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Atvyko J. E. Vyskupai Brizgys ir Bučys

ne visi 
aukoti, 
Ameri- 
vajuje,

Kaip galima sukelti $5.000,160 
Vokiečių misija Amerikoj 
Triesto miestas
•

Šių metų Balfo Seimas Chi- 
cagoj nusistatė sukelti lietuvių 
šalpos reikalams penkis mili
jonus dolerių. Kaip tą nutari
mą įvykinti? Va, kaip:

Skaičiuojama Amerikoj turį 
milijoną lietuvių. Bereikia, kad 
kiekvienas lietuvis paklotų po 
penkinę ir užsibriežtoji suma 
būtų sudaryta.

Jei visų lietuvių prie to ne
galima pritraukti, arba 
išgalėtų ir po penkinę 
tai reikia, kad tik pusė 
kos lietuvių dalyvautų
aukojant tada po dešimkę. Ir 
tada susidarytų minėta suma.

Yra dar lengvesnis būdas. 
Reikia, kad atsirastų 50,000 
lietuvių, aukojančių po šimti
nę. Tada ir susidarytų pagei
daujama suma.

Jei ir tas dar persunku, tai 
bereikia, kad atsirastų 5,000 
lietuvių, paklojančių po tūks
tantinę. Ir tada įvyktų tas ste
buklas, apie kurį Balfo prezi
dentas kun. Dr. Končius Seime 
minėjo.

Yra tvirtinama, kad stebuk
lų gadynė nėra praėjus. Ar 
lietuvių tarpe stebuklų gadynė 
jau bus praėjus?

Jei turėtume žydišką uolu
mą ir norą savo tautai veikti 
ir aukoti, tai stebuklas įvyktų.

PRIĖMIMO PIETŪS 
Kunigų Vienybes Rytų 

ruošia J. E.

Ketvirtadienį, spalių 28 Būdamas tremtyje, Jo 
d. š. m. lėktuvu atvyko is Ekscelencija daug gelbėjo 
Europos į Jung. Valstybes lietuviams tremtiniams. 
J. E. vyskupas Vincentas Sveikiname J. E. vysku- 
Brizgys, Kauno arkivys- pą Brizgi ir linkime ge- 
kupijos koadjutorius, per riaušių sėkmių mūsų išei- 
pastaruosius kelius metus vijoje! 
gyvenęs tremtyje, Vokie
tijoje. |

Jo Ekscelencija yra per- provincija 
įgyvenęs bolševikų ir na- vyskupą V. Brizgį priimti 
!cių okupacijas. Kai antru pietus McAlpin Hotel, 
Įkartu raudonieji bolševi- 34th St. ir Broadway, 
‘kai grįžo į Lietuvą, Gar-įNew York City, N. Y. tre- 
bingasis Ganytojas buvo čiadienį, lapkričio 3 d., 1 
įspėtas, kad jis bus oku- vai. po pietų, 
pantų suimtas. Tai jis bu
vo priverstas pasitraukti svarbių žinių iš tremtinių 
iš Lietuvos.

Jo Ekscelencija praneš

gyvenimo Europoje.

ATVYKĘS J. E. VYSKUPAS 
PETRAS BUČYS, M.I.C.

PereitąNew York 
šeštadienį po kelių metų 
laukimo atplaukė pirmas 
laivas su 813 išvietintu 

į žmonių, iš kurių yra 491 
katalikas. Lenkai, kurių 
yra 388, sudaro didžiau
sią tautinę grupę. Lietu-

Amerikos vyriausybė padarė 
nepaprastą malonę, kad įsilei
do Vokietijos darbininkų vadų 
misiją. Washingtone ta vokie- 

paniški, kad daugybė vokiečių 
lakūnų esą pagatavi stoti A- 
merikos tarnybon ir nesigailėtų 
savo gyvybės paguldyti prista
tant reikmenis į Berlyną lėktu
vais. Amerikos karinė vadovy
bė vokiečių misijai atsakė: — 
“No, thank you”.

Kad permainius Amerikos 
vadų išmintį, darykime paly
ginimą. Prileiskime, kad vo
kiečių misija nuvyktų į Mas
kvą ir ten Stalinui pasiūlytų 
tarnybon vokiečių lakūnus. Ką 
jūs manote? Ką Stalinas 
atsakytų? Ar panašiai, 
Washingtono ponai?

į Ui 
kaip

Prisiminkime praėjusį 
sarį įvykusius rinkimus Itali
joj. Buvo baimės, kad komu* 
nistai nepravestų didžiumos at
stovų į parlamentą. Daug pa* 
stangų daryta Amerikoj, kad 
taip neatsitiktų. Be kito ko A* 
menka, Anglija ir Prancūzija 
sutarė paskelbti, kad Triesto 
miestas turi būt grąžinamas I- 
talijai. Spyrė prie sienos Rusi
ją, kad tam pritartų. Rinkimai 
seniai praėjo, o Triesto mies
tas po senovei negrąžinamas 
Italijai ir apie tai niekur nei 
neužsimenama. Kaip greit pa
žadai pas diplomatus dingsta.

pava-

Vakarų valstybės, skelbda
mos bloką prieš Rusiją, vis 
mini Luksemburgą. O Luk- 
semburgas tai tokia galybė, 
kaip Lietuvos Dzūkija. Vokie
čiai, kurie sudarytų rimčiausią 
atsparą prieš Rusiją, vis neį
traukiami į sąjungą.

IŠKILMINGAS KATALIKŲ KONGRESO ATIDARYMAS ŠV. VARDO KATEDRO1 3 — Ši nuotrau
ka buvo padaryta lietuvių šventosios Valandos metu Šv. Vardo katedroje sekmadienį, spalių 17 d., š. m., 
Chicago, UI. Sakykloje yra J. E. Kardinolas Sfritch, kuris ragino lietuvius ir toliau ryžtingai dirbti Lietu-, 
vos išlaisvinimui. Pamaldose dalyvavo 3,000 įmonių, ir parapijų chorų 400 balsų rinktinė. Katedros priešą-j—. —-—. „ ..
ky matosi vėliavos, jas pristatė Darius - Girnas posto legionieriai, it Kolumbo Vyčių IV-jo laipsnio gar-;vių, kaip buvo pranešta, 
bes palydovai. Dešinėje priešaky yra Šventoje--.Valandoje ir Kongrese dalyvavęs prel. M. Kušas, šv. Jurgio yra- 142. 
pampi joa klebonas ’ * IK115A Phiratm Am^riran) Kleb.

-t

Cambridge, Mass. — plazmos ir penicilino. 
Sekmadienio naktį plėši-Į škotų išmokslintas

(Klišė dėka Chicago Herald American)—-
Z a a.A

de Didesnę Ištikimybę Maskvai Nei 
Washingtonui

Kleb. kun. P. Virmaus- 
kis, leidžiant šį numerį, 
pranešė telephomi, kad jis 

įgavęs žinių, kad kartu su 
lDP‘s atvykęs J. E. Vys
kupas Petras Bučys, MIC.

Sveikiname!

Tarp suimtųjų pasirodė 
esą nemažas skaičius sve
timšalių. Konfiskuota ne
maža ir sprogstamosios 
medžiagos.

Streikus kasyklose ir 
kitose pramonėse iššaukia 
komunistų kontroliuoja
mos unijos su t i Vesiu sv- 
silpninti Prancūziia eko
nominiai, kad ji neturėtų 
atsparos prieš komunistų 
uzurpacįją.

Mirė 20 Nuo NuoCiigų
Duju

VVashington, D. C. — 'spausdintos, bet Maskvo- 
New Yorko viešasis kny- je.
gynas turėjo lietuviškų į Sulig Atstovybės, tas į- 
knygų parodą, kurią Lie- vykę šitokiu būdu: Kny- 
tuvos Pasiuntinybė pa- gyno Slavų skyriaus vir- 
smerkė, kaipo apgaulingą šininkas Dr. Abraham

Sekmadienio naktį pieši-j Skotų įsmokslmtas ge- 
kai įsilaužė į Cambrid- nerolas chirurgas Rob. K. 
giaus Lietuvių Piliečių S. Lim ir jo tyrinėtojų 
klubą, po num. 823 Main štabas daro pastangas su- 
St., nusinešė 300 sv. seifą rasti tinkamiausį būdą,i , - .-- v___«««
i skiepą ir ten jį atlupę kaip būtu salima pavarto- 
pavogė $2,000. ti skerdžiamų gyvulių;

ku.krt, kuomet Jis eu ee- je jemdlieo vartoti } IT
vo žmona Marcele atvyko niną, kurs gaminamas iš 
tas patalpas aptvarkyti, oranžų pelėsių. Taigi gali- 
Jis tuoj pranešė klubo mas daiktas, kad sužeisti 
manadžeriui Juozui Bag- kiniečiai pradės gauti gy- 
donui, kurs pranešė poli
cijai. Policijai pavykę pa
imti porą gerų pirštų ant
spaudų, sulig kurių ji ti
kisi susekti piktadarius.

• v

vulių kraują.

Genys Sukapojo Kaną

Kinijos Sriekite ji 6au$ 
Gyvuliu Kraujo

Donorą, Pa. — šiame 
miestelyj, kuriame yra 
13,500 gyventojų, kilo eni-■' ■ ■ ■ ■ f — ----

Paryžius — Prancūzijos demiia. Nuo susidariusi t 
Vidaus Reikalų Ministeris nuodingų dujų mirė 20 
paskelbė, kad kariuome- žmonių ir mažiausia 32 
nė užėmė 6 kasyklas ir jų randasi ligoninėje. Sake-' t'* a * ( — j i —— U T

Ituviškų knygų parodos” American Soviet Friend-j įrengimus Lens and Car- ma, kad daugiau kaip 200
! suruošimo dalinai prisidė- ship Council dėl medžią-1 vin apylinkėje. Užėmimas turėjo medikalę pagalbą.
.... , Council of gos lietuviškų knygų pa-įvyko be ypatingų inci- Vedamas tyrinėjimai

dentų. Kaikuriose kasyk- nuo ko buvo užnuodytai
lose kareiviai teikia ap- oras. Spėjama, kad orą
saugą dirbantiems anglia- užnuodijo gasai iš dirbtu- 
kasiams nuo pikietuotojų. vių. Vieną dirbtuvę užda- 

Padaryta 371 areštų, rė.

ship, kurią Vyriausias rūpinusi Margaret I. La- 
Prokuroras yra paskelbęs mont iš minėtos prosovie- 
kaipo tarnaujančią kitai tiškos įstaigos, 
valstybei (sub versi ve) or-' 
ganizacija.

London — Genys tiek 
skylių iškirto p-nios D. M. 
Gays’ namuose, kad jie 
dabar atrodo kaip sietis. 
Jis pradedąs 7 vai. iš ryto 
ir kuomet nuvejamas tai 
įlėkęs į medį balsiai pasi-

Lietuvos Atstovybė iš
reiškia apgailestavimą, 
kad New Yorko Viešasis 
knygynas 

i Valstybės 
' išleistąjį diplomatinį są- 
*rašą ir iš jo nepatyrė kas 
Į šioje šaly atstovauja Lie-

šešiose vietose prie eks- 
iponatų buvo padėti šiokie 
parašai: “An exhibition 
of Lithuanian publica- 
tions printed in the Lith-.

“ uanian Socialist Republic, i tuvą. Vietoje to kreipėsi

nepažiūrėjo į 
Departmento

Rusai Nužudė Jung. Valstybių

Našlė Rooseveltienė buvo nu
vykus į Vokietiją ir Frankfor
to mieste sakė prakalbą. Ten ji 
sakė vokiečiams: "Saugokitės, 
kad vietoj nacizmo pas jus 
neįsigalėtų bolševijjrtas.” Tai 
bereikalingas įspėjimas vokie
čiams. Jie ir taip gerai atsilai
ko prieš bolševizmą. Jos įspė
jimas būtų vietoj prancūzams, 
kurie korė ir kalėjimuose pūdo 

r

Nanking — Kinijoj, kur 
sužeidimų skaičius yra di
delis, o pinigų maža, tai juokiąs iš jos ir kuomet ji 
jos Armijos chirurgai da-! prasišalinanti, jis grįžtąs 
ro pastangas surasti pi- 'atgal prie savo šelmiško 
gesnį būdą, kaip išgelbėti darbo.
savo kareivių gyvybes be] P-nia Gay parodė suka- 
vartojimo žmonių kraujo potą namą laikraščių ra- 
-------------------------------- 1 porteriams. Kai kurios 

taip vadinamus Hitlerio kola- skylės iškirstos net 6 co- 
borantus, o glostė Stalino kola- lių pločio, 
borantus, per ką dabar pran
cūzai dreba dėl rytdienos. P.G- draudžia.

1945 - 1948”. Bet sulig prie įstaigos, kuri nieko 
Lietuvos Atstovybės nu-į bendro su Lietuva neturi, 
rodymo, didžiuma tų kny-Įkaip tai ir jos vardas pa- 
gų buvo atspausdintų Lie-'sako. Reiškia New Yorko 
tuvos nepriklausomybės knygynas šiame atsitiki- 
laikais, kitos net 20 metų ' me parodė didesnę ištiki- 
atgal. Kaikurios knygos mybę Maskvai nei Wa- 
buvo visai ne Lietuvoje shingtonui.

Jį nušauti įstatymai

PREZ.TRUMAN ATIDĖJO 
PALESTINOS KLAUSIMO 

IŠRISIMĄ
“DARBININKO" PRIETELIŲ IR RĖMĖJŲ 

DĖMESIUI

Kaip žinote, šeštadienį, lapkričio 6 d. įvyksta Mu
nicipal Building salėje metinis “Darbininko” Koncer
tas - Minstrel Show ir šokiai. Parengimo proga pen
kiems laimingiems bus įteikta $105.00 dovanų. Taigi, 
kurie dar neatsilyginote už gautas šių dovanų knygu
tes, labai prašytume atsilyginti prieš įvykstantį pa
rengimą. Už Jūsų nuoširdumą ir paramą nuoširdžiai 
būsime dėkingi.

A. PELDŽIUS, “Darb.” adm.

Paryžius — Amerikos I 
Delegacija prie Jung. Tau-| 
tų ir Sekretorius Marshall 
gavo nuo Prez. Trumano 
įsakymą susilaikyti nuo 
galutino išrišimo Palesti
nos klausimo Jung. Tautų 
posėdy. Tą klausimą ati
dėti svarstymui sausio 
mėnesį.

Jungtinės Tautos jau 
buvo pasirįžusios balsuo
ti tuo klausimu, t. y., pri-

Policija sako, kad Ross 
galva iš užpakalio buvo 
suskaldyta ir kūnas suža
lotas, kas parodo, kad jis 
buvo badomas durtuvais. 
Tokio žiauraus nužudymo 
esą nėra matę.

Ross yra gimęs Water- 
bury, Conn. Jo žmona gy
vena E. Hardwick, Vt.

Rusijos keturi kareiviai 
durtuvais barbariškai nu
žudė Irving Ross, 38 m. 
amžiaus, Jung. Valstybių 
pareigūną, kuris buvo E- 
konominio Ko - operavimo 
Administracijos viršinin
ko specialus asistentas 
Viennoj, Austrijoj.

Irving Ross važiavo au
tomobiliu Sovietų Rusijos 
zonoje. Kartu su juo buvo 
austrijietė mergina Anna 
Sutkeųa. Ji sakė policijai, 
kad bevažiuojant juos su
laikė keturi rusai karei
viai arti geležinkelio sto
ties. Du iš jų įsibriovė į 
jų automobilių, ji sakė, ir 
Ross pasipriešinęs. Rusai 
puolėsi jį mušti šautuvų 
galais ir durtuvais. Mer
gina iššoko iš automobilo 
ir bandė pabėgti, bet ru
sai ją sugavo ir sumušė 
taip, kad ji buvo be sąmo
nės. Vėliau ją išmetė ša- 

llykelyj.

imti grafo Bemadottes 
pasiūlytą planą, sulig ku
rio Negev sritis būtų pa
likta arabams. Tam pla
nui griežtai priešinosi žy
dai.

Manoma, kad Prez. Tru- 
man nenorėdamas užsi
traukti žydų neapykantos 
prieš pat balsavimus, tą 
klausimą atidėjo iki po 
balsavimų.
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■VAIRIOS žinios
AMERIKOS ARMIJOS VADO
VYBE PERTVARKYTA KARO

METO REIKALAVIMAMS
Hashington, D. C. — Toji armija yra sudary- 

Apsaugos Sekretorius Ro- ta iš pasidavusių vokiečių 
yall paskelbė Amerikos kareivių prie Stalingrado. 
Armijos vadovybės per- Jie rusų buvo indoktri-! 
tvarkymą karo meto rei- nuojami per ilgą laiką ko-' 
kalavimams. Tas pertvar- munistinėms idėjoms iri 
kymas įeis galion lapkri- dabar rusų grąžinami Vo-’ 
čio 15 d. ir bus pritaikin-. kietijon policinėms parei-l 
tas karo ar taikos meto goms sovietų zonoje. Bet 
reikalavimams. Svarbiau-'matomai, rusams tenka 
šia permaina tai įsteigi-!jais nusivilti, nes beveik 
mas naujo posto—-Štabo pusė jų pabėga, 
vice-viršininko. Taipgi pa-! ----------------
skirta du štabo 
deputatai.

Šiuom tarpu 
šininkas gen. 
Bradley turėjo 
deputatą, gen. A. Lawton Medicinos Universitetas, 
Collins, kurs paskirtas Caroline Institutas, Stock-j 
štabo vice - viršininku, holme, Švedijoj, išrinko' 
Deputatais sekretorius Dr. Paul Muelles iš Basei,! 
Royall paskyrė Leit. gen. Šveicarijos, kaipo Nobelio 
Wade H. Haislit adminis- Dovanos laimėtoją už pa- 
tracinėms pareigoms, o sitarnavimą žmon i j a i. 
Leit. gen. Albert C. We- Jani ta dovana pripažinta 
demyer, planavimui ir ko- už išradimą DDT vabz- 
vos operacijoms.

Sulig sekretoriaus Ro
yall, pertvarkyto štabo 
organizacija prily g s t a 
kombinacijai antrojo ka
ri ir nuo 1946 m. įvestos 
tvarkos.

viršininko

štabo vir- 
Omar N. 
tik vieną

Nobelio Dovana Lanėjo 
DDT Išradėjas

*

džius naikinančio chemi
kalo, kuriuo pasinaudojo 
milijonai Amerikos ir An- 

' glijos karių kariavusių 
j tropiškuose kraštuose.

Laimėtojas su garbe dar 
gauna 159,772 kronų (a- 
pie $44,000).

Detroit, Mich. — Velio
nis Henry Ford, automo
bilių magnatas, mirdamas 
Į paliko $70,000,000 turto.

