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klausimas ar 
gali kartu būti ir so-

nenaujiena išgirsti 
ar katalikas gali būti

kas tik ne ko- 
stokojantis ir

dalykuose pir-

Komunizmas ir Katalikystė 
“Kryžiaus Karas Europoj” 
Nauja Tautu Sąjunga

Buvo laikai, kada būdavo gy
vai svarstomas 
katalikas 
cialistas.

Dabar 
svarstant
kartu ir bolševikas? Arba at
virkščiai, ar bolševikas gali bū
ti kartu ir katalikas?

Yra subolševikėjusiu protes
tantų pryčerių, Maskvos patai
kūnų, įrodinėjančių, kad krikš
čionis gali būti kartu ir komu
nistas. Girdi, pirmieji krikščio
nys buvę komunistai. Girdi. 
Lenkijoj ir kitose katalikiškose 
šalyse, rusų pagrobtose, esą 
komunistų, neapleidžiančių mi
šių šventadieniais.

Kaip iš tikrųjų tas klausi
mas išrišamas?

Apaštalų Darbuose užrekor- 
duota, kad pirmiesiems krikš
čionims visa buvo bendra ir 
kad jų tarpe nebuvo nei vieno 
stokojančio. Ar šis pirmųjų- 
krikščionių komunizmas žemiš
kuose reikaluose panašus į Ru
sijos komunizmą? Jokio pana
šumo. Rusijoj žemę ir jos tur
tus pasigrobė komunistiniai 
gengsteriai ir valdo savo nau
dai. Todėl ten, 
munistas, yra 
smaugiamas.

Pasaulėžiūros
mieji krikščionys tikėjo į Kris
tų, o dabartiniai komunistai 
Kristų greičiau ir baisiau kan
kintų, negu anų metų žydai.

Todėl, jei teisinga sakyti, 
kad bolševikas gali būti kartu 
ir katalikas arba krikščionis, 
tai lygiai teisinga sakyti, kad 
katalikas sykiu gali būti ir be
dievis, kad katalikas gali būti 
kartu ir protestantas, kad 
krikščionis gali būti kartu ir 
mahometonas, kad žmogus ga
li būti kartu ligonis ir sveikas 
išmintingas ir kvailas, kad 
daiktas kartu gali būti saldus 
ir kartus, didelis ir mažas, pla
nas ir storas, aukštas ir žemas, 
juodas ir baltas ir tt. ir tt.
* •

Neseniai Churchillas, Angli
jos karo laikų premieras, pa
sauliui patiekė karo meto savo 
atsiminimus. Dabar tą padarė 
gen. Eisenhower, Amerikos ka
rinių jėgų vadas Europoj. Jo 
knyga pavadinta “Crusade in 
Europe”. Tai yra Kryžiaus Ka
ras Europoj.

Churchillas savo veikalo pra
džioj įrodinėjo, kaip jo pirmta- 
kūnai, vedusieji reikalus pir
mojo pasaulinio karo ir vėliau 
pridarę tokių klaidų, kurios pa
dariusios antrąjį pasaulinį karą 
neišvengiamu. Reiškia, Chur
chillas žinojo, kaip jo pirmta- 
kūnai turėjo dalykus vesti, kad 
antrojo pasaulinio karo nebūtų, 
bet jis nežinojo, kaip vesti ant
rojo pasaulinio karo dalykus, 
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LDS NAUJOSIOS ANGLUOS 
APSKRITIES SUVAŽIAVIME 

DALYVAVO ĮŽYMŪS SVEČIAI

Rekto- 
Pr. M. 
pirmi- 
Lušys 

neseniai

Sekmadienį, lapkričio 28 
d., Šv. Petro lietuvių par. 
mokyklos kambaryj, So. 
Boston, Mass^, įvyko LDS 
Naujosios Anglijos aDs- 
krities suvažiavimas. Da
lyvavo atstovai iš šių lie
tuvių kolonijų: Brockton, 
Cambridge, Nonvood, Lo- 
well, Lawrence ir vietiniai 
— So. Boston.

Pažymėtina, kad šiame 
suvažiavime dalyvavo įžy
mūs svečiai, būtent, prof. 
dr. kun. Vladislovas Tula- 
ba, lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoj 
rius, lydimas kun. 
Juro, LDS Centro 
ninko, ir p. Stasys 
su savo žmona,
atvykę iš tremties — Vo
kietijos.

Suvažiavimui vadovavo 
apskrities valdyba — pir
mininkas A. Zaveckas, vi- 
cepirm. V. Paulauskas, 
rašt. T. Versiackas ir ižd. 
J. Guzevičius.

Sveikinimo kalbas pasa
kė svečiai 
kun. V. Tulaba ir p. Sta
sys Lūšys, ir kun. Pr. M. 
Juras, kun. J. Bernatonis, 
kun. Pr. A. Virmauskas, 
pp. A. F. Kneižys, V. Pau
lauskas, V. Gurka įr kiti.

Prof. dr. kun. V. Tulaba, 
pasveikinęs suvažiavimą, 
kalbėjo apie Lietuvių Ko
legijos įkūrimą Romoje, 
pažymėdamas, kad tai esą 
amerikiečių lietuvių nuo
pelnas. Kun. Antano Briš- 
kos, Nekalto Prasidėjimo 
Chicagoje lietuvių parapi
jos klebono lėšomis Kole
gijai nupirktas namas, o 
“Jūsų visų aukomis išlai
komi šioj Kolegijoj besi
mokantys kunigai ir klie
rikai”, sakė prof. dr. Tula
ba. Jis pažymėjo, kad vie
nas dosniausių rėmėjų y-

prof. dr.

ra kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro pirmininkas. Baig
damas kalbą, perdavė 
Šventojo Tėvo, Popiežiaus 
Pijaus Xn palaiminimą, 
ir pažvmėjo, kad Ponie- 
žius Pijus XII labai giliai 
užjaučia mūsų tautai ir 
teikia visokiariopą pagal
bą.

p. Stasvs Lūšys, nese
niai atvykęs iš tremties— 
Vokietiios įžvmus ekono
mistas i” veikėjas, sveiki
no suvažiavime ir pasiža
dėjo veik+i LDS — lietu
vių kataliku darbininkų 
organizacijoje.

Suvažiavimas 
džiai padėkojo svečiams 
už sveikinimus, linkėji
mus ir patarimus.

Kun. Jonas Bernatonis, 
LDS Akcijos Komisijos 
pirmininkas, atsišaukė i 
suvažiavimą, kad pagelbė
tų pravesti LDS ir “Dar
bininko” vajų. LDS Cent
ro pirm. kun. Pr. M. Juras 
pasiūlė ir suvažiavimas 
užgyrė kitais metais švęs
ti Šv. Juozapo, organizaci
jos globėjo, šventę kovo 
19 d. visose lietuvių kolo
nijose, o trečią sekmadie
nį po Velykų švęsti orga
nizacijos šventę ruošiant 
konferencijas . dideanissed 
kolonijose. Išrinko komi
siją, kuri paruoš šventei 
programą. Ta pati komisi- į 
ja, kuriai vadovauja kun. ■ 
J. Bernatonis, įpareigota 
ruošti išvažiavimą ir pel- ■ 
ną skirti “Darbininko” 
bendradarbių fondan.

Posėdžiui baigiantis, kle- 1 
bonas kun. P. Virmaus
kas kvietė visus į bažnyti
nę salę, kur šeimininkės— 
pp. Ieva Marksienė ir Ona 
Siaurienė pagamino ska
nių užkandžių ir jais pa
vaišino visus dalyvius.
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Šiomis dienomis Europos Federacijos Plana
vimo delegatai aplankė Jo Šventenybę Popiežių 
Pijų XII, Castel Gandolfo, Italijoj. Jo Šventeny
bė labai užgyrė Federalistų siekius suvienyti Eu
ropą šiais pavojaus laikais. Nuo Popiežiaus iš de
ginės į kairę stovi: Raymond Sylvia, iš Prancū
zijos; Eric von Scenck, iš Šveicarijos ir A. M. So- 
haert, iš Belgijos.

RAUDONIEJI SUDARYS ATSKI 
RĄ BERLYNO VYRIAUSYBĘ 

_________- «-------------------------------------  —

L. P. ŽINIOSBerlynas — Rusijos pa
laikomi ir valdomi komu
nistai, nešit mi laimė
ti Beriyno v bes bei
valdininkų rinkimų, kurie j 
įvyks sekmadienį, nu
sprendė rinkimuose neda
lyvauti ir juos boikotuoti. 
Jie rusų valdomoje Berly
no sekcijoje yra pasiryžę 
sudaryti atskirą to miesto 
dalies vyriausybę iš komu-. 
nistų. Ligšiol ji buvo prieš 
komunistinė.

Tas dar kartą įrodo, kaip durų tremtiniams atvykti 
komunistai skaitosi su'Amerikon palankiai pri- 
darbo žmonių bei liaudies 
valia.

I 
i

LAIVAKROVIAMS ALGOS 
PAKELTOS - STREIKAS 

BAIGTAS

Atmetė Japonų Apeliaciją

Po 
kurs

16 dienų streiko, tų armija. P^nia Chiang - 
suparalyžavo visą Kai-Shek yra baigusi A- 

laivų judėjimą Šiaurės At- menkoje aukštąsias mo- 
lante, laivakroviams tapo kyklas ir jai šios šalies pa- 
pakeltos algos po 13c į va
landą. Tą pakėlimą jie 
balsavimu nutarė priimti 
ir 65 tūkstančiai jų grįžta 
darban.

Dabar tik kila klausi
mas, kodėl tas nebuvo pa
daryta prieš 16 dienų, ir 
tuomi būtų išvengta tiek 
daug nesmagumų ir nuos
tolių.

pročiai ir tvarka gerai ži
noma. Tuom tarpu Kinijos 
nau jasai premieras Sun Fo 
išreiškė pageidavimą, kad 
Amerika paskirtų savo į- 
takingą militarinį patarė
ją prie Kinijos vyriausy
bės.

