žmonėms 
padoresni ir kilnesni o^venimą. Pijus VII prašė apaš
tališkų vikaru, jo^ misijose paskatintu Biblijos skai- 
tvmą, nes niekas kitas negali atnešti tiek daug nau
dos. suraminimo, paskatinimo sustiprinti tikinčiųjų 
tikėjimą, palaikyti viltį ir sužadinti tikrąją krikščio
niška ią meilę.

Garsusis šventraščio Tėvas, Leonas XIII, 1893 
encyklikoie ragina, kad Šv. Raštas būtų kuo plačiau
siai pažintas. Tuo tarpu Pijus X 1907 meteis Kardi
nolui Casettai rašo, jog jam maloniausias dalykas 
vra matvti. kad tikintieji skaito šventrašti, kad ii 
skaito net kasdien. O Benediktas XV (1920 meteis) 
giria tuos, kurie platina kasdienini Evangelijos skai
tymą. nes esą šis apaštalavimas jau atnešęs daug 
vaisių ir daug tikinčiųjų prisiartinę prie dangiškojo 
Kristaus mokslo.

Aiškiausiai kalba dabartinis popiežius Pijus XII, 
iog esanti kiekvieno kataliko pareiga semtis sau nau
dos iš neišsemiamu šaltiniu. Jis raeina vyskupus, kad

i.jiems geriau važiuoti ‘pla- 
čiojon tėvynėn’. O kol jų 
dokumentai bus sutvar- Atto urcuuu jv Vttiuu uuu, * laikinai aDev-o Parkaičių šeima mide-l^^ stovykl^.

dantį iš septynių asmenų Cja jie uk < 1^^.
senai jau Amerikoje. kai ^^5. Būriais 

Taip pat prie užkulisi- keletą vaikščiojo lagerio 
nių priedų priklauso ir a-Įgavėmis ir užkabinėjo 
dresai, kurie randami A- žmones. Vieną mokvtoją 
merikos lietuvių suaukuo-! jie taip apdorojo, kad šis 
tuose rūbuose. Jie skirs- net turėjo būti pa<rvldy- 
tomi-į keletą kategorijų.!tas ligoninėn. Pabūgę 
Jei tik plikas adresas, be žmonės, užsidarinėjo du- 
prierašų, mažesnės vertės,!ris ir langinyčias, užsida- 
bet jei dar pridėta, “kuris rė ir lagerio krautuvėlės, 
šį rūbą gausite, parašyki-!Atsikreipus į anglus pa
te tai dar gal kuo pade- galbos, jie paaiškino, kad 
sim”, tai jau tikra bran- tie repatriantai priklauso 
genybė. Sukrapštęs net ir bolševikų repatriacinei 
paskutinius centus gali komisijai. Kai į šią buvo 
drąsiai pirkti pašto ženk-'kreiptasi, paaiškino, kad, 
lą ir rašyti laišką. 0 tada Jie nesiims jokių žygių, o 
gali skaičiuoti jau ir die- už nusikaltimus padary- 
nas... “Žinovai” sako, kad tus lageryje, jie bus tei-

senai jau Amerikoje.

J. E. Bostono Arkivyskupas Richard J. Cushing 
savo visapusišku uolumu stebina ne tik savo Arkivys- 
kūpiją, bet ir visą Ameriką. Viens iš pastarųjų jo ga
nytojiško rūpestingumo reiškinių paliečia nuolatinį 
Rožančiaus kalbėjimą — per radiją. Kalbės jis pats, 
o žmonės galės per radiją klausytis ir kartu su juo 
Rožančių kalbėti. Tuo reikalu jis daro štai kokį pra
nešimą:

“Pradedant nuo lapkričio 9-tos d., kiekvieną va
karą ateityje, mes transliuosim per radiją Rožančiaus 
kalbėjimą iš Arkivyskupo rezidencijos, 6:45 vai. va
kare. Tai bus daroma ligoniams, negalintiems išeit iš 
namų, važiuojantiems automobiliais ir, apskritai, vi
siems, kurie norės kartu su mumis kalbėti Dievo Mo
tinos Rožančių. Stotis — WMEX. Tai brangiai kai
nuojąs užsimojimas. Tačiau dvasiniai jis užsimokės”.

Iš tiesų tai naujoviškas, pasauliui nesupranta-1 jįįskoš iJ.- 
mas biznis: nesigailėt medžiaginių lėšų, kad tik būtų'jeį maįstą paimti 
naudos nemirštamai sielai. . •_____ • ■

Iš istorijos žinome keletą stambių faktų, kurie 'įĮaužada 
pasidėkojant viešoms "Rožančiaus maldoms ir iškil- ~__ __ ______
mėms atnešė didelę krikščionijai naudą. Štai XII-tam^’st*us"į^*k^o; *“q“j jįar_ 
šimtmety šv. Domininkui buvo pavesta atversti į ka-' - - -
talikų tikėjimą plati Prancūzijos teritorija, kurioje mamia*norės” 
buvo paplitus nešvari ir pragaištinga Albigensų ere
zija. Šv. Domininkas buvo uolus ir iškalbingas pa
mokslininkas, bet pradžioje misija jam nesisekė. Ta-j 
čiau kai pradėjo kalbėti Rožančių (jis pats tą maldos1 

išdilo. Čia tenka nabrėžti. kad Rožančiaus maldos irimus išgirsite tokių naujie
nų: “Prapuolė bačka
sviesto, aš pats mačiau”. 
“Kubelis jau senai nedir- 

. ima dir-
Antai vėl:

. . j . ... . i . . - u oob neišsemiamu »aiLium. ntifiiiu vysnupus, n«iu
jei adresas be jokio prie-, siami tėvynėje. Tik siems, §įe stengtusi per kunigus irodvti tikintiesiems Švent-
rašo — maždaug kas tre- kriminaliniams nusikaltė-
čias laimi, o kai yra prie-Jiams išvažiavus, 
rašas — iš trijų du visa- lagerį ramybė, 
da garantuoti! Tokie ad- VARŠUVOJE TAIP PAT 
resai dažnai priveda pne (STAIGU V ALYMAS

yvl n 4->»w 11 Mtixvai«»/iviii i *■

• w • * •• • « • V • **»**»/ b*'* **'**VzW«A> v V*il

sirasmejimų, pasikeičia-bolševikai iš 
ma fotografijomis, net tarnybos paliuosavo 150, 
^a^? ir*%uto garantijos aukštesnių tarnautojų iš* 
išrūpinamos. lenkų užsienių reikalų mi-|ties bausmė -----

O Jūs, mieli mūsų tau- nisterijos. Šitam valymui|Tad įkurti “ypatingo reži-;se kas dieną miršta tuks- 
tiečiai, Amerikoje ir ki- davė pagrindo Protokolo.mo kalėjimai” telaiavni. Bolševi-

.! raščio verte, kad tikintieji geriau pažintų ir pamiltų 
grizo 1, šventąsias knygas, kad kiekvienoje šeimoje kasdien 

» Viiifn oVoifnnaaa rocticbūtu skaitomas šventraštis.
Štai kaip kalba Kristaus Vietininkai ir kaip ragi

na Vvskiipus, kad šie stengtųsi idiegti tikintiesiemsresai dažnai priveda prie _________ - ...... .............. ...........
nyolat^?.^ nuoširdžių su-j Kaip praneša “Svenska Evangelijos meile. Mūsų gi pareiga — pildyti popie-

žiu valią: kasdien skaityti Evangeliją.
T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

įsrupinamos. panaikinta’pios žinios, kad lageriuo-

Kiek skyriaus vedėjo atsisaky-į pagandinius įstatymus
—.« ■----- —*m^* T lengvai apeina.

BOLŠEVIKAI RADO , 
IŠEITI

Dėl blogų gyvenimo są-

tuose kraštuose! 1 
daug Jūs parodote saviš- mas- grįžti Lenkijon iš 
kiams lietuviško duosnu- 
mo ir geros širdies. Kiek 
daug pas Jus pasiaukoji
mo ir artimo meilės! Tai 
ne tik didelė materialinė 
parama, bet svarbi ir mo
ralinė paguoda.

I Lagerio užkulisuos Jūs 
‘galite rasti ir tikrų pesi-

šiuos pro- tančiai belaisvių! Bolševi-
*—.A A _________ lrn«v*» r\n »»n n Lri O 11 8 o _kams buvo parankiau iš- 

maryti belaisvius Rusijo
je, negu kad leisti juos 
namo, nes, šie pažinę Ru
sijos gyvenimą ir parva
žiavę į tėvynę, būtų bloga 
propaganda komunizmui.

jant krikščionių karių narsumui, bet ir ypatingai Die
vo pagalbai, įsigytai uoliu Rožančiaus kalbėjimu tų 
kautynių metu. Žinomas faktas, kad šv. Tėvas Pijus 
V tą dieną kai ėjo kova ties Lepanto, staiga atsikrei
pė į kalbančią Rožančių minią ir tarė: “Džiaukitės, 
nes Kryžiaus priešai nugalėti”. Paskui patikrinta, kad 
tuo pačiu momentu turkų laivynas buvo sunaikintas.

Ir pavieniai žmonės tikį Rožančiaus sėkmingumu. 
Viens Pittsburgho pareigūnas viešai pareiškė, kad 
Rožančius padėjo jam rinkimus laimėti. Bet jei visi 
imtų skelbtis, kiek Rožančius jiems gero padarė, tai 
reikėtų ištisą knygą apie tai parašyti. Svarbiausia,

kad Rožančius būtų kalbamas nuolatos. A. a. Tėvas 
Alfonsas tai suprato ir įsteigė Amžinojo Rožančiaus 
Broliją. Gi Arkivyskupas Cushing nori, kad visi am
žinai Rožančių kalbėtų. K.

Šveicarijos. Šie valymai 
buvo atlikti be užsienių 
reikalų ministerio Modze- 
lewski žinios.

1000 MIRTIES SPREN
DIMŲ PER PENKIS

MENESIUS
Bukarešte kominformo 

tribunolas 
pareigas 
kai. Kaip praneša 
Welt”, nuo šių metų gegu
žės mėnesio pradžios Bu-.iaisviai iki metų pa- sudarytų efekto, kaip 
karešto tribunolas padarė' baigos turėjo būti paleis- skelbia ‘Europa - Kurier’ 

bolševikai dabar ruošia 
prieš vokiečių belaisvius - 
gydytojus viešą parodo
mąjį teismo procesą. Tai
gi vokiečių gydytojai, ku
rie belaisvėje dar badu 

nuolatinės šiur-j Tęsinys Ertame pust

atlieka savo 
stachanovietiš- 

“Die

lygų ir nuo bado Sovietų šio nežmoniško elge- 
Sąjungoje išmirė milionai sio Vokietijoje kilo dide- 
vokiečių belaisvių. Karui Įįs susijaudinimas. Bolše- 
pasibaigus, bolševikai bu- vikai, iki šiol slėpę masi- 
vo paskelbę, kad jie turi nius mirimus, dabar pa- 
3,5 miliono vokiečių be- skelbė, kad tai tiesa, bet
vo paskelbę, kad jie turi nius mirimus, dabar pa- 
3,5 miliono vokiečių be- skelbė I _
laisvių, o pagal susitari- taį eSą kalti vokiečių 
mą su vakarais, visi be- belaisviai- gydytojai. Kad 
laisviai iki 1948 metų pa- sudarytų

virš 1000 sprendimų poli-(ti. Vakarai, pildydami 
tinėse bylose, išnešdamas (susitarimą, visus belais- 
rezoliucijas: “ypatingo rė-tvius paleido. Bolševikai gi 
žimo kalėjimas”, kas ne- į Vakarų užklausimus ne
tiesioginiai, bet visai tik- siaiškindami su belaisvių 
rai, reiškia baisią kanki- paleidimu delsė. Iš už ge
nio mirtį. Mat, Sovietų ležinės uždangos viešumą 
Sąjungoje oficialiai mir-pasiekė 1. 

Marija Pečkauskaite

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybė

AMŽINYBĖS AIDAS
Stebėdamasi žiūrėjo Viktorija į jo kūri

nius ir pilna nusižeminimo sakė: “Mudu esa
me labai skirtingi žmonės, mano bičiuli. Jūs 
esate Mykolas Angelas, aš gi — tik moteris, 
tiek suprantanti, kad galiu išmatuoti tą ats
tumą, kuris skiria mano užuojautą nuo jūsų 
neriboto veiklumo. Jūs daug esate padaręs 
pasauliui. >Kai tarėtės minkąs molį savo sta
tuloms, iš tikrųjų nustatydavote naujas ly-' 
tis ir naujus išreiškimo būdus, kurių žmonės 
lig šiol dar neturėjo. O aš, ką esu padarius? 
Aš labai mylėjau tą, kurid nebėra... Aš my
lėjau ir jus, ir tai yra viskas”.

Mykolas Angelas atsakė: “Ir jūs esate 
padariusi tiek pat, kiek aš. Ar žmogus dar
buojasi tobulindamas save, ar, išplėtęs sa
vo veikimą, įkvėpia gyvybės ir judesio negy- 
vajai medžiagai — abiem atvejais jo darbas 
yra toks pat: jis kuria žmonėms pavyzdžių. 
Tad nesigailėkite man, markizą, tos garbės 
lygintis su jumis ir leiskite tikėtis, kad am
žinajame gyvenime mudu galėsim lygiu 
lėksmu kilti aukštyn”.

Prieš mirtį Viktorijai susirgus, jis rašo 
savo dienoraštyje: “Žiūrėdamas į ją, tariuos

esąs vėl jaunas, nors esu labai senas. Mirtis 
yra tarp mudviejų, ir mylėti ją senąja meile 
tegaliu tomis trumpomis valandėlėmis, kada 
užmirštu mirtį. Bet mano mintis vis dažniau 
grįžte prie jos (mirties), ir nuo jos šalčio 
vėsta mano meilės karštis”.

Viktorijai mirus, Mykolas Angelas vaikš
čiojo lyg sumišęs, nė su kuo nekalbėdamas. 
Jis tartum nesuvokė, kas atsitiko. Jis rašė: 
“Dabar žemė turi tavo gryną kūną, o dan
gus — tavo šventas mintis”.

Praėjus dešimčiai metų, Mykolas Angelas 
kartą pasakojo vienam mokiniui savo ilgo 
gyvenimo nuotykius. Apie Viktoriją kalbėjo 
mažai, bet ramiai. Ūmai atsimainiusiu bal
su jis tarė: “Pasakysiu tau, ko niekam nesu 
sakęs. Kai ji gulėjo karste, ir aš atėjau atsi
sveikinti, pabučiavau jai ranką ir neišdrįsau 
pabučiuoti kaktos. Ir štai jau dešimtis metų, 
kaip tai mane kankina, mano sūnau”.

Jis užmiršo mokinį ir ilgai sėdėjo nejudė
damas. Ašaros pamažu riedėjo per jo senus, 
raukšlėtus skruostus.

Argi tokia meilė nėra stebuklingai graži. 
Mąstydamas apie ją, rodos, matai kažko
kias milžiniškas kalnų viršūnes, kažkokius 
šviesius horizontus. Kaip atrodo prieš tokią 
meilę visos tos valandinės meilelės, tos švel
niai vadinamos “simpatijos” — šiandien su 
tuo, rytoj su kitu.