Tas patirta, kuomet jo 
i paliktas turtas buvo ap- 
; skaičiuotas dėl aptaksa- 
; vimo.
i

I

Stockholm, Švedija — 
Universitetas,

Trenkimu Susidūrime 
Užmušta Keturi

Newbury, Vt. — Čia su
sidūrė du traukiniai kur
suojanti tarp Bostono ir 
Montreal’o. Toje nelaimė
je užmušta 4, visi geležin
kelio tarnautojai ir 7 tapo 
sužeisti. Sunkiau sužeis
tieji ir-gi. yra traukinių 
tarnautojai.

Geležinkelio vadovybė 
už nelaimę kaltina trauki
nių vairuotojus už nesilai
kymą instrukcijų toje vie
toje sustoti. i

Vokiečiai Kareiviai Btga 
Nuo Rusu

Berlynas — Vokiečių ži
nių agentūra Dena prane
ša, kad 40 nuoš. vokiečių 
kareivių pabėga 
vadinamos “Laisvos
kietijos Armijos“. Jie 
bėga nuo rusų kaip 
pasiekia Vokietiją.

iš taip
Vo- 
pa
tik

,ė3
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Fordo Turtas— 
$70 MHjoug

Kareiviui Iškrauna Ameri
kos Angfc Prancūzijoj'

• Paryžius — Prancūzijos 
vyriausybė įsakė savo ka- 

į riuomenei iškrauti anglis 
atvežtas iš Amerikos. Tas 
padaryta, kuomet prancū
zų krovėjams jų komunis
tų kontroliuojama unija 
uždraudė juos iškrauti.

PAVOJAI LIETUVIAMS 
DĖL LAIŠKŲ

(Iš tremtinio laiško 
kap. P. Jurgštau)

Negalėdamas laisvai su- 1 
sirašinėti su likusiais Lie
tuvoje artimaisiais ir 
draugais, žmogus vis dėl
to ieško kažko, su kuo ga
lėtų pasidalinti savo min
timis bei išgyvenimais 
laisvai, be baimės, niekie
no nevaržomas. Todėl ne
nuostabu, jei tremty atsi
dūrę lietuviai ieško progų 
susirašinėti ypač su ame
rikiečiais.

Laišką į Lietuvą rašyti 
bijau, nes galėčiau pa
kenkti tam, kuriam para
šyčiau. Gerai atsimenu iš
gyventus bolševikų perse
kiojimus 1940-41 mm. ir į- 
vairias komunistų ankie- 
tas. Atsimenu, kiekvienas; 
bet kokios įstaigos tar
nautojas ir net įmonių 
darbininkas turėjo sura
šyti net labai daug tokių 
ankietų, kurių kiekvieno
je vis būna komisarams 
labai rūpimi klausimai: 
ar turi giminių, draugų ar 
pažįstamų užsieny? kur ir

Vaizdas parodo kariškius stovinčius bažny
čioje prie karsto. Tai atiduodama paskutinis pa
gerbimas Jungtinių Tautų sargybiniui, Ole Helge 
Bakke, iš Brooklyn, N. Y., kuris pereitą liepos 
mėn. buvo slaptų teroristų kulkos pervertas kai 
jis ėjo tarnybos pareigas Šventoje Žemėje.

Taigi organizuotų darbi
ninkų vadai pataria ir 
prieš tuos du klausimus 
balsuoti — NO.o

QUESTK>N No. 8 
liečia Prezidento termi

ną. Siūloma rinkti nedau
giau kaip dviem metam. 
Šis klausimas nėra kom
plikuotas, tai pilietis ir 
pats lengvai galės atsaky
ti.

QUESTION No. 9
liečia likerių ir kitokių 

stipriųjų gėrimų pardavi
nėjimą.

Paminėti klausimai yra 
siūlomi tik Massachusetts 
valstijos piliečiams. Kiek- 
viena(a) pilietis (ė) lai 
balsuoja taip, kaip sąžinė 
diktuoja. Tačiau unijų 
klausimais Amerikos Dar
bo Federacija, CIO ir ki
tos pataria darbininkams 
balsuoti — NO; gimdymo 
kontrolės No. 4 klausimu 
visi katalikų vadai ir visi, 
kuriems rūpi šeimų gero
vė, ragina balsuoti NO, 
nes balsuodami kitaip pa
neigtume Dievo įsakymą.

Antradienį, lapkričio 2 
yra svarbi diena — balsa
vimų diena. Visų piliečių 
pareiga eiti į balsavime 
vietas ir savo balsą ati

duoti už tokius kandida
tus, kurie teisingai ir są
žiningai tarnautų šio de
mokratinio krašto gyven
tojams.

Kandidatais į Preziden
tus yra dabartinis Prezi
dentas Harry S. Truman, 
Demokratų partijos, ir 
Gubernatorius Thomas E. 

|Dewey, Respublikonų par
tijos. Yra dar ir trečias 
kandidatas, bet... Už kurį 
kandidatą — Truman ar 
Dewey balsuoti, tai jau 
jūsų dalykas.

Su kandidatais į val
džios vietas nėra taip blo
ga, kaip su referendumais 
arba klausimais. Tokių 
referendumų arba klausi
mų Massachusetts valsti
joje yra net devyni. Pilie
tis, nuėjęs į balsavimo 
vietą, neturės laiko juos 
perskaityti ir įsigilinti. 
Be to, kaikurie yra taip 
suredaguoti, kad eiliniam 
piliečiui sunku jie ir su
prasti.

Balsavimo blankose bus 
padėti klausimai.

ęuEsnoN No. i
Siūloma pridėti sekantį 

priedą prie valstijos kons
titucijos: žodžio laisvė 
neturi būti susiaurinta. 
Suprantama, kad balsuo
tojas padės kryžiuką ša
lę YES.

(LAKŠTUTE

Lakštute, paukštute, 
Kur buvai, lakiojai? 
Lakštute, paukštute, 
Kur šiąnakt nakvojai?
Aš buvau, lakiojau 
Zaliojon girelėn. 
Aš tenai nakvojau 
Ir tamsią naktelę.

Lakštute, paukštute. 
Kur tu ten palikai?
Lakštute, paukštute, 
Ką tenai pamiršai?
Palikau, pamiršau
Raibąją plunksnelę. 
Palikau, pamiršau 
Žaliojoj girelėj.
-Samdysiu, prašysiu 
Raibo sakalėlio.
Kad nulėkt’, kad parnešt’ 
Man raibą plunksnelę.
Nors nulėks, nors parneš, 
Bet ne tokią raibą.

Nors nešiosiu, nors dėvėsiu, 
Bet jau ne taip meiliai.

laišką,' nusirašo kas jai 
reikalinga ir paskiau ieš
ko to, kas galėjo tą laiš
ką rašyti. Ji tą pat daro 
ir sekdama laikraščius, y- 
pač užsieny leidžiamus. 
Ką Vokietijoje gyvenan
tieji parašo — už tai turi 
atsakyti jo artimieji, likę 
Lietuvoje.

Gyvendamas Tėvynėje' 
1940-41 m., pastebėjau,
kad man laiškai ateidavo! 
jau kąžkieno tikrinti. Kiti j 
man armano siųsti laiš
kai nebuvo gaunami. Tai Į 
patyriau, jau rusams iš 
Lietuvos išbėgus, kai bu
vo rastas dar nesunaikin
tas NSŠVD .archyvas. Ma
no pažįstamieji sugrąžino 
vieną tokį man rašytą 
laišką, rasta archyve. Jis 
buvo man rašytas, bet jo 
nebuvau gavęs, nes atsi
dūrė NKVD bylose. Mat, 
laiške buvo paminėta, kad 
1941 m. vasario 16 d. nak
tį kažkas slaptai miškely 
prie vieškelio iškėlė tauti
nę lietuvių vėliavą. Dėl 
tos žinutės raudonoji pali- 
cija sulaikė laišką ir už
rašė rezoliuciją “paimti 
dėmesin”.

Kitą laišką buvau gavęs 
iš 10 metų berniuko. Kai
po tokio amžiaus, žinoma, 
jis atvirai vaikiškai ir pa
rašė. Laiškas buvo net dvi 
savaites užkliuvęs polici
joje. Paštas per neapsi
žiūrėjimą uždėjo net du 
antspaudus: vieną prieš 
patekimą į NKVD, o ant
rą iš ten grąžinus į paštą. 
Tie du antspaudai man 
aiškiai pasakė, kur man 
rašytas laiškas išgulėjo 2 
savaites. Be to, vokie
čiams atėjus, patyriau, 
kad ir mano rašyti laiškai 
buvo sulaikomi. Buvo ras
tas vienas sulaikytas ma
no atvirukas, siųstas vo
ke, su Velykų sveikinimu 
vienoj pusėj, o antroj A. 
Žmuidzinavičiaus piešinys 
— Vytis keliasi iš kapų ir 
lekia padangėmis. Rezo
liucija irgi tokia pat 
imti dėmesin”. Iš tų 
reiškinių supratau, 
jau buvau sekamas.

Vokiečių laikais Gesta
pas netikrindavo kiekvie
no laiško, tik įtariamųjų 
asmenų. Tai irgi teko pa
stebėti. Vienas laiškas 
man iš Kauno į Vilnių ėjo 
net mėnesį, kai paprastai 
ateidavo per 3-4 dienas. 
Mat, draugas neatsargiai 
išgyrė vieną mano rašinį 
spaudoje’ su paslėptomis 
patrijotiškomis mintimis,

i

Austrdijojc Giudšu 
byvates

“Apie visokius amatus 
girdėjau, — rašo vienas 
tremtinys laišką savo mo
tinai į Detmoldą, — bet 
nei manyti nemaniau, kad 
yra ir gyvačių gaudymo 
amatas ir net profesija. 
Tiesa, esu matęs rainuotų 
moteriškų rankinukų; esu 
girdėjęs, kad moterys dė-

kas jie? ar turi ryšių su 
jais? Vadinasi, ar susira- 
šinėji.

Taigi, jei susirašinėji, 
tai blogai, jau nebe geras 
“tarybinis pilietis“ esi, 
“trefnas”, gali būti laiko
mas užsienio šnipu ar pri
tarėju tam • '“buržuazi
niam” kraštui. Žinoma, 
toksai jau yra kandidatas 
ir į Sibirą išvažiuoti, o ge
riausiu atveju — tarny
bos ar darbo netekti. To
kie nemalonūs atsimini
mai verčia vengti laiškus 
rašyti i Lietuvą. Vokieti* 
ja įkyrėjo, norisi gauti 
žodį kitą iš kitų kraštų. 
Taigi, tremtiniai nekan
triai laukia laiškų iš už
sienio ir patys rašinėja.

1 Vokietijoje atsidūriau 
vienų vienas. Visi , kiti ar
timieji liko Lietuvoje. At
siskyriau ir nuo tų, su ku
riais drauge į Vokietiją 
atvykau. Mat, jau per pir
muosius okupacijos metus 
bolševikai taip baisiai te
rorizavo mūsų žmones, 
kad bėgdamas nuo jų at
sidūriau toli į vakarus 
nuo Berlyno. Kas nors 
kartą bent kelis mėnesius 
pagyveno po bolševikų 
jungu, tas bijo jų daugiau 
negu Liuciperio. Juk mes 
nekentėme ir Hitlerio, bet 
iš tos baimės nei nepaju
tome, kai nuo raudonojo 
velnio pabėgome pas ru
dąjį šėtoną. Bėgdami pas 
rudąjį, turėjome vilties 
vakaruose patekti į ame
rikonų ir anglų globą. Li
kę rytuose nebūtume iš
vengę raudonojo teroro, iš 
kurio jau nebegalėtume 
ištrūkti.

Amerikiečiai mėgsta sa
vo spaudoje skelbti laiš-

i

a

QUESTION No. 2
Siūloma pridėti priedą 

prie konstitucijos, kad
valdžia negalėtų naudoti Yi^cįos saaaiiglio odos ba-

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Daririninko" Knygyne Galite Įsigyti Puiki 
Lietuviškų Sekančių Maldaknygią:

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

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

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

4. ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi......$1.5o!kus, gautus iŠ Lietuvos ar
Užsakymus siųskite: ‘Vokietijos. Jei nepaskel-

DARBININKAS j bia laiško rašėjo pavardės
866 Weat Broadway, So. Boston 27, Mass. į ir nenurodo vietos, kur

_ ______ __ __ _ -įlaiškas rašytas, tai dide- 
ir prašau prisiųsti maldaknygę; iio pavojaus dar nėra. Bet 
.................. I jei paskelbia pavardę ir 

• vietovę, tas sudaro didelio 
........................................ : pavojaus Lietuvoje liku- 
................. ..... i siems

įsiems. Mat, bolševikų po- 
........... . .......................... Ilicija (NKVD, 

tikrina

šiuomi siunčiu $

Vardas
Adresas

“pa- 
visų 
kad

rašėjo artimie-

dabar 
kiekvieną

siekiančiomis Nepriklau
somos Lietuvos. Paskiau, 
nuvažiavęs į Kauną, tą 
savo draugą išbariau, kad 
tokių dalykų nerašinėtų, 
nes ir Gestapas, kaip ir 
NKVD, nepaleisdavo ma
nęs iš savo akių.

Tačiau tai buvo dar tik 
švelnūs lietuvių persekio
jimai, sulyginus su dabar
tiniu raudonuoju pragaru 
Lietuvoje. Aš, kaip ir 
daugelis tremtinių, manė
me, kad mes daug išken- 
tėjome per pirmą rusų o- 
kupaciją. Bet per paskuti
nius 2 metus mūsų čia 
gaunamos žinios rodo, 
kad mūsų Tėvynėje dabar 
siaučia ne šiaip sau ko
munistinis teroras, bet 
tikrasis pragaras. Tai liu
dija partizanų spauda ir 
vienas kitas pabėgėlis.

Šio laiško tikslas broliš
kai įspėti Amerikoje gy
venančius sąmoningus ir 
nesąmoningus lietuvius, 
kad nesiųstų jokių laiškų 
nei savo giminėms, nei 
draugams Lietuvoje, jei 
nenori pagelbėt raudonie
siems budeliams greičiau 
likviduoti saviškius. Auk
ščiau suminėti faktai yra 
maži pavyzdžiai iš bolše
vikiško persekiojimo pat 
pradžioje, kai Maskvos 
budeliai dar atsargiai ir, 
palyginti, švelniai elgėsi 
su naująja savo auka. 
Tad rimtai galvokite, ra
šydami į užsienius ar ga
vę lietuvių laiškus iš už
sienio, ir leiskite sąžinei 
nuspręsti. DP.

fondo, kuris susidaro iš 
mokesčių už automobilius, 
iš mokamų taksų už gaso- 
liną, kitiems reikalams, 
kaip tik kelių taisymui. 
Pilietis ir už šį klausimą 
pasakys — YES.

QUESTION No. 3
Šis klausimas yra, kad 

mirus kuriam nors valdi
ninkui iki sekančių rinki
mų Kongresas išrinktų ki
tą į mirusio vietą. Šis 
konstitucinis priedas pla
čiai aiškinamas, bet bal
suojant yra trumpas at
sakymas — YES.

QUESTION No. 4
Šis siūlomas klausimas 

buvo labai plačiai aiškin
tas. Tai gimdymo kontro
lės — “Birth Control”. Ir 
neabejojame, kad didelė 
dauguma - piliečių padės 
kryžiuką šalę NO.

QŪESTION No. 5
Šis siūlimas yra pavo

jingas organizuot i e m s
darbininkams, nes panai
kintų taip vadinamą — 
“elosed shop” 
shop”. Todėl organizuoti 
darbininkai, 
pataria balsuoti prieš tą 
klausimą — NO.

QUESTION No. 6 ir 
QUESTION No. 7

taip ’pat liečia unijas — 
organizuotus darbininkus.

ir “union

unijų vadai

tolius, bet tai būdavo lyg 
ne visai patikimi pasako
jimai. Dabar aš pats jau 
tai patiriu: Ir įsivaizduoti 
negalėjai, Mama, kad Ta
vo sūnus tieks tų gyvių o- 
das... Australijoje aš gau
dau gyvates. Ne vienas,— 
su vietiniais australais, 
kurie jau yra to amato 
specai ir tiktai tuo ver
čiasi.

Mane paskyrė kaip tik
tai gaudyti gyvačių. Ma
ne aprengė, tartum narą, 
kuris leidžiasi į jūrų gilu
mas, specialiais drabu
žiais, kad gyvatės negalė
tų sukapoti. Ir gerai mo
ka už tą gaudymo darbą 
— ligi aštuonių svarų per 
dieną. Bet... amatas šlykš
tus. Australai tai lengvai 
apsidirba: prigaudo mai
šą gyvačių, užsimeta ant 
pečių ir surinkimo punk
tam.. O man baugu ir 
šlykštu tą šnerantį gyva- 
tiną nešti ant pečių... Aš 
velku maišą paskui save, 
ir tai nėra nei malonu, nei 
lengva... Na, gal, ir aš pri
prasiu...

Antradienį, lapkričio 2 
d., visi piliečiai eikite į 
balsavimo vietas ir bal
suokite kaip sąžinė jums 
diktuoja Dievo ir Krašto 
gerovei!

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
”ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

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

DARBININKAS
M4 W. •ROAOWAY, BOSTON, MAS*.
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•AINT JOStPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered a> aecond-clasa matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for mailin? at special rate of postage provlded for ln Sectlon 

1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12. 1918.
8UBSCRIPTION RA TĘS

Domestic yearly____________ 85.00
Domestic onee per week yearly 83.00 Vieną kart savaitėje metams 
Foreign yearly _______________ >5.50 ~"Z
Foreign onee per week yearly 83.50 1 Užsieny 1 kart sav-tėj metams 83.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, Smith Boston, Mass

Telephone SOuth Boston 8-2680

įžiūrėdamas prisimena šė
mai matytą Tėvynę, savo 
artimuosius, senus tėvus, 
brolius, giminaičius, vai
kystės ir jaunystės dienų 
draugus, kaimynus, pažįs
tamus ir tt. Bežiūrint į to
kius vaizdus, akys paskę- 

prenumeratos kaina skausmo ir liūdesio a-
Amerikoje metame______  85.00 |sarose, o krutinę kaip re-

83.00' ‘
Užs’env metams _____________ 85.50

GENEROLO MICHAILOVI 
ČIAUS TRAGEDIJA

VĖLINĖS

Michailovi-

Rinkimų Diena

Vaškinių žvakių liepsne- 
įlėms plazdant ir pageltu- 
siems lapams krintant 
nuo medžių — Tėvynėje

baisu apie tai pagalvoti... 
Niekad toji diena nebuvo 
tokia liūdna ir tokia tra
giška mūsiškiams, kaip 
nūdien...