Dar Vis Daug Čekų Pabėga
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Jung. Tautos Pasmerkė Sovietų
Sąjungininkų Veiksmus

Reikalavo sustabdyti komunizmo 
plėtimą jėga ir terorizmu

Paryžius, Prancūzija. — 
Jungtinių Tautų susirinki
mas formaliai pasmerkė 
Sovietų Rusijos valios vy
kdytojus — Albaniją, Bul
gariją ir Jugoslaviją už 
teikimą pagalbos Graiki
jos raudoniesiems.

Šis pasmerkimas buvo 
j padarytas po aštrių ginčų, 
l kuriuose John Foster Dul- 
les, Jungt. Valstybių dele
gacijos pirmininkas, pa
reikalavo, kad Sovietų 
kraštų blokas sustabdytų 
komunizmo plėtimą jėga 

lir terorizmu.
Balsavimo rezultatai bu

vo šioki: 47 prieš 6. Tik 
Rusijos blokas balsavo 
prieš. Sovietų Rusijos at
stovas Andrei Y. Višinskis 
smarkiai šūkavo ir karš
čiavosi, smerkė Jung. Val
stybes, Britaniją, Prancū
ziją ir Kiniją, kurių atsto
vai paruošė rezoliuciją, pa
smerkiančią Sovietų blo
ką. Tačiau, kaip matome 
iš balsavimo rezultatų, su

Prezidentui Tfuman’ui 
laiYnėjus, jį raštiškai pa- 
'sveikino ir Lietuvos Ats
tovas VVashington’e, P. 
Žadeikis. Valstybės De- 
partment’o sferose patir
ta, kad sveikinimas mielai 
buvęs priimtas.

Rebdorf’o tremtinių pa
dėkos laiškas Prezidentui 
Truman’ui už atidarymą

Chiang-Kal-Shek’o Žmona
Skrenda Amerikon

j i ve
nough!

Munich —Nežiūrint, kad 
Čekoslovakijos vyriausy
bė sutvirtino savo pasie
nio sargybą ir policiją su 
uniformuotomis ir gin
kluotomis moterimis, vis- 
tiek kasdien apie 26 čekai 
pabėgo iš tos šalies į ame
rikiečių zoną Vokietijoje.

Pagal pabėgusiųjų pra
nešimų komunistai deda 
visas pastangas, kad la
ibiau sutvirtinus savo ge-

CIO seimas vėl išrinko 
Philip Murray savo prezi
dentu. Murray jau devin
tą kartą išrenkamas šios 
darbininkų organizacijos 
prezidentu.

Seimas nutarė, kad uni
jų vadovybės reikalautu 
ketvirtą kartą pakelti 
darbininkams algas. Pra
gyvenimas pabrango, tai 
ir algos turi būti padi
dintos.

Pažymėtina, kad seimas 
pasisakė ir prieš komunis
tus, kurie yra įsibriovę į 
unijas. Jie bus šluojami 
lauk iš unijų vadovybių.

Jung. Valstybes — Austrą- 
Ii ja Reikalaus fripažinti

Paryžius, lankr. 30. — 
Australija sutiko prisidėti 
prie Jungt. Valstybių pa
ruošimui rezekcijos, 
ria bus reka’aujama, kad

Višinskiu niekas nesiskai- Jautų susirinkimes
tė, išskyrus pavergtu^ 
bendrininkušTkurie laisvai 
negali pasisakyti.

Veteranai Šluos Lauk 
Komunistus

pripažintų Seoul va’džly 
Pietinėje Kerėjoje.

Suprantama, Rusi ja ir 
jos pavergti kraštai prie
šinsis šiai rezoliucijai, lxt 
pramatoma, kad dauguma 
balsuos už rezoliuciją.

su Amerikon palankiai 
imtas aukštose valdiškose 

! sferose. Apie tai Valsty- 
'bės Departmentas teikėsi 
pranešti Lietuvos Pasiun: 
tinybei VVashington’e.

Cleveland, Ohio — Ame
rikos Veteranų Komitetas 
savo suvažiavime pasisa
kė prieš komunistus. Va
dai siūlo išbraukt iš tos 
organizacijos visus komu
nistus narius ir daugiau 
nepriimti raudonųjų.

V •

Raudonieji B oro Priversti 
Atšaukti Streiko

Paryžius — Prancūzho3 
komunistu vadai, prisipa- 
žindami, kad ju vadovau
dama Generalė Darbo 

Šiam Veteranų Komite- Konfederacija nralaimėi > 
tui priklauso 180,000 na- streiką, tai įsakė ’ ’ 
rių.

Tokio. — Generolas D. 
Mac Arthur, peržiūrėjęs 
pasmerktųjų aukštųjų ja
ponų bylas, atmetė jų pra
šymą jas pakeisti.

TŽk,iU LUdv . prieŠ Akuotas 
prieš Jungt. Valstybes pra- į - - - 
dėjęs su užpuolimu
PearI Harbor Japonijos miJn^trus L^done;

Lietuvių latvių, estų 
centrinių organiza c i j ų 

] raštas Jungtinėms Tau- < 
toms, Parišę, buvo noti-! 
_______ s tos įstaigos pir
mininkui, p. Evatt, per 

ant trijų Baltijos valstybių
premieras Hiddeki Tojo su
tam savo artimiausiais Washingįon.o p vailškas 
bendradarbiais bus pakar-'sferas; skundas pasau. 
!*’ ?V-" ta paSmer^' liui prieš Sovietų okupa- 
ta kalėjiman i u gyvos gal- r
vos.

Shanghai, Kinija. — 
Chiang-Kai-Shek’o žmona, 
Amerikos Laivyno trans
portiniu orlaiviu, lydima 
keletos Kinijos vyriausy
bės pareigunū, išskrido A- 
merikon.

Manoma, kad ji išskrido 
prašyti Washingtono vy
riausybės skubios pagal- ležinę uždangą, ir kad su-
bos Kinijai jos desperatiš- stabdžius čekų pabėgimą 
koje kovoje su komunis->į laisvąjį pasaulį.

Mumy Vėl Išrinktas 
CIO Prezidentu

Portland, Ore. — Perei-lvo 
tos savaitės i

visiem.3 
mainieriams grįžti į dar- 

Ibą.
I Komunistų vadai aiški? t 
j pamatė, kad darbininkai 
su jais nebesiskaito ir 

{grįžta darban. Tai jie bu- 
priversti atšaukti 

pabaigoje ’ strei ką.

Dar Dingimi Dokumentų 
Apie Hitlerio • Stalino 

Susibičiuliavimą

cijos žiaurumus, kuris yra 
Į čia atidžiai studijuojamas 
ir vertinamas kaipo doku- 
■mentas įpareiguojantis 
susirūpinti žmogaus teisių 
apsauga. Deja, toji apsau
ga neįmanoma kraštuose, 
kurie laikinai pateko į ti
ronijos režimą.IWashington, D. C. —

Jung. Valstybės, Britani
ja ir Prancūzija ruošiasi ( 
paskelbti dar daugiau do- Pasiuntinybė yra gavusi 
kumentų apie Rusijos ir pranešimą iš Kinijos lie- 
Vokietijos diktatorių — tuvių, kad būtų pasirūpin-

Patirta, kad Lietuvos

Vokietijos diktatorių ,___________ ______ _
Stalino ir Hitlerio susibi- ta kas galima padaryti jų' 
čiuliavimą ir bendradar- saugumui užtikrinti, 
biavimą. I -----------

Taigi neužilgo pasirodys) Atskridęs Amerikon lie- 
spaudoje dar du tomai, tuvis vyskupas tremtinys, 
kiekvienas susidedąs iš lydimas Kun. Dr. Kon- 
1,000 puslapių, kuriuose ,čiaus, lankėsi Washingto- 
bus paliesta Stalino ir Hit-'n’e. Ta proga Vyskupas] 
lerio susitarimas padalinti;Brizgys buvo pagerbtas: 
Lenkiją. 'Lietuvos Pasiuntinybėje.

Trumanas Ragina Rusiją Dėtis 
| Jung. Tautų Maisto 

Organizaciją
Washington, D. C. — 

Prezidentas Trumą nas, 
kalbėdamas Jungt i n i ų 
Tautų Maisto ir Žemės Ū- 
kio Organizacijos suva
žiavime, kuriame dalyvau
ja apie 500 atstovų iš 57 
kraštų, atsišaukė į Rusi
ją ir ragino ją dėtis į tą 
organizaciją. Taipgi ragi
no ir Argentiną prisidėti 
prie tos organizacijos.

Prezidentas Trumanas ! 
pažadėjo, kad jei bus su-ir 
daryta kita tarptautinėj Dėl stokos apšildymo ir 
kviečių sutartis, tai jis maisto žvėrys, esantieji 
prašys naująjį demokrati- Berlyno žvėrinčiuje, kurie 
nį Kongresą ją užgirti. esti Britų sekcijoje, var

nienas būdų atstatyti gu galės šią žiemą perneš- 
. pastovumą pasaulyj yra ti, todėl manoma juos iš 
gaminti pakankamai mai- ten išgabenti.

sto ir prižiūrėti, kad jis 
būtų teisingai išdalintas”, 
sakė Prezidentas.

Išgabens Žvėris Iš Berlyno
Berlynas — Anglai yra 

pasiryžę išgabenti žvėris 
iš Berlyno žvėrinčiaus or
laiviais. Tas norima pada- 

! ryti, todėl, kad dėl rusų 
blokados žiemą nebus ga
lima pakankamai anglių 
ir maisto pristatyti.