Bet mylėti amžinai, kilniai ir giliai tegali 
tas, kas budriai ir rūpestingai saugoja savo

širdies turtą, neeikvodamas jo visose gatvė
se ir turguose.

KUR MANO AŠAROS PRADŽIA 
IR PABAIGA?

Prof. Voldemaras viename savo straips
nyje sako, kad tautą sudarą daugiau miru
sieji, negu gyvieji.

Jauniems žmonėms, neturintiems dar 
praeities ir tesirūpinantiems tik ateitimi, 
gal tas sakinys atrodo keistas. O tačiau taip 
yra. Tiek dvasios, tiek kūno srityje mes gy
vename mirusiųjų sukrautais turtais. Mūsų 
drabužiai, mūsų valgiai, visi mūsų vartoja
mi daiktai — tai darbas ne tik gyvųjų, bet 
ir seniai šį pasaulį palikusiųjų, kurie paleng
va pančiojo gamtą, galvojo, krovė į krūvą 
patyrimus.

Taip pat ir dvasios srityje: visos dorovės, 
mokslo, dailės tiesos, kurių dabar mokomės, 
kuriomis naudojamės ir gaiviname sielą, yra 
ilgos kartų eilės sukrautas turtas. Jei kas 
nutrauktų tą ryšį, žmonija grįžtų į laukinį 
gyvenimą.

Daugiausia naudojamės didžiųjų žmonių: 
mokslininkų, dailininkų, rašytojų, valios 
didvyrių paliktais turtais. Jie yra mūsų va
dovai, mokytojai ir pavyzdžiai. Perskaitytos 
knygos, matyti paveikslai daro dažnai mums 
didesnį įspūdį, negu gyvų žmonių žodžiai ir 
darbai.

Bet ir paprastieji žmonės, nors ir nieko 
neparašę, nenutapę, neišgalvoję, nepalieka

be žymės. Kaip nuo įmesto į vandenį akmens 
kyla bangos ir plaukia tolyn, taip ir nuo 
kiekvieno, nors ir menkiausio žmogelio, Die
vo įmesto į gyvenimą, plaukia dvasios ban
gos tolyn ir tolyn. Žmogus seniai nugrimzdo 
į amžinybę, kaip tas akmuo į dugną, o jo su
keltos bangelės vis dar plaukia ir plauks lig 
pasaulio pabaigos.

Sena legenda pasakoja apie vieną šven
tąjį, kurs gražų vasaros vakarą nuėjęs į se
nas kapines pasimelsti už visų užmirštas vė
les. Bėgo valanda po valandos, naktis jau 
nusileido, pakilo mėnuo aukštai į padanges, 
ir viskas aplinkui sumigę nutilo, o šventasis 
vis tebebudėjo, karštai melsdamasis. Ūmai: 
pamatė jis įeinant į kapines angelų būrį. Jų 
ilgi, balti drabužiai ir dideli sparnai spindė
jo mėnulio šviesoje, lyg sidabriniai. Kiekvie
nas laikė rankoje auksinį smilkytuvą. Tyliai 
ir lengvai jie ėjo lankyti užmirštų kapų.; 
Kur augo tik dilgės, jie sustoję lenkėsi že
mai prieš tuos kapus, lyg prieš šventą pa
veikslą, savo auksiniais smilkytuvais mo
suodami. Ir po visas kapines pasklido neže
miškas kvapaą, Apėję kapus, angelai išnyko.

Skaitydama tą gražią legendą, visados , 
mąstau, kad tuose vienišuose ir užmirštuose 
kapuose gulėjo žmonės, kurių dvasios sim
bolis buvo tas nežemiškai kvepiąs smilkalas. 
Kaip tas smilkalas iš smilkytuvų plaukė ir 
tebeplaukia iš jų tylių, kuklių gyvenimų Gė
rio bangos, nors gyvieji jau užmiršo, kad 
jų kažkada gyventa.



Antradienis, Spalių 25 d., 1949

BALF Metinio Seimo Rezoliucijos
B ALF Metinis Seimas, susirinkęs 1949 m., spalių 

7-8 d.d., Philadelphijoje, Pa., išklausęs BALF Pirmi
ninko Kun. Dr. J. B. Končiaus, valdybos, komisijų ir 
pareigūnų pranešimus ir apsvarstęs tremtinių šalpos 
reikalus, pareiškia:

L
ŠALTOS REIKALU

(1) BALF’as yra daug nusipelnęs Lietuvių Tautai, 
atlikdamas ir organizuodamas šalpos darbą, ir viso
kiais būdais gelbėdamas lietuvių tremtinius.

(2) Šalpos darbas dar nėra baigtas. Užsibaigus imi
gracijai dar liks 5-6 tūkstančiai lietuvių senelių, inva
lidų. džiovininkų, mokyklinio amžiaus vaikų, našlių 
ir našlaičių, vargti Vokietijoje, Austrijoje ir kitose 
Europos valstybėse. Tad visi lietuviai amerikiečiai 
kviečiami vieningai prisidėti savo aukomis ir toliau 
remti šalpos darbą.

(3) Šalpos darbas yra naudingesnis, kai jis vykdo
mas centralizuotu būdu per BALF’ą. Šelpimas yra 
tiksliausis, kai gerybių dalinimą atlieka pačių trem
tinių rinkti organai. *

II.
IMIGRACIJOS REIKALU

Priimant dėmesin, kad BALF, teturėdamas labai 
kuklius išteklius, sugebėjo patvarkyti lietuvių trem
tinių imigracijos darbą tokiu būdu, jog šiuo metu jau 
atvyko virš 13.000 lietuvių tremtinių į Jungtines A- 
merikos Valstybes ir dar turi 8,000 parengtų garanti-

- jU’ pagal kurias laukiami atvykstančių artimoje atei- 
’ tyje, Seimas reiškia pasitenkinimą dėl vykdomos imi-
- gracijos.

Kadangi dar yra apie 6,000 lietuvių, kuriems sku
biausia reikia garantijų, nes tuo tarpu garantijų kon
tingentas baigia išsisemti, tai Seimas kviečia visus 
lietuvius neatidėliojant sudaryti garantijas dar jų 
neturintiems tautiečiams, kad nė vienas lietuvis ne
liktų tremtyje dėl neturėjimo darbo ir buto garanti
jos.

į

Angliakasių unijos prezidentas, John L. Levis, 
(kairėje) ir vice-prezidentas, Thomas Kennedy, 
pasitarime su pramonės atstovais 4r federaliniais 
tarpininkais Washingtone. Pasitarimo tikslas — 
kuo greičiausiai likviduoti angliakasių streiką.

PRAŠO GARANTIJŲ

t
*5. 1940; Stanislovas 27. 
1942; Jonas 23. 2. 1946. ,

Petrauskienė, Teresė 1885 
(uoftvf). I

6.1 Janušaitis, Juozapas 30. 3. 
1910, automechanikas; Ema 4. 
10. 1905; Hildebranda 3. 11 
1930; Birutė 15. 6. MM; Irs* 
na 12. 9. 1940; Alfreda 10. 4.

Laukaitis, Juozapas gim. 31.' 1944.
8. 1907, ūkininkas; Marija 21.
8. 1941, (duktė); Justinas 2.
2. 1943 (sūnus).

Matijošaitis, Antanas gim.
22. 4. 1908, ūkininkas; Ona 30.
12. 1914; Aldona 12. 1. 1938; 
Ona 16. 3. 1940; Teresė 26. 1.
1948; Zigmuntas 25. 4. 1946;
Juozapas 10. 6. 1944.

Buožis, Juozapas 18. 9. 1921, 
automechanikas; Albina 10.
10. 1930.

Sieiūnas, Elena gim. 19. 3.

Jakaitis, Kazimieras 4. 3.
1914, miškininkas; Stanislova 
20. 5. 1917; Jonas 12. 2. 1943.

Juozaitis, Jonas 19. 7. 1901, 
ūkininkas; Janina 26. 1. 1914;

24. M. . 1946; Jovita 18. 3. 
1946.

ICcnflta, Petras 15. 10. 1912, 
gešeiintebetis; Antanina 22. 8. 
1916; Vaclovas 6. 4. 1940. 
Navickas, Vincentas 7. 6. 1881, 
ūkininkas; Ieva 19. 3. 1893;
Jonas 3. 8. 1935.

Norkevičius, Vincentas 22.10. 
1903, automechanikas; Kateri- 

| na 28. 7. 1911; Vincentas 7. 4.
Romualda 26. 7. 1941; Marija J1940; Danguolė 8. 6. 1941; Bi- 
18.5.1947.

Kartavičius, Kazimieras 10.
4. 1887, ūkininkas; Veronika
18. 6. 1887; Uršulė 19. 3. 1933.

Kyliavas, Emihus 8. 2. 1909, 
ūkininkas; Elzbieta 2. 9. 1913;

________ ______ „___________  Alfredas 8. 11. 1936; Ida 11. 2.
1915 (našlė) darbininkė; Irena! 1938; Arturas 12. 6. 1942; Ni-
3. 1. 1935; Jeronimas 16. lO.jna 17. 7. 1947; Marta 8. 10.
1937; Algimantas 4. 3. 1941; 1948.

Krantauskas, Baltramiejus 
An

gelė 1. 12. 1897; Marija 9. 5. 
1934.

Karaška, Jonas 11. 2. 1877, 
ūkininkas; Uršulė 3. 4. 1873.

Kriščiūnienė, Ona 8. 7. 1920
(našlė) darbininkė.

III.
ĮKURDINIMO REIKALU

Nepaprastai didelio svarbumo darbą yra atlikę 
tie mūsų tautiečiai, kurie priglaudė atvykstančius j 
Ameriką tremtinius ir pagelbėjo jiems įsikurti bei su
rasti darbą ir butą.

Daugelyje vietų susiorganizavę įkurdinimo komi
tetai žymiai pagelbėjo tremtiniams įsikūrimo pradžio
je, parūpinant pirmojo reikalingumo apyvokos daik
tų, kaip tai indų, baldų ir pan. Kadangi imigracija 
vyksta ir toliau, tai įkurdinimo darbą reikia tęsti ir 
gerinti.

Seimas prašo visur, kur atvyksta lietuvių, steig
ti įkurdinimo komitetus ir organizuotai teikti atvyku- 
siems pagalbą, kviečiant visą lietuvių visuomenę į tal
ką.

I

rutė 25. 3. 1943; Marija 8. 6. 
1948.

Orintaa, Juozapas 28. 8. 1921, 
automechanikas; Gertrūda 17. 
12. 1926; Algimantas 3.
1947.

Pomernackas, Vaclovas 28. 
1907, ūkininkas; Ona 12. 
1907; Kazimieras 10. 10. 1929.

Povilaitis, Jurgis 13. 8. 1909, 
automechanikas; Marija 23. 8. 
1909.

9.

8.
1.

1937;
Danguolė 24. 10. 1944.

Tamulaitis, Vytautas 19. 3. 24. 8. 1891, darbininkas; 
1918, darbininkas; Stanislova 
29. 8. 1918; Gintautas 8. 7. 
1940; Daiva 16. 6. 1948.

Žibąs, Agota 13. 10. 1916 
(našlė) siuvėja; Arnoldas 17. 
5. 1946; Dora 13. 10.- 1940; 
Sofija 11. 2. 1939; Irena 13. 
11. 1937.

Atkočaitis, Izidorius 30. 3. 
1907, ūkininkas; Morta 28. 9. 
1912; Albertas 20. 1. 1938; Ge
novaitė 11. 9. 1939; Laimutė 
17. 12. 1945.

Astašauskas, Vincentas 2. 2.
1912, ūkininkas; Angelė 
1906; Juozapas 14. 5.
Birutė 14. 12. 1925.

Baliūnas, Kazimieras 
1892, ūkininkas; Adelė 
1902; Alfonsas 22. 8. 1935.

Budreckas, Kazimieras 8. 
1905, batsiuvys; Leokadija 
9. 1906.

Baguckas, Kazimieras 11. 5. 
1897, dažytojas: Marija 28. 12. 
1909.

Čeponis, Antanas 9.*1. 1923, 
automechanikas; Stefanija 26. 
8. 1920; Kęstutis 20. 2. 1946; 
Birutė 15. 3. 1945.

Domeika, Vaclovas 1. 1. 1906, 
ūkininkas; Marijona 6. 2. 1915; 
Danguolė 26. 3. 1945.

Debesiūnas, Juozapas 8. 3. 
1907, ūkininkas; Angelė 12. 10. 
1901; Danutė 15. 8. 1933; Bro
nislava 17. 9. 1878 (motina).

Jakštys, Juozapas 22. 6. 1908, 
ūkininkas; Ida 11. 5. 1911;
Algirdas 1. 5. 1934; Vytautas 
26. 9. 1938; Irena 30. 5.
1942.

Pahtaas, Bronislava 2. 11. 
1910, darbininkė; Paulius 2. 
12. 1936.

Račkauskas, 
1916, kepėjas;

Kriščiūnaitė, Serena 26. 7.1945. I1*“’

Medelis, Lasdislovas 6. 1. 
1917, automechanikas; Petro
nėlė 7. 2. 1916; Ladislovas 26. 
10. 1939; Antanas 20. 5. 1946; 
Jonas 8. 1. 1948.

Maziliauskas, Antanas 30. 3.
1911, automechanikas; Vikto
rija 4. 8. 1912.

Normantas, Danielius 19. 8.
1912, darbininkas, šoferis; Bo
leslovą 14. 3. 1923; Algirdas "Darbininką”!

Leonas 17. 3. 
Elena 29. 11.

Algirdas 4. 12. 1940; 
Henrikas 13. 7. 1941; Marija
29. 10. 1942; Birutė 2§. 12.
1945; Vytautas 26. 10. 1946.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

r f

105 Grand Street, 
Brooklyn 11. N. Y.

Šie lietuviai tremtiniai pra- Kavolius, Mečislovas gim. 10. 
so darbo ir buto garantijų. Kas 5. 1924, ūkininkas; Valba 26. 
juos iškviesite, malonėkite pra- 2. 1925; Rita 21. 7. 1947. 
nesti BALF’ui, United Lithua- Gečas, Ladislovas gim. 26. 5. 
nian Relief Fund of America, 1904, sodininkas; Lydija 12. 2. 
Ine., nurodant kviečiamojo pa- 1903; Marija 28. 11. 1931; Joa- 
vardę ir vardą.

U. S. 8724 Labu- Service
Company, Germany, L'S zone

Kantavičius, Jeronimas gim. 
26. 3. 1920, darbininkas; Biru
tė 9. 11. 1928; Mindaugas 29.
8. 1947.

Lebedys. Lasdislovas gim. 21.
9. 1915. automechanikas; 
rija 23. 7. 1923, siuvėja.

Tatarunas. Bronislavas gim- 
1. 9. 1901, ūkininkas; Stanis
lova 17. 3. 1908, siuvėja; Zuza- Antanaitis, Stanislovas gim. 
na 9. 5. 1932; Kęstutis 30. 11. 11. 10. 1901, automechanikas; 
1941.