Tėvynės žemė paplūdusi 
partizanų ir nekaltų žmo
nių krauju, nušlakštyta 
ašaromis. Daugelį mūsų 
tėvynainių žiaurūs oku
pantai išskyrė iš gyveni
mo pačiam jaunystės žy
dėjime, pačiam jėgų tvir
tume. Verks motinos ir 
laužys rankas, prisimin
damos juos, deja, gal ir jų 
kapų negalės aplankyti, 
nes ten budės budri enka
vedisto akis. Juk daugelis 
jų net kapinėse nebuvo 
palaidoti. Juos užkasė 
ten, kur jie ir žuvo...

Klaikiuose Sibiro plo
tuose, sniego pūgoms 
siaučiant, taipogi gal su
blizgės kur nors žvakutė 
ant lietuvio kapo, jeigu, 

! žinoma, dar turės žinių 
'artimieji, kur jiems bran- 
igus asmuo palaidotas. Gi 
j dažnas tėvas ar motina, 
kęsdamas pats šaltį ir ba
dą už vielinių tvorų, kur 
nors sovietiniame koncla- 
gery, tegalės prisiminti 
savo mylimuosius tik gi
liais atodūsiais ir karštos 
maldos žodžiais...'

Gyvendami ištrėmime 
mūsų tautiečiai — taipogi 
jau daug turi naujai su
piltų kapų, nors svetimoj 
žemėj...

Mes gi, atklydusieji į 
Ameriką, Kanadą ar kitus 

j užjūrio kraštus, taip pat 
: švęsime šių metų Vėlinių 

simboliai Gi,dieną ypatingose sąlygo- 
sunkių prisiminimų

irapmokomi aviacijos 
tanku daliniai. Specialios

Generolui 
čiui netekus anglosaksų 
moralinės ir 
pagalbos, četnikų padėtis 
pasidarė nepavydėtina.

Tuo tarpu gi Tito gud
rūs manevrai padėjo, ir 
visa vakarų pagalba plau
kė tiktai jam. —
ANGLOSAKSAI PADE- 

DA TITUI
Pirmieji britų pasiunti

niai anlankė Tito partiza- 
Tik tolimesni drobėje ma-'nus 1943 m. vidurvie. Tu 
tomi "airdai, žiūrovą tar-’pačių metų rugoiūčio 19 
tum iš gilaus miego pabu- j. pas juos atvyko pilnos 
dina ir namatai, kad be- sudėties amerikiečių mi- 
sąs NKVD agentu rezicū- iSija. Netrukus Tito savo 
ros apgautas. Pamatai,! štabe sulaukė brigadie- 

Maclean.
, Mac* 

lean Atstovų Rūmams pa
darė entuziastišką prane
šimą ir vėl iškeliavo į Ju
goslaviją kartu su W. 
Churchillio sūnumi Ran- 
dolphu.

Nuo dabar britų radijas 
Tito partizanus kėlė į pa
danges, kaip anksčiau čet
nikus.

1943 m. rudenį titinin- 
kams pradėta masiškai 
gabenti karinę medžiagą. 
Vienos nakties metu vidu
tiniškai 60 lėktuvų gabe
no jiems ginklus ir amu
niciją. Tuo tarpu četnikai 
rytų Serbijoje 12 mėne
sių laikotarpyje sulaukė 
vos 27 numetimų.

Sąjungininkų bazė Bari 
telkė Tito partizanus, ku
rie čia buvo apmokomi 
anglų ir amerikiečių kari
ninkų. P. Afrikoje buvo

plėmis suspaudžiama. Ir 
tain pasijunti, 'kad besąs 
kažin kur toli, toli nuo 
savo Tė^vnės atblokštas, 
be saviškių, draugų ir pa
žįstamųjų. Nejučiomis pa
statai sau klausimą: Už 
ką* ir kodėl aš čia esu?

w •
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militarinės naikintuvų eskadros iš A- Išdavom Vėlinių dieną.
- Rinkdavomės tuomet j ka- 

£££££ j nagalba! P*nes, lenkdavom kelius irdrijatikos jūros salų skri- Rinkdavomės tuomet į ka-

galvas prie savo artimų
jų kapo. Dažnam iš mūsų

Nereikia įrodinėt, kad demokratinė tvarka išsi
laiko piliečiu valia, kurią jie pareiškia balsavimu. 
Einąs balsuoti pilietis tai tarsi kareivs einąs į mūšį. 
Kareivis kovoja šoviniais, pilietis — balsais. Kareivis 
labai retai į taikinį* pataiko, gi pilietis kiekvienu bal
su padeda nulemti savo tėvynės likimą; jei tiksliai 
nubalsuoja, prisideda savo tautos labui, jei neapsi
galvojęs savo balsą eikvoja, tai gali ant savo krašto 
nelaimę užtraukti. Visai neinąs balsuoti, pilietis pa
našus į kareivį, kurs slapstosi nuo kareivinės tarny
bos, ar, dar blogiau, iš mūšio lauko pabėga. Tokį bėg
lį — dezertyrą, veikiai sušaudoma. Panašios bausmės 
neinančiam balsuoti piliečiui nesuteikiama, bet jau jo 
paties sąžinė turi jį apkaltinti, kad kitiems kovojant 
už krašto gerovę, jis neina į pagalbą. Tad visų tautų 
vadai primygtinai ragina visus gyventojus balsuoti: 
už ką balsuoti, tai tavo dalykas, bet — balsuok.

Geriausią pavyzdį davė Šv. Tėvas Pijus XII pe
reito pavasario balsavimo metu, kuomet buvo lemia
mas Italijos likimas: ar jai likti katalikiškai, ar virsti 
bolševikiška. Popiežius tarė labai rimtą žodi, kad Ita
lijos likimas yra jos gyventojų rankose. Taigi visi, 
kurie nenori savo tautai pražūties, teeina balsuoti už 
tiesą, krikščionybę ir civilizaciją. Kas nebalsuos, tu
rės nuodėmę. Žmonės paklausė Vyriausiojo Ganytojo 
balso, ir Italija paliko katalikiška. Tiesa, neprieteliai 
dar tebesiknisa po krikščionybės pamatais, jie kiek 
įmanydami kenkia, bet valdžios nebeturi. Tauta te
bestovi ant katalikiško pagrindo.

Tiesa, Amerika tai ne Italija. J. A. Valstybėse 
demokratinė tvarka giliai įsišaknijus ir daugiau kaip 
pusantro šimtmečio gyvenimu išbandyta. Tačiau da
bar tokie laikai, kad viskas eina viršum kojom, ir net 
stipriausios fizikės ar moralinės tvirtovės reikalingos 
labai stiprios ir budrios apsaugos, nes neprieteliai ne 
tai kad veržte į jas veržiasi, kaip būdavo senovėj, bet 
tarsi koks vanduo nepastebimai įsisunkia. Sakykim 
toks “antikūdikinis bilius”, arba, suprantamiau ta
riant, gimdymo kontrolė. Vadinasi, yra žmonių, kurie 
būsimiems kūdikėliams pavydi gyvybės ir stato prieš- 
gamtiškas kliūtis, kad jie negimtų.

Jei tie, atsiprašant, biznieriai aiškiai pasisakytų, 
kad sutrukdydami kūdikių gimimą, jie padaro milži
niškus pinigus, tai visi padorūs žmonės su pasibiau- 
rėjimu atmestų jų nešvarų pasiūlymą. Jie tai žino ir 
dėlto duoda savo “prieš - kūdikiniam biliui” labai pa
trauklią iškabą, būtent, kad moterys mažiau gimdy
damos ar visai negimdydamos, bus sveikesnės, rames
nės, linksmesnės, vengs peštynių, barnių ir net divor- 
sų!

Čia tai jau gimdymo kontrolės advokatai gerokai 
persūdė. Kas matė, kad žmogus vartojąs priešgamti- 
nes priemones, pataisytų savo sveikatą? Priešingai, 
jis ją suardo. Kiek vėliau gamta jam baisiai atkeršy- 
ja. Ir kaip gali būt linksma moteriškė, kuomet jai at
imta didžiausia jos laimė — motinystė? Tokia prieš- 
kūdikinio biznio rėmėja yra verta didžiausio pasigai
lėjimo: tai tarsi suvytus rudens gėlė, nebesitikinti 
sulaukti pavasario...

Apie divorsų išvengimą tie anti-kūdikiniai biznie
riai tur būt tik juokais pasakė. Juk jie negali nežino
ti, kad visi žmonės žino, jag “gimdymo kontrolierės” 
pačios pirmiausios lekia į Reno divorsuotis. Vaikų 
nėr — tai būta čia bėdos “nusirašyti”. Visai kaip Ru
sijoj; užsirašei ir, kai nusibosta, — nusirašei.

Tad rinkimų dienoj reikia apsižiūrėti, kad nebal
suotume už tokią kriminališką nesąmonę, kaip gim
dymo kontrolė. K.

ros apgautas. J
kad gimtame krašte nėra J pjaus Fitzroy 
taip, kaio rodoma ekrane.[Grįžęs į Londoną

Tokiu būdu, britų radio 
pronaganda ir pagalba 
karine medžiaga radėjo 
Titui visiškai išstumti bei 
labai sumažinti gen. Mi
chailovičiaus įtaka.

1944 m. gegužės mėn. 
vokiečiu parašiutininkai 
netikėtai užnuolė Tito ge
neralinį štaba Dr^r vie
tovėje. Pat? Tįto išgelbė
jo sąjungininku lėktuvai, 
kurie i’ su visu štabu per
vežė i Bari, o vėliau į 
glu užimtą jugoslavų 
salą.

TITO APGAUNA
BRITUS

Jaunas Jugoslavijos 
ralius Petras tuo 
Churchillio spaudžiamas 
ministerio pirmi n i n k o 
portfeli pavedė chorvatui 
Subasičui, kuris buvo lin
kęs nusileisti Tito.

Kai Churchillis lankėsi 
Italijoj, jis priėmė ir ta
rėsi su Tito. Padaliau 
1944 m. liepos 8 d. Vis sa
loje Tito susitiko su Su- 
basičiumi ir galutinai su
sitarė. Tuo metu Tito pri
pažino, kad iš vakarinių 
sąjungininkų gavo visko, 
kas tik buvo reikalinga.

Tačiau netrukus Tito 
vakariečiams iškrėtė ne
lauktą pokštą; neatsisvei
kinęs su marš. Maitland 
Wilsonu ir neįspėjęs bri
tų, rugpiūčio 25 d. lėktu
vu išskrido pas sovietu 
armijos Balkanuose vadą 
iiUbrB. AOiDUCnilU^*
ANGLOSAKSU TAKTI

KOS PASĖKOS
Michailovičius neteko 

moralinės, karinės ir po
litinės paramos. Tai turė
jo padaryti neigiamos į- 
takos jo vyrams ir —prie
šingai — visuomenės sim
patijos palenkti Tito pu
sei.

Tito partzanų įtaka ir 
jėgos pradėjo augti Chor- 
vatijoje, Slovėnijoje, Ma
kedonijoje. Šių vietovių 
gyventojai, turėdami gal
voje Tito partizanų skai
čių ir efektyvę visų trijų 
sąjungininkų pagalbą, no
rėjo įsiteikti būsimiems 
laimėtojams.

Iki 1944 m. pusės Serbi
joje dar vyravo gen. Mi
chailovičiaus įtaka. Dar 
birželio mėn. Tito parti
zanų pastangos įsiveržti į 
Serbiją buvo četnikų sėk- 

' mingai atremtos. Tačiau 
vėliau serbų atsparumas 
ir kovingumo dvasia pra
dėjo silpnėti.

Rugpiūčio mėn. Tito da
liniai žygiavo pasitikti 
Raudonosios Armijos ka
rių. Pakeliui jie Kessero- 
vičiaus četnikus išstūmė 
iš Kapaonik kalnų rytų 
Serbijoje. Tito partizanų 
okupuotuose miestuose x , .. , - ._
pradėta persekioti imo- kur dlrba' atsakc-
nes, 1 
gen. Michailovičiui.

MIRTINAS SMŪGIS
Paskutinį lemiamą mir- lovičių, vartotų žodį “kal

an-
Vis

i 
riedėdavo sūrios ašaros! 
per skruostus ir krūtinę! 
užliedavo sunki gailesčio! 
banga. Tada prisiminda- 
vom tuos asmenis, kurie 
kartu su mumis gyveno, 
vargo ir džiaugėsi, o nūn 
— jie jau ilsisi šaltam ka
pe...

Mūsų lūpos šnabždėda
vo maldos žodžius. Mes 
melsdavomės už brangaus 
atminimo žmonių vėles... 

Į Tai buvo ten, Tėvynės 
j žemėj...
į O dabar?..

Tūkstančiai mūsų tau
tos sūnų ir dukterų esa
me išblaškyti po platųjį 
pasaulį, tūkstančiai vaito
ja ir dūsauja drėgnuose 
okupanto kalėjimų rū
siuose, tūkstančiai dar te-j 
begyvena netikrą ir pilną 
baimės 
savam

Tad 
čiamos 
tais?

J tai sunku atsakyti ir

Nors vaizdai gražūs, jau
dinanti, bet jie apgaulin-, 
gi ir begėdiškai suklasto- , 
ti. Pamatai, kad Tėvynėje 
šeimininkauja svetimieji ! 
ir kad lietuvis savo gim- ( 
tame krašte yra kalinys, 
benamis, beteisis. Be to,1 
parodomas kažin koksai 
susirinkimas, kuriame 
prof. M-lis džiaugiasi esa
mąja bolševikiškąja san
tvarka, o susirinkimo sa
lė papuošta “tėvo” Stali
no biustu ir raudonomis, 
kaip kraujas, vėliavomis. 
Čia ir pasirodo visos NK
VD gudrybės. Lietuvis 
tremtinys pamato ir įsiti
kina iš pačių okuDantų 
suktos (gamintos) filmos, 
kad mylimoji Tėvynė Lie
tuva yra mindžiojama ry
tų barbarų ir kad ten 
viešpatauja: melagystė,
apgavystė, klasta, išnau
dojimas, išprievartavimas 
ir kad norima su netik
rais, apgaulingais bei iš
kraipytais vaizdais įtikin
ti tremtinius, kad grįžtų į 
jų sukurtąjį “ 
būtų tinkamai 
ta” 
skelbė apie 
žiaurumus, melą, klastą ir 
daromas žmonijai skriau
das.

Latviai turi daugiau 
progos pamatyti savo 
gimtojo krašto ne tik į- 
vairių naujų vaizdų, nau
jų veidų, bet ir naujų pa
pročių, o be to, dar patir
ti ir įsitikinti, kad ir jų 
tėvynėje, kaip ir Lietuvo
je visur šeimininkauja at
ėjūnai, visur matosi barz
doti burliokiški veidai. 
Tik toks skirtumas, kad 
latviams skirtoje filmoje 
visur atviriau, drąsiau irĮNylo krantų gyventojams, 
— ---- 1—— gal jr patikėtų. Bet trem

tiniai savo akimis matę 
1940 - 1941 metais rusų -i 
bolševikų darbus ir patys 
ant savęs patyrę jų žiau
rumus, niekados. Jie ge
rai prisimena 1941 met. 

ne tik šoka,;birželio mėn. išvežimus, 
tardymus, kankinimus ir 
matytus vaizdus: Rainių 
miškelyj, Panvėžyje, Pra- 
viniškiuose, Zarasuose, 
Kretingoje ir kitur, kur 

tautos

rojų”, kur 
“apmokė- 

už tai, kad pasauliui 
bolševikų

tvirtovėje”, kurios de
monstravimas - ^užtrunka 
apie dvi valandas. Filmą 
pagaminta grynai ant 
bolševikiško kurpalio. Jo
je nėra iš Estijos atskirų 
vaizdų, nei miestų, nei 
gamtos, fabrikų, įmonių, 
o tik kažin koksai keis
tas mišinys, neva iš estų 
gyvenimo, kur dėl bolše
vizmo dirbama, kovoja
ma ir galų gale laimėjimų 
apvainikuojama. Rusų — 
bolševikų tankai įvažiuo
ja į Estiją. “Išlaisvinto-: 
jai” gyventojų sutinkami 
su išskėstomis rankomis, 
su didžiausiomis ovacijo
mis, gėlėmis ir gatvėje, 
raudonarmiečiai moterų 
išbučiuojami.

Jei šios filmos būtų ro
domos ne tremtiniams — 
pabaltiečiams, bet nuo 1

ne taip užmaskuotai ma
tosi, kad krašto pilnais 
šeimininkais yra bolševi
kiški azijatai Be to, ga
na. keistokai atrodo, kad 
dabartinis Latvijos jauni
mas, su tautiškais rūbais 
apsirengęs, 
dainuoja, tradicinias Jo
nines švenčia, bet ir ru
gius kerta, javus kulia ir 
visus kitus juodus sun
kius žemės ūkio darbus 
dirba ir visur tie patys šimtais geriausių 
veidai ir tie patys rūbai, j sūnų žiauriausiais ir ne- 
Tarp daugelio įvairių su-i girdėtais būdais nukan- 
klastotų vaizdų parodoma | kinti, vien už tai, kad jie 

, _ , . « . - /dar prieš karą filmuotas buvo lietuviai, tikinti, o
noje, pabaltiečių stovyk-' skelbiama per IRO Reset- Jonines, kurias latviai kas tik nenorinti garbinti atė- 
lose yra rodomos iš už ge- tlement Officer įstaigą. Į- metą šv. Jono (24 d. bir-jūnų dievinamąjį Staliną, 
ležinės uždangos atvežtos ėjimas nemokamas. Iželio) išvakarėse visame
bolševikų propagandinės' Lietuviams skirtoje fil- krašte kuoiškilmingiau- 
filmos. Lietuviams rodo- moję: “Numylėta Tėvy-’siai švęsdavo. Dar paro- 
ma “Numylėta Tėvynė”, nė” ] 
kurios 
trunka 
Latviai 
šiandien”, kurios rodymas bei įmonę, 
užtrunka 1 
O estai tremtiniai turi tremtinio širdžiai yra ne kūmas, 
progos pažiūrėti filmos: tik jaudinanti, bet malo- F ‘ 
“Gyvenimas tvirtovėje” nūs, brangūs. Tremtinys doma filmą: “Gyvenimasi

PASAKA NE PASAKA, 
BET TIKRA TIESA

Paskutiniuoju laiku Vo- net dvi valandas. Šių fil- 
kietijoje, amerikiečių zo- mų rodymo laiką ir vietą 

_ A * 1 A
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parodoma keletą iš domas kažin koksai susi* leidžia
__ A • J I • « • f • —V--. 1________

ka- 
metu

norsgyvenimą, 
krašte., 
kaip gi bus šven- 
Vėlinės šiais me-

Ligi to laiko serbų pa
garba karaliui cementavo 
jų jėgas ir stabdė Tito 
partizanų antplūdį. Kara
liaus kalba pakirto du au
toritetus — karaliaus ir 
Michailovičiaus, kurie bu
vo antikomunistinio pasi
priešinimo i_______
Tito triumfavo...