Antradienis. Lapkr. 30 d.. 1948

SVEIKINAME “TĖVYNĖS 
SARGĄ”

Dar prisimename tuos 
malonius “Tėvynės Sar
go” laikus, kada jis kaip 
koks svečias laisvoje tė
vynėje mus aplankydavo, 
atsikvepiant ir dvasiniai 
ir kūrybinei ir politinei, 
kai atsiskleisdavo tikras 
ir sveikas lietuviškas vei
das. Ir nors dar buvau 
jaunas studentėlis, bet sa
vo plunksną neiškenčiau) 
nepabandęs ir jam ką pa-i 
rašyti, žinoma, smulkme-1 
na .bet gyvenimiška, kada; 
ir šiandien jo pasirody
mas tremtyje mus vėl! 
linksmai nuteikė. Juk jis] 
tas pats tilžiškis, vilniš
kis “Tėvynės Sargas”, gal 
kitokie drabužiai, bet dva
sia ta pati ir ta pati idėja, 
viską kovoje dėl demokra
tinės Lietuvos. Tai nuo
pelnas mūsų tautos vado) 
VLIKO pirmininko kun. 
prof. Mykolo Krupavi-) 
čiaus, kuris, nors ir ap-i 
krautas darbais ir šlubuo
jančia sveikata, ryžosi at
gaivinti tą mielą kultūros.' 
visuomenės, politikos ir 
socialinių mokslų žurnalą. 
Šiemet pradėjo eiti ir jau 
išėjo net trys numeriai, 
paskutinis dvigubas — 
2-3 numeris. Turinys ga
na Įvairus, kad ir kiek 
žvilgterėjus.

Pradžioje eina J. Šv. Pi
jaus XII kalbos tikrosios 
demokratijos klausimais 
ir kartu iškeliami tikro
sios taikos pagrindai. Ga
na išsamus straipsnis apie 
lietuvių tautos kovas 
prieš SS legioną, Petras 
Bigas rašo socialiniais

zapui Goeres atminti. 
Skyriuje — Bažnyčia ir 
religija rašoma apie ka
talikų būklę šiaurės kraš
tuose ir apie Vengrijos 
katalikus. Pabaigoje sky
riuose — Įvairenybės — 
rašoma apie moralę ir po
litiką, iš katalikių mote
rų draugijos praeities ir 
dabarties, PCIRO konfe
renciją stebint ir iš lietu
vių krikščionių demokra
tų suvažiavimo ir knygų 
skyriuje — paliesta ketu
rios šiuo metu svetimomis 
kalbomis išėjusios kny
gos, keliančios aktualiau
sius šių dienų klausimus. 
Tai toks trumpai apėmus 
turinys, bet aktualus, 
sprendžiąs ir valstybinius 
klausimus, kada mūsų pa
vergtosios tėvynės klausi
mas ryškėja ir laikas 
tremtiniams patiems rim
čiau prie to ruoštis, nes 
viską vėl teks iš nieko 
kurti ir tik savomis jėgo
mis, kada mūsų tautos 
toks mažas skaičius liko 
ir dar mus linksmai nutei
kia broliai amerikiečiai, 
kurie šiuo metu Įsitempę 
dirba tautos atvadavimui 
ir mūsų tremtinių reika
lais. Žurnalas didoko for
mato. kaip "Laivas”, 137 
puslapių ir kaina tik 3,50 
mrk. Gaila, kad jis nega
li eiti kas mėnesi, nes ne
galima gauti ir leidimo ir 
popierio ir pats spaudos 
darbas gana brangus, o 
visoki šiaip leidiniai ar 
besileidžianti i ginčius pe
riodika, yra per gausi ir 
visko jie gali gauti, nes
leidžiami daugumoje biz-

klausimais. Be to, dar ei- r.io tikslais. Gaila ir labai
na komunizmas ir jo ita- gaila.
ka civilizacijų santykiams
ir socialiniai ir ekonomi- Ta pačia proga primin- 
niai klausimai Italijos sime. kad “Tėvynės Sar- 
konstitucijoje. M. Krupa- gas” numatęs leisti ir 
vičius rašo apie Lietuvių knygas, pavadinę “Tėvy- 
krikščionių demokratų nes Sargo” biblioteka ir 
partijos pagrindus. Iš pirmuoju numeriu išėjo 
vertimų paminėtini: Krik- 46 puslapių vertimas, kar- 
ščionybė ir demokratija, dinolo August Hlond — 
krikščionybė ir politika. "Krikščioniškieji valsty- 
krikščionių demokratų in- binio gyvenimo dėsniai”, 
ternacionalas ir filosofi- Vertė žinomas publicistas 
jos aktualijos. Be to. ryš- politikas, slapyvar d ž i u 
kiųjų veidų skyriuje M. pasirašęs Gabr. Taučius. 
Krupavičius duoda atsi- Įvado.je duodama santy- 
minimus apie mūsų žino- kis valstybės su Dievu, 
mą rašytoją karo metu valstybės etikos šaltinis ir 
Varšuvoje nuo bado mirų- normos, valstybės su vėrė
si. Juozą Albiną Herbą- numas ir jos valdžios ri- 
čiauską. Šiame dar sky- bos. valstybės santykis su 
riujo eina — Igino Gior- paskiru piliečiu ir jų vi- 
dani dienos vyras Italijo-] suma, valstybė ir šeima ir 
je. Jonas Mateika ir Juo- santykis su kitomis vals-

lybėmis. Antrame skyriu
je rašoma apie Bažnyčią 
ir valstybę ir trečiame 
skyriuje, kuris pavadin
tas — Katalikų- pilietinė 
drausmė, kur iškeliama 
katalikų daly va v i m a s 
valstybės gyvenime, ben- i 
dradarbiavimas su Bažny-j 
čio ir krikščionišk. vate-! 
tybinės filosofijos kilnu-į 
mas. Vertimo kalba graži, į 
sklandi. Šiuo metu spau-J 
doje M. Krupavičiaus —, 
“Krikščioniškoji demo-' 
kratija” ir be to, ruošia- i 
ma spaudai — “Lietuvos; 
Krikščioniškoji demokra
tija”. Šią redaguoja MJ 
Krupavičius. Taigi, krikš-Į 
čionių demokratų partijos^ 
užsimojimas gražus ir j 
sveikintinas, kada jų eilė-Į 
se Įsijungia ir jaunų na-] 
rių — ateitininkų šen-j 
draugių, kurie pasiryžę į 
eiti laisvės kovų vado M-y-į 
kolo Krupavičiaus pėdo-j 
mis. Sveikintina ir linkėti-’ 
na, o ateitis mūsų ranko-j 
se ir Lietuva bus laisva! j

A. Jankūnas.]
_____________  

Anglijos Kante 
Sunegalėjo

Londonas — Visa Britų 
imperija susijaudino dėl 
Anglijos 52 m. amžiaus 
karaliaus Jurgio VI sune- 
galėjimo. Jo kojose nusil
pusi kraujo cirkuliacija, iri 
dėl tos priežasties jis tu-į 
rėš sustoti kaikurĮ laiką! 
vaikščiojęs.

Dėl tos priežasties jo nu
matyta kelionė Į Australi
ją ir kitus imperijos kraš
tus tapo kanceliucta.

Suėmė Vagilių Saikį
Boston, Mass. — Pasi

naudodami vienos mergi
nos informacija, policija 
suėmė vagilių šaiką. ir su
rado S52,000 vertės pavog
tų prekių.

Railway Express agen
tūra jau nuo senai patyrė, 
kad šioje apylinkėje dings
ta jos globoje esamos pre
kės. Jų vertė pasiekė net 
§1,000,000. Jos agentai se
nai bandė dingimą išąiš.- 
kinti; iki dabar policija su
ėmė 5 vagilius, jų tarpe ir 
vieną tos agentūros prekių 
išvežiotoją ir jau surado 
ir atgavo §52,000 vertės 
prekių, jų tarpe vien nar
kotikų už $21,000, kurios 

buvo sukrautos krautuvė
je po num. 370 Tremont 
S t.

Iš suimtųjų du gyveną 
Scuth Bostone. Policija ti
kisi padaryti daugiau suė
mimų. ,

KO LIŪDI, PLTINfcLI

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi? 
Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi? 
Tu užaugai tarp medelių. 
Krovei žiedus ant šakelių. 
Ko liūdi?
To liūdžiu, šermukšnėle, to liū

džiu.
To liūdžiu, žaliukėle, to liūdžiu: 
Vėtra laužo šakužėles, 
Šalna šaldo žiedužėlius.
To liūdžiu.

KUR BAKŪŽE

Tremtinių pirmu laivu atvykęs Dr. Joachim- 
Bernard Bronny, kuris bu o tuojaus pakviestas Į 
Fairchiid. Wisc.. kaimelį api? 650 gyventojų didu
mo, kur nėra daktaro. Bet šalies Įstatymai nelei
džia praktikuoti. Todėl gyventojai daro pastan
gas tas negalimybes nugalėt: ir turėti savo kai
melio gydytoją.

Kur bakūžė samanota.
Kurioje gimiau?
Obelis kur augalota.
Ką sode mačiau ?
Kur upeliai platūs, sraunūs. 
Tekantys smagiai?
Kur tos mintys mano jaunos. 
Linksmos, kaip drugiai?

Ta bakūžė jau supuvo.
Obelies nebėr...
Ir upeliai jau išdžiūvo.
Vargas viens tebėr...

Vertė P. Vaičaitis.
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Ift kairės i dešnę: Kardinolas F. Spellman, BALF 
Pirmininkas Kun. Dr. J. B. Končius ir Lietuvos Gene
ralinis Konsulas J. Budrys kalbasi belaukdami atvyk
stančio pirmojo tremtinių transporto Spalio 30 d. New 
Yorko uoste
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I DABARTIES PASTABOS

Pradžia 1-ine pusi.

trečiojo pasauliniokad 
nebūtų.

i Gen. Eisenhowerio vien 
gos pavadinimas rodo, kad jo-l 
je antrasis pasaulinis karas* 
bus idealizuojamas.