Baltrušaitis, Juozapas 
1906, ūkininkas.

Orentas, Eugenijus 
1926, ūkininkas.

Keciorius. Kazimieras 
j 1917, mėsininkas; Ona 
11918; Zigmuntas 20. 2.

Koel Laos 30. 9. 1937
nis).

na 28. 11. 1938; Aleksandras 
9. 10. 1936.

' 4200 Labor Service Co., 518
Lab. Supervision Co.. APO 403 
A U.S. Army ‘. Post Master 
New York, N. Y.

Kudirka, Juozas 28 
amž., darbininkas.

Ma- Lithuanian DP Camp,
i
| ‘Wehnen’ Oldenburg, Germany,

British zone.
i

metų

I

17. 6.
1934;

22.
4.

4.
6.

9.
7.

I

IV.
VOLUNTARY AGENCIES REIKALU

BALF’as galėjo tiek daug nuveikti imigracijos 
ir šalpos darbe dėka uolaus ir nuoširdaus bendradar
biavimo ir paramos iš pusės Voluntary Agencies.

Ypatingai lietuvių imigracijoje padėjo šios orga
nizacijos: National Catholic Welfare Conference (N£- 
WC), Church World Service (CWS), International 
Rescue & Relief Committee (IRRC), American Fede- 
ration of International Institutes, Lutheran World 
Relief.

BALF Seimas reiškia padėką Voluntary Agen
cies vadovybėms ir jų bendradarbiams už suteiktą 
pagelbą ir kooperavimą lietuvių tremtinių imigraci
jos reikaluose.

i

I

V.
SKYRIŲ REIKALU

Kadangi BALF • veiklos sėkmingumas remiasi 
skyrių veikla, tai Seimas kviečia kolonijų veikėjus ir 
tremtinių rėmėjus pasidarbuoti atgaivinant skyrius, 
kur jie nebeveikia arba susilpnėję, ir suorganizuojant 
naujus skyrius, kur jų dar nėra.

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spauda — laikraštį

PASAKŲ KNYGA

Elena 14. 3. 1914; Linas 8. 8. 
18. 3. 1934; Birutė 15. 1. 1936; Eu

genija 11. 7. 1938; Rimutė L 
21. 7. 5. 1942; Danguolė 1. 1. 1943.

i Jakulis. Julijus 27. 7. 1905, 
10. 2. automechanikas; Ona 4. L 
12. 1.1909; Egidijus 10. 7. 1939. 
1949. i Karaška. Jonas gim. 6. 5. 
(posū-1908. laikrodininkas; Bronisla

va 4. 3. 1916; Maksiminas 29.

Parašė JL
Šioje apysakų knygoje "KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel

pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: "PABĖGĖ
LIAI”, "LOKYS IR VOVERfi”, "OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, "ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina *2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia arams laiką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su *2.00 į 
konvertą ir prishįskite "Darbiankui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

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

Seimas taip pat kviečia visus atvykusius tremti
nius aktyviai įsijungti į vietinius BALF skyrius ir sa
vo patyrimais bei veikla sukelti didesnį susidomėjimą 
ir atjautimą dar pasilikusių Europoje tremtinių liki
mu, jų šalpa ir atkvietimu į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

"DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.90 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — "KUR BAKUŽŽ SAMANOTA”.

Adresas----------------------------------------------------------------------

1

VI.
SPAUDOS REIKALU

Amerikiečių lietuvių spauda uoliai bendradar
biavo skelbdama BALF’o straipsnius, pranešimus, są
rašus, vaizdelius be jokio atlyginimo, kuo žymiai pri
sidėjo prie tremtinių būklės išaiškinimo ir šalpos bei 
imigracijos reikalų išjudinimo.

BALF Seimas reiškia lietuvių laikraščiams, jų 
redaktoriams ir bendradarbiams padėką už atliktą 
patriotinį darbą ir už suteiktą mūsų tremtiniams mo
ralę pagelbą, kviesdamas ir toliau tęsti tą mūsų tau
tai gyvybinės reikšmės darbą.

VII.
REPATRIANTŲ REIKALU

Seimas konstatuoja, kad 1940-41 metais, bolševi
kams okupavus Lietuvą, dalis tikrų lietuvių, gelbėda
mi savo gyvybę nuo bolševikų teroro, pasitraukė į Vo
kietiją— ar tai per .žalią sieną (nelegaliai), ar kaip 
repatriantai, — ir buvo priversti priimti Vokietijos 
pilietybę, tačiau jie visada save laikė ir tebelaiko lie
tuviais ir šiuo laiku aktyviai dalyvauja lietuvių visuo
meniniame gyvenime, todėl Seimas paveda direkto- 
riatui daryti atatinkamose įstaigose žygius, kad jie 
būtų traktuojami, kaip ir kiti tremtiniai ir jiems bū
tų leista naudotis D.P. įstatymu ir sudarytos sąlygos 
atvykti į Jungtines Amerikos Valstybes ir čia įsikur
ti.

GREITESNIS! Eatra važiavimu 
gausi, pasirinkdamas Fordų V-8 

arba 6. tas reiškia greitesni 
-pristatymų- daugiau laiko su

lopysi, daugiau pinigų 
uždirbsi.

DAUGIAU PARANKUMO! Fordas 
Milijono Dolerių Cab. suteiks jums 

lygaus važiavimo suspenetja. Oro 
Sparnus deiei geresnės vi n tu- 

liacijes.

Gydytojai nustebo, kai mažoji vaikiškojo pa- 
raiyžiaus (polio) auka, Elaine Carboni, 7 m. amž., 
kuri randasi East Hartford, Conn., ligoninėje, 
pradėjo rodyti žymų pagerėjimą po to, kai buvo 
gavusi nuostabią lėlę, kurią laiko čia jos motina, 
rodydama jai.

vin.
NAŠLAIČIŲ REIKALU

BALF Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, ku
rioje reiškia pasipiktinimo dėl Sovietų Misijos Vokie
tijoje daromų aiškių bandymų sukliudyti ir sulaikyti 
lietuvių našlaičių gabenimą ir įkurdinimą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Seimas prašo United Statės Committee for the 
Care of European Children užtarimo ir pagalbos, kad 
lietuviai našlaičiai ir vaikai būtų apsaugoti nuo ne
pamatuotų kliūčių ir bereikalingų trukdymų imigruo
ti į Jungtines Amerikos Valstybes.

Tro- 
ttetei 
turi 
fre-

•Uk-

Imant vtliauti* registracijos *at* it 6.106.000 trakti. gyvyMa apdraudos eksspertai įrodo. , kad Fordo T rokai 
ilgiausiai tveria.

«. iz o* aa_ -

VIRS 150 MODELIŲ
Ir luc AraratanH Jin tMBMrc MUJMU

B f*fc, •Sto, Kai Kiekvienas
YrImkIeM!

DAUGIAU JT ALFOS! 
Pavyzdžiui. Fordo 
kai Eonui Bullt 
didesniu vežimu 
"Double Channel*’ 
mus Modelis F-5 ir 
Sčiau.

SAUGESNIS! StaMiai taipgi
Bonus Built. Pavyzdžiui: dydy s 16 
coliu per 5 oolnaa wtpakaHniai Stal
čiai F-8 turi du oiliaderw dtle, ge
resnio ir saugesio sustabdymo.

DAUGIAU RAMUOS! Jbga FurBoi dfd»-
i PLIUSAS. Dtbesnž Jbga gali daugiau 

oavežti. Su paftgingesniu gali paimti di
desnį Krovini be didelio reettemprmo rr eu 
didesne ekonomija. Trumpai kalbant, For 
das jum, odiio ir du "ls" tavystantį
145 arklių jtgos.

NAWI LENGVI IŠS1MOKEJ1MAI



DARBININKASAntradienis, Spalių 25 d., 1949

Tarp kitų lietuvių tremtinių, 
atvykusių į New Yorko uostą 
š. m. spalių 11 d. laivu “Gene- 
ral Muir”, buvo lietuviams ge
rai žinomas Kun. Antanas Pet
raitis. Jo kvietėjas yra kun. 
Paskųs, Nativity Church kle
bonas, Chicagoje, UI. BALF’o 
pirmininkas kun. Dr. J. B. 
Končius pasitiko kun. Petraitį 
uoste ir pasveikino jį laimingai 
atvykusį į šią laisvės šalį. Knn. 
Končius yra asmeniškas kun. 
Petraičio draugas jau nuo 1936 
m. ir buvo su juo susitikęs Eu
ropoje 1946 m., kada jis, kaip 
BALF Pirmininkas, ' lankėsi 
tremtinių stovyklose.

Kun. Petraičio pergyvenimai 
ir kentėjimai gali būti prilygin
ti kardinolo Mindszenty kan
čioms patirtoms sovietų kalėji
me. Čia dedami svarbesni šio 
lietuvių gyvo kankinio pergy
venimai:

1941 metais, balandžio 6 d., 
nakties metu įsibrauna pas 
kun. Petraitį slaptoji sovietų 
policija ir jį areštuoja be jo
kios kaltės. Tuo metu jis buvo 
Eržvilko parapijos 
Jam neleido su 
ti ir kariškoje 
noje nuvežė jį 
mą. Kalėjimas 
grūstas kalinių, 
suguldyti kaip silkės bačkoje. 
Valgyti duodavo po gabaliuką 
juodos duonos, prasčiausios rū
šies, ir vandens. Kun. Petrai
tis kas trečią dieną buvo žiau
riai tardomas, o po tuo talpi
namas į mažą celę, kurioje jo 
veidą švietė didelio stiprumo 
šviesa, kad jis neturėtų poilsio. 
Jis buvo dažnai statomas prie 
sienos ir jo kankintojai šaudė į 
dešinę ir į kairę, vis grasinda
mi nužudyti Sevfetar tardyto
jas jam darė nepagrįstus kal
tinimus, neva jis esą šnipas ir 
išdavikas, dirbąs svetimos vals
tybės naudai ir esąs 
komunistų režimui 
vadas. Kada sovietų 
jai pradėdavo kvosti, 
reikalaudavo

klebonu. 
niekuo susisiek- 
tamsioje maši- 
į tamsų kalėji- 
buvo tiek pri- 

kad jie buvo

norėjo verčiau mirti negu gy
venti. Kankintojai tardymo 
metu griebdavosi net tokių gu
drybių. Jie duodavo kun. Pet
raičiui parūkyti speciales ciga
retes. Užrūkęs jų jis pasijus
davo ne savas, visai kitas as
muo. Jo akyse pasirodydavo 
jam pažįstami asmenys, į ku
riuos jis kalbėdavo garsiai ir 
sveikindavo juos. Kai jis nu
stodavo rūkęs, tokie kliedėji
mai ir haliucinacijos dingdavo. 
Patyręs tų nuodingų cigarečių 
veikimą, jis vengė daugiau rū
kyti. Visų tokių tardymų ir 
kankinimų pasėkoje kun. Pet
raitis pasijuto tiek nusilpęs ir 
išvargęs, kad jis išvydęs save 
veidrodyje tiek nustebo, jog 
jis buvo panašus į nenormalų 
žmogų. Jo akys buvo pakitu
sios ir veidas ištysęs. Už žvilg
terėjimą į veidrodį prižiūrėto
jas smogė kelis kartus į veidą.

Tokiose 
kun. Petraitis išbuvo virš 3-jų 
mėnesių. Jis nematė dienos 
šviesos ir neatskyrė kada diena 
ir kada naktis. _

.1941 m. birželio 22 d., kai 
kilo karas tarp Sovietų Rusijos 
ir Nacių Vokietijos, jis buvo į- 
mestas į sunkvežimį ir kartu 
su kitais kaliniais buvo veža
mas, o vėliau pėsčias varomas 
į Červenką, vietovę Smolensko 
apylinkėse. Viso kalinių buvo 
800, įvairiausio amžiaus žmo
nių, jų tarpe du broliai kunigai 
Antanas ir Pranas Petraičiai. 
Visi buvo pasmerkti mirčiai ir 
mirties sprendimas numatytas 
įvykdyti birželio 26 d. Visi ka
liniai lietuviai, baltgudžiai, len
kai, buvo sustatyti į astuonias 
eiles, viens prie kito, ir į juos 
buvo paleisti žuviai iš kulko
svaidžių, šaudančių iš prieki® 
ir iš užnugario. Kaliniai šau
kėsi abiejų kunigų Petraičių 
dvasinės pagelbos ir išrišimo 
ir, kitaip negalėdami, viešai-ir 
balsiai, keliolikos yardų atstu
me, atlikdavo išpažintį. Sušau
dytieji, kol dar gyvi, prašė pa
laimos ir maldos. Šaudymo

kalinimo sąlygose

4

.99

Ji
Stalinas išlipęs iš šuli

nio ir norėdamas berniu
kui pasigerinti, 
jo, ką jis norėtų už Sovie- 

Pradžia 3-ciame pual. | vienas, laisvės įų Sąjungos d i irta tori aus
. - , , . 'dvejas mielai aukoju”. išgelbėjimą. Šis jam sa-

aš numirsiu, 
; valdiškas

klausia

nemirė, bus dabar atpir-j4, 
kimo ožys.

JUGOSLAVIJOJE JAU 
KOVOJA™ VOKIEČIAI

PRIEŠ VOKIEČIUS’
, Pasiųstus prie Jugosla- ja kelnių, o dar laisviau jaį mirti 
j vijos sienos vokiečius, jaučiasi”.
i liaudies milicininkus ir, .
buvusius belaisvius, kalnų: *

; šaulius, bolševikai slaptai "įji- 
permeta j Jugoslaviją sa- 
botažo aktams vykdyti. . 
Tokių sabotažo grupių, Puante, 
kaip praneša “Die Welt”, 

; jau pasirodė Jugoslavijos 
valdomoje Makedonijoje. 
Prieš tas kominformo bri-į Tai jau atsitiko, kad 
gadas, Tito pastate anti-;stalil^J ir
kominformo brigadas ku- b £ { ‘ ne
nos taip pat susideda ,wjkoich’zininkoB ku.
buvusių vokiečių belais- . • _ ; n™7, , - ns jam virvę į sulini įlei-vių. Vokiečiams esan- jo 

į tiems kominformo briga- 
' dose pasiduoti nelaisvėn 
i nėra prasmės, nes jie vis- 
tiek būtų sušaudyti. Bet

Teisingai darai” — Sako__ __________
Stalinas — “Laisvė juk iškelkite _______
daugiau verta nei dvejos laidotuves”. — Nustebęs 
kelnės”, Afrikos laukiniai Stalinas

ko:

klausia: “Argi
! negrai, visai juk nenešio- būdamas toks jaunas, 

i ruošiesi”. —
.Taip, sako vaikas — “nes 

-e Klausia mano tėvelis mane užmuš, 
kita du kai sužinos, kad aš tave 
“Stalinas išgelbėjau”.