Tada sovietai kreipėsi į kamuojami... 
jį leisti įžygiuoti į Jugo
slaviją. L— — „

se,

I

jį leisti įžygiuoti į Jugo- Mums stosis prieš akis 
slaviją. Leidimas buvo Tėvynėj likusieji ir kovo- 
duotas ir spalio 22 d. so- jantieji dėl Tėvynės lais- 
vietų armija užėmė Bei-i vės partizanai, kurie kas- 
gradą. !dien žvelgia mirčiai į akis

Tačiau raudonoji armi- ir dažnai krinta nuo prie- 
ja neilgai buvo Jugoslavi- 5" v",v" Mrr
joje. Sovietai įsitikino, 
jog Tito turi pakankamai 
jėgų stiprinti komunisti
nei santvarkai. Jie pavedė 
jam bulgarų divizijas, bu
vusias pietų Jugoslavijo
je. Kai vokiečiai kapitu
liavo, sovietų daliniai bu
vo tokie neskaitlingi Ju
goslavijoje, jog turėjo tik 
simbolinės reikšmės.

Jugoslavija buvo par
blokšta iš vidaus. Anglo
saksų suteikta pagalba 
padėjo komunistams grei
čiau įkopti į komunistinę 
diktatūrą.

Kai 1946 m. pavasarį ti- 
tininkai paėmė četnikų 
įštabą Bosnijoje, su gen.

šų kulkų, tartum pageltę 
lapai rudenį. Prisiminsi
me Sibire mirštančiuosius 
nuo bado ir šalčio, prisi
minsime taipogi ir tremty 
vargstančiuosius, kurie, 
dėl sunkių gyvenimo sąly
gų, taip pat dažnai netai
ku pasiekia kapus, džio
vos ar kitų ligų iškankin
ti...

j Mūsų visų tikslas — tą 
dieną aplankyti kapines, 
nors ne tas, kuriose ilsisi 
mūsų artimieji. Kapinėse 
mes surasim tikrai tokią 
nuotaiką, kurioj ir priva
lėtume būti. Juk kapinės, 
kur jos bebūtų, — yra 
mirusiųjų miestai. Jos 
taipogi yra gyvos ir gyve- 

Michailovičinm' buvo tik- na savo mistinį gyvenimą, 
tai 11 žmonių.

IR TRAGIŠKA MIRTIS
Pagaliau gen. Michailo- 

vičius atsidūrė komunistų 
teisme. Laikėsi didvyriš- 

[kai ir ryžtingai, nors visa L. - - - - ciai. 
į Jo gynybos buvo tik duityti, 
; liudininkai — dvi Serbijos; daugeliui 
i kaimietės. Teismo paklau- piamos naudos...

i

kuriuo nuteikia ir atsilan
kančiuosius į jas...

Dažnam antkapy juk 
pamatome mes kad ir to
kius žodžius: “Kas esi Tu 
— buvau ir aš, kas esu aš 

buvo parengta jo pražū-'— būsi ir Tu”... Tas tei- 
ikia mums progą susimąs- 

, o susimąstymas — 
atneša apčiuo-

Visam pasauly kapinės
kurie simpatizavo J°S Tito rėžime neturin- yra gerbiamos, puošiamos kurie simpatizavo čįos teigėg . darbą Gj gėlėmis ir gražiausiais 

teismas pastebėjo , kad,1 vardais vadinamos. Pav., 
kalbėdamos apie Michai-i italai kapines vadina 

Šventaisiais Laukais, vo
kiečiai 
mais ir pan.

Vėlinių kultas, saky
čiau, gal niekur nėra taio 
prigvjęs, kaip mūsų Tė
vynėj Lietuvoj, tad neuž
mirškime jo. nors gyven
dami ir toli gimtojo kraš
to. Prisiminkime nors 
maldomis tuos, kurie mus 
mylėjo ir kuriuos mes 
mylėjom. Pranys Alšėnas.

Eiliniui tremtiniui nesu- ties smūgį gen. Michailo- tinamasis”, atsakė: 
prantama, kodėl ameri-įvičius gavo paties kara-| — Apkaltintas komunis- 
kiečiai savo zonoje darpiaus Petro. Rugsėjo 12 d. tų partijos, o ne mūsų, 

rusams - bolševi-|jis pasakė per radiją kai-į 1946 m. liepos 17 d. gen. 
kams tremtinių stovyklo-.bą, kuria pasmerkė gen.: Michailovičius buvo nu- _ 1   • g ag* •   •._ • I

’ L 

demonstravimas Lietuvos gamtos vaizdų:!rinkimas į kurio garbės 
tik 20 minučių. Vilnių, Aušros Vartus, ‘prezidiumą atėjo ir “tė-se rodyti tokias begėdiš-įMichailovičių ir ragino vi- kankintas, 
mato: “Latvija Kauną, vieną kitą fabriką vas” su,važio. .

Vaizdai pa-mas dirbtinas
| _ 1 • _____ • ' • _____ .A.-.

Stalinas. Visur rodo-1 kai šlykščias propagandi- 
________w______ r___ _________  r_ ____ patriotiz-nes filmas, kurios yra 
vieną valandą.1 rinkti tokie, kurie lietuvio mas ir nenatūralūs tautiš- nuo pradžios iki galo su- 

klastuotos ir persisunku- 
Estams pabėgėliams ro- sios bolševikiška idėja. 
— —i---- j Jonas Ervydis.

siems burtis Tito partiza
nų eilėse:
— Visi tie, I

klausys šio kvietimo, ne- dino didvyriu, 
išvengs tėvynės išdavikų J
bausmės...

Jį nuteisė komunistai, 
bet laisvasis pasaulis jį 

kurie nepa- ne tik išteisino, bet pava-

J. Kuzmickis. 
1948. X. 18.

— Ramybės Kie-
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Lietuviu Kapa Pasaulyje
(Vėlinių išvakarėse) i

Nuliūdo, kapais apsiklojo Tėvynė 
Ir motina išverkė šviesias akis.

Iš patriotinės maldos.

■i ■
x Joną® Gailius

SMĖLIO SAUJA

Į)A»«lHlHtAS

Gyvenimas yra ne kas 
kita, kaip bėgimas į mirtį.

A Dante.

maldininko liekanos čežė
jo ir tarp mano pirštų su 
smėlio grūdeliais...

Bet nenusviedžiau smė
lio prie didžiųjų katedros 
durų: juk kiek kartų ant 
tų akmeninių laiptų biro 
atgailos pelenai nuo mal
dininkų galvų...

Mok
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Mūsų artimam ir myli- mas bijosi masių religin- 
mam asmeniui pasitrau- gumo. Todėl jau eilę me- 
kus iš gyvųjų tarpo, mes tų Vėlinės Lietuvoje šven- 
apgailim jį, apverkiam, čiamos didžiausioje bai- 
gražiai palaidojam ir kurį mėje, terore. Nebėra to- 
laiką neapleidžiam jo ka- kių įspūdingų vaizdų Vil- 
pą. Bet laikas gydo žaiz- niaus ir Kauno kapuose 
das: išdžiūsta ašaros, nu- Vėlinių vakarais, kaip bū- 
stoja skaudėjus širdis, vis 
rečiau aplankomas kapas, 
nes gyvenimo jūros ban
gos neša mus tolyn...

Katalikiškieji kraštai 
turi tik vieną dieną me
tuose— Vėlines, kada pri
simenami ir pagerbiami 
visi mirusieji, kada visi 
gyvieji arčiausiai dvasi
niai bendrauja su miru
siais. Lietuvoje Vėlinių 
vakarą kapai skaitlingai 
lankomi gyvųjų, papuo
šiami vainikais, apsagsto- 
mi uždegtomis žvakutė
mis. Ypač Vilniaus ir 
Kauno kapai, kur ilsisi 
daug žymių Lietuvos sū
nų ir dukrų, būna įspū
dingai iliuminuojami, mi
nių aplankomi, surengiant 
iškilmingas pamaldas. Ne
užmirštami ir apleisti, ne
žinomi kapai. O prie Neži
nomojo Kareivio kapo Ka
ro Muziejaus sodnelyje 
Kaune Vėlinių apeigos į- 
gauna didingą 
kai tautinį charakterį.

Pažįstant žiaurų komu- retas kas ilgai ištęsi savo _ 
nistų režimą Lietuvoje, žodžius. Tik aukšta vokie- kuriuos pagerbiant prisi- Mažosios Lietuvos). Jeigu 
galima įsivaizduoti, ] 
dabar liūdnai atrodo ka
pai Lietuvoje, kada rusiš
kiems paminklams pasta
tyti granitinė medžiaga 
imama iš kapų, antkapių. 
Despotiškiausias režimas 
pasaulio istorijoje ir įni
rusiems ramybės neduo
da. Kaip velnias bijosi pų, bent Vėlinių vakarą mečius, 
kryžiaus, taip komuniz- aplankyti vietos kapus ir daug lietuvių

Vėlinės Lietuvoje

katalikiš-

davo nepriklausomybės 
metais. Tik mūsų motinos 
ir tėvai, kurių atminime 
gyvas yra' Kražių didvy
rių pavyzdys, užpildo baž
nyčias ir nepabūgsta lan
kyti kapus, nes dabar vi
sa Lietuva tampa ištisu 
kapinynu. į

VĖLINES TREMTYJE 
IR EMIGRACIJOJE

Kelinti metai tremtyje 
supylė nemaža brangių 
kapų Vokietijoje, Austri
joje ir k. Vargu ar yra 
bent vienas didesnis kapi
nynas Vokietijoje, kur 
nerastume palaidoto lie-' 
tuvio karo metu ir po ka-1 
ro. Dažnas lietuvio kapas 
yra jau užmirštas, apleis- vilo Ap. laiške Tesalonikiečiams 4. 
tas, artimiesiems kitur iš- nių apie užmigusius, kad jūs neliūdėtumėte, kaip kiti .kurie neturi vilties. Nes 
vykus. Ne vienas lietuvis jei mes tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai taip Dievas užmigusius per Jėzų 
yra svetimųjų palaidotas atves drauge su juo. Nes tai mes sakome jums Viešpaties žodžiu: Mes, kurie e- 
be pamaldų, be gražių žo
džių, be prižado jį neuž
miršti. O kurie palaidoti 
iškilmingai savųjų, šiems 
pasižadėjus jį neužmiršti 
ir jo kapą neapleisti, —
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Kai liūdesys gaubė ma
ne ir nenorėjau, kad kas 
nors matytų, nuėjau į už
miestį, kur aukšti medžiai 
dangsto kapines.

Sustojau ' prie atviros 
duobės, bet nežiūrėjau į 
laidojančių veidus, kad1 
mano skausmas nesuduž- '
tų j juodą karstą.

Mano širdis troško ap- RųtotojėHoliėlvar- 
raudoti visus tuos, kūnų k ant pabėriau
palaikai nebuvo nesami į 
kapines ir už kurių vėles 
nesimeldė apsiašaroję ar
timieji.

I

Grįžau į savo kambarį 
ir pajutau, jog ir liūdesys 

• ***** va* oi* ■■■■>■■■■■■!»
Uždegiau mažutę žvakę

smėlį.
šoktelėjo liepsna ir ėmė 

triukšmingai spragėti. O 
man atrodė, kad smėlio 
kruopelės prabilo ir pra
dėjo pasakoti:

— Mane vėjas atnešė iš 
rytų stepių ir bloškė į jū
sų miesto kapines. Stepė
se buvau prilipusi prie ne
pažįstamo žmogaus smil- 

.**.x*. kinio ir nusidažiau raudo- 
raudojo prie atviros na jo kraujo spalva. Aš 
duobės; man gaila buvo dar spėjau išgirsti jo pas- 
visų mano tautos mirusių- kutinį skausmingą atsidu- • _ T     —1 1___ 1  T

Pasilenkiau ir paėmiau 
saują geltono smėlio.

Atsidusęs pabėriau jį 
ant juodo karsto ir nuė
jau, klausydamasis laido
tuvių raudos.

Man nebuvo gaila nei 
laidojamojo, nei tų, kurie

jų, kuriems nebebuvo ka
pinėse vietos.

Klišč — Iš “Sv. Pr. Varpelis”

Vėlinių dienoje mūsų mintys krj’psta į mirusiųjų pasaulį. Skaitome šv. Po- 
Broliai: Mes nenorime palikti jūsų be ži-

same gyvi, paliekamieji iki Kristaus atėjimui, nepranoksime užmigusiųjų. Nes 
pats Viešpats, kada bus duotas paliepimas, ir atsilieps arkangelo balsas ir Die
vo trimitas, nužengs iš dangaus; tuomet mirusieji, kurie yra Kristuje, kelsis 
pirmi. Paskui mes, kurie esame gyvi, paliktieji, būsime pagauti drauge su jais 
debesyse Kristui priešais į orą, ir taip mes būsime visuomet su Viešpačiu...

Ėjau triukšminga mies
to gatve, o tarp mano pir
štų dar tebečežėjo smėlio 
krisleliai.

Kai ėjau pro didžiulius 
rūmus ,iš kurių pro atvirą

Simą: “Tėvyne, Lietuva 
mano!..”

— Mane vėtros iškėlė 
viršum šimtamečių ąžuo
lų, kurių tankumynuose 
dūsavo taikūs ginkluoti 
žmonės. Aš pajuodau nuo 
sutrūnijusių partizano 
kaulų, kuriuos lytūs iš-* UAAIUM UiVVAAE^    TI ' —■ - —

langą sklido apimanti mu- plovė iš smėlio kalnelio...
— Mane audros atbloškė 

iš tylaus miesto, kurio 
prekyvietėje kelias savai
tes tąsėsi žuvusiųjų kū
nai. Aš buvau stambios 

Bet jie jautė tiktai verš- ašaros, nukritusias iš mo
lų gyvenimą ir vargu bau tinos akių, prispausta 
atvertos kapo duobės Prie išblyškusio veido, — 
smėlis būtų priminęs dėl to esu skaidri ir tyra, 
jiems nesustabdomą bėgi- kaip perlas 
mą į mirtį. ..

nudžiūvusiomis | 
su nuvytusiais; 
ir su medinio į 
pastatymu.
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zika, — norėjau smėlio 
grūdelius pažerti po kojo
mis jaunuolių, kurie ver
žėsi į rausvai apšviestą ■ 
salę.

paieškoti lietuvių kapų, nuo senų laikų (ypač iš kiančio žmogaus didžiau- 
’ ‘ ’’ ‘ — r - ^-------- x į sias noras yra, kad jis

kaip čių kapų priežiūros kultu- minti savo artimuosius ir kur lietuvių kapų neran- būtų palaidotas greta sa-
vo artimųjų tėvynėje, kad 
jis nebūtų užmirštas su 
laidojimo 
likusiųjų 

! ašaromis, 
i vainikais 
Į kryžiaus 
'kaip skaudu mirti sveti
moje šalyje, žinant, kadi 
būsi palaidotas toli nuo j 
tėvynės, 
vienišas...

Nors mes turime 
greit k,-,

koje, lietuvių esama viso- bet, kol esame toli 
se pasaulio šalyse — Af-;jos> dažniau negu Lietu- 
rikoje, Australijoje, Azi-įvoj būdami turime prisi- 
joje. Ir ten laikui bėgant minti nežinomus Dievo 
auga lietuvių kapų skai- kelius, kad nei sveikata, 
čius. Ir ten esantieji lietu- neį jaunystė, net “laimin- 
viai bent Vėlinių vakarą ga žvaigždė” neapsaugo- 
turi atsiminti mirusius ir ja mus nuo staigios ir ne- 
žuvusius tautiečius, nes sitikėtos mirties. Gyveni- 
to reikalauja mūsų religi-'mo dinamika mums ‘drau- 
ja, tautinis solidarumas ir.džia’ kalbėti apie mirtį, 
kultūra. į kada tik apie geresnį gy-

Čia kalbama tik apie senimą galvojame, deja— 
itaiibiia, nes lietuvių,mūSų tikrovė ir religija

Yra tūks- 
kai 
nuo

ra ilgesniam laikui išlai- visus tautiečius palaido- dama, galima “nusavinti” 
kys lietuvių kapus nesu- tus tėvynėje, žuvusius vieną kurį apleistų ir už
lygintus su žeme, jeigu frontuose, tolimuose Ru- mirštu kapų tikslu simbo- 
dėl to likusiųjų yra susi- sijos plotuose ir kitose liškai pagerbti savo miru- 
tarta. i pasaulio šalyse. Kartu sius ir žuvusius tautie-

Gyvųjų tautinė pareiga, paieškokime senesnių lie- čius tėvynėje ir už jos ri- 
kur jie bebūtų, kad ir ne- tuvių kapų, kurie supilti bų.
turint savo artimųjų ka- • Vokietijoje prieš dešimt- Katalikiškai lietuvišką 

nes Vokietijoje Vėlinių kultą palaikykime 
gyvenama visur be ypatingo mūsų 

dvasininkų paraginimo, 
kur tik esama lietuvių. 
Nekalbant apie dideles 
lietuvių kolonijas Ameri-
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Saitam orui, 
anti-freeze. 

duoti ir pa
sta pcus ir

Mūsų Tikros Fordo 
Dalys padarytos ge
rai. puikiai tinka, il
giau nešiojasi — su
taupo ant dalių ir pa
taisymų.

Dėl saugaus ilgo žiemos vai
ravimo. pamatykite nius ir 
duokite “Winterizing check”. 
Pasakykite aptarnavimo ma- 
nageriui patikrinti Ford^ nuo
dugniai, paruosti 
Paprašykite įpilti 
žiemos lubrikacija 
tikrinti baterijas. 
Šildytuvą.

Taigi, nelaukite atSalant o- 
rui. Atvesk jj DABAR.

viai bent Vėlinių vakarą ga žvaigždė 
•f-iiv'i ofaiminfi mitniaiiic iv»' •_ _____ _

' ; ~ — Maye lytys nuplovė
Pro senus medžius išni- nuo nepažįstamo tremti- 

ro sena, pajuodusi kated- įnio kapo ir aš pageltau 
. : ra.