I ___ ~

Eisenhoweris, kaip ir Chur-j 
chillas, demonstruoja savo iš-: 
mintį tvirtindamas, kad jis jau; 
1930 metais pramatęs, kad ka-į 
ras Europoj būsiąs neišvengia
mas. Bet jis, vadovaudamas 
antrajam karui, nepramatė. i 
kad nespėjus jo “kryžiaus ka-į 
rui” pasibaigti, pradės trečiojo 
pasaulinio karo kibirkštys le
kioti. Juk jis Maskvoje po vie
nos konferencijos Kremliuje 
laikraščių reporteriams pareiš
kė, jog jis nematąs jokio kliu
vinio, dėl kurio Amerika ir So- 

į I

vietų Rusija negalėtų draugiš- 
kai sugyventi. Taigi gen. Ei- 
senhoweris pramatė tolimus į- 

; vykius, bet nepramatė tų, kurie 
prieš jo akis buvo. Tokį keistą 
regėjimą turėjo ne vien Chur- 
chillas ir Eisenhoweris. Tokį 
pat keistą regėjimą turėjo ir 
tebeturi veik visi alijantų vy
riausybių pareigūnai ir visuo
menių vadai. Jie matė pavojų

karo
i 

kny-Į

— Kokios yra ūkini n-, kinimosj planą dėl savo ar-
kams pyliąyos? ’timųjų, esančių užsienyje

—z. Dydis nevienodas. | Kiekvienas, kuris turi gi- įg juodojo, rudojo ir geltonojo 
Norma nuo vieno ha prizminių užsieniuose, auto- judėjimo, 
klauso nuo to, kiek tų haįmatiškai ; * . < - .
ūkininkas turi. F“---- ' ‘
ha turintiems (30 ha) nor- Todėl kiekvienas piliečio baisumais desėtku metų ankš- 
ma bent du kart didesnė'susirašinėjimas su užsie- čiau pasirodė. Pirmiesiems 
negu mažažemiams. Nuo -niu gali susilaukti represi- trims judėjimams sunaikinti ir 
pyliavų neatleidžiami nei j jų. Vieni jų tuoj sušilau- iš šaknų išrauti alijantų vadai 
daržininkai. Miestiečiai,' kia, kitiem susirašinėji- išsirengė “kryžiaus karan". Iš- 
kurie turi bent vieną kar-imas yra persekiojimo pra- ėjo kariauti prieš Belzebubą, 
vę, nors ir neturi žemės, įdžia. Bet koks su bet kuo pasikviesdami talkon Liucipie- 
vistiek turi duoti per me- susirašinėjimas yra nepa- rių. Todėl “kryžiaus karas” 
tus valstybei 12 kg sviesto. įtariamas, nes anksčiau ar galėjo baigtis kitaip, 
Už prievoles gaunamas at
lyginimas visai ubagiškas. 
Pvz., už centnerį rugių 
moka 5 rublius (senuo
sius, dabar Q,5 rb.). Juo
doj rinkoj parduodamas 
1 cnt rugių kaštuoja iki 
1,200 rb. (dabar 120). Už 
neišpiltas pyliavas bau
džiama kelęriais metais 
kone, lagerio, atimant gy
vulius ar apdedant mokes
čiais. Valstietis, turįs 30 
ha žemės, turi atiduoti 
valstybei apie 4,000 kg. 
bulvių, 800 kg mėsos ir 
tam tikrus kiekius šieno, 
vilnų, kiaušinių, sviesto 
pieno. Nustatytų pyliavų 
kontingentų nepakanka. 
Uždedamas dar antnormi- 
nis grūdų pristatymas ir 
“laisvas valstybei pardavi
mas”, o tai sudaro dar a- 
pie 20% nustatytų pylia
vų. Tokis apiplėšimas nu
alino ūkius. Jau rudens 
metu pasitaiko ūkininkų, 
kuriems trūksta duonos, o 
ką jam apie sėklą kalbėti. 
Eilinės ir papildomos py
liavos renkamos ginkluotų 
pareigūnų. Neretai kokia 
Altajaus respublika iššau
kia Lietuvą soclenktynių, 
tada vėl tūkstančiai tonų 
išlupami iš ūkininkų. Kar
tais už pristatomus grū
dus visai nemokama. An
tai 1944-5 m. pyliavos bu
vo aitduodamos visai be 
užmokesčio. Kolchozuose 
ar sovehozuose dirbą dar- 
binkai gauna tik dešimtą 
dalį to, kas sudaro pragy
venimo minimum. Todėl 
visi dirbantieji, kad apsi
ginti nuo bado, priversti 
vogti.

Susižinojimas su užsieniu
— Ar laiškai cenzūruoja

mi? Ar galima susirašinėti 
su užsieniu?

— LTSR gyventojų su
sirašinėjimo cenzūra yra 
Vilniuje. Į antrą klausimo 
pusę sunku tiksliai atsa
kyti. šiandien kiekvienas 
lietuvis yra pasiruošęs aiš-

bet nematė ir dar 
yra traktuoja- nemato pavojaus iš raudonojo 

Daugiau .mas kaip antitarybinis, judėjimo, nors pastarasis savo

visus tarptautinės bendruome- 
!nės narius laikytis tarptautinio 
Įstatymo. O tokią pajėgą šian- 

’die, girdi. galėtų sudaryti 
I Jungtinės Amerikos Valstybės. 
■ Su -tokia organizuota 
turėtų tada ir Maskva 
tis.

Pasauliui išgelbėti 
munizmo, jam atstatyti 

; naujinti reikia organizuoti vi- 
|sas likusias Rusijos nepagrob- 

gitas tautas į naują Tautų Są-
I jungą. Pirmojo pasaulinio karo 

'■Tautų Lyga ir antrojo pasauli- 
‘nio karo Jungtinių Tautų Or
ganizacija netiko jau dėlto, kad 
jos buvo nuodėmėj pagimdy
tos. Abiejų organizacijų stei
gėjai buvo karo laimėtojai, pa
niekinę nugalėtas tautas ir pri
pažinę jas netinkamomis Į pa
dorią tautų šeimyną priimti. 
Tikra Tautų Sąjunga turi ap
imti visas tautas, pripažįstant 
visoms lygias teises, lygias pa
reigas. taikant lygų mastą vi
soms tautoms. Atmetus Jung
tinių Tautų Organizaciją, visos 
laisvosios tautos turi dėtis Į 
naują Tautų Sąjungą. Tada ir 
susidarytų jėga, kurios vien 
■pagrūmojimas verstų Maskvos 
ponus pakeisti savo giesmę.

Tokios Sąjungos atsiradimą 
gali paspartinti katalikiškasis 
pasaulis. Jau gyvuoja ir veikia 
tarptautinė katalikiška taikos 
Federacija, prie kurios jau pri
sidėjo 18 tautų. Šventųjų Me
tų proga ši Federacija turės 
savo Kongresą Romoj. Gal jon 
iki to laiko jau bus Įtrauktos 
visos katalikiškos tautos,’ arba 
geriau sakant bus katalikų at
stovų nuo visų tautų. Katali
kiškasis pasaulis yra galinges
nis. negu USA. Minėtas Fede
racijos Kongresas gal atsto
vaus 400 milijonų katalikų, 

tarti

pajėga 
skaity-

auo ko- 
ir at-

(’

ne- 
_ , kaip tik 

vėliau jis baigsis persėki o- taip, kaip Liucipierius norėjo, 
jimu. •

— Ar Žmonės tikisi ko iŠ! P. Dailydė "Draugo” lapkri-
— Ar Žmonės klausosi čio 22-ros dienos laidoje įrodi- Tada Federacija galėtų 

užsienio radio? Ar leidžia-1 nėjo, kad reikia organizuoti toki galingą žodį, kurio niekas 
ma laikyti radio aparatas? pajėgą, kuri galėtų priversti negalėtų ignoruoti. Kad tas žo

dis turėtų pilną svorį tai pir
miausia pačios katalikiškos 
tautos būtinai turi nutarti ir 
iškilmingai prisiekti nesigriebti 
ginklo išrišimui savitarpių ne
susipratimų. Turi pasižadėti sa
vo santykius remti dešimčia

leidimų prašyti, kas turi kuriuos po trumpos kovos Dievo įsakymų. Tada ir tik ta- 
radio aparatą, tas automa- ’suėmė ir atgavo savo auto- da katalikiško i 
tiškai jau sekamas, 
maža radio aparatų 
nelegalių rezistencijos 
nioje.
Vakarų?

— Visų tautų anapus už
dangos viltys sudėtos Į Va
karus. šitom viltim tebėra 
ir šiandien gyva kiekvie
na pavergtųjų tautų pir
kia, jom guodžiasi ir ve-! 
geuoja kasdien visokerio-! 
pai vergiamas inteligen
tas ar skurstąs darbinin
kas. Lygiai tos viltys su
teikia energijos ir ištver
mės pavergtų tautų rezis
tencijom, kuriom lieka lai
mėti arba mirti.

ma laikyti radio aparatas? pajėgą,
— Radio aparatų esama,'-------

žinoma, mažiau nei nepri- dėjo savo autcmobiliaus 
klausomoj Lietuvoj. Apa- medžioklę. Užblokavo vi- 
ratui laikyti reikia leidi- sus svarbiuosius išėjimus 
mo. Leidimus duoda tik i iš Charlestowno ir greit 
lojaliem piliečiam. Gyven- i surado savo automobilį su 
tojai, ir patys vengia tokių; trim vaikėzais vagiliais.

I « a . ■ e • a —

Ne- 
yra 

zi-

pasaulio žodis 
! mobilį. turėtų tikrą svorį.

-------------------- ALT. nepraleidžia progos
Kiekvienas Žmogus turi kreiptis Į Washingtoną Lietu- 

’ kitame Žmoguje veidrodį, VOS reikalais memorandumais 
kuriame jis gali aiškiai Į- arba asmenišku atsilankymu. • 

Į Žiūrėti savo paties silpny- To darbo neapleidžiant, reikia 
i bes, trūkumus ir Įvairius pradėti akciją ir tarptautinėje 
blogumus; bet mes dažnai katalikų taikos Federacijoje, 
elgiamės šiuo atveju kaip Gal joje pasirodys galimybė 
ŠUO, kuris loja veidrodį, prisidėti prie sudarymo pajė- 
manydamas, jog mato ten gos, kurios užduotim būtų pa- 
ne save, O kitą šunį. ' siųsti geležinę uždangą į pra-

ŠopenhauerisJgarą. P.G.

I

I

Sumažėjo tarini
Boston, Mass. — Sulig 

paskelbtų statistikos skai
tmenų, Massachusetts val
stijoje sumažėjo darbai.