“Savaime su-j -----------
kad mūsiš-i Liaudies milicininkas Mu

kiai”. — Na, bet kas tie lleris bolševikų suruoštoje 
mūsiškiai” — “Aišku, kad!
tie kurie laimės”.

i
i į

Kun. A. Petraitis, atvykęs j Ameriką š. m. spalių ;Tit0 antikominformo briJ 
11 d. sveikinamas jj pasitikusio BALF pirmininko d vokiečiai taip pat 

  , . jei 
kun. Pranas, buvęs Kauno Ku- jle ,kovoJe Parodytų bent, 
nigų Seminarijos rektorius J mazl*us>° nedrausmingu-
pasitraukė iš Lietuvos j Vokie- m°- Todel .^P tų grupių 
tiją. Jo brolis kun. Pranas vyks“ atkakliausios ko- 
Petraitis mirė 1948 m. Kons-'™ iki paskutinio vyro, 
tancoje. Vokietijoje, dėl širdies ToklU bu?“ v.'.enl volur 
ligos, kurią jam įvarė per kan-'^13.1 ^ta sayanons- 
kinimus sovietų tardytojai ka- ka‘ “ Sta ,n^ klJ' “Z 
lėiime Titą. Abeji tačiau uz “tai-

Kun. Antenas Ponaitis, tiek > ir ironijos gerovę”.

kun. dr. J. B. Končiaus. būtų tuoj sušaudyti,

Elbės vandens sporto 
šventėje laimėjęs pirmą 
premiją už ilgą išbuvimą 
vandenyje, nemurksojo 
vietoje pasinėręs, bet spy
rėsi į kitą Elbės krantą 
ir išlipo anglų zonoje, o 
jam paskirtą premiją pa
prašė prisiųsti paštu.

pasruvo žmonių krauju ir buvo 
padengtas kūno dalimis. Ir vėl 
buvo duota komanda gyvie
siems atsikelti. Kas tik pasiro
dė gyvas buvo tuojau perdur
tas durtuvu. Užėjo naktis. Pa
sinaudodamas tamsa ir nu
jausdamas neišvengiamą mirtį, 
kun. Petraitis su keliais kitais 
gyvais tarp nukautųjų iššliau
žė ir kiek jėgos leido stengėsi 
pabėgti. Nežiūrint šaudymo ir 
kulkų zvimbimo kun. Petraitis 
įvirto į pasitaikiusį griovį, kur 
buvo negyvų kūnų. Sovietų ka
reiviai pajutę, kad dar yra gy
vų, pradėjo ieškoti ir apžiūri
nėti aukas. Kun. Petraitis lei
dosi bėgti krūmokšnių link. 
Jam tai pavyko ir jis pasislėpė 
tarp balotų krūmų. Prieš pa
bėgsiant jis dar matė savo 
brolį taip pat bėgantį ir su
žeistą ir todėl manė, jog jis 
tikrai nebegyvas. Pagulėjęs il
gą laiką vandenyje ir įsitiki
nus, kad budeliai jau pasišali
no, kun. Petraitis atsikėlė ir 
nakties priedangoje su kitais 

metu broliai kunigai davė vie- keliais kaliniais, panašiu būdu

Įėjime.

į šį;
kur jis surasi 

baimės ir!
i

NUOTAIKę 
PATAISYMUI

Stalinas, norėdamas pa-

kentėjęs, dabar atvyko 
laisvės kraštą.
ramumą ir neturės 
baisių apkaltinimų. Kųn. Pet-; tirti kolchozninkų nuotai- 
raitis papasakojo kun. Končiui,1 kas, turėjo SU vienu iŠ jų 
kad pagrindinė jo persekiojimo pasikalbėjimą. Stalinas! 
iš komunistų pusės priežastis: klausia, kaip kolchoznin- 
buvo jo gailestingumas ir gra
žūs santykiai su savo tautie
čiais. Jo populiarumas galėjęs 
kenkti komunistų varomi pro
pagandai.

1

kas jaučiasi Sovietų Są
jungos laisvėje. Tas ir sa
ko jam: “Caro laikais aš 
turėjau trejas kelnes, 
nors dabar aš teturiu tik

Meilė, Skaistybė ir Laimėpriešingo 
judėjimo 
tardyto- 

tai vis
iš jo pasirašyti, 

jog jis atsisako nuo katalikų 
tikybos ir bet kokių ryšių su Inas kitam išrišimą. Po šaudy- išsigelbėjusiais, slinko į balų ir 
Katalikų Bažnyčia ir prisipa
žintų esant kaltu. Kadangi 
kun. Petraitis jautėsi niekuo 
nenusikaltęs, nesutiko duoti 
parašo ir negalėjo sutikti su 
primetamais jam kaltinimais, 
tai sužvėrėję tardytojai jį kan
kino ir mušė iki sąmonės nu- 
stojimo. Po tokių mušimų ir 
kankinimų, atsipeikėjęs nuo 
apalpimų, jis dažnai šaukėsi 
prie Dievo šiais žodžiais: 
“Viešpatie, kodėl aš dar esu 
gyvas”. Iškankintas kunigas

mo buvo klaikus vaizdas. Tarp 
daugumos jau negyvų, dar bu
vo mirštančių, sunkiai sužeis
tų. Žymi dalis kalinių dar buvo 
gyvi bei rodė gyvybės ženklus. 
Tuokart budeliai davė įsaky
mą gyviesiems sugulti lauke, o 
po to buvo paleisti per juos 
tankai, kad nei vieno neliktų 
gyvo. Kun. Petraitis girdėjo ir 
matė, kaip žmonės buvo traiš
komi ir tik stebuklingu būdu 
jis išliko gyvas, tankas jam 
nubrūžino tik galvą. Laukas

(Tęsinys)
Bet dėl gimtosios nuo

dėmės 
sidarė 
proto 
mams.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

' stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Ang*l»kai-Lietuvišką Žodyną, 

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3S6 West Breadwoy So. Boston 27. Mom.
Šiuomi siunčiame $......  ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
t '

Vardas

alkani ir 
susitikti 

bei nepa-

kemsinų pusę, toliau nuo .egze
kucijos vietos.

Kelias dienas slankiojo išsi
gelbėjusieji kaliniai, 
nuvargę, bijodami 
kiekvieno nežinomo
žįstamo žmogaus. Maitinosi jie 
balų žolėmis ir pušelių prie
augliais. Alkio verčiami jie di
deliu atsargumu priartėjo prie 
vieno kaimo, kut* jiems pavyko 
gauti kiek bulvių ir tuo sustip
rinti savo išsekusias jėgas to- 
limesniai kelionei. Atsitiktinai 
tarp kemsinų ir krūmų jie nu
girdo, kad slapstosi kita gru
pelė žmonių. Koks buvo 
džiaugsmas, kai tarp tos gru
pelės žmonių kun. Petraitis 
pamatė savo brolį kun. Praną 
besimeldžiantį už jį. Jie klajo
jo tarp dykumos 12 dienų, ma
nydami apie vienas kitą ir 
melsdamiesi, kaip už žuvusius.

Kai jie sužinojo iš vieno kai-i— 
vvtzs Vari cs/^Trirrf’O i 1 naciJlra

ne

lytinis polinkis pa- 
neklusnus žmogaus 
ir valios įsaky- 
Jis siekia pasiten

kinimo, maištaud amas
prieš juos. Žmogus nori 
lytinių malonumų ir gertr 
meilės taurę be su jais su
rištų pareigų, nori laimės 
be rimtų pastangų, norė
tų vesti, kai jis dar nėra 
dvasiškai subrendęs,
gali ūkiškai aprūpinti sa
vo šeimos.

Bet kur tai veda? 
patys žinote! Tiek jaunų 
ištvirkėlių, tiek lytinėmis 
ligomis sergančių, tiek 
nužudytų jaunų gyvybių, 
tiek suardytų šeimų! Prie 
ko prieis žmonija?! Juk 
statistikos rodo, kad gi
mimų skaičius vis mažė
ja, kad. daugiau karstų 
negu lopšių.

Kur išsigelbėjimas, kur 
suderinimas eros ir sexus 
— lytinio polinkio kūniš- 

mo žmonių, kad sovietai pasiukai pasitenkinti ir aukš- 
traukė ir artėja vokiečių armi
ja, jie prisiartino prie kaimo. 
Kada jie atvyko jie buvo vokie
čių areštuoti ir tardomi. Paga
liau jiems pasisekė išeiti į lais
vę, gauti kiek maisto ir medi
cinos pagalbos. Visi buvo labai 
išvargę ir nusilpę. Kun. Petrai
tis, svėrias narmaliai 170 sva
rų, tesvėrė tik 87 svarus. Jis 
atrodė baisiai, tik oda ir kau- baisia grėsme žmogui ir 
lai teliko. Kiek atsikvėpęs su- žmonijai gresiančio klau- 
grįžo į Lietuvą 1941 m. liepos 
8 d.

1944 metais, kai Sovietų ar
mija artėjo prie Lietuvos, kun. 
Antanas Petraitis, klebonavęs 
savo parapijoje, ir jo brolis

jus

Seksus ilgai neliepsnos,—! 
nes perdegs arba vis ki
tur turės ieškotis naujo 
kuro, o vis tiek aukštes
nysis žmogaus “aš” ne
bus laimingas. Jo išspren-į 
dimas glūdi sąžiningame' 
6-to ir 9-tojo Dievo įsaky-j 
mo vykdyme. Šiais įsaky-! 
mais Dievas nori dviejų 
dalykų: išlaikyti per kar
tų kartas gyvybės šaltinį 
nesudrumstą ir apsaugo
ti moterystę arba 
skaistybę ir ištikimą 
lę padaryti žmonės 
mingus.
SKAISTYBE IR LAIME

tesniojo žmogaus siekimo 
patvarios kilnios meilės, 
pilnutinės laimės? Gal 
vykdyme moderniųjų šū
kių: 
ties 
meilė! 
tų!”

Ne,
Išsprendimas

Patenkinti prigim- 
geidulius! Laisva 
Nuo ligų yra vais-

ir dar kartą ne! — 
šio tokia

simo yra ne čia. Erotinė 
meilė, vien grožėjimasis 
ir gėrėjimasis kitu, ilgai 
viena neišsilaikys — ji 
anksčiau ar vėliau nu* 
smuks j paleistuvystę.

»■ I

KITCHEN

ENJOY CLEAN

with &4S

Berūpeščio
I 
Į
I 
I

įper.
mei- 
lai- 1 

l 
|
i

“O kaip graži yra skais
ti giminė dorybės spindė
jimo žavesyje! Jos atmi
nimas yra nemarus, nes 
Dievas ir žmonės ją gerai 
žino. Buvoja ji tarp mū
sų, mes stengiamės jai 
būti panašūs; pametame 
ją iš akių, — mus kanki-. 
na jos ilgesys. Ji švenčia 
amžiną triumfą su perga
lės vainiku ir turi užmo
kestį sunkių kovų už ne
suteptą skaistybę” (Išm. 
4, 1). Kas nesižavės ne
kaltos mergaitės akių 
spindesiu ir skaistaus 
jaunuolio žvalumu! Ir ko
kia dangiška ramybe bei 
džiugesiu spindi veidai 
vedusiųjų, gyvenančių sa
vo luomo skaistybėje! Jie 
yra tokie, kokie jie buvo 
Dievo mintyje jų kūrybos 
valandoje. Tokios sielos 
yra mylimi Dievo vaikai, 
žiba pašvenčiamosios ma
lonės rūbu, kvepia įvairių 
dorybių aromatu.

(Bus daugiau)

Dėlto™ kad nereikia nešti kuro 
arba jį sukrauti. Nėra* jokios pristatymo 
problemos. Gas yra visados po ranka teikti 
tau švarią ir sveiką šilumą.

Berupešcio Dėlto™ kad Tamstos Gas virtu
vės pečius yra automatiškai valdomas. Ther- 
mostatas palaiko Tamstos virtuvės tempera
tūrą tokią, kokią Tamsta pasirengi. Nėra 
peršildymo... nėra išeikvoto kuro.

Berūpeščio Dėlto... kad Tamsta gauni visus 
patogumus pačios liepsnos virimą KARTU 
su patogiu automatišku Gas virtuvės apšil
dymu^. abu viename moderniškame pečiuje!

Taupa.% Taipgi, Dėlto™ kad Tamsta moki 
žemesnių apšildymo kainą... ir Tamsta moki 
uz Gas tiktai po to kaip jį suvartoji!

JOIN TMf

t.

o,, kiKM’

boston gas
COMPANYCONSOL1DATED

•» O>r N 100 ArU“***" 2-7600

Hear "QUIZZINC THE VIVES” week<i«ys WNAC 1<MM» A.M.
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CIHCiNHATI, OHIO
šiame 
kuris

lJetuviu Gyvenimą*, 
gražiame Ohio mieste, 
yra pastatytas ant septynių 
kalnų ir j*er kuri plaukia Ohio 
upė. mažai buvo girdėta ir ra
šyta apie lietuvius gyvenančius 
Cineinnati mieste. Bet jų yra 
čionai gal daugiau, kaip 50 šei
nių. Prieš kokius 25 metus, lie
tuviai turėjo savo organizaci
jas ir veikė gana gerai. Bet lai
kui bėgant, daugumas jų persi
kėlė į kitus miestus, o likusieji 
visai nutautėjo ir išsiblaškė po 
visus Cineinnati miesto kam
pus. Lietuvių veikimas visiškai 
iširo.

Bet prieš kiek laiko imtasi 
organizuotis ir atnaujinti san
tykius tarp savųjų lietuvių ir 
taip pat užmegsti glaudžius ry
šius su Dayton lietuviais.

Šiuo laiku jau apsigyveno 18 
lietuvių šeimų atvažiavusių 
Vokietijos.

Įvauti. Vietos šv. Roko parapi
jos choras įdainavo Į plokšte
les tris daineles. Kalbą perskai
tė p-iė Julė Jakavonytė už sa
vo švogerį, kuris susirgęs buvo 
nuvežtas į ligoninę. Choro dai
nų vardus pranešė kun. P. V. 
Strakaųskas, šv. Roko parapi
jos klebonas, šv. Roko parapi
jos didžiojo choro rinktinė gru- 

savo užduotį 
interesuoti, prašomi pranešti įp savo įdainuotomis dainelė- 
savo giminėms ir pažįstamiems mjs duos progos svetimtau- 
šiame mieste apie lietuvių or-įčįams geriau suprasti lietuvių 
ganizavinfą ir būrimasį. Galima tautos meną.
parašyti laiškutį:

Rev. Paul A. Gailevičius. O.P.,
i

St. Thomas Aųuinas Rectory, Į
51 Eurton Woods Lane,

Cineinnati 29, Ohio.
Arba pašaukti — AVon 7051. j

c

Lietuviai gyvenantieji Cin- 
cinnati ir visi tie, kurie yra su- pė gražiai atliko 

prašomi pranešti įr savo įdainuotomis

A. G.

BROCKTON, MASS.

Broliją, nu- 
savo narių 

Moterų So- 
yra reiški-

Priklauso prie šių bažnytinių 
draugijų: Tretininkų, Maldos 
Apaštalavimo, Gyvojo Rožan
čiaus ir prie pašalpinės "Auš
ros Vartų Dievo Motinos” 
draugijos, kurios ji yra pirmi
ninkė. Visose draugijose uoliai 
darbuojasi.