P’1 Daugybė žmonių, ?— ------ >
’ i įvairiais amžiais ėjo į ją tik žinau, kad tai žmogus 
-įmelstis, — jau sutrūnijo be tėvynės, kad tai iš il- 

kapinėse. O gal kurio norsgesio miręs tremtinys. • 
-------------------------------- j Ir tada dar stipriau su- 

toli nuo savųjų,! kalauja aukšto mirusiųjų spragėjo žvakutės šviesa, 
kulto; neturtas neturėtų o man rodės— smėlio grū- 

viltį būti priežastimi žemos deliai garsiai meldėsi: 
tėvynėn sugrįžti, kapų priežiūros kultūros. !

i nuo Gerai, kad pradėta sis- 
“ teminga mirusių tautiečių 

registracija. Bet reikėtų 
neužmiršti ir jų kapų vie
tų, nes gi ne visų palaikai 
bus įmanoma vėliau tėvy
nėn pargabenti. Ar nerei
kėtų tam reikalui įsteigti 
specialią lietuvių kapų re
gistracijos ir priežiūros 
komisiją pirmoje eilėje

Į nuo jo sulysusio kūno, 
kurie Nežinau, kas ir iš kur jis,

— Amžiną atilsį...

Jūsų fabriko pripažinti
Metodai garantuoja dar
bų ir pinigų sutaupymų.

Mūsų Fordo išlavinti Mecha- * 
nikai pažysta Fordų geriau
siai. Jie paruoS žiemai grei- 

pigiai aptarnaus.

Mūsų Specialūs Fordo 
trankiai, patikrins nuo
dugniai — ir sutaupys 
ateities pataisymus.

Me$ Fordo Dyllarlai Pažystame Fordus Geriausiai!
Jūsų Fordo Dyhanai kviečia jus pasiklausyti Fred AUen Shw. 

Sekm vakarais — NBC Network.
Kiaušy k. te Ford Theater—CBS Network. Dėl laiko žiūrėkite j laikraščius.

katalikus, nes lietuvių ' mūsų tikrovė 
dauguma yra katalikai J ką kitą sako.

pavyzdžių, 
išsigelbėję 
bombardavimų,

Tačiau nereikia užmiršti, itančiai 
kad yra lietuvių ir kitoms žmonės, 
konfesijoms priklausan- baisių 
čių. Jie, žinoma, r ’ ’ *turi ki- grįžę namo iš baisaus ka
tąs ^metines įnirusiems, pa- ro nuėjo į kapus arkliui 
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gerbti dienas, 
liečia tautinį 
ir nekatalikai 
ri neužmiršti 
šių artimųjų 
tiečių, kur jie bebūtų. An
tra vertus, seniau mūsų 
katalikiškoje liaudyje vy
ravęs klaidingas įsitikini
mas, jog tik katalikai gali; 
būti lietuviais, yra seniai! 
atgyventas.

I SKAUDU MIRTI SVETI
MOJ ŠALY

Iš viso mums, išblašky^ 
tiems po visą pasaulį, rei
kėtų daugiau branginti 
savo artimųjų ir visų tau- 

' tiečių kapus, negu kad 
buvo Lietuvoje. Kiekvie- 

• no iš gyvųjų pasitrau-

Bet kiek; 
solidarumą, 
lietuviai tu
šavo miru- 
ir visų tau-

pasibaidžius, auto ar ge
ležinkelio katastrofoje, 
besimaudant, kelian t i s 
per upę, miške medžiui 
virtus, fabrike mašinon 
patekus, kasykloj užgriu
vus ir t. p.

Norėdami, kad nebūtu
me užmiršti su naujo ka
po išdygimu, gyvenkime 
taip, kad būtume verti il
gesnio atminimo ne tik 
artimųjų tarpe, bet ir vi
soje bendruomenėje, tau
toje; dar gyvi būdami pa
rodykime prideramą pa
garbą visiems įnirusiems 
tautiečiams ir jų kapams, 
ypač svetimose šalyse. Ne 
tik mūsų religija, bet ir 
tautinis susipratimas rei-

Užgeso žvakė, bet liūde
sys neapleido manęs.

Rausvo indelio dugne 
liko sulipę smėlio gurinė
liai, o aš mąsčiau apie 
tuos, kuriuos tiktai lytūs 
apverkia ir vėjai aprauda. 

Tačiau nusišypsojau, kai 
mane aplankė svetimos 
tautos žmogus: jis vistiek 

Vokietijoje, paskui ir ki- nesupras mano liūdesio ir 
tur. Kultūringos tautos ir nesurinks mano tautos 
namuose būdamos seniai mirusių, kurie išblaškyti, 
jau tokios organizacijas kaip smėlio kruopelės, ke
turi, ir gal ne be to tūlose turiose pasaulio šalyse, 
tautose yra tokia aukšta Mudu šypsojomės, o 
kapų priežiūros kultūra, smėlio krisleliai tylėjo. — 

Ed. Kamėnas. 1948. X. 18.

KLAUSYKITE
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ŠEŠTADIENIAIS. 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.) 
1330 kil., 5000 vratts 

TREČIADIENIAIS, 5:30 iki 8:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg„ 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Štokas
429 WALNUT ST.. New»rk 5, N. J.

Tel. MĄrket 2-5360 
PASTABA: TrtčiaOfemo radijo prog

ramos prasidės Spalių (Oct.) 20 d., 

1948. Tai bus pirmosios Lietuviško* 

kultūriško* programos leidžiamos per 

F. M. Radijų Jungtines* Valstybe**! 

Jos bu* pritaikinto* Amerikiečiams 

ir Lietuviškam jaunimui...
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- Kaip praleidžia laisvalaikius.- Ką 
valgo, kaip rėdosi. - Ką veikia vasarą. 
• Ką mano apie Lietuvą ir bolševikus. 
- Apie Staliną, Hitlerį ir masonus. — 
Šokiai ir saliūnai. - Kokia jų links
miausia ir liūdniausia diena.

APIE žuvis nt VAR
LES, APIE SENSACIJAS 

nt GERUS ŽMONES
Sakoma, buvo kitados 

toks prūdas. Jo dugnu 
plaukiojo daugybė puikių 
žuvų. Tačiau jame buvo ir 
varlių. Tos kasdieną, o y- 
pač vakarais kvarkdavo 
visa gerkle, ir žmonės tą 
vietą praminė varlių prū
du.

Panašiai ir gyvenime: 
paėmę į rankas ameriko
niškus laikraščius, visada 
rasime pašvinkusių sen
sacijų: čia banką ar na
mus išplėšė, ten ką “kid- 
napino”, kitur vėl ką nu
šovė ar nusišovė, ar moti
na palikusi vaikus pabė
go, ar divorsą atsiėmė. 
Tai vis tos kvarkiančios 
varlės. Jų toks garsas, 
kad rodos padorių žmo
nių, kaip tų žuvelių, giliau 
plaukiančių, nebematyti. 
O jų yra milijonai, ir tai 
tokių mielų, simpatingų, 
va, kaip pavyzdžiui mūsų 
kaimynystėje gyvenanti 
Stasio ir Onos Šiury šei
ma. Jau trysdešimts pen- 
keri motai, jkaip jie ,Ame
rikoje, niekas iš jų dar 
nei vieną penktadienį mė
sos neragavo. Niekada 
šventadieny nėra bažny
čios apleidę, nebent iš li
gos, bet kad Dievas juos 
sveikais užlaiko, tai jie 
vis su Mišiomis sekmadie
nį pradeda. Atvyko jie 
kaip eiliniai darbo žmo
nės, kaip visi kad į Ame
riką važiavo — aukso ieš
koti. Turėjo valgomųjų 
produktų parduotuvę (bu- 
černę, grosernę), bet de
presijos metu, kaip sako 
— mes lindome į kitų ki
šenę, kiti į mūsų — ir te
ko parduotuvę prarasti. 
Patys vargo matė, bet 
šviesą mėgsta: skaito 
“Draugą”, “Darbininką”, 
“Laivą”, “Šv. Pranciškaus 
Varpelį”, “Naująją Auš
rą” ir dažnai užsisako 
naujai išleistas lietuviš-

kas knygas. Jų dvi mer
gaitės — Morta ir Euge
nija — netaip seniai bai
gusios akademiją, lietu
višką, Šv. Kazimiero. Da
bar net trys iš šeimos dir
ba. Tvarkingai gyvena, 
turi savo automobilį, so
tūs ir gerai apsirengę.

SENIAU IR DABAR
— Pasakykite, kaip atro

dė pragyvenimo galimu
mai seniau ir dabar? — 
klausiu jų, kai vieną sek
madienį automobiliu visi 
važiavome į senelių prie
glaudą rudens saule pasi
grožėti.
— Kai atvažiavome į A- 

meriką, prieš pirmąjį pa
saulinį karą, kvorta pieno 
buvo 5 centai, kumpio 
svaras 7 centai. Moterys 
uždirbdavo po 10 centų 
per valandą, o vyras gau
davo po kokius septynioli
ka su puse. Dirbdamas po 
15 valandų kasdieną per 
savaitę galėjo padaryti 
apie 12 dolerių. Pragyve
nimui užtekdavo 8 dolerių 
per mėnesį. Dabar Stasys 
gauna 1 dol. 55 et. į va
landą, Mortutė 1 dol. 25 
et., o Eugenija po 1 dol. 
15 et., jos dar pradžia 
darbo, ir laukia greito pa
kėlimo užmokestyje. Per 
mėnesį už butą moka 16 
dolerių. Prie jų gyvena 
dar, taip pat gero būdo 
lietuvė, Petronėlė Preiti- 
kaitė. Valgiui šeimai da
bar tenka išleisti apie 35 
dol. per savaitę.

KĄ CHICAGIEČIAI 
VALGO

Stasys ryto metą mėgs
ta kiaušinių su lašiniais, 
“kėkso”, kavos. Mergaitės 
tik puoduką kavos, ir tą 
nepilną ryto teišgeria, bet 
apie 10 valandą būna poil
sio pertrauka jų darbe, 
tada jos išgeria kavos ir 
kokį lengvą užkandėlį 
(“pajaus”, “donuts”). Pie
tums — įsideda “lunčių”. 
Stasys paprastomis dieno
mis ima mėsos “sandvi-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3C*WMtlraadway _ S*._Bo«ton 27, Mom.
Šiuomi siunčiame $............ .. ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.
Vardas.......................................................................

čjų”, “kėkso”, dar kokį 
saldainį Ona jam įglau- 
džia, o jau penktadienį tai; 
sūrio, kiaušinių. Vakare—I 
mėgsta kopūstų sriubą, 
mėsos, kitų prieksonių.

—Įdomu, kaip su drabu
žiais, autuvu?
— Mergaitės mainosi, — 

pasakoja mama. — Nega
li tais pačiais! Kiek pane
šiojusios sukneles ar ba
tukus, dar visai gerus, 
mėgsta pasiųsti tremti
niams.

Pasirodo, kad jos turi 
po 10-15 drabužių pamai-į 
nų ir beveik po tiek pat 
porų batų. Tėvas turi po
rą gerų drabužių eilučių 
ir nemažai kitų priedų.

KAIP PRALEIDŽIA 
VAKARUS

— Kaip praleidžiate lai
ką vakarais, po darbo?
— Laikraščius pasiskai

tę einame gult.
Be minėtų lietuviškų 

laikraščių, šeima ima dar 
katalikišką savaitraštį 
“New World”, katalikišką 
mėnesinuką “Marian” ir 
porą angliškų dienraščių. 
Mergaitės peržiūrėjusios 
laikraščius vakarais kar
tais dar išeina pavaikš
čioti aplink “bloką” ar 
nueina į judamųjų pa
veikslų teatrą.
— O kaip šeštadieniais?
— Mergaitės kartais ei

na į šokius ar kokį drau
gijos parengimą arba fil
mų pažiūrėti. Daugiausiai 
joms patinka, kai gera 
muzika. Tėvukas namuose 
ką apsitvarko.

ŠEŠTADIENĮ IR 
SEKMADIENĮ

Visa šeima šeštadienio 
vakarą mėgsta kartais sa
vu automobiliu nuvažiuoti 
giminių, pažįstamų aplan
kyti. Vasarą gi — važiuo
ja į piknikus tai į savos 
parapijos, tai į kitų — 
koks kada yra, važiuoja į 
miškus.
— Bet jau vakare kaip 

šešios, mes turime būti 
namie, — pasakoja Sta
sys ir Ona. Kai vėliau va
žiuoja, sekmadieniais kiti 
jau būna prisiragavę, tai 
tektų saugotis save ir ki
tus. Kai anksčiau grįžta, 
nėra pasitaikę turėti au
tomobilio nelaimę. Tada 
namie visa šeima skaito 
laikraščius, klauso radiją. 
Kartais mergaitės išeina 
pas savo mokyklos drau
ges, čia klausosi patefono 
plokštelių (“rekordų”) 
muzikos, arba, šiokiadie
nių vakarais, ką siuvinė
ja, mezga draugėje.

ATOSTOGOS
— O kaip praleidžiate a- 

tostogas?
— Mergaitės mėgsta nu

važiuoti prie ežero. Tėvas 
“pentuoja” kambarius; 
nuoma nedidelė, reikia pa
tiems išsidekoruoti. 
tais atostogų metu 
šeima išvažiuojame 
ežero, ar į labdarių 
pasiimame valgyti ir 
leidžiame visą dieną.

■*— Kokius planus ateičiai 
turite?
— Būtų neblogai savą 

namuką kada įsigijus. O 
gal dar teks kada ir “biz
nis” pamėginti.
— Ar nesiruošiate kada 

Lietuvos aplankyti?
— Jei atgautų nepriklau

somybę, o dabar — nega
lima, — kalbėjo Stasys:
— Palikau tėvą tenai, še
šias seseris — jokios ži
nios nuo jų.
— Įdomu, kad jūsų mer

gaites taip gerai lietuviš
kai kalba.
— Mes kitaip namie ne

DARBININKAS

CHICAGO. ILL. — Ponia Juze Daužvardienė, da
lyvaujant Šen. Brooks ir dviem “Ateities” grupės šo
kėjams, įteikia BALF dovaną visų lietuvių vardu J. E. 
kardinolui Stritch per BALF Seimo vakarienę.

Dovana — meniškas lietuviškas kryžius prieš ku
rį klūpi supančiota mergaitė — Lietuva ir meldžiasi 
šiais žodžiais: “Dieve gelbėk Lietuvą”.
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Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

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

Mnidpal MHng Salėje, Se. Boston, Mass.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

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

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI —

Feliksas Šlapelis, Rochester, N. Y..................... 10.00
Louise Mashidlausfcy, Brockton, Mass................. 7.00
Helįoderas A. Plekavičius, Cambridge, Mass...... 5.00
Mr. & Mrs. John Gudelis, Roslindale, Mass.........
B. P. Silkauskas, Waterbury, Conn........................
Pranas Tuleikis, So. Boston, Mass........................
Rev. Dr. M. Ražaitis, New York, N. Y..................
Ona Rukasaitienė, Baltimorė, Md.............. ..........
John Grigas, Stoughton, Mass............................
J. Zupkauskas, Mattąpan, Mass............................
Sister Angelą Marįe, Binghamton, New York .... 
B. Kavaliauskienė, Chicago, DI.......................
Seserys Šv. Pranciškaus, Amsterdam, N. Y.........
Agnės Gedraitis, So. Boston, Mass. ....-..................
Mrs. K. Markunienė, Worcester, Mass.................
Sisters of St. Francis, New Britain, Conn.........
Šisters of St. Francis, Kenosha, Wisc.................
Natalija Babijonienė, St. Clair, Pa.....................
Charles Dapkus, Waterbury, Conn........................
Charles Yaskus, Los Angeles, Calif.....................
S. Ruginis, Brooklyn, N. Y...................................
Mrs. Mary Jasinskas, Hartford, Conn.................
A. Kalinauskaitė, South Boston, Mass.................
A. Majauskaitė, South Boston, Mass....................
S. Vanagas, Newark, N. J......................................
Mrs. A. Galchus, Maspeth, N. Y............................
Mrs. Elena Roklan, Needham Hgts, Mass.............
Jennie Belsky, Haverhill, Mass............................
J. Akulavičius, Norwood, Mass............................
M. Peskus, Elizabeth, N. J...................................
Joseph Karsokas, Lowell, Mass............................
Jurgis Česnulevičius, Brockton, Mass.................
Juze Jeselskienė, Brooklyn, N. Y........................
Mrs. M. Fumanti, N. Arlington, N. J....................
Mrs. M. Litvinas, Ansonia, Conn..........................
Mrs. Anna Jacobs, Dorchester, Mass....................
W. Waznis, New Britain, Conn............................
Anthony Labuckas, Westfield, Mass...... .*............
Anna Jecas, Hartford, Coftn. ‘... ...........................
Frank Brown, Methuen, Mass...............................
Leon Grabliauskas, New Britain, Conn................
G. Matusevičius, Maspeth, L.I.N.Y.....................
K. Pranulis, Waterbury, Conn...............................
Kazimieras Staniūnas, Hudson, Mass.................
F. Dubauskas, Montreal, Canada .....................
Albina Naudžiūnas, South Boston, Mass.............
Marijona Brasienė, So. Boston, Mass....................
Phylis Petkunas, Cleveland, Ohio .....................
A. S. Sliokaitis, Cleveland, Ohio .........................
Martin Matejunas, East Cleveland, Ohio ..........
Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.................
Mrs. Pūkas, Woodhaven, N. Y.................................
T. G. Venis, South Boston, Mass...........................
A. Waitekus, Leominster, Mass............................
Mrs. B. Jakubauskas, Waterbury, Conn.............
Mrs. A. Stanulis, Nashua, N. H............................
Mrs. G. Mencevičienė, Worcester, Mass.............
A. Stero, Woodhaven, N. Y...................................
Mr. L. Labanauskas, Brooklyn, N. Y....................
V. Vaicinas, Brooklyn, N. Y................................
Alena Bucelevičiūtė, Brighton, Mass....................
P. Yakienė, New Britain, Conn............................
Helen Stadalnick, Nonvood, Mass........................
Mrs. A. Kadis, Hartford, Conn............................
B. Petrauskas, Wilkes-Barre, Pa.........................
Pranas Gobia, Amsterdam, New York..................
John Zink, Lawrence, Mass...................................
Mrs. A. Sedreiko, Lawrence, Mass........................
Mr. P. Grina, Lawrence, Mass...............................
Mrs. Mary Radavich, New Britain, Conn.............
S. Kaciuskienė, Elizabeth, N. J............................
Paul Sabulis, Ansonia, Conn................................
Z. Pocius, Roslindale, Mass. .................... •...........
0. Erusievičienė, N. Chelmsford, Mass................
J. Machulis, Woodhaven, N. Y............................
John Žukas, Cambridge, Mass...............................
Mrs. Eva Yackevicz, Brockton, Mass.................
A. Vasiliauskas, Great Neck, N. Y........................
Miss Monica Blazonis, Lowell. Mass....................
Motiejus J. Grenda, Lawrence, Mass....................
Mrs. A. Balsis, Chicago, DI...................................
Kun. A. Abračinskas, So. Boston, Mass.............
Mrs. Strazdauskas, So. Boston, Mass.................
Frank Vaškas, Newark, N. J...............................
B. Baron, Hartford, Conn......................................
Mr. Anthony Venckus, Tumers Falls, Mass. .... 
Kazimieras Kusitas, Amsterdam, N. Y................
Agnės Kalasinskas, Chicago, III.............. ,............