Spalių mėnesy 3,800 dar
bų buvo mažiau nei rugsė
jo mėnesy.

gi 
gi

t

Pclicmonas Bronius Prė
ski n is, gyvenąs South Bo
stone, bet priskirtas prie 
policijos stoties Charles- 
towne, praeitą savaitę, pa
stebėjo, kad jo automobi
lis yra dingęs iš tos vietos, 
kur jis buvo jį palikęs.

Tuoj pasišaukęs kitus 
policmonus talkon ir pra-

Malonu Yra Melstis iš 
lietuviškos Maldaknygės! 
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Vaidevutis, prasidėjo aštrus trynima-
KAS BUS TOLIAU? ) ‘Kairiojo sparno socialis-Į 

---------------------- tai (bolševikai) naudojosi I
(Oxfordas, tokiomis aplinkybėmis.-1 Politbiuro nario A. Ždanovo žvaigždė pradėjo

_ ;Cambridge, Neapolis, Bo- Skelbdami viešą kovą ka |Wlti Kirovo mirties. — Suomių smūgis. — 
Jonija...). Paryžiaus Sor- pitalizmui ir knksciony-, _ u I!
ibonoje tada mokėsi apie bei, palyginti, lengvai įkū-iI*enill9ra®0 gynėjas ir įstaigų mėgėjas. Li- 

oį^ar 30.000 studentų... rė Raudonąją Diktatūrą1, teraturos kritikas. — Neaiški mirtis.

J. Kuzmickui

MIRTIS ATEINA GENEROLO
Su kokiu sutapsi, tokiu niversitetai 

pats patapsi. —
Sena lietuvių patarlė. Jonija...)

Prieš 30 metų žymus vo-! 
s£ngleXTa^ė’ vrik^1 .EP<«ha ba>*«a Ru.sij°je;. V?kal? Pa?au!io'
“Die Nieder^ano- dės A- nizmo sroves skilimu Ita- nuknkscioneję žmones ze-i 
bendlandes”. Cia“jis jrodi- ,<kitai?.„vad.- R™.e’ “į“

______________ nėjo, kad Vakaru civiliza- "
366 West Broadway, South Boston, Mass. 'Cįįa sparčiais žingsniais
___________Telephone SOuth Boston 8-2680___________ 'artėjanti prie visiško su-

!/• •• 1/1 • nykimo ir L
Kinijos Kldusimos r°šiandien tas

-------------------------------- | (anglu vertime
Kinų naminis karas sudaro tokį tarptautinį pavo

jų, kuris gali išsivystyti į naują pasaulinį karą, nes 
Amerikos visuomenė kelia stiprų balsą, kad Valsty
bės Departamentas tiesioginiai įsikištų į Kinijos rei
kalus. Dabartinis komunistų žygis, siekiąs pavergti 
milžinišką kiniečių tautą jau paliečia viso pasaulio li
kimą ir Amerika negali į tai užsimerkti. Labai login- 
gai protauja amerikiečių admirolas Charles M. Cooke, 
du metu išbuvęs laivyno tarnyboje kiniečių uoste 
Tsingtao. Štai kaip jis pasisako:

“Japonų viešpatavimas Rytų Azijoj išsivystė į 
tarptautinę nelaimę. Po paskutinio karo tos srities 
kontrolė perėjo į Jungtinių Amerikos Valstybių ran
kas. Dabar tą kontrolę jau pasigriebia Sovietų Rusi
ja. Prieš karą Rusijos pozicija Pacifike nebuvo stipri. 
Bet komunistų įsigalėjimas Mandžiūrijoj, Šiaurinėj 
Kinijoj sudaro Rusijos persvarą ekonominiu ir milita- 
riniu žvilgsniu. Tegu niekas nesiduoda apgauliojamas, 
kad Kinijos komunistai yra sau komunistai. Ne. Jie 
visuomet pareiškia savo ištikimybę ir lojalumą Mas
kvos leninizmui bei marksizmui”.

Kai dėl klausimo, kas Amerikai darytina dabarti
niam Kinijos krizyje, admirolas Cooke stato šitokią 
alternatyvą bei dvejetą priešingų sau galimumų: arba 
Kinijos likimas mums rūpi, arba nerūpi. Jei nerūpi, 
tai neduoti jokios pagalbos; gi jei rūpi, tai turim ją 
šelpti gausiai, pastoviai ir vienodai. Gi tikrovėje A- 
merika kartais gerokai Kiniją šelpė, o kartais nieko 
jai nedavė.

“Koksai iš tiesų mūsų tikslas — klausia admi
rolas. — Ar mes norime sustabdyti komunizmo plėti
mąsi Kinijoj, ar ne? Jei mes manome, kad komuniz
mas netinka nė Kinijai, nė mūsų interesams Pacifike, 
nė pagaliau visam pasauliui, tai, rodos, turėtume ką 
nors daryti, kad komunizmo plėtimasis būtų sustab
dytas... Mes negalim vesti dviveidės politikos Kinijos 
atžvilgiu — viena ranka renąti nacionalistinę vyriau- bes, kaip Tomą Akvinietį, nės tendencijos stiprėjo, 
sybę, o kita leisti jiems žygiuoti pirmyn su gausia Albertą Didįjį, Pranciškų - - -
Maskvos pagalba... Ar ne pervėlu Kiniją gelbėti? Leis- Asižietį, Bonaventūrą, Do- galiomis 
kit man šitaip į tai atsakyti: jei ne pervėlu siųsti Ki- mininką, Duns 
nijai finansų paramą, tai ypač ne pervėlu imtis tokių Valdovų sostuose sėdėjo XX-jo davė didelių laimė- tauta! šių laikų žmoniją,
priemonių, kurios sėkmingai sulaikytų komunistų tokie vyrai, kaio prancū-jimų gamtos mokslų sri-| Ką tai reiškia? Ar ypa- Civilizacija, kokio laips- 
žygį... Mes negalim nuplauti savo rankas nuo atsako- zu karalius šv. Liudvikas, tyje. Ši pažanga išugdė ti-,tingą kokią nors Vakarų nio ji bebūtų, nėra abso- 
mybės už Kinijos likimą, sakydami: jei kiniečiai tarp šitame amžiuje gimė Di- tanišką industriją, o indu-strategiją?—Tikroji stra- liūtinė vertybė. Dėlto ir 
----------- ,,,—----------------------- ---------------- .................. ... — * - ;tegija ieško laiko ir aukų Dieviškasis Mokytojas ga-

Tarp darbo ir kapitalo taupumo. .* \
davęs nelabai seniai “Chi-

editorialu: Vakaru civili
zacijos krikščioniš koji viską žmogus
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Jo tėvas Aleksandras 
buvo Kalinino (Tvere
čiaus), esančio šimtas su 
viršum kilometru nuo 
Maskvos, mokyklų inspek
torius. Gal dėl to jo sūnus 
be rusų kalbos mokėjo 
dar vokiečių ir prancūzu 
kalbomis kalbėti. Rusijo
je gi tai yra, palyginti, 
daug, nes ir pats Stalinas 
kalba tik rusiškai.

Būdamas 19 metų am
žiaus, A. Ždanovas įstojo 
į komunistų partiją. Ta
čiau jo žvaigždė ėmė kilti

Šių metų vasara netikė- 
_ i nusilenkė ateizmui,!tai mirė “CK VKP (b) 

sansu) XV-tame a. Entu- kuris tykoja juos pačius Politbiuro narys, CK VKP 
ziastiškas antikinio meno praryti. Užmegz d a m i į (b) sekretorius, Aukš- 
ir literatūros pamėgimas glaudų kontaktą ir ben-jčiausio SSSR Sovieto dele- 

................. ..... " , generolas - pulki
ninkas, draugas Andrie- 
ius A’eksandrovičius Žda
novas”.

Staigi A. Ždanovo, kuris 
— pa^al snėliojimus— tu- 
įrėio būti Stalino įpėdinis, 
I mirtis sudarė staigmeną 
tik vakariečiams: Sov. 
Rusijoje vra iprasta mirti 
netikėta širdies liga. Jos 
neišvengė ne i 
ningrado gynėjas, 1 
nekliudė apgauli vokiečių 
kulka ar patrankos svie
dinio skeveldra...

KYLANTI ŽVAIGŽDĖ
Sov. Rusijoje įprasta ne 

tik staigiai mirti, bet ir 
nerdibti savo pavardę: 
Džiugašvilis pasivadino 
Stalinu, Bronstein— Troc- 
kiu, Skriabin — Molotovu, 

t Ketvirti metai kaip bai- ždanovo pavardė, tačiau, 
gėsi II visuotinis karas, yra tikra ir primena ru- 
bet Vakarų viešpačiai, ne- siškąjį “ždat — laukti”, 
patyrę kas yra vergija, ždanovas visą gyveni
nei kas yra koncentraci- mą ir laukė (gal būt, rau- 
jos stovyklos ir nekaltų donojo diktatoriaus sos- 

širdies

o-niiitinin *iuoi reiškė grįžimo į pagony- dradarbiavimą su nihilis- gatas, įdiuuniu ;i—ninka.cbės laikus ilgesį, visišką tinę Rytų despotija, jie 
supasaulėjimą, neišski- parodė, kad idėjinis pa- 
riant net ir bažnytinės he- grindas jiems nerupi, tik 
rarkiios viršūnių. Pon. žiūri savo egoistiniu me- 
Mikaloiui V pasisekė iš- džiaginių interesų, repai- 
gelbėti Renesansą nuo ka- sydami kas bus rytoj, 
tastrofos — šitai srovei 
jis davė krikščionišką 
kryptį. Todėl Italija, net 
ir Prancūzija, išliko pa
goniškojo humanizmo mi
krobų nesunaikintos. Ta
čiau srovės įtaka tragiš
kai baigėsi Vokietijoie 
XVI-me a. Protestantiš
koji revoliucija, krikščio-

, nvbės susiskaldymas, re
liginiai karai buvo tiesio-

, ginė humanizmo išdava.
d Prasidėjo krikščioniško- Hitlerį, kai šis dar buvo

veikalas 
“The Dė

dine of the West”) yra y- 
patingai graibstomas, nes 
pasirodė, kad Spenderis 
daug tiesos yra parašęs.