Helena Kazlauskienė nusipel
niusi pagerbimo. Tad ir aš nuo 
savęs sveikindamas, linkiu jai 
ilgiausių metų.

Valkininkų Dzūkas.

“Darbininko” Metinis 
MENO ir JUOKŲ 

VAKARASI
T 
y
YX❖ 
t
X x x
Y
XY
XXX X xXXi 
i 
t

Padangės Art—Dievo 
PaukštefiamsSEKMADIENĮ,

Lapkričio - Nov. 20,1949 
Patrick Gavin School Auditorijoje 

Pradžia 3:30 p.p.

Kun. S. J. Vembrė — Padan
gės Aras, gyvenąs Athol, 
Mass., prisiuntė BALF-o Cen
trui parinktų aukų bendroj 
sumoje $125.00.

Savo laiške BALF-ui jis ra
šo: "Man yra labai gaila, kad 
tik tiek tegalėjau šiuo metu 
Jums pasidarbuoti, mat turime 
bedarbę, todėl ir kišenės suvar
žytos. Geresniais laikais galė
jau atsiųsti net dešimts sykių 
daugiau”.

BALF-o Centras dėkoja 
tremtinių rėmėjui Kun. S. J. 
Vembrei už jo pasidarbavimą 
parenkant aukų tremtinių gel
bėjimo ir šelpimo reikalams. 
Lygiai taip pat dėkojame už 
parūpinimą garantijų 130 
tremtinių, kurių dalis jau atvy
ko, o kiti atvyksta. Šis gražus 
pasidarbavimo pavyzdys tebū
na paskatinimu ir kitiems tau
tiečiams. BALF-o Centras.

I

Moterys subruzdo. Parapijos 
ištekėjusios moterys, išgirdu- 
sios, kad vyrai taip skaitlingai 
rašosi į Šv. Vardo 
sprendė padauginti 
skaičių ištekėjusių 
dalicijoje. Malonus
nys, kad katalikės moterys ma
to reikalą savo eiles stiprinti ir 
sutartinai žengti pirmyn prie 
Katalikų Akcijos darbo. Dar 
linksmiau, kad mes katalikės 
moterys iš tremties matome, 
kaip mūsų vienmintės seserys, 
rašosi į katalikiškas draugijas. 
Užtektinai mus visokio plauko 
žmonės klaidino ir norėjo nu- 

, vesti savo keliais. Stovėdamos

Mūsų 
gana 
skai-

F ir 7th Street, So. Boston, Mass.
Parapijos mokykla, 

parapijos mokyklą lanko 
žymus lietuvių vaikučių 
čius iš tremties. Džiugu maty
ti. kaip jie daro sparčią pažan
gą. besimokydami šioje mokyk
loje. Daugelis iš jų po vieno 
mėnesio mokymos parodė, kiek A -, . arti vairo Šv. Roko lietuvių pa-ue pramoko anglų kalbos. Tuo . , .,    . .____ J4„„ rapijos. visuomet laimėsime

gyvenimo kovą. Tremties var
ge aiškiausiai matėme, kaip, 
taip vadinamieji pasaulio va
dai, sudraskė mūsų brangiąją 
tėvynę ir dar, lyg norėdami 
mus daugiau paniekinti, suma
nė išplėšti iš mūsų širdžių Ka
talikų tikėjimą. Brangios sesės 
iš tremties rašykimės, 
skaitlingiausiai į Šv. Roko 
rapijos ištekėjusių Moterų 
daliciją.

pačiu jų lankymasis į parapijos j 
mokyklą kaip tik duoda čionai 
gimusiems progos, nes vaiku
čiai iš tremties nemoka anglų 
kalbos, o čiabuviai parapijos 
vaikučiai, silpnokai kalbą lietu
viškai. turi progos, kalbėdamie
si su tremties vaikučiais, ir ne
jučiomis praktiškai lietuvių 
kalbos mokytis, ypač žaizdami 
ir kalbėdamiesi laike liuoslai- 
kių. .

kuo
pa-
So-

Programą išpildys pagarsėjęs magikas A Jur- ? 
gėla iš New Yorko ir Nashua Parapijos Vyrų Gru- X 
pė, vadovystėje muziko J. Tamulionio. X

Visus kviečiame ruoštis į šį parengimą. X
»*******W****^*W*W*****«*W*W*«**W^^W*^**W**«****e«>****<M>*<M>*W*W**

Dėkingi Bostoniečiams

iš 
Daugumas dirba 

katalikiškose įstaigose, kaip tai 
ligoninėse, vienuolynuose, aroa 
prie ūkių. Dvi lietuvaitės, Joa
na Dečkvtė ir Julija Vailokai- 
tytė yra gavusios net stipendi
jas ir mokosi Mt. St. Joseph 
akademijoje. Lietuviai renkasi 
kas trečiadienį j Fenvick klu
bą. kur yra laikomi susirinki
mai ir apsvarstomi kiti bendri 
nutarimai. Be to, kas antras 
trečiadienis turima šokiai kar- I 
tu su lenkais Fenwick klube. 
Draugijai daug reikšmės skiria 
ir remia prelatas Aug. Kramer. 
kun. Pov. Gailevičius. O. P. ir 
Bro. Francis, kurie deda visas 
j/astangas padėdami lietuviams 
įsikurti ir susiorganizuoti. At
eityje bus bandoma išsirinkti 
valdybą ir veiklą paskirstyti 
sekcijomis: studijų, sporto. t.t. 
Beto. šį mėnesį .vadovaujant 
Pr. Gudeliui, atvažiuoja į Cin- 
cinnati Dayton vyčiai ir ban
dys sukurti Vyčių kuopą.

Atvyksta naujų tremtinių.

žmona gavo 
Kancevičienės 
Parašėm jai

vertėjos, ir paskui prie kelio- virš 30 vertingų pakietų, ir da
nės dokumentų sutvarkymo iki bar vienokiu ar kitokiu būdu 
pat nuvedimo į traukinį. remia juos ten tebesančius ir

Šiandien jau visi mes esam čia atvykusius. Todėl dar kar- 
atsidūrę savo paskyrimo vieto- tą visų vardu tariu katalikišką 
se. Pradedam naują gyvenimą, ačiū! 
Gražiu jausmu minime visus 
tuos nepažįstamus geradarius1 
kurie iki šiol mus šelpė ir glo
bojo. Tiek anksčiau mus šelpu
sią Kancevičių šeimą, tiek mui
tinėje man asmeniškai padėju-t 
šią p. Naudžiūnienę ir dar vie-- 
ną ponią, kurios pavartės ne
patyriau, tiek visas kitas, ki-vo met> vedybinio gyvenimo 

... . < o„iznv»; i a z, _ dvt
, mes visuo

met pilnu dėkingumo jausmui 
prisiminsime.

Zenonas Pakalniškis.

LOWH1, MASS

ATVYKUSIO TREMTI 
NIO LAIŠKAS 

BALFui
I

pasirūpina bu

be galo esame 
Brocktono Katalikų

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 H'ashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md

Tel. Lexington 8595
Lim^inai dėl visokių reikalų
Patarnavimas Diena ir Nakt)

šv. Vardo Brolija, šiomis 
dienomis eina vajus prirašyti 
daugiau narių į šv. Vardo vy- Šiomis dienomis atvyksta nau- 
rų Broliją. Visiems parapijos jų lietuvių iš tremties. Skaičius 
vyrams ir vaikinams buvo pri- atvykusiųjų vis didėja. Links- 
siųstas laiškelis, kviečiant į ei- ma matyti, kaip vietos Fede- 
les Kristaus meilės kareivių, racijos skyrius su pagalba kun. 
Daugelis davė savo garbės žo- Simeono Saulėno ir panelės O- 
dį. kad netrukus jie taps Bro- nos Kašėtaitės
lijos nariais. Kun. Simeonas tus ir darbus. Mes, iš tremties 
Saulėnas daug dirba vyrų ir atvykę svečiai, 
vaikinų tarpe. Bandoma šią dėkingi 
draugiją iškelti į vieną iš Federacijai, kuri taip širdingai
skaitlingiausių šios kolonijos z-ūpinasi atvykusiųjų apsigyve- 
katalikiškų draugijų. • nimu. Kada mes atsimokėsime

_________ vietos Šv. Roko parapijos kle-
Didysis Parapijos Choras pri- bonui už tai. kad jis pasirašė 

rengė programą. Spalio 23-31 įleidimo dokumentus ir per tai 
United Nations apvaikščioja davė mums suvargusiems 
savo 4 metų sukaktį. Per visą tremtiniams progos išgelbėti 
tą savaitę įvairios tautos pa- savo gyvybę ir atgaivinti savo 
rengs savo tautines programas prislėgtą dvasią. Kai kurie mes 

’ savo gimtąja kalba. Vietos lie- tremtiniai susiprantame ateiti 
tuviai per karo Veteranų orga- ir vietos klebonui išreikšti savo 
nizaciją buvo pakviesti daly- dėkingumą ? Agota.

Sukakties Proga
Ivmas

r

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas.

SENUS KAILINIUS

Sukakties proga, I. J. FOX moteriškų kai
linių firma Amerikoje skelbia kailinių išparda
vimą. Todėlei Naujosios Anglijos Ponios ir 
Panelės, kviečiamos šia proga pasinaudoti — 
įsigyti elegantiškus naujausios mados kaili
nius. Nelaukite žiemos, bet pasipurkite juos da
bar. Visi žino, kad žiemos laiku kailiniai pa
brangsta. Tai kam mokėti brangiau, kad gali 
nupirkti pigiau!
išmainome į naujus. Už senus duodame didelę

nuolaidą. Jokioje krautuvėje tokios nuolaidos negausite. Ateikite į mū- 
su krautuvę šiandien ir pasiteiraukite naujais kailiniais. Atėjusios vi- 

A suomet reikalaukite, kad Jums patar- 
Y nautų p. BERNARDAS KORAITIS, ku- 
5* ris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis 
A patars kokius kailinius pirkti ir primie- #1J g|>KTT
J ruoš pagal Jūsų skonį ir figūrą. BOSTON, MASS.

.^Bl. .jBl

Gerbiami Tamstos!
Prašau priimti nuoširdžiau

sią padėką ir didžiausį mano 
dėkingumą BALFui už tą pa
ramą ir pagalbą, kurią aš pa
tyriau iš Jūsų New Yorko uos
te vos pasiekus naujo krašto— 
Amerikos krantus. Jūsų atsto
vės Miss Marija Kižys ir kita 
nepažįstama ponia, kurią aš 
vadinu Mrs. Blond; nes dėl 
skubotumo nespėjau paklausti 
pavardės, nuo pirmo mano 
naujame žemyne žingsnio, ma
loniu ir lietuvišku nuoširdumu 
padėjo man atlikti visus for
malumus ir išgauti finansinę 
N.C.W.C. paramą, kuri man 
buvo labai reikalinga. Vos tik 
įžengęs į naują Amerikos kraš
tą, BALFo organizacijos dėka, 
aš tuojau pajutau, kad čia yra 

Šeimininkės Marijona Bujie- gyva ir plakanti lietuviška šir- 
ir grįžti daį-'nė ir Teofilis Valentienė pasi-,dis, kuri rūpinasi savo brolių 

kvietė pagelbon surengti šią tremtinių likimu ir vargais. Šis 
vakarienę šias LDS 94 sky- pats pirmasis nuoširdus BAL- 

BALF ir ALT susirinkimas. riaus nares: Marcelę Slivons- Fo sutikimas ir pagalba bus 
.-į vicūnių Emiliją Stanulionienę, viena gražiausių mano atmini-

Juzefą Rusienę, Emiliją Rama- mų naujame krašte.
, kurios pasidarbavo j Už visa tai aš maloniai dė- 

skanių valgių paruošime, pa- kojų BALFui, o taip pat minė- 
puošė salę, pasirūpino muzika, tomis Jūsų atstovėms, linkėda- 
kurią sudarė Valentinų kapela, mas ir toliau Jūsų organizaci- 

Helena ir Juozas Kazlauskai jai gražiausio sėkmingumo, pa- 
išaugino dvi dukteris, kurios a-į dedant lietuviams tremtiniams 
bi yra ištekėjusios, ir jie jau atvykti į JAV.
susilaukė trijų anūkų.

| Pati Helena Kazlauskienė y- 
ra ilgametė LDS 94 kp. narė.

Gražiai atšventė 40-ties met 
vedybinio gyvenimo sukakti 
Helena ir Juozas Kazlauskai, 

gyv. 212 Charles St. šventė ša

Likimas keistu būdu mane 
vis suveda su Bostonu. Kai 
1946 m. pradžioje Vakarų Vo
kietijoje atgaivintas Lietuvos 
Raudonasis Kryžius pradėjo 

dalinti lietuviams tremtiniams 
jautas iš amerikiečių lietuvių 
pašalpas, mano 
bostonietės p. 
paaukotą paltą,
padėką, ir nuo tada tarp mūsų 
prasidėjo santykiai. Gavom po
rą siuntų. Tai buvo mums di
delė parama, suteikta vien kil- tiems padėjusias, 
naus jausmo žmonių, kurie 
mūsų nepažino ir nepažįsta.

Po trijų su puse metų nuo 
ano įvykio, nuo pirmo “susiti-l 
kimo” su bostoniečiais per aną 
dovaną, laimė nusišypsojo iš
vykti iš tremties gyvenimo į 
Jung. Amerikos Valstybes. Lai
mingai perėjom Wentorfo pe
reinamojoje stovykloje visus 
tikrinimus, laimingai perėjom 
Tirpitzo pereinamojoje stovy k vagarą piknikaudami ’ jubiliatus sveikino giminės ir
oje, pagaliau pama m savo prjprato bendri važinėtis, tai pažįstami, įteikdami gražias 
pavardę ■^yk^ane.yju sąra- Jie‘dovanas.
suose. Bet ir vėl garlaivis Ge- , . . . . _. . - - -------- -. „ „ . _ sako, kad smagiau būdavo i,neral Hersey veze mus j Bos-, .

... . . .-. pikniką važiuotitoną. Man tiesiog baisu darėsi r . , . . .
x . . . t i- - nuoiant busu, negu pavieniai,nuo tokio paskyrimo. Juk as ® 1

turiu vykti į New Yorką, kur 
aš Bostone pasidėsiu su šeima,' Spalio 
kaip pasieksiu paskyrimo vie- ‘ BALF ir ALT skyrių susirin-

sukaktį spalio 1 d. š. m. DKL 
| Vytauto klube draugai ir drau
gės jiems pagerbti surengė 

l šaunia vakariene i kuria misi, 
rinko virš 200 svečių, kai kurie 
giminės ir pažįstami buvo at
vykę net iš kitų miestų.