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administr.

PASTABA: Nuoširdžiai raginame visus mūsų priete- 
į liūs ir rėmėjus grąžinti savo kuklias aukas ir knygu

čių galiukus prieš spalių 6 d. Jūsų geraširdingumas 
, atliks keleriopą katalikiškos spaudos rėmimo darbą.
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, taip, 
kad rytą atsikėlęs tik 
klausia — kur “karas” ir 
kaip su juo. Nebeatsimi
nė, kad automobiliu par
važiavo. Nuo to laiko vi
sai nebegeria.
— Tai ir Mortutė su Eu

genija neužsuka į saliū- 
ną? — erzinau juos.

O, no! — atsiliepia vie
na iš jų.
— Jų nei varyte nepriva

rytum, — patvirtina ma
ma.
— Jeigu ateina svečių ir 

reikia alaus parnešti, jos 
jau nesutinka peržengti 
saliūno slenkstį, — pasa
koja Stasys.
— Geriau buvo, kai mes 

atvažiavome, — vėl kalba 
Ona. — Moteriai nevalia 
buvo eiti į saliūną. O da
bar — motinos su mažiu
kais vedasi. Mūs nei vie
nas ne tik negeriame, bet 
ir nerūkome. Verčiau visi 
mėgstame paskaityti, tai 
sužinai ką nors naujo. 
Kartais mergaitės parsi
neša knygų iš miesto kny
gyno.

kalbėjome, tik lietuviškai, gerokai linksmas, 
Anglų kalbą greit išmoks
ta gatvėje, mokykloje. 
Dabar ir pačios džiaugia
si, kad abidvi kalbas žino.

APIE HITLERĮ IR 
STALINĄ

— Tai, kaip prasitarėt 
kalbantis apie 
vą — 
mėgstate?

— Kas juos gali mėgti! 
Melagiai. Aš jau žinau. 
Prieš 35 metus kalbėjo: 
kai įsigalėsime, pasidaly
sime visi viską, bus gerai. 
Bet kur tik įgavo valdžią, 
ką padarė — koks žiauru
mas, neteisybė — mela
giai. Negali jais tikėti, — 
aiškino Stasys.
— O pas jus darbe ar y- 

ra palankių 
tams?
— Yra pora 

jie bolševikai, 
pliurpiai, tik. 4aip šneka. 
Aš juos suniekinu. Sakau: 
kaip Hitleris pranyko, 
pranyks ir Stalinas.

APIE MASONUS
Mortutė pasakojo, 

jų darbovietėje nėra 
ševikuojančių. Priešingai, 
daugelis mergaičių katali
kės, kitos net ir liuterių 
tikybos interesuojasi ka
talikybe, klausia kam tas. 
kam tas. Su viena tokia 
susidraugavo. Jos tėvai 
masonai. Ją tėvai kalbi
na eiti į masonų susirin
kimus, tai esančios geros 
progos arčiau susipažinti, 
o ji sako — sekmadieniais 
aš noriu eiti melstis, ir 
neina duktė pas tuos ma
sonus...

Lietu-
bolševikų nelabai

V •

komunis-

tokių. Gal 
o gal tik

kad 
bol-

APIE SENATVĘ
— Tai gyvenimu esate 

patenkinti?
— Bile tik sveiki. Tos 

dienos taip greit praeina, 
žiūrėk, jau tuoj ateis ir 
senatvė, — pratarė Sta
sys.
— O tada?

—Dirbsiu dar devynetą 
metų, kol gausiu pensiją. 
Pas mus pensijon išlei
džia, kai sulauki 65 me
tus amžiaus. Esame ir da
bar apdrausti. Jei mir
čiau, žmona gautų 2,000 
dolerių.

Kar- 
visa 
prie 
ūkį, 
pra-

KAPINĖSE
Taip bekalbėdami priva

žiavome kapines. Užsuko
me. Čia guli jų septynerių 
metų berniukas:
— Kas savaitė išvažia

vus čia būna pirmas su
stojimas, prie sūnelio ka
po... Pasimeldėme visi, ir 
vėl važiuojame kalbėda
mi. Užklausiu:
— Seniai jau vedę?
— Trysdešimts metų.
— Ir nemąstot imti di- lerių būtų davęs,

vorso?! — kalbinu juo-! — Visos dienos laimin- 
kais. i gos, — kalbėjo mama.
— Atrodo, kad tik nese-! Mortutei laimingiausia 

niai “ženoti”, — atsiliepia diena buvo kai priėmė Ko- 
Ona, o Stasys prideda: įmuniją, kai baigė mokyk-
— Prie altoriaus kunigas lų. ypač pirmą dieną, kai 

Albavičius klausė, ar my-igavo darbą.
lesi. Prižadėjau. Skirtis — O kokia diena buvo 
nevalia. liūdniausia?
— Tai kai mėgstate pa-' Tėvams buvo ljūdniau-

skaityti, tai nėra kada ir šia diena, kai mirė sūne- 
į saliūną nueiti? — už- lis. Mergaitės tada buvo 
klausiau. permažos, kad ką supras

tų, ar gal kurios dar ir iš
EUGENIJA IR MORTU- viso nebuvo,*tai jos atsa- 
T£ NEINA j SALIŪNĄ ,kė:
Stasys papasakojo, kaip 

vieną kartą buvo nuvykęs 
pas pažįstamus, grįžo jau

LINKSMIAUSIA IR 
LIŪDNIAUSIA DIENA
— Kokia buvo Jūsų lai

mingiausia diena gyveni
me?
— Kai sulaukiau pirmos 

dukters, Mortutės, — at
siliepė Stasys, ir dar pri
dėjo: — Jaučiausi, rodos, 

'kaip kad kas milijoną do-

— Liūdniausios dienos 
mes dar nematėme.

Dr. J. Pranskis.

• : •
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MINSTREL SHOW IR ŠOKIUS
* 5 t *

Mum’cipal Building Salėn, E. Broadway, So. Boston, Mass. Koncertas prasidės 7 vai - Šokiai 9 vai.

GIRDR27 lietuviu 
KOLONIJOSE

LAIŠKAS REDAKCIJAI

i žuvusio sūnaus Juozo Slažo kū- čios su trejomis šv. mišiomis, ’ 
nas. Tas pranešimas sukrėtė Naujos Kalvarijos kapuose, 
tėvus ir vėl iš naujo lyg toji I Šioje nuliūdimoje valandoje 
pirmoji telegrama liepos 4, pp. Stažai kviečia gimines, pa-

• į 1945, kai buvo painformuoti a- žįstamus ir prietelius kartu pa- 
pie jų mylimo sūnaus miitį. įsimelsti pž jų žuvusio sūnaus 

p.p. Slažai pirmiau gyveno vėlę.
So. Bostone, todėl ir mirusiųjų Į Pp. Juozas ir Paulina Slažai 
mieste turi pasirinkę sau vie- išaugino dukterį Emiliją ir sū- 
telę Naujos Kalvarijos kapinė
se, Didžiame Bostone. Ten yra 
skiriama vieta ir jų mylimam 
sūnui Juozui, kuris savo jau
nystę atidavė už kitų laisvę 
ir štai parvyksta laimėjęs sau 
taiką ir Viešpaties ramybę.

Į Velionis karys Juozas Slažas 
bus pašarvotas pirmadienį nuo 
7 vai. vakaro, lapkr. 1 d., š. m., 
laidotuvių direktorių p.p. Za- sūs debesys, 
letskų koplyčioj, 564 E. Broad-' Lai būna leista 
way, So. Bostone. Laidojamas su suraminimo 
trečiadienį, lapkričio 3 d., 9 vai. dusiems tėvams 

i ryte iš Šv. Petro par. bažny- šeimai jų skaudžios

GRAŽIOS IR VSmtKOS 
KNYGOS

Kua. Pr. Juškaitis,

C Parvežtas Žuvusiojo Kario

i
A. a. Karys Juozas Mlažas

• I

Novena Aušros Vartiį 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras žvirblis, O. P., Pridėta 
'dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

nų Juozą. Duktė ištekėjusi už 
kario veterano p. Ratavičiaus 
ir augina gražų sūnelį. Sūnus 
Juozas savanoriu išvyko į Dė
dės Šamo Armiją pačiose svar
biose karo dienose. Ir liko bai
saus karo dievaičio auka. Par
grįžo laimėjęs karą ir sutriuš
kinęs diktatorius, 
pašvaistę dar vis

Dėliai minėto "ištaisymo” 
dabar esu pastatytas į tokią į a 
padėtį: Tiesiog ir per įvairius 
draugus ir pažįstamus gaunu 
iš USA daugelį laiškų, rašytų 
man nepažįstamų žmonių, kilu
sių Suvalkijoje ir Panevėžio 
apskrityje ir net iš žydų, bet 
negaunu laiškų iš aukštaičių 
savo buvusių kaimynų. Mat, 
Suvalkijoje ir apie Panevėžį y- 
ra gyventojų, turinčių pavardę 
Strolis. Uteniškių lietuvių tar
pe ši pavardė yra žinoma tik 
kaip Strolia. Netoli mano gim
tojo Velvkūnų kaimo (Leliūnų 

,valč. Utenos apskr.) Leliūnų 
■ dvaro savininkas buvo miste- 
į ris Srolis. Deja, tarpe mudvie- 
! jų yra mažutis skirtumas, o 
1 tai toks, kad aš esu gimęs vi-

I

1

laikraščių 
konkurso 

pažįstamų 
Amerikos 

kad muzi-

• Gerbiamas Pone Redaktoriau, 
Prašau neatsisakyti patalpin-

. ti į Tamstų laikraščio skiltis šį

. mano laišką.
Perskaitęs nesenai pas mane

?užklydusiame Tamstų laikraš
tyje iš šių metų kovo mėn. 12 
dienos pranešimą apie ALRK 
Yarg. Sąjungos muzikos kūri
nių konkurso premijas, nuste
bau, kad mano pavardė ten bu
vo iškraipyta. Nesu skaitęs ki- 
11 USA lietuvių 
pranešimų apie šio 
premijas, tačiau iš 
girdėjau, esą ir kiti 
laikraščiai skelbią,
kos konkurso pirmąją premiją 
laimėjęs kaž koks misteris 

..Juozas Strolis. Matomai iš A- 
merikos lietuvių spaudos ir Vo

kietijos tremtinių spauda yra 
persispausdinusi minėtąjį, žmo
nes klaidinantį, pranešimą.

Už patiektus muzikos kūri
nius jury komisija yra pasky
rusi pirmąją premiją man. A- 
pie tai žinau «iš Dainos ir Gies- į 
mės konkurso komisijos pirmi- j 
ninko kompoz. A. Pociaus man Į 
atsiųsto oficialaus pranešimo. 
Tačiau aš nesu Strolis. bet 
Juozas Strolia. Mano pavardė 
yra taip kirčiuojama ir links
niuojama kaip giria, mylia, ga
lia. dalia, pirkia ir kiti pana
šūs lietuvių kalbos žodžiai. Ši 
mano pavardė buvo aiškiai pa
rašyta ant mano muzikos kūri
nių ir mašinėle rašytuose laiš
kuose. Taip ją pavartojo ir 
gerb. Komisijos pirmininkas p. rius, L Street Tavern, L ir 8th 
Ą. Pocius, parašydamas man St..
pora laiškų. Man dabar nesu- metinio koncerto rėmėjas. Ža- 
prantama kaip tad Amerikos da su pulku biznierių dalyvau- 
spaudoje mano pavardė buvo 
t'ip visur vienodai “ištaisyta”, šokiuose.

f

James Strigimas,

stambus So. Bostono biznie-

savininkas,

bet taikos 
dengia tam-'

Brockton, Mass. — Šiomis 
dienomis telegrama iš Wa- 
shington, D. C., buvo pranešta 
p.p. Juozui ir Paulinai Slažams, 
gyv. 136 Brellevue avė., Mon
tello, Mass., kad parvežamas jų

mums ateiti 
širdimi nuliū- 
ir sesutei bei 

valandos

i

i
I

buvęs LDS Centro Valdybos 
narys per ilgus metus, nuošir
dus "Darbininko” prietelius ir 
rėmėjas, metinio “Darbininko” 
koncerto Garbės Narys, žada

ir gilaus nuliūdimo metu ir su- su būriu parapijiečių atvykti į 
klupus prašyti — Amžinąjį at- mūsų koncertą — Minstre - 
iisį suteik jam, Viešpatie. Ir Show, ateinantį šeštadienį, lap- 
amžinoji šviesa jam tešviečia, kričio 6 d., 7 vai. vakare, Mu- 

Artimas. nicipal Building salėn.

Ramybės šaltinis
Surinko ir išleido kun. P. M.

Juras, 1943 m.. 544 pust
Si maldaknygė panaši į aukš

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

“Darbininkas”
366 W. Brosd way,

So. R<wton 27. Msml

Westf ield, Mass.
i

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Lamtetu FumHm Co.
Pilnas Namų Įforničiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Ehn i Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield, Mass.

su 100% lietuvių šeimoje ir 
krikštytas Leliūnų R. K. Šven
to Juozapo bažnyčioje, o ponas 
Srolis — visu 100% izraelitas 
ir — neabejoju, kad krikštytas 
pagal kombinuotas Mozės apei
gas, 

j Visiems USA lietuviams, svei- 
Įkinusiems mane pirmosios pre- 
Imijos laimėjimo proga, tariu 
1 širdingą ačiū! Tačiau aš nesu 
nei Strolis, nei Srolis. Strolius.' 
Stralia. Štrolis. nei Srolius,

. kaip kad visi mieli laiškų rašy- Į Antanas Daukantas,
tojai mane vadina; nesu nei nuolatinis “Darbininko” ben- 

' žydas, nei arabas, ne suvalkie- dradarbis, turįs valgomų pro- 
tis ir ne panevėžietis. Esu tik- dūktų krautuvę, 187 Webster 
ras lietuvis, gimęs pačiame Ve- Avė., Cambridge, Mass. “Dar- 
lykūnų kaimo vidury (Leliūnų bininko” koncerto Rengimo 
parapijos, Utenos apskr.). To-.Komisijos narys visu urmu 
dėl ir Am. LRK Varg. S. Dai- ruošiasi su Cambridgiečiais at- 
nos ir Giesmės konkurse pir- vykti į metinį ‘Darbininko’ pa- 
mąją premiją laimėjau kaip rengimą, ateintntį šeštadienį, 
Juozas Strolia, o ne Strolis

Darbininko” net Srolis-

ti taipgi ir mūsų koncerte ir

Su pagarba,
Juozas Strolia, 

(23) Uchte, Kr. Nienburg 
D. P. Camp. Block 23 

Germany.

Brangūs Tautiečiai!
Esu jau sena našlė, gyvenu

73 m. am-

ar lapkričio 6 dieną.
I Į 
1 i i 
į

visai viena, turiu
i žiaus. Lietuvoje gyvenau Ky- 

(bartuose. Jau kelinti metai gy- 
y venų tremtyje, Vokietijoje.
Y RR B ■ V Nors dėka laisvųjų pasaulio

kraštų geradarių žmonių esa
me aprūpinami per IRO, bet 
šio aprūpinimo neužtenka. To
dėl šaukiuosi pagalbos į J.A.V. 
lietuvius ir maloniai prašau pa
gelbėti maistu ir drabužiais. 
Geradariams būsiu labai 
kinga.

Mano adresas: 
Katrė Žakienė, 

(13a) Seligenstadt near 
Wurzburg, DP Camp 

US Zone, Bacario, Germany, 
Europe.

Su pagarba
K. Žakienė beraštė, 

už ją, jai prašant, aš, Jonas 
Zinkus, pasirašau Jonas Zinkus 

L.T.B. Seligenstadt’o Apylin
kės Komitetas liūdija, kad Ka
trė Žakienė tikrai yra sena mo
teris, našlė, savo giminių bei 
artimųjų čia tremtyje neturi, 
yra padori moteris, tikinti ka
talikė ir pašalpos tikrai reika
linga. Jono Zinkaus, pasirašiu
sio už beraštę K. Žakienę para
šo tikruma parašais ir ant
spaudu tvirtina. 
Seligenstadt near Wurzburg, 
1948 m. rugsėjo 27 d.

Petras Jurgaitis, 
Komiteto pirmininkas. 

Jonas Molokas, 
Sekretorius.

ti dė-

Bernardas Koraitis

PASINAUDOKITE JUO

Už poros savaičių didžiausioje I. J. FOX 
krautuvėje baigsis ANNIVERSARY SALE — 
Sukakties Išpardavimas. Šiame išpardavime 
kailinių kainos žymiai sumažintos. Pasirinki
mas yra plačiausias. Taigi, aš kaipo šios fir
mas atstovas, BERNARDAS KORAITIS, pa
tariu Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti ateinančiai žiemai kailinius dabar ir 
pasinaudoti dideliais I. J. FOX krautuvės bar- 
genais. Kailinius galite pirkti pritaikintais pa
gal Jūsų reikalą išsimokėjimais. Atėjusios į

krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų Bernardas Koraitis, 

; kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas.
y Per mane, pirkdamos kailinius gausite 
y dar 10 nuošimčių nuolaidos. Lauksiu Jus 
Y atsilankančių.

♦11 VASHIMGTON STBEST
BOSTON, MASS.

SIMALUNIENfi - Kalinaus-i ZABORSKIENfi (ar Zators- 
kytė, Ieva, ir brolis Kalinaus- kienė), - Mirončikaitė, Stasė, 
kis, Petras, iš Eržvilko vi. ir jos sesuo Viktorija, gyvenu- 

SLOVIKAS, Adolfas ir Slo-lsios Grinkiškio vi., Kėdainių a. 
vikaitės, Magdė Kliorikaitienė, j žARNAUSKAS, Alfonsas, iš 
ir Marė, iš Raudieniškių 
Kalvarijos vi., Marijampolės a.

STASULAITIS, Albertas, gi- las, ir Žagūnaitė, Veronika iš 
męs Amerikoje, gyvenęs Tylu-j Panevėžio.
vėnuose, Raseinių, ap. ŽAKIENE - Aksomaitytė,

STUKAS, Petras, buvęs A- Marija< « Pakuonio, ir vaikai, 
Žakas, Juozas ir Matilda.

ZAVICKAS, Vincas, iš 
beikių km., Kybartų vi. 

ZELIONKA, Juozas ir 
ras, kilę nuo Kauno. 