Anglas Arn. Toynbee, 
nemenkesnio svorio istori
kas, mato reikalą primin
ti optimistams, kad ne tik 
mūsų civilizacija, bet ir 
pati žmonija gali žūti, pa
našiai kain yra ivykę su 
Samsonu šventykloje...

Mūsų civilizacija ištvš- 
ko iš krikščionybės. Ela
dos (graikų - romėnu) 
kultūra negalėjo atsilai
kyti prieš Evangelijos 
šviesą, — ant pagonvbės sios civilizacijos dezinte- silpnas, bet Vakarų didie- 
griūvėsių iškilo krikščio- gracija. Ji palietė Angli- ji ponai atsakė: Ne! 
niškasis pasaulis, Vakarų ją ir šiaurės Europą, 
civilizacija. Klestėjimo ze- XT . ... .
nitą ii pasiekė ^IlI-me' >u0.l° !a,ko ?akara* 
amžiuje Inocento III pon- ^begrĮzo ( Vienybę, 

prie tos aukštumos, tinkate. • •• >_ • <
Krikščionijos genijus ši-,nos Jle buvo Pasiek«' 

toje epochoje sužibėjo ne-’ Protestantizmas paruo- žmoniij žudynės, ir tebe- to), kol sulaukė... 
paprastu idėjų vieningu- šė dirvą XVIII-tojo a. ra- leidžia Raudonąjam, ju smūgio ir mirties, 
mu. luomų susiklausymu, cionalizmui, o šis — pozi- pačių išugdytam, kolosui --------------------- —

XIX amžiuje, toliau laisvai švaistytis F“ 
pasitenkini- Nors didieji šio amžiaus pasaulyje ir ginkluotis, lizacijų raidos j 

pasiliko ištikimi kol visas žemės rutulys siekia nesulaikomai ] 
____ o_ ________ ./_□ idealams, bus to Rytų milžino ap-siausvyros tarp Gėrio ir 

religingiau- bet į pusinteligenčiu luo- valdytas. Šiuos žodžius Pikto. Dideli pavojai ati- 
' ‘ . Kančia ir mir

siąs amžius iš visų mums linga. Krikščionybės įtaka kad amerikiečiams įsaky- timi yra išperkamos nuo- 
____________________  TT'“’ j-—-- -- grjžta gyveni-

nei 
ku-

v •

I

Šimtai milijonų Eurazi
jos kontinento žmonių gra 
žiais šūkiais buvo suve
džioti ir apgauti. Šiandien 
jie visko yra netekę: lais
vės, namų pastogZ-s, tėvy
nės, turto.

Pavojingi taikai ir civi
lizacijai lizdai buvo gali
ma užgniaužti pačioj pra
džioj, bet to nedaryta. 
1934 m. maršalas Pilsuds
kis siūlėsi sutriuškinti

narsusis Le- tiktai po artimo Stalino
’ .kur?° draugo (dorogoj Sergiei)

Kirovo nužudymo. Tada,
būtent, Ždanovas pradėjo
vadovauti Leningrado ko
munistų partijai. Kadangi 
Leningradas nebuvo labai 
Dalankus komunizmui, — 
Ždanovo postas buvo rim
tai vertinamas ir atidarė 
iam duris į partijos vir
šūnes.

i

veikimo darnumu, visuoti- tivizmui
niu gyvenimo
mu. Tai buvo
žius, didžiųjų
liūnų amžius,
sias ir kartu kūrybingiau- mą pozitivizmas veikė ga- berašant, radijas pranešė, daro akis.

v •

Gotiko am- genijai 
dvasios ga- krikščionybės

žinomų amžių; 
kurs davė tokias asmeny-

amžius, vis labiau ir labiau smu-ita išsikraustyti iš Kini- dėmės ir 
ko, o ateistinės nihilisti-;jos..., nes raudonieji, So- 

, jvietų remiami, greitai žy- 
savo intelekto giuoja sostinės link. Kini- 
pasitikėji m a s ja nėra Lietuva, ir ne

mas. 
Būdami 

druomenės 
nešame dalį atsakomybės 

Scotą... XIX-me a. ir pradžioje Lenkija, bet 500 milijonų už tą padėtį, kuri gaubia

Didelis

SUOMIAI APTEMDO 
KYLANČIĄ 
ŽVAIGŽDĘ

Tačiau ir A. Ždanovas 
neišvengė klaidų. Pagrin
dinė jo klaida buvo įsiti
kinimas, kas suomių tau
ta, užpulta raudonosiosI —

Kas bus toliau? — Civi-Į armijos, tuč tuojau kapi- 
raidos procesas■ tuliuos. Taip įsitikinusio 

pu-j ždanovo įkalbėtas, Stali- 
“ nas sutiko suduoti “mirti

ną smūgį” Suomijai. Ta
čiau kai suomiai ne tik • 
puikiai gynėsi, bet ir pa
darė didelių nuostolių “ne
nugalimai armijai”, — 
Ždanovas papuolė į įpyku
sio Stalino nemalonę.

Kai 1939 m. gruodžio 21 
d. Stalinas šventė 60 metų 
amžiaus sukaktuves, visi 
Politbiuro nariai turėjo 
laimės sveikinti savo “ge
nialųjį vadą”, tačiau Žda
novas nebuvo pakviestas. 
Jo konkurentai trynė iš 
džiaugsmo rankas.

A. Ždanovas, kaip jo li- 
kiminis vardas pranaša
vo, vėl turėjo kantriai 

Tęsinys 5-tame pnsl.

Vakarų ben- 
nariais, ir mes

savęs mušasi, tai jų dalykas, mes stovėkim nuošaly, džioįi Laisvių Charta, strija — miestus.
Mums neleistina pamiršti, kad nemaža prisidėjom prie parlamentinė sistema, u-
rusų įsigalėjimo Mandžūrijoj, Korėjoj ir Šiaurinėj ---------------------------------
Kinijoj, ir per pusantrų metų mėginom priversti na- išbristi, nes nebe vienai Kinijai gręsia pavojus. Ir A- cago Daily Tribūne 
cionalistų vadus, kad dėtųsi su komunistais”... merikai tenka rimtai susirūpinti. Btet kaip iš balos iš-

Taip, Washingtono vyriausybė ko puikiausiai vi- bristi. Imtis priemonių, kurios sustabdytų komunistų
sa tai supranta. Dabar ji mato, kad praeities klaidos žygį. Tai būtų naujas, nepaskelbtas pasaulinis karas...!moralė -yra kritusi žemiau pasilieka gi 
įstūmė ją į biaurią klampynę, iš kurios būtinai reikia K.

Atsakymą yra Įėjo pasakyti:
—Ieškokite visų 

savo Dievo karalystės... 
Laivui sudužus

pirma

nulio... bes!

jūroje, 
praranda, 

— tik dory-

Laiškai iš okupuotos Lietuvos

Lietuvos Respublikos Romcs katalikŲ laiškas

Šventajam Tėvui Pijui XII
Vatikane

NĖRA NAMŲ, KURIUOSE NEBŪTŲ 
AŠARŲ

40 procentų kunigų, t.y. daugiau kaip 400 Sibiro 
katorgoje arba pogrindyje slapstosi. Visoje Lietuvoje 
tėra likęs tik vienas vyskupas laisvas. Du mirė ( Ka
revičius ir Karosas). 4 suimti (Borisevičius, Matulio
nis. Ramanauskas ir Reinys). Kurijos suspaustos, se
minarija vos gyva, vienuclynai sunaikinti arba žiau
riai išblaškyti. Niekas nežino, kada žvalgyba pabels 
i duris. Kad tik užsienis nesužinotų, viskas daroma 
didžiausioje tyloje.

Taip praktikoje atrodo Stalino konstitucijos iš
kilmingai garantuota religinio kulto laisvė. Visur ir 
viskas tik dėl užsienio propagandos. Praktiškai religi
ja neturi jokios laisvės, kaip ir kiekvienas Tarybi) 
Sąjungos žmogus. Jei kartais duodama mažytis, lyg 
ir laisvės spindulėlis, tai ir jis okupantų duodamas 
didesniam komunizmo sustiprinimui ir didesnei už
sienio propagandai.

Praktikoje didieji suvaržymai nėra taip baisūs, 
kaip kasdieninė baimė provokacijų, nuolatinis seki
mas ir tas baisus netikrumas.

Jau treji metai, kai mes esame toje mirtinoje, 
kovoje. Kovojame kaip begalime. Jei nesigintume. 
senai mūsų nebebūtų. Mūsų tūkstančiai jaunimo, vy
rų ir mergaičių ir net senių yra miškuose. Okupan

tai miškų bijo. Ten dar yra mūsų laisvė. Ką mes ken
čiame. gali suprasti tik tas. kas pats išgyveno. Oku
pantas yra azijatas, žvėris, ne žmogus. Kai azijatas 
pasijunta galingas, jis yra baisus. Jo obskurantizmas, 
žiaurumas, kraujo troškimas, siautuly, naikinimo ma
nija yra be ribų. Kai pasaulis kietai jam kalba, kai 
pajunta pavojų, tada kaip plėšrusis žvėris, medžioto
jų apstotas, valandėlei iš baimės aprimsta. Jei pasau
lyje kartais apie komunizmo darbus kalba žiaurokai, 
kitiems atrodo, perdėta. Tiems, kurie išgyvena tą nai
kinimo siautulį, kelia stebėjimąsi, kaip pasaulyje 
mažai žinoma apie komunizmą. Kaip nori, taip tegul 
kalba, leidžia plačiausiai vaizduotei pasireikšti, ir tai 
tcli gražu bus netikrovė. Velkami per laukus prie 
sunkvežimio pririšti ir prie bažnyčių suguldyti lavo
nai, tai vis kitų pagąsdinimui. *

Vyrai ir mergaitės nuogi, subadyti guli ištisas 
dienas tol. kol motinos ir vaikai nebeišlaiko prie sa
vo brangių lavonų.