Dalyvavo ir vietinės liet, pa
rapijos klebonas Jonas Skalan- 
dis, kuris pradėjo vakarienę 
malda. Po vakarienės klebonas 
pasveikino jubiliatus, pasaky-

M. J. Adomaitis.,fiauni* vakarienę, į kurią susi-

HARTFORD. CONN.
■■ ■ /

Spalio 22 d. du pilni busai 
lietuvių išvažiavo į Lietuvių 
meno parodą New Yorkan. Ki
ti žada važiuoti vėliau. Nors 
dauguma turi savo automobi-
lius, bet važiuoja busais. Mat, damas gražią, kalbą. Taip pat

tą. Ypač kad vykstu privatine kimai. Buvo padaryta praeities 
sutartimi. veiklos apžvalga ir pasitarta1 . • ’

t
 Ir visą kelionės laiką neap
leido mane tas netikrumo jaus- 
mas. Raminausi tik tuo, 

♦f* vis dėl to yra N.C.W.C., 
Y Balfas, kad jų atstovai 
Y sutikimo bus, ir pas juos 
Y yien rasiu pagalbos.

Pagaliau ketvirtadienio 
karą, spalio 13 d., atsiradom'sako, kad dabar

♦$* Bostono uoste. Penktadienio • riau pasirodysime. Buvo svars- 
X rytą, 4 vai., dar gavom pusry-ityta ir kiti klausimai. 
2* čius, o paskui prasidėjo rengi

mas išlipimui su visais reika- 
lingais dokumentais išdavimais

Y ir pakeitimais. Šio tikrinimo 
Y; metu ir mums prisegė N.C. 
V W.C. ženklelį. Pasijutom tvir- 

j čiau, užuovėją radę, 
i Tik po 12 vai. prasidėjo lipi- 
mas į krantą. Sujaudinti lipom, 
nežinodami savo likimo ir atei
ties, pasitikėdami vien tomis 
aukštomis jėgomis, kurios mus 
į šią šalį atvedė.

Ir čion visos mūsų baimės 
staiga išsisklaidė. Amerikos 
Raudonasis Kryžius, jo ponios, 
sutiko mus su kava, užkan
džiais ir vaikų žaisliukais, o 
muitinėje bostonietės moterys 
lietuvės teikė mums lietuviams, 
visokeriopą patarnavimą. Ir

dėl ateities veiklos. Rengiama
si suruošti vaidinimą — farsą 
“Vestuvių 
vaidins neseniai iš tremties at-

kad
yra
prie vykę jaunuoliai. Vaidinimas į- 
vis- vyks lapkričio 19 d. Kas matė 

i juos pavasaryje vaidinant, sa
va-, kė, kad tai tikri artistai. Jie 

mes dar ge-

Iškilmės”, kuriose

Jums dėkingas:
Petras Kasulaitis.

Chicago, III.

l

K. Vaitonis.
I

i

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Mrs. Bar

borai Knustienei - Knusto už . 
suteiktą galimybę man pasiek-' 
ti šią Žvaigždėtos Vėliavos Že
mę, dabartinį Jos motinišką 
rūpestį ir globojimą. Taip pat 
jos šeimos artimiesiems, kurie 
kasdien daug parodo nuoširdu
mo: jos vyrui Anthony Knus
to, sūnui Mr. Uete ir Mrs. Nell 
Knusto, žentui 
ir Mrs. Jessie Sperry, Misą 
Barbara Nay, 
Brazauskienei, 
amerikiečiams 
Mrs. Beatriče

Be to Mrs. 
ir kitiems tremtiniams

Mr. Bradford*
t

Mrs. Marcelei 
Taurios širdies 
Mr. Eugene ir 

Sperry.
Barbora Knusto 

ištiesė
prie daiktų tikrinimo jos buvopagalbos ranką, pasiųsdama

I

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

r
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VIETINES ŽINIOS
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ŽINUTES

DAttBIMtMtAS

jaunimo tarpe.

Iškilmės prasidėjo paradu iš

i t

aikštės 
pasau- 
Stasio 
vardu, 

prieš

Wtat Party. šeštadienio va
kare, kun. Albertui Abračins- 
kui vadovaujant, jaunimas 

Krikšte*. Spalių 23 d., buvo'rengia Whist Party, parapijos 
pakrikštyta M. Teresė duktė salėje 7:30 v. v. Pelnas bus 
Alfonso ir Stanislavos (Saka- ‘ skiriamas palaikyti 
lauskaitės) Jakimavičių, gyv. 
130 O St.

Rožančius. Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing, D. D., lapkr. 9 d., 6:45 
vai. vak., pradės kalbėti Rožan
čių, ir kalbės tuom laiku kiek
vieną vakarą iš savo rezidenci
jos per radio stotį WMEX. Jis 
kviečia visus ligonius,
vius, šeimininkes ir visus 
vakarą, su juo atkalbėti 
žančių. Tai didelis maldų 
jus!

Legiono 317 posto iniciatyva 
buvo dedikuotos dvi 
lietuvių karių, žuvusių 
liniame kare, būtent, 
Masiulio ir Juozo Šlažo 

atletiką Stasio Masiulio aikštė
pat Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčią ir Juozo Šlažo 

kam-

Kaip Grafe Kai Lie
tuviai LbksminasL.

Tag tau Praėjus (VAIRŪS SKHBIMAI

Atseka mirtis ir Amerikon, aikštė netoli bažnyčios, 
Spalio 23 d., staiga krito mir- pas B ir W. Flfth Streets. 
ties pačiuptas Jonas Natkevi-Į 
čius, Veterenarijos gydytojas,! Stepono Dariaus Amerikos Le- 
38 metų, savo namuose, 59 giono 317 posto namo ir ėjo 
Gatės St., So. Bostone. Jis yra Broadway, E Street, kur prisi- 
kilęs iš Marijampolės parapi- dėjo So. Bostono Lietuvių Pi- 
jos. Vėliau gyvenęs Kaune, po liečiu draugijos nariai, vado-, 
karo, tremty. Iš Vokietijos at- vaujant adv. Jonui Grigaliui,! 
vyko pas savo žmoną ir vaiku-;ir ėjo.W. Fourth ir W. Fifth! 
čius birželio mėnesį, 1949. Pa- gatvėmis į Šv. Petro lietuvių 

savo mylimą parapijos bažnyčią, kur buvo 
(KazlanRkaitf),!atnašaujamos šv. Mišios už gy

vus ir mirusius karius.
Po pamaldų aikštėse įvyko 

: dedikavimo ceremonijos. Invo- 
kaciją ir maldą kalbėjo —Pre- 

{latas Dr. Kaimieras Urbonavi
čius. Stasio Masiulio aikštėje 
' programos vedėju buvo adv. 
i Juozas Cunys, Suffolk County 
prokuroro asistentas, o Juozo; 
Šlažo aikštėje kap. Jonas J.! 

, Sr. Dedikavimo ce-

kelei- 
kas 
Ro- 
va* liko nuliūdusius

' žmoną Joaną
9 metų dukrelę Giedrą, sūnelį 

Paaialdos. Per visą šią savai- jUOZą Arėjų, šešių metų, 3 se- 
tę vakarais bus kalbamas Ko- ggrįg, motiną, brolį ir tetą. Pa- 
žancitts, Šv. Petro parapijos šarvotas pas laidotuvių direk- 
baznyčioje. .... .torių Juozą Kasparą, 187 Dor-

Trečiadienį dar prisidės šv. chester St. Laidojamas, iš šv. 
Teresės ir Tretininkų Broli jos petro parapiJOS bažnyčios ket-| 
pamaldos.

Penktadienį bus laikoma šv.'
Valanda.

Ketvirtadienį, 
pamaldų įvyks 
skyriaus susirinkimas. Draugi- landOs. Tat reikia 
jų atstovai prašomi jame daly- ruoštis. Neturinie 
vauti. . ,vaus miesto.

šeimų Komunija. šv. Petro Natkevičiaus
parapijos kunigai ragino visas reikalu yra šaukiamas ekstra 
šeimas priimti kartu šv. Ko- Tremtinių Ratelio susirinkimas, 
muniją, 1 _
tinkamiausias būdas
Kristaus Karaliaus
šventę.

Tą dieną Vyčiai su 
atstovais dalyvaus iškilmingose 
šv. Mišiose, 10 v. r.

Po to jie rengia viešus pus
ryčius.

' virtadienį 9 v. r.
( Jis yra pirmas mirties pa
čiuptas po parapijos misijų ir, 

po vakarinių pįrmas tremtinys So. Bostone. . Romanas, 
Federacijos Taigi nežinome dienos nei va-

budėti ir
čia pasto-

I

laidojimo

kitą sekmadienį. Esąs P° bažnyčia spalių 25 d. antra- 
paminėti dienio vakare, tuojau po vaka- 

metinę rinių pamaldų.

i
draugijų Liūdna Penkių Metų 

Sukaktis

Spalių 29 d., 1944 m. žuvo
lėktuvo nelaimėje jūreivis Ed- 
vardas Krasauskas. Penkių 

DAKTARAI metų liūdnos sukakties proga
_ ! jaunuolio motinėlė Ona Kra

sauskienė ir jos sūnus Leonas 
užprašė šv. Mišias i 
vijomis šeštadienį, spalių 29 d.' 
š. m. Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, kurios bus at-Į 
našaujamos 8 vai. rytą.

l Kviečia gimines 
visus ateiti, dalyvauti šv. Mi
šiose ir pasimelsti už a. a. Ed
vardo Krasausko vėlę.

Lai Dievas suteikia Edvardo 
vėlei

Tel. A V 2-4026

1 RepsHs, MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 Coiumbia Road
»

arti Uphams Corner
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance
409 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. FA—7-12S3-W

BALF skyriaus (So. Boston) 
Tag Day įvyko rugsėjo 10 d. š. 
m. Rinkliavos rezultatai jau 
buvo paskefctl Tačiau tos die
nos iždininko p. Mykolo Venio 
atskaita nebuvo paskelbta.

p. Mykolas Venis, kuris dir
ba Mt. Washington Co-opera- 
tive Bankoj So. Bostone, buvo

t

A. a. Stasys Masiulis

♦

I

ii
;
I

Tuos žodžius pasakė “Darbi
ninko” bendradarbiui Stepono 
Dariaus Legionierių 317 Posto 
naujas komanderis J. Smigias, 
to posto surengtame pasilinks
minime Lietuvių svetainėje 
praėjusį sekmadienį.

Šis legionierių pasilinksmini-1 pakviestas būti tos dienos iždi- 
mas buvo paįvairintas tauti- ninku. Jis pridavė paskelbti 
niais šokiais ir konkursais, šiokią atskaitą: 
Tautinių šokių grupė, vedama
p. O. IVaškienės, pašoko “Ku- Į mokėjo — Matjoškai $15.06; 
failą”. “Žiogelį”, “Lenciūgėlį” 
ir “Kazokėlį”; “Lenciūgėlį” 
tarp keturių mergaičių šoko p. 
Vaitkevičius. Tautiniai šokiai 
buvo dėmesio centre ir buvo 
labai šiltai visų priimti, 
dažno ne pirmą kartą matyti 
Šokių vedėja dar ir žodžiu pa
tvirtino ,kad šokėjų grupė yra 
dėkinga Dariaus Legionierių 
Postui už leidimą naudotis pa
talpomis pratyboms, 
vadai: p: J. Smigias 
Janehūnas padėkojo 
šokių grupei už jos 

Imą šiame vakarėlyje.
i pabrėžti tokį gražų lietuvišką 
bendradarbiavimą, abipusį rė
mimą. Tik šitaip ir toliau vie
ni kitus remdami mes galime 
daug lietuviškoje dirvoje nu
veikti. Ne be prasmės Legionie
rių Postas puošiasi Stepono 
Dariaus vardu! Kaip žinome, 
Postas savo erdviose patalpo
se ir skautus priglaudė.

Šokių konkurse už gražiau
siai pašoktą polką premiją lai
mėjo jaunuolių pora E. Rudis 
ir B. Janulytė, už valsą — P.

EABSIDLODA du namai po 
tris aukštos ant Silver St. Ge
ros įeigos. Jei kas norite pigiai 
namus įsigyti, 
“Darbininką”.

kreipkitės į

Parsifeodi

(21-24)

Priėmė pinigais $1763.94. Iš-

remonijų vedėju buvo p. Pe
čiulis, buvęs posto komandie- 
rius. Pasakyta keletą kalbų a- 
bejose aikštėse.

Čia paduodame Prel. Dr. K. 
Urbonavičiaus skaitytą invo- 
kaciją ir maldą.

visagalis Dieve, žmonių ir 
tautų Teisėjau, štai mes stovim 
Tavo akivaizdoje kaip ištikimi! 
tėvynės sūnūs, dėkingi už to
kią puikią buveinę, ir prašom 
Tavo palaimos mūsų didingai 
Respublikai. Tebūna mūsų A- 
merika visuomet laisva, laimin
ga ir ištikima savo gražiausiem 
idealam. Palaimink Jungtinių 
Valstybių Prezidentą ir visus 
valdžios pareigūnus, kad jie 
Tavo akivaizdoj eitų tiesos ke-' 
liu ir dirbtų vis didesnei žmo
nių gerovei. *

Mes prašome Tave palaimint nriga na virius ir D. Pulkaunin- 
mūsų vėliavą, nes ji yra Res- kaitė. Už gražiausi tautinį kos-j
publikos emblema bei vaizdas.

O Posto 
ir p. S. 
tautinių 

pasirody- 
Malonu

Ašmenskui $23.98; Boris Beve- 
rage — $17.75; Darbininkui — 
$10.25; Universal Badge Co.— 
225.75; Bajarčienei — $10.00; 

jKarnėnui — $5.00; BALF sky-
nors riui per K. Namaksienę — 

$1404.21. Viso išmokėjo — 
$1763.94.

p. Mykolas Venis labai nuo
širdžiai darbavosi Pirmojo Pa
saulinio karo metu kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės. Jis įtraukė įžymius as
menis kitataučius kaip adv. 
George H. Shields, kuris tapo 
nuoširdžiausias mūsų bičiulis. 
Ir štai Lietuvą užplūdo kaca- 
pai, prasidėjo Antras Pasauli
nis karas, p. Venis stoja į dar
bą. Dalyvauja Jung. Valstybių 
Bonds’ų vajuose, aukoja ir dir
ba dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
BALF skyrius žinojo ką pasi
rinkti iždininku ir p. Mykolas 
Venis atliko garbingai savo i 
darbą. Rap.

Bučernė ir grosernė su mo
derniškais įtaisymais gyvuoja 
dvidešimt su virš metų. Netoli 
nuo Bostono; apgyventa lietu
vių, lenkų ir Amerikonų apy
linkėj. Biznio daro nuo‘^1300. 
iki $1500. per savaitę. Gera 
proga įsigyti nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkitės pas A. J. 
Kupstis, 559 East Broadway, 
South Boston, Mass.

So. Bestose — $4560.
Netoli nuo Švento Petro Lie

tuvių Bažnyčios, parsiduoda 
trijų šeimynų kampinė stuba 
su moderniškais įrengimais, 
trys naujausios mados maudi- 
nės, baltos kičine sinkos, nau
jai sudėtas plummgas, ąžuolo 
medžio grindis. Morgečius ant 
4%. Gera proga įsigyti šį gerą 
namą nebrangiai. Kreipkitės 
pas A. J. Kupstis, 559 E. 
Broadway, So. Boston, Mass.

t

i

GRABORIAI

tiumą premiją gavo Irena Lu-
Tegu ji garbingai plevėsuoja gu Ru.