ŽELVYS, Kazimieras. 
ŽEBRAUSKIENE - Budrytė, 

ras ir Povilas, ir Susnytė, Mor-iy^^^j3’ Paberžės km., Pa- 
ta, Ona ir Teklė iš Panemunio 3U3V®8 Kėdainių ap. 
vi., Rokiškio ap. I ŽYMANTAITE - Bartašienė,

TARANDA, Jonas, iš Anyk- Jadvyga. t
ščių apylinkės, gyv. Kuboje. I ŽEMAITIENE, Pranė, iš 

TIŠKEVIČIUS, Jonas, s. ’Tl” Rokiškio aP- |-
Kairienė,

Pagramančio parap., 
du broliai, iš Tat- Tauragės ap., ir vyras Kairys,

I
I

■I
km-> Kurklių vi., Ukmergės ap.

ŽAGONAS, Jurgis ir Myko-

merikos kariuomenėje seržantu 
Vokietijoje, gyv. Philadelphi- 
joje.

SUMINĄS, Vaclovas, 
gas, buvęs Vilkaviškio 
gimnazijos kapelionas.

SUSNYS, Jonas, Jurgis, Pet-j

kuni- 
vals.

i

i
Ky-

Pet-

zimiero, iš Pabaisko, Ukmergės * ZEMECKAITE 
ap., prašo atsiliepti gimines. į Sofija, iš

TRIČIUS, <________ __  ___
kūnų km., Deltuvos vi., Ukmer- J°nas- 
gės ap. Į ŽILYS, Bronius, iš Laukuvos

TRINKA, Vincentas ir Karo- ParaP- Šilalės vi., Tauragės ap. 
liną, gyv. So. Boston, Mass. Į DILYTE - Gudauskienė, Ago- 

UNIKAUSKIENS - Petrai- te’ iš Laukuvos parap., Šilalės 
tytė, Nastazija, iš Plokščių v^-> Tauragės a p. 
km., šidlavos vi., Raseinių ap.!

URBANAVIČIUS,
nuo Alytaus.

VAIČYTE - Merkienė.
VAIŠNORAITE

wicz, Kazimiera,
Šiaulių ap., gyv. Detroit, Mich. Rr^in^°3 aP-

VAIŠVILAITE, Iza, jos mo
tina turėjo vaistinę 
store) Chicagoje.

VANAGAITE, Bronė, iš Ma- 
žeikių ap., Ylakių m.

VASILIAUSKAS,
tas, iš Gautkalnio km., 
apskr.

VAVRYNSKIENE - Kalesin
skaitė, Veronika, iš Suvalkų a. _

VENCIUS, Juozas ir Pijušas.
VENCKUS, Konstantinas, iš 

Ylakių vi., Gailaičių km. '
VILEIKIO, Vaclovo ir Vilei- 

kytės, Stefos, giminės prašomi 
atsiliepti.

VILKAS, Domininkas, iš Pa
kuonio vi., s. Antano.

VIST AR AITE - Amašienė, j
Marija, iš Šilalės vi., Tauragės J 
apskr. ||

’• ZATORSKIENE (ar Zabors- 
Jonaš kienė) - Mirončikaitė, Stasė, 

įjos sesuo Viktorija, gyvenusios 
j Grinkiškio vi., Kėdainių ap. į 

ŽEMGULYS, Juozas, s. Ma-- Bartosie-
iš Žagarės, to> P™?3 Amerikoje, gyvenęs

1 ZIEKIS, ir jo žmona Peteri- 
(drug k®. i

| ŽIUPSNYTE - Levgaudienė,
i

Į Ieškomieji arba apie juos ži- 
Benedik- nant*ej* maloniai prašomi atsi- 

Telšių KePti I
Consulate General of Lithuania

1 41 West 82nd Street
New York 24, N. Y. i

Juozas fatata
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIITS

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lezington 8595 

Llmoolnal <MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

Brockton, Mass.

WoodwMf$ Mo Spring 
Stop

SPYRUOKLES DtL BET KOKIO 
AUTO-KARO, TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
TELŠ. 3409 8032 BROCKTON, MASS.

Lawrence & Methuen, 
Mass.

Chandler's Fk>wer Sbop
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St

LAWRENCE, MASS.

F. I Robidiaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas 

1 Lowell St, Methuen, Mass.

Lowell, Mass.

, luc.
United Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St, 

LOWELL, MASS.

Bancroft Package Store, I
Ine.,

Importuoti ir Naminiai 

Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South St, Athol, Mass.

Tel. 770

Manchester, N. H.

C. A Itftt Ca, hc.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wihon Sts.

Manchester, N. H. TeL 1880
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VIETINĖS ŽINIOS
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• į atsargą naudojasi GI. tei-
I i— i:
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2INUTFS
Parvestas Kareivis. Pirma

dienį tapo Bostonan parvestas 
kūnas kareivio Juozo Petro Jo
no šlažo, iš Olandijos. Jis jau
nutis savanoriai prisirašė prie 
U.S.A., gruodžio 10 d., 1943,
gyvendamas, 682 E. 8th St., 
So. Bostone. Gruodžio 21, 1944, 
tapo su kitais Amerikos karei
viais vokiečių suimtas. Jaunu
tis nelaisvis iš alkio, šalčio ir 
ligos mirė, Vokietijoje, bal. 8 
d., 1945: Buvo palaidotas Olan
dijoje.

Jo tėvelis Juozas, motinėlė 
Paulina ir sesuo Amelija jį 
parsitraukė ir iškilmingai pa
laidos iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, lapkr. 3 d., 9 v. r., 
Naujos Kalvarijos kapuose Pa- 
simelskime už laisvės gynėją ir 
jo tėvelių ir sesers gerovei.

Spalių 31 d., tapo pakrikšty
ta Kristina Jurgio ir Marijonos 
(Tuleikytės) Sinkevičių, gyv. 
252 Gold St.

Morkus Vilimas 
mo - Bronislavos 
tės) Mazzeo, gyv. 
Broadvay.

A 8 • 4 I

sūdria ir įvairiose Amerikos li
goninėse ruošiasi į širdies ligų 
specialistus.

Dr. Tenteris yra gimęs ir au
gęs Paulsboro, N. J. ir simpa
tingas, nuoširdus lietuvis. 
Šiuom tarpu gyvena vienoje 
privačioj šeimoj So. Bostone.

Rap.

Pranas Razvadauslcas, 
metinio “Darbininko” koncerto 
Rengimo Komisijos vice-pirmi- 
ninkas, Koncerto Garbės Rė
mėjas, buvęs LDS Centro Val
dyboje ir Lietuvos Vyčių Cen
tro pirmininkas. Jis turi stam
bų biznį, International Cafe, 
315 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Ateinantį šeštadienį su 
savo būriu draugų dalyvaus į 
“Darbininko” koncerte ir šo
kiuose.

Išgirsime šaunų 
Akordionistą

šv. Pranciškaus parapijos 
choras, iš Lawrence, Mass. su 
savim atsiveža šaunų akordio- 
nistą, Wilfred Manseau. Jį mes 
išgirsime grojant “Darbininko” 
metiniame Koncerte - Musical 
Show, kuris įvyks šį šeštadie
nį, lapkričio 6 d., 7 vai. vaka
re Municipal Buildinge, South 
Bostone.

Kas-gi nemėgsta geros akor- 
diono muzikos pasiklausyti? 
Jos išgirsime iš po miklių p. 
Manseau pirštų, “Darbininko”, 
koncerte. Rap.

' tuvių. Toje nelaimėje’tapo su
žeista Veronika Alasevičtefič, 
gyv. Iffley Rd., Jamaica Plain 
ir Vilimas Preskinis, gyv. East 
6th St., S. Bostone.

Į Nesužeistais liko Vytautas 
Alasevičius, jo sesutė Barbora 
ir Vilemas Preskinis, Jr. Važia
vusieji trečiuoju automobilium 
taipgi išliko nesužeisti.

Sužeistiesiems pirmoji pa
galba suteikta Bostono miesto 
ligoninėje.

t t
SUSIRIŠO MOTERYS

TES RYŠIU

A. J. Namaksy, 
“Darbininko” metinio koncerto 
Garbės Narys, stambus real- 
steitininkas, turįs ofisą 409 W. 
Broadway, So. Bostone su visa 
šeima ir draugais dalyvaus 
Minstreal Show ir šokiuose. i

——■!

(lapkričio 6, Municipal Buildin- 
Po 9 vai.

šokiai, gro-į 
orkestrai iš 
Šokiai tęsis

Laike šokių 
Galėsime vieni

sūnus Vili-
(Šidlauskai-
918 East

į kas, valcus ir kitokius šokius.
— | “Darbininko” metiniame paren-

Ds»K popieros. Sekmadienį,, gįm6( įj šeštadienį, lapkričio 6
,d., Municipal Buildinge.
| Atvažiuoja šauni Jono Dirve
lio orkestrą iš Worcesterio ir 
ji kad rėž tai rėž visokias lai
kas ,valcus ir kitokius šokius. 

' O sulig muzikos reikės ir šakti.
i Todėl pirmiausiai, apsirūpinki
te gerais ir tvirtais batais., 

šokių Ekspertas.

šv. Petro parapijoje buvo ren-ij 
karnos vartotos popieros. Po
nas Vladas Marcinkus paskoli
no sunkvežimį. Jo sūnus Al
bertas ir Robert Foley surinko 
ir nuvežė 8 vežimus į stotį. 
Kreditas parapijai ir ponams 
Marcinkams.

į

ge, So. Bostone), 
prasidės linksmūs 
jant Jono Dirvelio 
Worcester, Mass. 
iki vidurnakčio, 
veiks bufetas,
kitus pasivaišinti.

Tai bus pirmas toks parengi
mas Bostone, lietuvių tarpe/ 
kur tame pačiame vakare gale-, 
tume išgirsti koncerto, pasige
rėti Musical Show. pasišokti ir 
pasivaišinti. į

Neveltui visi ruošiasi j jį at- j 
silankyti. 
smagiau, todėl kviečiame 
šį šeštadienį į šį garsųjį 
bininko” parengimą.

Antanas P. Balchunas ir 
Rūta Ykasala

r

Sstasys Mockus, 
ilgametis “Darbininko” skaity
tojas ir rėmėjas, “Darbininko” 
metinio parengimo komisijos 
narys ir Garbės Rėmėjas uo
liai organizuoja Dorchesterie- 
čius dalyvauti metiniame “Dar
bininko” parengime.

GUDAUSKAS,. Juozas, n|o 
Mauručių, ^Garliavos- paraj., 
gyvenęs Seredžiuje, ir jo tė&s 
bei seserys.

GUDELIS, Kazys, iš Šven
čionėlių, Švenčionių ap., prašo 
atsiliepti gimines ir artimuo
sius.

HERINGIS, Liudvikas, iš 
Navininkų km., Vilkaviškio ap., 
ir sesuo Lemanienė, Emilija.* 

! IZOKAITIS, Antanas ir Pia
nas, iš Degėsių km., Kidulių y., 
šakių ap.

Ieškomieji ar apie juos žino
tieji maloniai prašomi atsiliepę

Consulate General of UthnaaB 
41 West 82nd Street X
New York 24, N. Y. X

(VAROS ? i;

PAIEŠKOJIMAI

Pasitaisykite Batus
Duodame rimtą patarimą 

visiems pasitaisyti savo batus. 
Pasitaisykite. t^ip; Aftd. galėtu-

DAKTARAI

Pavasarį Pradės Statyti 
Garažą Po Bostono 

Miesto Sodu

Aleksandras Ivaška,
Darbininko” metinio parengi

mo propagandos komisijos pir
mininkas ir uolus “Darbininko” 
bendradarbis šiomis dienomis 
sunegalėjo, bet iki šeštadienio 
tikisi pasveikti ir dalyvauti 
mūsų koncerte.

44

Prieš keletą savaičių Šv. Ro
ko parapijos bažnyčioje priėmė 

! moterystės sakramentą Anta- 
inas P. Balchunas su Rūta Yka- 

Juo daugiau tuo Abu bostoniečiai ir
----- ----------- —t----- į jaunimo 

į rateliuose. Mrs. Balchunas - Y- 
kasala yra buvusi Lietuvos Vy- 

i čių 1-mos kuopos pirmininkė. 
:Mrs. Rutha Balchunas yra bai- 
'gusi Brockton High School ir 

r, .. .. . • i „ĮBoston secretarial school. Ji y-Pereitą savaitę “Darbininke į , _ T
i i - - <7.1 -r- . 4. i -■ ra aktyvi nare Jaunųjų Moterųlankėsi Elena Xalentukevicie-' ,

- •« e*- *4. • ;Sodalicipje ir Lietuvos Vyciuo-ne iš Stoughton, Mass. Atsi-: J J J
lankymo proga ji “Darbininko” ise’
, J r ° Mr. A. P. Balchunas yra bai-koncerto pąrš^gimui atveze J

,$24.00 už tas knygutes.
labai dėkoti e

• <

Lankėsi

Ateinantį pavasarį bus pra
dėtas statyti didžiulis požemi- 

| nis garažas po Bostono mies- 
į to sodu (Boston Common). Jo 
i statyba užtikrinta po to kaip 
Jung. Valst. Aukščiausias 
Teismas nesutiko svarstyti 
priešingų tam projektui piliečių 
skundo.

Garaže galės tilpti 3500 au
tomobilių. Jo statyba atsieis 
tarp $8-$10,000,000.

Ruošiasi Širdies Ligų 
Specialybei

Lietuviškai ir Angliškai

AJ.NAMAKSY
KCAL ESTATE A 

IN8URANC* 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

OfUce Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Ronbury, Me— 
Tel. Parkwiy 1233-W

Šiuom tarpu Bostone, Pratt 
Diagnostical Hospital prakti
kuoja ir studijuoja širdies ligų 
gydymą jaunas lietuvis gydy
tojas Dr. Ignacas Tenteris, iš 
Paulsboro, N. J. Jis yra baigęs 
Jefferson Medical College, Phi- 
ladelphijoj ir 4 metus ištarna
vo Amerikos Armijoj, Majoro 
laipsniu. Apie 11 mėnesių išbu
vo karo fronte. Vokietijoj su
tiko ir lietuvių pabėgėlių. Išė-

“Darbininko” metinio Kon
certo - Musical Show progra
ma bus išpildyta 50-50 — pu
siau lietuviškai, pusiau angliš
kai. Tai linksma naujiena mū
sų jaunimui.

Ji bus nepaprastai įdomi, 
marga. Ją išpildys pagarsėjęs 
Šv. Pranciškaus Parapijos cho
ras iš Lawrence, Mass., vado
vaujamas jauno muziko Algio 
Šimkaus.

Bus choro dainų, vyrų, mer
ginų grupių, solo, duetų rimtų 
ir linksmų dainų.

Toji dainų — muzikališko 
spektaklio programa prasidės 
7 vai. vakare ir tęsis iki 9 vai.

i

Peoples ke I Coai Co.
Gardner, Mass.

ftactan davime Ranlr Pušimi Danu

Ku norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitu 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. UKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Avė., u
Hollywood 38, Calif.

j ALEKSIEJŪNAS, Adomas, 
įgyvenęs apie Žiežmarius, išvy- 
i kęs iš Kauno, sūnus Jono. 
Į AUGEL, Joseph.

BALSIUTC - Puskunigienė, 
į Česlovą, iš Paežerėlių vi., Šakių 
!ap., ir vyras Puskunigis, Sta
sys.

BARAUSKAITE - Ligmalie- 
nė (Ligmalas), Juzefą, iš Kre
kenavos vi., gyv. Amsterdam, 
N. Y.

BARAUSKIENE - Čyplytė, 
Marcelė, ir brolis Čyplys, My
kolas. iš Ramygalos vi. 
vėžio ap.

BARČAITIS, Jonas, iš 
ap., s. Jono ir Marijonos 
džiukės.

BEGANSKAS, du broliai, iš 
Lekavičių km., Kietaviškio v., 
Trakų ap.

BERKMANAITfi - Kiverienė, 
Magdalena, iš Tarpučių km., ir 
vyras Kiveris, Antanai, iš Uo- 
supio km., Marijampolės ap.

BERKMANAS, Leiba, iš 
Tarpučių km., Marijampolės a.

BILCKUS, Jonas, daktaras, 
iš Pariebių km., Sintautų vi., 
Šakių ap.

BOGUŽAITE - Serepinienė, 
Zofija, iš Alsėdžių vi., Telšių 
apskr.

BUDREVIČICTS, Anelė, iš 
Galinių km., 
apskr.

BUSHEN,
BUTKUS, 

niškės - Duobų km., Paežerėlių 
vi.. Šakių ap.

CELIEIUS, Jurgis, 
prienės km., Jezno - 
vai., Alytaus ap.

ČYPLYS, Mykolas 
Barauskienė, Marcelė, 
mygalos vi., Paievėžio ap.

DAUNAITE - Samoškienė, 
Ona. iš Papilės vi., Šiaulių ap., 
vyras Samoška, Vladas, 
nūs Vytautas.

DEGUTIS, Pranas ,iš 
laičių km., Kruonio vi., 
apskr.

DRUMSTAS, Zidaras, iš 
Mackūnų km., Rumšiškių vi., 
Kauno ap.

DUBAUSKAS, iš Panevėžio 
apylinkės.

GEČAITE, Izabelė, kurį laiką 
gyveno Lietuvoje, prieš tai mo
kėsi Šv. Kazimiero Akademijo
je, Chicagoje, gimusi Ameri
koje.

GEDVILAS, Stasys, iš 
ttn E 7th st. so Roston. | menų km., Narimdaičių

Telšių ap.
GĖRIKAS, Albertas 

mensas, iš Pleikių km., 
pių vi., Šiaulių ap.

GIRKANTAS, Ignas, 
tavo vi.. Telšių ap.

GRAUSLYTfi - Nastopkie-I 
nė. Adelė, duktė Antano ir Zo
fijos G rauslių, prašo gimines 
atsiliepti.

GRONSKIS, Jonas ir jo sese-j 
rys Anelė ir Ona, iš Januško- 
nių km.. Baisogalos vi.

GRYBAUSKAS, Aleksan
dras.

ir Jus Pasižym®ję veikėjai
“Dar-::—— 7-------
Rap.
r'> •

>•» Pane-

Šakių 
Daili-

GBABOBUU

gęs Brockton High School ir J 
buvęs pagarsėjęs footbalinin- 

i kas. Jis savanoriai istojo i ma- vimą. j j f
Taipgi lankėsi ilgametis ‘Dar-i 

>ininko’ skaitytojas ir rėmėjas 
Charles Airošiifs iš Rosiindale, 
Mass. Atsilankymo proga p. 
Airošius “Darbininko” paren
gimui aukojo $6.00. Dėkojame 
už paramą.