Tada prasideda baisūs persekiojimai net ligi ke
lintų kartų. Kai kas mano, kad yra geriau, jei užsie
nio okupantų neerzina. Netiesa. Mums blogiau nebus. 
Ir taip viskas sunaikinta, sudeginta, žmonės išvaiky
ti. Mes visko nustojom, o gyvybę mokėsime brangiai 
parduoti.

Šventasis Tėve, mes žinome šių dienų Jums už
krautus rūpesčius. Tačiau vardan mūsų iškentėtų 
kančių mes drįstame, kaip savo katalikų Vado, pra
šyti užtarimo. Mes nebeturime kaimynų, kuriems ga
lėtume patikėti savo ir tautos ateitį. Iš visų pusių 
mus supa okupantas. Jūsų Šventenybės vadovaujami, 
katalikiškos Lietuvos vaikai, vieninteliai esame kata
likai šiaurėje, lyg salelė kitatikiti jūroj. Tokio spaudi
mo ilgai neišlaikysime, žūsime visi. Mūsų tikėjimas, 
papročiai, tradicijos, net mūsų kalba bus išnaikinta. 
Mes dažnai galvojame apie viduramžio turkų, arabų

ordas, kada iškilo Didieji Romos vyrai: Urbonas II. 
Inocentas III. Dabartinės Rytų ordos diplomatinių 
žodžių, gražių kalbi: nebijo. Mes dažnai klausiame, 
kur dingo kultūringo pasaulio tautos, kur yra šimtai 
milijonų pasaulio krikščionių. Ar nebėra pasaulyje 
teisybės mylėtojų, didžių žmonių. Ar jie nežino, kaip 
broliai ir seserys krikščionys yra naikinami. Ar pa
saulio krikščionys užsnūdo apgaulingu suraminimo 
miegu ir tiki, kad mus sunaikinusios ordos sustos. Ne. 
Du šimtai milijonų įvairių Tarybų Sąjungos tautų 
žmonių, kaip ir mes. kala dieną ir naktį ginklus pa
vergti pasauliui. Ir šiandien už mūsų dienos ir nak
ties darbus šelpia graikų sukilėlius, įvairius pasaulio 
streikininkus. Jau šiandien azijatas yra užgrobęs pu
sę Europos ir ją perdirba. Greit bus pasaulio kovos 
momentas, ir vargas snūduriuojantiems. Bolševizmas 
pasiruošęs pasaulio civilizaciją, kultūrą ir krikščio
nybę sunaikinti.

Neklyskime: bolševizmas laukia patogaus mo
mento. Savęs neapgaudinėkime — bolševizmas yra 
stipresnis negu daugelis mano.

Atominė energija pasaulį migdo. Bolševizmas 
greit turės neblogesnių ginklų.

ŠVENTASIS TĖVE,
Mes prašome paskelbti pasaulio tikintiesiems 

Lietuvių Dieną, kaip padarė garbingos atminties Be
nediktas XV 1917 metais. Tegul pasaulis pamato lie
tuvių katalikų kančias, persekiojimus ir vargus, su
rengtus XX amžiaus bedievybės.

Mes maldaujame Jūsų Šventenybės lietuvių tau
tai viešo paguodos ir suraminimo žodžio. Mes pake- 
niškas aukas. Tėve, tark suraminimo žodį, kaip ki
liame, Jūsų Šventenybė, už vienybę su Jumis milži- 
tados Romos koliziejuje pirmasis Popiežius Sv. Pet
ras. Tėve, mes ne mažiau kenčiame dėl Motinos Ro
mos Katalikų Bažnyčios.

Mes prašome kokiu nors būdu perduoti Suvieny
toms Tautoms mūsų skundą, gal tautų vadai padarys 
galą mūsų kančioms.

Mes prašome lietuvišką radijo valandėlę padaž- 
ninti ir pagyvinti. Tegul ji duoda daugiau žinių apie 
mūsų kančias. Argi mes. aukodamiesi už savo šventą 
tikėjimą, nesame to verti. Juk mūsų 100.000 žmonių 
nukankinti arba Sibiro katorgoje laukia mirties dau» 
giausia tik todėl, kad neišniekino savo Tėvų Žemės 
tikėjimo ir neišdavinėjo savo tautiečių.

Šventasis Tėve, mes tikimės būti išklausyti. Mes 
daug ir labai daug iškentėjome dėl švento tikėjimo, 
dėl apaštalų sostui ištikimumo. Todėl turime vilties 
tikėtis Jūsų pagalbos. Mes mirštame, bet mirdami no
rime girdėti Jūsų paguodos žodį ir pasaulio katalikų 
suraminimą, kad mūsų vaikai daugiau nebekentės 
dvasios vergijos. Mes tikime, kad Jūsų galingas žodis 
pajudins laisvę mylinčių tautų vadus iš susnūdimo. 
Šventasis Tėve, mūsų raštas nėra toks, kokį norėtume 
parašyti. Rašome pogrindyje, prie mirgančios lempu
tės. kas valandėlę laukdami čekistų. Tvčiomis nežy
mime vietų ir asmenų, nenorėdami čekistams duoti 
medžiagos.

Kai šis raštas Jus pasieks, gal mūsų nebebus. Kol 
ji nuneš, daug nešanėiųjų pervers čekistų kulka.

Šventasis Tėve, mums, mirštantiems už Religijos 
ir Tautos laisvę, suteik palaiminimą.

Tegyvuoja gyvųjų ir mirusiųjų VIEŠPATS 
JĖZUS KRISTUS.

Lietuvos Respublikos 
Rymo Katalikai.

(ELTA)
Vilnius,

Okupuota Lietuva
1947. IX. 20.
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BALF Atstovės Laiškas
BRANGŪS LIETUVIAI.

Jau keletą mėnesių esu Vo
kietijoje. Esu aplankiusi daug 
lietuvių tremtinių stovyklų, 
mačiusi jų gyvenimą ir darbą, 
patyrusi jų nuotaikas. Visi jie 
nori kuo greičiausiai ištrūkti 
iš Vokietijos ir susikurti sava
rankišką gyvenimą, patys užsi
dirbdami sau duoną. Visi jie 
daugiau ar mažiau yra patyrę 
Amerikos lietuvių jautrią širdį 
ir duosnią ranką, ir daugelio jų 
akys yra nukreiptos į Ameri
kos lietuvių. Ypač dabar, 
kai yra priimtas DP bilius ir 
atidarytos durys į Ameriką, jie 
tikisi mūsų pagalbos. Jei Ame
rikos lietuviai nepasiūlys trem
tiniams pastogės ir nesuras 
jiems darbo Amerikoje, retas 
iš mūsų brolių tremtinių tega
lės patekti į Ameriką, kurią 
visi tremtiniai laiko ramybės 
uostu nuo visų grėsmių ir per
sekiojimų. priebėga nuo nelais
vės ir žmogaus pažeminimo.

j Ameriką im- 
darbo. kuris 
pragyvenimą.

kad jie nuvykę 
sis kiekvieno 
jiems užtikrins 
ir bus dėkingi tiems, kurie bus
padėję jiems nuvykti. į JV-bes.

Tremtiniai yra pratę prie 
sunkiausių darbų, kuriuos 
jiems teko dirbti nacių Vokie
tijoje. Jie gerai žino, kad sve
timame krašte jų laukia pirmo
je eilėje tie darbai. į kuriuos 
nesiveržia vietos darbininkai, 
taigi arba sunkesni arba blo- 

jgiau apmokami. Niekas jų ne
turi iliuzijų, kad jie Amerikon 
važiuos kaip į svečius. Jie pa
sirengę naujam darbui ir nau
jam gyvenimui. Beveik kiekvie
nas jų yra įsigijęs tremtyje

į naują specijalvbę. Inžinieriai ir 
gydytojai virto staliais ir elek- 
trotechnikais. valdininkai ir 
biznieriai išmoko batsiuvio ar 
siuvėjo darbo. mokytojai ir 
profesoriai pasiruošė būti 
chanikais ir mūrininkais, 
tremtiniai pasiruošę dirbti 
kurį paprasčiausią darbą 
torane ar fabrike, uoste 
transporto bendrovėje.

Kas iš arti yra matęs stovy
klų vargą ir tremtinių rūpestį, 
tas niekuomet nemanys, kad 
jie nori važiuoti į Ameriką pa
siieškoti vien tik lengvo ir pa
togaus gyvenimo. Nedateklius 
ir netikras rytojus juos verčia 
ieškoti gerų širdžių, kurios pa
dėtų jiems pasiekti Amerikos 
krantą ir savo darbu kurti sau 
naują gyvenimą, 
meriką jie neturi 
apsunkinti savo 

j pasiryžę visomis

I

me- 
Visi 
bet 
res- 

ar

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

Amerikos lietuviai ir jų or
ganizacijos yra daug prisidėję 
prie to. kad praeitų bilius. Da
bar mūsų visų pareiga yra tą 
bilių išnaudoti ir padėti kiek 
galima didesniam lietuvių 
tremtinių skaičiui patekti i A- 
meriką. Išduokite buto ir darbo 
garantijas savo giminėms ir 
pažįstamiems. Kas tokių netu
rite. pasiūlykite savo atliekamą 
kambarį ir numatomą darbą 
per BALF-ą tam tremtiniui, 
kurs neturi giminių, galinčių 
jam padėti.

Dažnai girdime, kai atvykę1, 
tremtiniai nenori dirbti arba 
yra per didelių reikalavimų. 
Galimas daiktas, kad pasitaiko 
kartais nesusipratimų, kuriuos 
tremtinių nedraugai bando iš
pūsti. Aš mačiau šimtus ir Neapvilkime 
tūkstančius tremtinių, dirbau- į jiems išvykti iš stovyklų, kur 
čių įvairius darbus. Scheinfeldo! jie suspausti, nedavalgę ir su- 
DP stovykloje batsiuvių dirb-- 
tuvėje dirba vienas buvęs aukš
tas vaidininkas, ir jis būtų pa
tenkintas. jei panašų darbą 
gautų Amerikoje. Reutlingene 
vokiečių tekstilės fabrike bu- jiems darbo, 
vęs universiteto profesorius di-'tinių šeimą

Prezidentui Trumanui išvykus porai savaičių 
poilsio po išrinkimo prezidentu į Floridą, dažyto
jai skubiai ėmėsi darbo per naują nudažyti Bal
tuosius Rūmus, kad pargrįžęs Prezidentas įženg
tų baltutėliuose namuose.