ALT Skyriaus Prakalbos 
Pavyko

d..

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadtvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVKiUS 
Laidotuvių Direktorius 

NbTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-248*
Sekmadienį. spalių 23 

Municipal Building salėje įvyko 
prakalbos Amerikds Lietuvių 
Visuotinojo Kongreso reikalu, j 
Šias prakalbas surengė nese-{ 
niai įsikūręs ALT skyrius.

Kalbėjo iš tremties atvykę; 
Kipras Bielinis, Dr. Juozas Pa-Į 
jaujis ir adv. B. Kalvaitis, i 
Taipgi kalbėjo adv. A. O. I1 
Shallna, Lietuvos Garbės kon
sulas, Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius. Adv. 
Jonas Grigalius, ALT skyriaus 
pirmininkas. Metropolitan Dis- 
trikto komisijonierius ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininkas, pradėjo ir 
užbaigė prakalbas patriotinė
mis kalbelėmis. Programos ve-! 
dėju buvo adv. Juknevičius, ne-j 
seniai iš tremties, atvykęs.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth BostonJ8-3960

laisvoj šaly. ■ Tegyvuoja Ypač gražiausio tau-J 
senovinis šūkis Dievuje, kostiumo premijavimas
pasitikėjimas” ir mūsųl pagirtinas ir pavyzdingas 

reiškinys.
Tarp senesnio amžiaus sou- 

bastoaiečių matėsi nemažas 
būrys čia gimusio lietuvių jau
nimo. Savo atsilankymu Legio
nierių Postą pagerbė prof. Če
pas, prof. Končius ir daininin
kė p. Barmienė. (Čia sąmonin
gai neskiriu senųjų ateivių nuo 
naujųjų, nes, manau, jau gana 
mums kiekviena proga lietuvių 
bendruomenę rūšiuoti į vieno
kius ir kitokius — palikime tai 
daryti svetimiems).

Pažymėtina, kad trijų vyrų 
kapela griežė vien tik polkas 
ir valsus. Kilo klausimas, ar 
čia tik tokia mada, ar čia yra 

nema- 
“Ku- 

Edka.

musų 
mūsų 
mūsų 
tėvų tikėjimas teveda, saugoja 
ir išlaiko mūsq.ttautą.

Mes prašom Tave palaimint 
Amerikos Legijoną ir jo na
rius. Kad jie, tarnavę tėvynei 
kare, taip pat ir taikos metu 
tarnautų Amerikai ir ją gintų 

ieškant darbo ir buto, taip pat visur ir visada. Kad ir mes pa- 
už materialinę paramą. tys būtume uoliai ir pastoviai

j I. Satkevičiui. 45 Olney St., pasišventę Laisvei, Teisybei ir 
. I Dorchester. už transporto prie- Demokratijai, ir kad visuomet 

ir bendrai moneg . x 'būtume ištikimi Dievui ir Tė-
Nelei Čaplikienei, Dorchester, vynei. Ir mūsų patarnavimas 

už materialinę paramą. ligoniams ir sužalotiems, drau-
Taip pat visiems kitiems pri-gijai, valstybei ir tautai tenu- 

sidėjusiems prie mūsų atvyki- sipelno Dievo vadovybės ir pa- 
mo bei įsikūrimo JAV nuošir-, laimos.
dus lietuviškas ačiū.

Veronika, Zigmas ir Šarūnas
Gaveliai.

su egzek- ton malonų tarpininkavimą

amžiną ramybę.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Domi

cėlei ir Edvardui Sasnauskams, 
45 Olney SL, Dorchester, už 

' paramą siuntiniais gyvenant 
i mums Vokietijoje, sudarymą 
galimybės atvykti į "JAV bei 
malonų priėmimą ir prieglau
dą savo jaukioj šeimoj.

Liudvisei ir Viktorui Medo- 
niams, 21 Sanger St., So. Bos-

I

I

I 
I

i

3SC»D(S9B»»KSaBKWM

Tonika Pm Mos
Pristatėm geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms,

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Isfiafton, Mass.

; TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERŪLSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

(VAROS SKflBMAI
Paieškojimas

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų !

i

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

kita priežastis? Be to, 
loniai ausį rėžė polkos 
char kupiec...” muzika.

Kerokite tuo* profesijonalu* Ir bu 
storius, kurie savo skelbimais remia 
"Oai binbtk*".

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

366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Maso.

I

Pagaliau, mes meilingai pri
simenam ir Tavo, Dieve, gailes
tingumui pavedam mūsų miru
sius draugus, kurie gyvi būda
mi parodė savo ištikimybę ir 
užantspaudavo ją savo mirti
mi. Taip pat ypatingai meldžia
mės už tuos draugus, kurie te-

Man reikalinga moteris, nes bėra ligoninėse, savo namuose, 
vienam sunku užlaikyti namus ar kuriose kitose vietose, 
S Prižiūrėti Rašykite negalėję kūųu ir protu.

Viešpatie, 
palengvink 

{naštas, gi jų didvyriški pavyz- 
mums pastoviu 

įkvėpimu. Palai-

šiuo adresu: 
Baronas, 

11059 Dodge Rd., 
Van Dyke, Michigan

i Sušvelnyk. 
skausmus ir

i

su-

jy 
ju

i - - --
(21-25)' tebūna

———————■ didvyrybės 
MEDLEVA 2IEVIES imįnk ir mūsų aptarnavimo 

pobūvį. Teprisideda jis prie su
kėlimo mūsų širdyse noro pil
dyti Tavo įsakymus ir darbuo
tis mūsų tėvynės gerovei.

MALDA
į Mūsų Dangiškasis Tėve, mes 
{čia susirinkom pagerbti vieną 
iš mūsų žuvusių -draugų. Nu
lenkę galvas jo atminimui pa- 

VienasC’puo-!8erbti’ prisiminkime 
__ j_ • _ •_ * _  Irain nar

ji

Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nėjusių vidurių už
kietėjimo, (geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei- 

lengvai liuosuoja vi-

I

katei, 
durtus, stabdo galvos skaudė-i 
jimą ir priduoda kūnui gyvu-,

Imo ir skaistumo. Vienas puo- Prisiminkime jo gėrusi
{dūkas verdančio vandenio ir darbus —- kaip narsaus kario, 
i vienas šaukštukas sutrintos kurs ryžtingai kovėsi už tei- 
! Medlevos Žievių, gerk kada at- singą reikalą. Tylomis melski- 
šals. Medlevos Žievės $1.56 mes už jo amžiną ramybę. Ir 
svaras, o už $1.00 10 uncijų, mes patys mintyje pasižadė- 

Trukžolių šaknis vaistas nuo kim pašvęsti savo širdis ir gy- 
patrukimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina alko
se jimą, verčia prakaituoti.
Trukžolių svaras $2.50, o 
$1.00 5 uncijos.

ALEXANDEE’S CO.
414 W. BROADWAY, 
So. Boston 27, Mass.

ŠV. JONO EV. B L. PABALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrm. — 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.

Itdininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St., Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis, 
787 Broadway, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, i 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Mas*. 
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 I 
PO GLOBA MOTINOS »Vt.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
62S E. 8th St, fio. Boston, Mass. 

TeL BOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė

8 Winfield St, So. Boston, Mass. 
Prot Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. 8th 8t, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — B. COnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, Mas*. 

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

Kasos Gi.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pa* protokolų raštininkę.

pBoaBasRasatKaHBatMBaoHsm 
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
SOUTH BOSTON CAFE

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edvnrd J.Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

už

vybes gerajai, tikrajai Ameri
kai, laisvų ir drąsių vyrų kraš
tui — Amerikai, už kurią verta 
kovot.

Dabar, tyliai prisiminę žuvu
sį mūsų draugą, pasimelskime 
už amžiną jo sielos ramybę. 
Amen.

Viacas Batakonis, Savininkas

251 lest BraMhnji,

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Uebster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Putoto)

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

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

Pagamina gerus lietuviškus pie 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Žale t* kas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt|.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. 80 8-0815

BOuth Boston 8-2808
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ARTĖJA KALĖDOS
Sekmadienį priėjo prie manęs

nepažįstama senutė ir. patrau
kusi už rankovės, prabilo:

— Persiprašau; berods, esi iš 
tremties.Ar negalėtum nurody-l 
ti man šeimą “Džiormanijoj", j 
kuriai labiausia reikia pagal
bos? Ak. netoli Kalėdos. Noriu 
nusiųsti “pakidžių” ir nežinau 
kam. Giminių nei pažįstamų te-! 
nai neturiu. Girdžiu pasako-! 
jant. kaip tuose kempuose mū
sų žmonės vargsta...
— Motinėle! — sušukau aš. I 

ir apkabinau ją. — Tamstos: 
mintis auksinė. Aš duosiu ad-' 
resą našlės, kuri skursta su ke-i 
tūriais vaikučiais. Jų tėvas peri 
bombardavimą Dresdene sude-i 
gė. Aš galiu duoti adresą seno; 
advokato, kurio sūnus serga į 
cukraus liga ir negali IRO 
duodamų pelų valgyti. Mažiau
sia jų dukrelė nuo nedavalgy- 
mo gavo rachitą. Aš žinau 
jauną gražią šeimą, kurioje du 
vaikai kempuose susirgo džio
va; dėlto visa ta šeima niekad;
ir niekur emigruoti negalės... 
Daug, daug mes. atvykę iš te
nai, galėtume duoti adresų, kur: 
amerikiečių siuntinėliai būtų Į 
stačiai Dangaus palaima.

Paskui, bendrais bruožais, 
papasakojau tai raukšlių - 
raukšlelių išvagotu veidu mo
terėlei, kaip sunku tremtiniams 
Vokietijoje. Nei pridėjau nuo 
savęs ką. nei pagražinau. Taip.

kia? — nubraukusi savo kau
lėta ranka ašaras, pasiteiravo 
senutė. — Pas mus čia kiekvie
noj šeimoj pilni "klazetai” pri
kimšti. Daug kur pelyja be 
naudos; kandys kerta...
— Visko kempuose trūksta.— 

atsakiau. — Bet labiausia jie 
ten laukia riebalų, cukraus, 
džiovintų vaisių. Tuos dalykus, 
jei kartais gauna, tėvai dalija 
vaikams po mažą trupučiuką, 
kad ilgiau užtektų. Čia, kaip 
matau, tų gėrybių yra begalės, 
jos pigios ir kiekvienas gali 
valgyti kiek tik nori. Koks bai
sus gyvenimo skirtumas! O 
juk ir ten žmonės...
— Sūnau. — tarė atsisveikin

dama senutė, — aš padarysiu 
du “pakidžius”: vieną maisto, 
kitą rūbų. Bet kad tikriau nu
eitų. ateik šeštadienį po piet 
užrašyti adresus. Aš gyvenu 
500 Gregory street.
— Ateisiu. Motinėle, ateisiu!

Nuoširdžiai pabučiavau aš 
tai mielai senutei abi rankas, 
ir ji nukrypavo namo.

♦ * ♦

Taip, netoli Kalėdos. Kas 
daugiau iš jūsų, broliai ir se
sės lietuviai, artėjančių Di
džiųjų švenčių proga suteiksite 
džiaugsmo nelaimingiesiems1 
savo tautiečiams Vokietijoje?

TUŠTI GINČAI
— Ko susiraukęs? — paklau

siau savo bičiulį Stasį. — Dar-
kaip yra. Ir baigdamas pridū
riau. jog kiekvienas gautas pa-Į 
ketėlis ten aplaistomas džiaug
smo ašaromis. Jukš tai vienin
telė parama tiems gyvenimo į 
nuskriaustiesiems, kurie jau į 
šešti metai diena dienon lau
kia kokios nors atmainos, ir 
sulaukti negali.

— Ar ir drabužių jiems rei-

bą turi, gyveni pas tetą, kaip 
pas Dievą už pečiaus. Cigare
tėm prekiauti nereikia...
— Turiu vargo su Danute. Ji 

bloga “diplomatė” ir garsiai 
rėžia, kas tik ateina galvon. 
Vakar ji taip susikirto su teta, 
jog maniau, kad teks krausty
tis. To susikirtimo priežastis — 
tetos vaikai; kur vaikai! Ber

nai. panos; suaugę, baigę ‘hais 
kūles'; vienas lanko universite
tą. Ir mums pakankamai geri, 
draugiški, net gi meilūs. Bet 
Danutei užkliūva, kodėl jie 
nė kiek nemoka savo tėvų kal
bos.

— Aš negaliu suprasti, — 
pradėjo ginčą Danutė. — kaip 
gali lietuvių vaikai nemokėti 
lietuviškai! Tai tėvų kaltė...
— 'Danute. — ėmė dėstyti 

raudonuodama teta. — tu tu
rėtum geriau šį reikalą supras
ti. Mes atvažiavom iš Lietuvos 
tamsūs, kaip varnos. Tenai mes 
žinojom tik. kaip paliuobti gy
vulius. iškratyti mėšlą, dailiai 
suplauti j)ėdą rugiapiūtėj. Da- 
col. Dūminėj grįčioj padorios 
lovos išsimiegoti nebuvo. Ma
no Martynas nuo septynių me
tų pradėjo samdytis sveti
miems. Pirmiau jis ganė pas 
turtingesnius ūkininkus kiau
les. paskui ėjo pusberniu, o su
augęs bernavo. Ką jis gera 
matė? Ką aš mačiau? Kokius 
rūbus mes tenai nešiojome? Ar 
atsimeni vyžas?...
— Tai ne į reikalą. — įsiter

pė taip pat paraudusi Danutė. 
— Kas dėjosi mūsų krašte ca
ro laikais, ir koks ten buvo 
skurdas, visi žinome. Ne mes 
ir ne jūs kalti. Bet atvykę A- 
merikon jūs. kaip matau, gra
žiai prasi gyvenote. Nieko ne
trūksta. Sėdit savam name; 
pasisupat “rakinčere”. Vaikai 
išėjo mokyklas. Kodėl į juos 
nekalbėjot lietuviškai ? Anglų 
kalbos jie ir taip būtų išmokę...
— Taigi, klausyk! — gerokai 

pakeltu balsu šnekėjo teta. — 
Pabėgę nuo vilko, užbėgome 
ant meškos. Nemokėdami nė 
liežuvio apsukti amerikoniškai, 
mes čia dar sunkiau vargome. 
Tu manai, dykai įkėlėm į šią 
“auzą” koją? Kiekviena lenta 
sienoje, kiekvienas daiktelis 
viduje aplaistyti mūsų su Mar
tynu kruvinu prakaitu. Nė pe
nas neatėjo sausas. Kurie gi

DIDŽIOJO BOSTONO ŽINIOS IŠSPROGDINKIME LIETUVIS- 
KĄ ATOMINĘ BOMBĄ

(gijos “iaisnius” į naujas patal- 
,_________ 'pas.