Lankėsi Jurgis Versiackas iš 
Norvood, Mass., kuris grąžino 
knygučių galiukus ir auką už 
parduotus bilietus.

vičienei už na

Alasevičienė Ir Preskinis 
Sužeisti Trijų Automobi

lių Susidūrime

Irinus ir išbuvo du metu užjū- 
i ryje karo tarnyboje. Jis Wa- 
■shingtono Universitete studija- 
|vo Tolimų Rytų užsienio reika- 
įlus.
I P-nai Ykasalai ir pp. Balchu- 
nai. jaunųjų tėveliai yra ilga
mečiai LDS 2-ros kuopos nariai 
ir uolūs “Darbininko” skaityto
jai ir rėmėjai. P-nas Juozas 

(Ykasala turi savo biznį — 
;Blinker Cafe, Ames ir Montel- 
llo St. Taipgi jis yra “Darbinin- 
įko” metinio parengimo Garbės 
i Rėmėjas. Lakime jaunai porai 
Dievo palaimos ir laimingo su- 

■ gyvenimo. Rap.

Lazdijų vi., Seinų

iš Marijampolės. 
Antanas, iš Nik-

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LaMotuvIą Direktorius Ir 

Balumuetoju

Šeštadienį, spalių 30 d., prie 
Harrison Avė. ir East Brook- 
line St., Bostone, susidūrė trys katalikišką spaudą— laik- 
automobiliai. Du iš jų buvo lie-.raštį “Darbininką’

Skaitykite ir platinkite

Draugijų Valdybų Adresai
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/■ Pristatome Alų ir Toniką

lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite

BOR1S BEVERAGE CO. ,
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E SL, Tek ŠOU 314L So. Boston, Mass.
East Boston, Mass

N. 6. Gumsey Co.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį tonikq 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

Kcd^M^Mn^nos.

Myopia Club Beverage Co.
Graflea Avė- blingten, Mass.

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

Keene, New Hampshire

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVft.

PlrminlnkS — Eva Markeienš,
62S E. 8th 8L, So. Boeton, Mase. 

TeL So. Boston 1298.
Vice-Plrmininkė — G. GailitaienC,

8 Wlnfleld St., So. Boston, Msm. 
Prot RašL — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Ronbury, Maaa.

TsL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdart — Ona Krasauskas, 

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos OL — Elzbieta Aukštikalnyte, 

110 H St, So. Boeton, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko ku 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

SV. JONO EV. BU. PA4ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkla 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass

Prot RaSt — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Jin. Rait — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sizth St, So. Boston, Mass

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Masa

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietą. Parapijos saMj.

\'x$_ x'x S.>. x x s <xS-S-S.SVS.S-S-S-S.N.S.S.S-S.S.xx

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
•z1
Izl

Vincos Bolukonis, Savininkas.

2SI Vest Braadway,

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

giai patarnauja.

MKSSSKX3os9a0KS»a0aas»»

Vaivi- 
Trakų

Vir- 
vl..

Kleir
Kruo-

is Rie-

Patarnavimu Dieną ir Nakų ■* 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tsl. Brockton 8-1580

m’
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Prelato Dr. K. Urbonavičiaus 
kalba bendradarbiavimas.

gujo besiformuojančiam 
kūnui Dievas įkvepia ne
mirtingą siela. Dėlto gim
dymas, nors būdamas gi
ra viso žmogaus dvasi
nio darbo atrama, yra į- 
gyjamas. o ne sukuria- 

vaiko žemiškąją gvj”35' Parimo procese
■ i.'žmogus yra daugiau im

liai gamtinio pobūdžio da
lykas. taip pat giliai yra 
ir religinis dalykas. Ne 
savo sugebėjimu žmogus • 
sau sukuria sūnų, bet jis 
priima jį iš Dievo tokį, 
koki jam Die as d»oda. 
Žmogus čia r>° ka gali ap- 
spresii. Nei Ivtier. ^ei su- 
gebėiimų, nei išvaizdos 
nei tautybės savo vaikui 
tėvai negali nustatyti. 
Tiesa, jie nėra visai pasy
vūs. Jie gali neduoti savo 
sutikimo ir gimdymas ne
įvyks. !

Gimdymas dėl to vis- * 
tiek, ar tikinčių ar reti- gamtinėje tikrovėje susi- srityse, 
kinčių tėvu, vra faktiškas 
iu bendradarbiavimas su 
Dievu; su tuo, sakykime 
ių pačių žodžiais, Didžiuo
ju Nežinomuoju, kuris ap
sprendžia daugelį jų šei
mos dalykų. Gimdyme na
tūraliai nėra vietos tam 
išdidžiajam atsisakymui 
bendradarbiauti su Dievu, 
kuris kartais pasireiškia 
kūryboje. Gimdymas, ne
skaitant religijos, yra ta 
vieta, kur Dievo ir.žmo- 
gaus bendradarbiavimas

pasakyta sekmadieni. * palių 31 d. š. m. 9 vai. rytą 
Lietuviu Katalikų Radio Valandos programoje 

iš \VVOM stoties, Brookline.

GERBIALIIEJI:—

iš-

as-

Tęsinys
Ko veri as yra asmuo sa

vyje. mums gali pasakyti 
tik t'vas. kai jis kalba a- 
pie savo sūnų. Jeigu mes 
paklaustume mūsų pažįs
tamo kūrėjo, ar jis neati- 

I apkričio 2 d. bus svarbūs rinkimai. Rinksime duotu savo kūriniu, kad 
Prezidentą. Kurį kandidatą, rinkti, paliekama kiek- savo ’ ____
vieno piliečio nuožiūrai. Tuo atžvilgiu Katalikų Baž- vybę apsaugotu, tai gali- 
nyčia į politiką nesikiša ir patarimų neduoda. Tačiau me būti tikri, kad jis nie- 
rinkimų proga yra pasiūlomi nubalsuoti kai kurie ko tam reikalui nepagai- 
klausimai. paliečianti visuomeninį gyvenimą. Ir čia lėtų. Šiandien mes verti- 
Bažnvčia į balsavimą nesikiša, jei tie klausimai ne- name Homero ir Heziodo 
kliudo religijos ir dorovės. Bet kur yra paliečiama ti-..........
kėjimas ir moralybė. Katalikų Bažnyčia negali tylė
ti. Ji jaučiasi įpareigota perspėti balsuotojus apie 
gręsiantį pavojų, ypač kur tas pavojus mėginama už
glostyti bei uždengti švelniais nekaltais žodžiais.

Kaip tik šių balsavimų metu toks klastingas su
manymas norima pravesti. Čia kalbama apie gimdy
mo kontrolę, pažymėtą “No. 4 klausimu”. Jis jau bu
vo pavestas balsavimui 1942 m. Tuomet jis buvo at
mestas. Dabar vėl grįžta atgal, ir balsuojantiems pi
liečiams vėl reikia tą klausimą gerai suprasti ir nei
giamu balsavimu pasmerkti.

Gimdymo kontrolės sumanytojai ir jos šalinin
kai, bijodami, kad antru kartu gali pralaimėti, deda 
daug pastangų savo sumanymui išpūsti; savo spaus- 
diniais užplukdė įtakingų vadų kanceliarijas ir laik
raščių redakcijas, mėgindami įtikinti, kad gimdymo 
kontrolė suteiks moterims daug sveikatos ir laimės 
ir apdraus šeimas nuo nesantaikos, barnių ir divorsų. 
Jie viską žada, tik pamiršta pasakyti, kaip gimdymo 
kontrolę suderinti su žmonių sąžine ir su Dievo įsa
kymais. To svarbiausio dalyko jie nepaaiškina, nes 
paaiškinti negali, o tai dėlto ,kad gimdymo kontrolė 
griežtai priešinasi Dievo valiai ir tiesioginiai ardo 
šeimos nepalieėiamybę.

Dievas įsakė mūsų pirmiesiems tėvams: aukite, 
daugykitės ir pripildykite žemę. Čia aiškiai nurodo
ma moterystės tikslas, kuriam tiesioginiai priešinasi 
bet kokios pastangos, siekiančios apriboti šeimos na
rių skaičių. Kristus padarė moterystę vienu iš septy
nių Sakramentų. Tuo būdu,kas naudoja moterystę ne 
šeimos padauginimui, bet savo užgaidų patenkinimui, 
tas ir paleistuvauja ir biauriai suteršia moterystės 
Sakramentą. Tai jau dviguba sunki nuodėmė. Savai
me kyla klausimas: kaip normalaus doro žmogaus 
sąžinė gali susiderinti su gimdymo kontrole?

Kai dėl sveikatos, šeimos apsaugojimo ir apsi
draudimo nuo divorsų. tai tie dalykai kaip tiktai 
priešingi gimdymo kontrolei. Juk apsisaugojimas nuo 
nėštumo priešinasi gamtos Įstatymams. O kas nežino, 
kad kiekvienas nusikaitimas prieš gamtą kenkia svei
katai? Gamta nėra abejinga: pirmiau ar paskiau ji 
atkeršyja visiems jos nuostatų laužytojams. Senatvė
je jie renka ką neapdairiai pasėjo jaunystėje — jei 
gamtos paneigė jai, iš viso, senatvės susilaukia.

Gimdymo kontrolė nėkiek neapsaugoja šeimos 
nuo divorsų. Kaip tik priešingai: daugiausia divorsų 
būna tarp bevaikių arba vienturtininkų. Juo daugiau

■ kūrinius labiau negu jų 
į vaikus. Tai tiesa. Bet ky
la kl"’^mas. kain būtu ’ 
tuos i’ūri ’ius ir savo vai
kus i”erf’ne šie abu poe
tai. Greičiausiai, reika’ui 
esant, ir jie būtų savo kū
rinius paaukoję, kad 
gelbėtu savo vaikus.

Taigi nelygstamo 
mens ve*’tin<nu’»io pagrin
dimo reikia ieškoti ne pas 
kurianti žmogų, bet pas 
gimdantį. Motina, augi
nanti savo vaikus ir už 
juos besiaukojanti yra 
tas objektyvusis liudyto
jas, kai reikia paliudyti 
žmogaus asmens vertin
gumą savyje, visai nepri
klausomai nuo jo kūrinių.

Dėlto yra visiškai su
prantama, kad paneigi
mas šeimos momento vi
suomeniniame gyvenime 
eina kartu su vis didėjan
čių žmogaus nuasmenėji- 
mu ir sumasėjimu. Žmo
gus, iš niekur nesitikėda
mas išvidinio, gilaus, ir 
neapgaulingo savęs įver
tinimo, visur jaučiasi sve
timas tarp svetimų. Vi
suomenė turėtų būti ne 
šeimos išlydis, bet jos 
santykių pratęsimas vi
suose žmonių santykiuo
se.
4. IMLUSIS GYVENIMO 

STILIUS
Gimdymo problema, ku

ri šiandien yra iškilusi 
Vakarų kultūros pasauly
je, nėra vien dorinė ar 
mediciniškoji problema, 
kaip daug kas mano. Už-į 
tektų motinai tos pačios į

šeimoje vaikų, juo sunkiau tėvams skirtis: tėvas turi sveikatos pagimdyti, ku- 
būt labai turtingas, kad persiskyręs su žmona galėtų r^s J** užtenka ^pernešti: 
ją ir vaikus išlaikyti. Tad juo gausesnė, šeima, juo ab°rto operaci" 
mažesnis noras tėvams skirtis. Net Rusijoj gyvento- Į užtektų tevar* 
jai tą supranta: ten divorsų skaičius mažėja, nes, su-,au^nt* vaikus, 
silaukus vaikų, persiskyrimas brangiai kainuoja. Tad 
aišku, kad ne gimdymo kontrolė, bet gausi šeima ge
riausiai nuo divorsų apdraudžia.

Tad viską kiek rimčiau apsvarsčius, tenka pada
ryti išvadą, kad gimdymo kontrolė neturi nė vieno 
pliuso, tik visus minusis. Ar gi už tokį mizerną suma
nymą ga’ima palankiai balsuoti?

Molislininkas Clyde T. Holliday, Johns Hop- 
kins Universiteto fizikos tyrinėjimo laboratori
joj peržiūri foto aparatus, kuriais buvo fo- 
t9grafuojama su pagelba V-2 raketos stratosfera. 
Kairėje fotografijos aparatas su V-2 raketa buvo 
pasiekusi 60 mi’ių virš žemės. Dešinėje aparatas 
su Aerobee raketa buvo pasiekusi 70 milių. Apa
ratai grįžo nesugadinti ir filmos geros.

iciią. Taip pat 
ms kantrybės 

, jeigu jie 
tikrai būtų įsitikinę, kadi 
tai yra verta daryti, kaip j 
jiems užtenka šiandien 
kantrybės sunkiose sąly
gose aukštus mokslus iš
eiti, ar kitų tikslų atsiek
ti. Taip pat ir socialinė 
santvarka, kuri ištikrųjų 
permažai atsižvelgia šei
mų, auginančių vaikus 
reikalų, nėra ta didžioji 
kliūtis gimdymui. (Bent 
kas liečia šeimos gausu
mą, tai šio gyvenimo žino
vai teigia, kad gausią šei
mą užauginti visiškai nė
ra proporcingai .sunkiau, 
negu vieną ar du vaikus. 
Vaikų auklėjimas gausio
je šeimoje palengvėja tar
pusaviu jų bendravimu).

Pagrindinė šeimos pro
blema yra filosofinė ir re
liginė problema. Kol žmo- 

įgus yra vertinamas tik 
idėl daikto, o ne dėl žmo
gaus paties išvidinio ver
tingumo, tol gymdymas 
yra mažiau vertinamas 
negu kūryba.

Ką nors sukūręs, žmo
gus gali pasakyti: tai aš 
padariau! Gimdydamas 
žmogus nėra toks “visa
galis”. Gimdydamas žmo-( 
gus ne tiek veikia, kiek 
veiksmingai priima kito 
veikimą. . Gimdyme reiš
kiasi žmogaus ir Dievo

DARBININKAS

Laike rinkiminės kampanijos maršruto Prez. 
Trumanas vykdamas pro Scranton, Pa., pagerbė 
mainierių unijos įsteigėją, John Mitchell, kuris 
jau miręs, uždedamas ant jo kapo gėlių vainiką.

Kad ir kaimų iš
derina į vieną akordą, tuštėjimo problema, kuri 
Gimdymas savo prigimti- kyla šiandien daugelyje 
mi yra religinis dalykas, kraštų, yra padarinys to 

paties imliojo žmogaus 
Moderniojo žmogaus vei- veikimo sum a ž ė j i m o. 

kimas yra nuėjęs vienaša- Šiandien yra tapę nebeį- 
liška linkme. Modernusis domu žmogui laukti, kol 
žmogus domisi tuo savo užaugs jo javai ar gyvu- 
veikimo momentu, kurį liai. Jis nori ne “laukti”, 
jis pats pagamina ir su- bet veikti. Kultūringo gy- 
kuria; jis visiškai aplei- 6
džia tą momentą, kurį jis 
gauna iš Dievo. Ši kryptis ra sau uzurpavęs tik ga- 
reiškiasi visose 
naus žmogaus

venimo vardą šiandien y-

moder- mybiškasis ir produkty- 
veikinM? vusis gyvenimo stilius.

Žmo-
tik nuva- 
duoda žo- 
ruošia že- 
perkeičia, 
kūrybinio

III — ■! U* J - — J L 1 TJI I

Ūkininko gyvenimas y- 
ra visai kitokio pobūdžio. 
Nors jis irgi gamina, bet 
jis gamina ne pats kurda
mas,* bet iš kito gauda
mas. Ūkininkas 
lo derlių, kurį 
mė. Tiesa ir jis 
mę, ją kartais 
parodo didelio 
sugebėjimo, tačiau jo ak
tyvumas yra visada pa- 
gelbinio pobūdžio. Jis tik 
pagelbsti žemei geresnius 
vaisius nešti. Pats augi
mas yra ne iš jo. Ūkinin
ko gyvenimas yra perdėm 
imlusis gyvenimas ir im
lusis darbas.

Kita sritis, kurioje labai 
didelį vaidmenį vaidina 
žmogaus sugebėjimas pri
imti yra žmogaus pažini
mo sritis. Žmogus, paste
bėjęs savo kūrybingumą 
moksluose ir menuose, pa
manė, kad js savo kūry
bai nėra reikalingas jo
kios atramos iš šalies. Jis 
pamanė, kad jis yra vis
kas. Taip Kantas priėjo 
nuomonės, kad žmogus 
kuria viską: net sąvoką ir 
pačią būtį. Ir būtis, pa
sak jo yra žmogaus dva
sios padaras, beveik ne
turįs ryšio su tuo, kas y- 
ra šalia žmogaus.

Kun. V. Bagdanavičius.
(Iš “N. G.”) 

(Bus daugiau)

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 
nes Dievas žmoguje yra 
apsireiškęs, kaip Kūrėjas 

Dr. A. Maceina.

3. SUMAŽINS JUMS KURO BILAS

Jut sunaudosite mažiau ku 
ra, Mito, kad nebus perkai
tinimo ir žilumos bus duot; 
tik tiek, kiek rei- 
kalinga.

Kaip Lygiai Stepas PADEDA

Atvejais Vartoti Anglius ir Coke!
2. TAUPYS ŽINGSNIUS1. APSAUGO SVEIKATĄ IR PARANKUMĄ

Jūs gaunate lygia, sveika ši
lumą per visą dieną, dėlto, 
kad ai duodu tinkamą jums 
temperatūrą... automatiškai.

Sutaupysi tūkstančius žing
sniu vaikščiojimą laiptais, 
Mito, kad ai prižiūrėsiu 
traukimą ir Juškas.

NEW ENGLAND COKE 
AUTOMATIŠKAS

ŠILUMOS REGULIATORIUS
Teikia Galimybės Lengviau ir 
Pigiau Naudėti Anglius ir Coke

Dabar... yra lengva gauti didesnį patogumą pigesne 
kaina naudojant pagerintą New Engšand Coke Auto
matišką žilumos Reguliatorių. Jis garantuotas pen
kiems metams ir už save tuojau apsimokšs. Jis yra
šešių spalvų, kad pritaikius 
Jūsų namų išdažytai spal
vai. Už dyką galite paban
dyti... Nėra obligacijų.

HUbbard 2-4670
ARBA JŪSŲ AUTORIZUOTA 

NEW ENGLAND COKE DYLERĮ 
NEW ENGLAND COKE ORO PRANEŠIMAI

WC0P—7:40 A M. Ir 0:10 P.M.—“THE OLD SALT’ — Pirmad. 
iki ftcšt

WEET—11:10 P.M.-E. B. RIDEOUT-Antr. Ketv. ir šeštad.

Saukite NEW ENGLAND COKE