Adv. Jonas J. Grigalius, So.l D™** P^sti 4

Bostono Lietuvių Piliečių drau- i Visuotinį Amerikos
gijos pirmininkas, praneša, Lietuvių Kongresą ir jiems ap- 
kad tos draugijos piknikas bu- mokėti P° $25'°° kelionės 

Išrinkta: Romanas, --------
Aleknienė ir Cunys.

j nutarė suteikti mandatą ir ki
tiems nariams

Pranešimas

vo sėkmingas. Pikniko Rengi
mo Komisija ir valdyba išdali
no sekančias dovanas:

Pirmą dovaną — Television

Neviera, 
Taipgi

norintiems va- 
setą gavo John Harris, gyv?22 lėšomis' nes draug1'
Vintor St., So. Boston; antrą- > turi teisę siųstl net 20 atsto* 
Electric Washing Machine —vl*‘
S. Vallin, 77 Waltham St.,' Pirm, perstatė susirinkimui 
Boston; trečią — Electric Iro- architektą Galvin, kurs rodė jo 
nėr — Bronius Baltrašaitis, 1 suprojektuotus naujų patalpų 
Dyer Avė., So. Boston; ketvir- braižinius. Pirm, pranešė, kad 
tą — Portable Radio — Mrs. jis pakviesiąs keletą lietuvių 
Sophie Yanušas, 3 Evandale inžinierių iš tremties atvyku- 
Aerrace. Dorchester; penktą— šių, kaipo patarėjais architek- 
Radio setą — HeHlen Janeliū- tui.
nas. 3€7 W. 2nd St., So. Bos- Buvo paduodami kandidatai 
ton. I nominacijai į draugijos valdy-

Komitetas dėkoja nariams ir bą. Nariai nudžiugo, kad į pir- 
benarai visiems už dalyvavimą mininkus sutiko 
piknike ir paramą. Komitetas.

Didelis southbostoniečių mitingas AL Kongreso 
išvakarėse. — Mes stovime akivaizdoje musų tautos 
sąmoningo naikinimo, — sako K. Bielinis. — Nesulai
kyti komunizmą reikia, bet reikia jį atstumti iki se
nos Sovietų S-gos sienos, — sako Dr. J. Pajaujis. — 
Kova dėl Lietuvos išlaisvinimo — kova dėl Amerikos 
laisvės! — Mes privalome mobilizuoti visus lietuvius. 
— AL Kongresas turi būti lietuviška atominė bomba 
pasauliui. — Mes tikime j demokratijos atstatymą pa
saulyje ir į demokratinės Lietuvos valstybės atstaty
mą. ,

išmokslintų
žodžiais

t
Buv. Seimo atstovas 

labai jautriais 
buvo pa- prisiminė Amerikos 
Dr. Sey- per Atlantą tiestą ranką, ne-
Army u- priklausomą Lietuvą kuriant.
adv. A. — Ir per visą tą dešimtmetį

Piliečių Draugija Išrinko 
Delegatus ■»

K. Bie- 
žodžiais 
lietuvių

vėl kandida
tuoti adv. Jonas Grigalius sėk
mingai ligšiol vedęs šios didžiu
lės ir nepaprastai mišrios drau
gijos reikalus. Rap.

I

Whist Party ir Pupų 
Žaidimas

Šv. Petro parapijos Šv. Var
do Draugijos vyrai ir jaunieji

pusėj turime draugų, — kalbė
jo K. Bielinis. — Mes niekada 
neužmiršime šito didelio Ame
rikos lietuvių žygio.
— Lietuvių tauta buvo ap

gauta, — toliau kalbėjo prele
gentas, prisiminęs 
rugpiūčio mėn. 
ir Maskvos 31

Old Gold 
išmokytas 

Patyrimu • . • 
siekiančiu 

beveik 

200 metų!

M es esame tabako gamintojai, ne 
gydytojai. OLD GOLD rūpinasi tik
tai vienu dalyku —geriausiu pasaulio 
tabaku. Jei rūkymo malonumas yra 
Jums pakankamai geras — užsidekite 
OLD GOLD cigaretę šiandien. Ji yra 
lengva! Raminanti! Švelni! Gera! 
Beveik 200 metų patyrimą turinčio 
padoraus amatininko sumanumas 
išmokino mus padaryti ją tokią.

Dėl “Treat” vietoje “Treatment?9

Rūkykite OLD GOLDS

1939 m. 
23 d. Berlyno 
milijono aukso 
už Suvalkiją ir 
klastingus ta- 

seimo rinkimus

Didelį southbostoniečių lie- Be to, mes turime dabar tūks- 
tuvių masinį mitingą (prakal- tančius aukštai 
bas ir koncertą) praėjusį sek- žmonių. — Jis šiltais 
madienį Municipal salėje atida- pasveikino K. Bielinį. 
rė ALT So. Bostono skyriaus
pirmininkas adv. Jonas J. Gri- linis 
galius. Prezidiuman 
kviesti: pulk. - Įeit, 
mour (Landžius, US 
niformoje), konsulas
O. Šalna, buvę Lietuvos Seimo mes jautėme, kad šioj Atlanto 
atstovai K. Bielinis ir Dr. J. 
Pajaujis, adv. B. Kalvaitis, 
prof. Končius, gen. Musteikis, 
p. Lūšys ir redaktorius A. F. 
Kneižys. Mitingui pirmininka
vo adv. A. Juknevičius.

Mitingo kalbėtojai vaizdžiai 
nušvietė tragišką Lietuvos ir 
lietuvių tautos padėtį, jautriais
žodžiais dėkojo Amerikos lietu- markių sandėrį 
viams už visokeriopą paramą 

'Lietuvai seniau ir dabar, trem- i 
jtinius gelbėjant, pabrėžė tvirtą 
tikėjimą į demokratinės Lietu
vos valstybės atkūrimą ir 
kvietė visus lietuvius vieningai 
dar energingiau ir stipriau 
remti didelę ir šventą kovą 

i dėl Lietuvos išlaisvinimo iš is- J ✓
j tori jo j negirdėtos žiaurios
maskolių okupacijos, pirmoj 

'eilėj keliant griežčiausį balsą 
prieš lietuvių tautos žudymą, 

j Dėl vietos stokos čia negali
ma visų kalbų ištisai perduoti.

• Tad pasitenkinsime tik svar
besnėmis jų mintimis.

apibūdindamas 
riamo liaudies 
1940 metais. Jis paneigė sovie
tų propagandos tvirtinimą, kad 
esą lietuvių tauta savanoriškai 
įsijungusi į Sovietų Sąjungą.

Nurodęs, kaip sovietai varo 
Lietuvos žemdirbius į kolekty
vinius ūkius, kad iš 300,000 
Lietuvos ūkininkų apie 180,000 
turi mažiau 15 ha žemės, o 
120,000 — daugiau 15 ha, ku
rie skaitomi buožėmis ir liau
dies priešais, kad turimomis 
patikrintomis žiniomis jau apie 
800,000 lietuvių yra nežmoniš
komis sąlygomis išvežta į Si-

— Šiandien mūsų kova nėra birą, peHegentas pakeltu balsu 
lengvesnė, kaip buvo seniau,— kalbėjo:

Spalių 20, įvyko skaitlingas 
South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos susirinkimas. A- 1 
bi salės buvo prisikimšusios 
nariais. Į susirinkimą atsilan
kė kandidatas į Bostono ma- sportininkai ruošia linksmą po- 
jorus, “Sonny” McDonough,' būvį šešt., spalių 29 d., 8 v. v. 
kuris buvo entuziastingai su- Jie kviečia visus parapijiečius 
tiktas. Jį perstatė draugijos ir parapijietes, taipogi visus t 
pirm. adv. J. Grigalius, kaipo.jaunimo prietelius dalyvauti! 
lietuvių ir šios d-jos draugą,' gausiame Whist Party ir Pupų j 
daug pasidarbavusį kovojant žaidime, kurs įvyksta Parapi- 
dėl leidimo perkelti šios drau- jos scalėj. 492 E. Seventh St. ' 

j Pelnas bus skiriamas parapi
jos jaunimo sporto reikalams. 
Pereitus metus visi lietuviai 
džiaugėsi, kad parapijos jguni 
krepšininkai laimėjo rungtynė
se vietinį championatą ir tuom 
pakėlė lietuvių vardą svetim
taučių tarpe. Dabar yra proga 
tiems patiems lietuviams pa
remti savo atsilankymu tuos kalbėjo adv. A. O. Šalna prisi- — Mes stovime akivaizdoje 
jaunuolius ir medžiaginiai pri- minęs, kai dauguma Amerikos mūsų tautos sąmoningo naild-
sidėti prie ratelio palaikymo, lietuvių atvyko čion tada, kada nimo. Jie daro nežmonišką, gy-
Komitetas yra nupirkęs daug Lietuva buvo rusų caro pa-
gražių dovanų ir tikisi sulaukti vergta. — Mes turime Jungti-
daug svečių, jaunųjų ir senes-'nių Amerikos Valstybių ir ei- 
niųjų. j lės kitų valstybių pripažinimą.

tėvai norės, kad jų vaikai, už
augę, tose pačiose mariose 
prakaito maudytųsi? Todėl nuo 
pat mažens pirkom jiems ang
liškas knygas ir visa darėm, 
kad jie taptų laimingesni, negu 
mes. Džiaugėmės, kad mokėsi. 
Paskui vieną po kito paleidom 
į airišių “skūles”. Gal pradžioj 
ir būtume į kokią lietuvišką 
mokyklą atidavę, bet tokios 
mūsų mieste nebuvo ir nėra. 
Namie mes neturėjome laiko 
su jais lietuviškai kalbėti: pa
rėję iš ūžiančių - barškančių 
“šapų”, džiaugėmės prigriuvę 
poilsio. Laikui bėgant, nė ne
apsižiūrėjome, kaip tie bamb
liai lietuviškai užmiršo. Ir ne 
tik mūsų. Beveik visų prastų 
darbininkų šeimose tas pats 
dalykas. Tai kuo čia mes kal
ti?...
. — O ką tu, Stasy, 
paklausiau prietelį.
— Aš nutraukiau šį bepras

mį ginčą pripažindamas, jog 
teta yra teisi. Mano manymu, 
teta augino ir auklėjo savo 
vaikus taip, kaip jai atrodė 
tiksliau ir geriau. Ar ne teisy-

į tai?

PRAMANYTI GANDAI

Nepaprasti Įvykiai Lapkričio 20 d. 
So. Bostone

Keletas mūsų laikraščio skai
tytojų kreipėsi į “Darbininko”' 
redakciją ir net į administra
ciją, prašydami patvirtinti ar
ba išaiškinti 
dus.

Net susijaudinę, 
bė? Kiekvienas kelias, kuriuo J°S Bostono
žmogus per gyvenimą eina, y-‘_ . _ ____ _ —.

vulišką darbą. Mes privalome 
mobilizuoti visus lietuvius, ne
žiūrint, kur jie bebūtų: ar A- 
merikoj, ar Australijoj, ar kur 
kitur.

Buv. Seimo atstovas Dr. J. 
Pajaujis pabrėžė džiugų reiški
nį, kad, nežiūrint pažiūrų skir
tumo, Amerikos lietuviai randa 
bendrą kalbą Amerikos Lietu
vių Taryboj. Ed. Kaminas. 

(Bus daugiau)

vis, kuris moka tokius įdomius 
dalykus daryti. Tai Vytautas 

jJurgėla. Jis yra mūsų bendra- 
■- j darbio kapitono Petro Jurgė- 

jų girdėtus gan-.los sūnus. Kai praėjusią vasa- 
|rą Vytautas lankėsi šioje įstai- 

pranešėjai' goję ir, mums besikalbant, jis 
lietu- paėmė mano... ot, šitą... raša- 

, viuose eina labai gyvos kalbos linę ir išmetė aukštyn... Aš net 
ra*~pats geriausiasjei kito’ke- ir net Visi skaito ske1' kruPtelėJau * Pašokau, nusi-
lio nėra, arba jis keliaujančiam bimus ir Piešimus apie tai, gandęs, kad rašalas nesuga- 
nežinomas j0®* ^aPkri^^° 20 d. salėje Pat- dintų mano marškinių. Paskui

1 riek Gaivin School F ir 7th apsiraminęs 
į-^i^yrA 2IEVIES |Str., So. Boston, Mass., kaž-l stovi ant mano

bimus ir pranešimus apie tai, gandęs, kad rašalas

rašalinė 
ir... su 

'koks ten lietuvis darys daug rašalu. Taigi, yra toks lietuvis, 
Medleva yra vie- tokių dalykų ,kokių kiti žmo- kuris moka taip ir daug tokių 
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nė jusiu vidurių už
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia1 svei

katai, ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo, 
dūkas verdančio 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras $2.50, o 
$1.00 5 uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY,
So. Boston 77, Mass.

žiūriu: 
stalo

“Halloueen” Pramoga
Dorchesterio Lietuvių Mote

rų klubas rengia “Halloween 
Party” šeštadienį, spalių 29 d., 
6:30 vai. vakare, Dorchesterio 
Lietuvių klubo salėje, 1810 
Dorchester Avė., Dorchester, 
Mass. Bus skanių valgių ir gė
rimų.

Trys suaugę ir trys jaunuo
liai gaus dovan&s už keisčiau
sius kostiumus. Rengimo ko
misija kviečia visus ateiti.

nės nesugeba padaryti. Bū- dalykų daryti”, 
tent: iš oro gaudys visokius, 
daiktus, iš vieno du ir tris pa
darys, iš kepures gyvą zuikį 
ištrauks ir t t Toks praneši
mas sukėlė daug kalbų. Kilo 
net ginčai. Vieni sako, jog nie
kas to padaryti negali. Antri 

Vienas puo- sako, jog yra tokių retenybių, 
vandenio ir Treti tvirtina, jog dar nėra to

kio lietuvio, kuris galėtų tokius 
“triukus” padaryti — ne tik 
pats sau vienas, betgi kitų 
žmonių akyse. Dar kiti mano, 
jog tokis skelbimas yra tik 
“propaganda”. Sako, kai kas 
eina tarpusavy net lažybų.

Skaniai pasijuokęs iš tokių 
gandų ir -ginčų, “Darbininko” 
administratorius A. Peldžius 
parodė jauno vyriškio paveiks- matęs tokio 

• lą ir pridūrė: “štai, tas lietu- man’o”.

už

REIKALINGA sugebanti mo
teris prie namų valymo vieną 
ar dvi dienas į savaitę. Norin
ti gauti šį darbą, prašome tele- 
fonuoti: CU 6-2922. (27)

klau- 
admi-

Tų gandų pasakotojai
Gal 

ir daugiau 
tema. Bet 
kelios mo-

sėsi net “išsižioję”, 
nistratorius būtų 
kalbėjęs ta įdomia 
kaip tik tada atėjo
terys ir nusipirko krūvą tikie- 
tų — kiekviena visai šeimai. 
Sakė, jų vaikai už jokius pini
gus nenori namie pasilikti 
“novemberio 20-tą: nori pama
tyti, kaip “Lithuanian magi- 
cian” gyvą zuikį ištrauks iš 
kepurės...

Dar nedaug uždirbu. Bet ir 
aš pasiskubinau nusipirkti ti
kietus sau ir savo “antrajai 
pusei”. Dabar neramus žiūriu į 
kalendorių. Mat, ir aš nesu 

lietuvio “super- 
DipukM.

i