PRIE VILTIES KRYŽIAUS

ABROMAVIČIŪTE, Elena, iš 
Mikšiškių km., Žeimių vi., Kė
dainių ap.

ADAMS - Ernst’aitė, Emilija 
>ir jos vyras Adams, Juazas, 
gyv. New Yorke.

ADOMAITIENE - Radkaus- 
kienė, - Šimulytė, Izabelė, d. 
Povilo ir Barboros Korpaitės, 
iš Veviržėnų vi., Kretingos ap., 
ir jos sūnūs Radauskas, Anta- 
nas ir Adomaitis Jonas ir Pra
nas, gyv. Brooklyn, N. Y.

i AITAVTČIUS, iš Bajorų, 
Klaipėdos krašto.

ALBRECHTIENE - Pategai- 
tė, Anna, iš Palendrių, Nau
miesčio vL, Tauragės ap.

| ALEKSANDRAVIČIENE - 
Ramonytė, Teofilė, iš Veliuonos 
vi., Kauno ap.

] ALEKSANDRAVIČIUS, Ka- 
; rolis.
į AMBRAZAITYTE - Luobi- 
kienė, Juze ir Luobikis, Anta
nas, iš Miknaičių km., Barzdų 
vi., Šakių ap.

AMBUSAITIS. Jurgis, iš Pil- 
viškio ir jo vaikai Ambusaitis, 
Albertas ir Ambusaitytė, Olga, 
gim. Amerikoje.

i ANDRIŠIŪNIENE, Anielė.
ANDRUŠAITIS, Jurgis, sūn. 

Jono ir Marijos Maurušaitytės, 
iš Vilkaviškio ap.

ANKUDAVTČIŪTE - Kundo- 
kaitė, Ona, iš Veiverių vi., Kau
no ap.

ARMOŠKA, Boleslovas ir Ar-

- Gosporawit- 
iš Vismonių,

Jonas ir Pra-

Jurgis ir Balčius, 
US Veteran Hos- 
Ind.

Nuvykę į A- 
noro ką nors 
buvimu, 
jėgomis

darbą vėl tapti laisvais ir 
priklausomais žmonėmis.

bet 
per 
ne-

Tremtinių viltys yra sudėtos 
i jų brolių amerikiečių rankas, 

jų. Padėkime

Ką jisai nori pasakyti, nėra • 
tas mažas faktelis, kad jis pats j 
numalšino troškulį, bet milži-j 
niška, antgamtinė tiesa — jog . ~ L’’ *“ ČT “

. gailestingumo vandenys yra vi- 
isiems". Todėl bev-eik visi didie-/°ATSTUpeNAS s
I ji konvertitai buvo ne tiktai p^y^^
uolus Kristaus sekėjai, bet ir, AUGUSTIN Richard. iš Ma- 
uzsidegę apašalai. labai daug ..
dinamizmo įnešė į Bažnyčios n1amPo es'

sirūpinę laukia išgelbėjimo. 
Mūsų palyginti tik nedidelė 
auka — pažadas duoti kamba
rį. už kurį tremtiniai atvažiavę 
atidirbs ir atsilygins, surasti 
~----- j—i_. — padarys trem-

’ nili • LV vV Į71 VlLCVliUO — laimingą, nuims,
plomuotas inžinierius dirba pa-; nuo motinos širdies rūpestį dėl 
prasto darbininko darbą. Ame- vaikų, kai šie paprašys valgyti, 
rikiečių suorganizuotose Darbo išvaduos tėvą nuo baimės, kad 
tarnybos kuopose paprastais ‘ besiritą įvykiai neužkluptų 
darbininkais dirba šimtai įvai-'juos. neišblaškytų šeimą, bai- 
rių profesijonalų. buvusių vai- šioj kančioj ir skurde nenu- 
dininkų ir biznierių. Kiekvieno-! marintų jo vaikų.

Pabandykime įsivaizduoti sa- 
dir-ivo tremtinio būklėje, o tada 

tikrai pakaks mums judrumo ir 
ryžtumo paruošti reikalingus 
dokumentus kam nors iš trem
tinių atvykti į Ameriką.

' 1948 m. spalių 12 d.
iMunchenas

Izabelė V. Kovaitė,
BALF-o Įgaliotinė Europoje.

ir
je stovykloje galima rągti į-i 
vairiausius specijalistus 
bančius paprasčiausius darbus. 
Niekas jų tuo nesiskundžia, 
tik visi jie norėtų gyventi žmo
gaus vertą gyvenimą, užsidirb
ti bent sočiai pavalgyti ir iš
trūkti iš tos grėsmės, kuri čia 
Europoje jiems neleidžia ra-j 
miai miegoti. Aš neabejoju.)

Tokia antrašte šią vasarą A- 
merikoje pasirodė žinomo žur
nalisto kun. dr. J. Prunskio 
knyga. Jau pats jos vardas sa
ko, jog tenai viskas turi suktis 
apie išganymo simbolį — kry
žių, nuo kurio Kristus žadėjo 
visus prie savęs traukti. Taip, 
šios knygos centre stovi kry
žius, prie kurio eina paklydu- ------------- r----- c------ ,---- --------------------------------------------
sios sielos, negalėdamos atsi- ’ veikimą. Tai ypatingai parodo juras 4943 m 139 psi Galima
laikyti jo traukos jėgai. Aiš- pirmojo ir didžiausiojo konver-1 gauti “Darbininko” knygyne,
kiau sakant, minėtoje knygoje tito šv. Povilo veikla, šv. Au- jgg ųę Broadway, So. Boston
yra kalbama apie konvertitus gustino gyvenimas ir taip pat 27 Mass.
arba atsivertėlius. paskutinių laikų žymiųjų atsi-; ..... .. 1 .

Labai nuostabus yra šių vertelių — kard. Neįmano, V. 
žmonių kelias. Religinėje pras- Solovievo, A. Gemellio, G. Pa
inėje “atsiversti" reiškia pa- pinio ir daugybės kitų darbai, 
keisti savo galvoseną, gyveni-' Dr. J. Prunskio tikslas nebu-j 
mo būdą, visai atsižadėti kai vo savo knygoje kalbėti apie) 
kurių širdžiai mielų idėjų. Lai- visus žymiuosius pasaulio kon-i 
kant prieš akis vien tiktai žmo- vertitus. bet tiktai apie pačius! 
gišką prigimtį, kuri kaip medis, paskutiniuosius. Jų vardai jau 
palinkusi į vieną pusę, jau sun- plačiai nuskambėję, gyvenimas 
kiai leidžiasi atitiesti, toks ra- gi ir keliai prie vilties kryžiaus 
dikalus savęs pakeitimas dau- didžiai skirtingi, 
geliui atrodo kas tai tragiško, voslavų vyskupo 
Bet sekant nemariuosius žmo- vi žydų rabinas 
gaus sielos polėkius, nenorin- voliucinieriškos 
čius aklai klausyti prigimties sistų švelniasielė rašytoja Kla- 
balso. įstojimas arba sugrįži- ra Luce. Tačiau didžioji dalis 
mas į katalikų Bažnyčią reiš- aprašytųjų yra grįžusių prie 
kia neapsakomai didelį laimė ji- Kristaus iš komunizmo. Jų ke
rną. Tai yra atradimas praras- lią, gal būt, reiktų skaityti sun- 
to arba net niekados nepažinti kiaušiu, nes šios pasaulėžiūros 
kelio prie Kristaus, kuris tiktai1 
savo įsteigtoje Bažnyčioje ati
daro visus antgamtinių malo
nių išteklius.

Aišku, Dievo malonė yra pats

Ten šalia pro- 
Meletievo sto- 
Zolli, šalia re- 
dvasios mark-

Kai liepos 25, 1916 metais Bikini Atoll, buvo 
bandymai atominės bombos virš vandens ir po 
vandeniu lai vandeninė atominės bombos eksplio- 
zijos paveikslas ligi šiol buvo laikomas paslaptyj. 
Ir tik šiomis dienomis išleistas i spaudą. Vaizdas 
išrodo kaip miškų grybas išaugęs bukietas dū
mų iš po vandens aukščiau debesų.

esmę sudarąs nuogiausias ma
terializmas ypatingai prislegia 
sielą. Jiems tiesos ieškojimą 
dar pasunkina ir toji aplinky
bė, jog aklai reikia tikėti jau iš

pagrindinis ir pats paslaptin- anksto nustatytiems dėsniams, 
giausias elementas visoje žmo- Ir įdomu, kad vis dėlto dauge- 
gaus išganymo eigoj. Jai tru- liui padėjo atverti akis žiaurus 
putelį palietus, nors ir labai komunistų partijos metodai, 
paklydusią, bet geros valios Giliau galvojąs žmogus supran- 
sielą, jinai jau nebegali nurim- ta, jog taip negali būti, ima 
ti. kol suklumpa prie vilties bodėtis liejamu krauju, ilgėtis 
kryžiaus. Tegu tas kelias ir bū- žmoniškumo, ieškoti Dievo... Ir 
na ilgas, vingiuotas, vargingas, tikrai laimingi tie, kurie jau Jį 
tačiau atradus tiesą, nežemiš- surado.
kas džiaugsmas ir ramybė api-j Dr. J. Prunskio knyga gyvai 
ma konvertito širdį. Tuomet vaizduoja tą paklydusios sielos 

(jau nebegaila nė tų idėjų, ku- 
■ riomis anksčiau gyveno, nes 
' jos tampa užgesusiomis iliuzijo- 
I mis. Tikras konvertitas tiktai
rūpinasi tarnauti atrastai tiesai 
ir ją skelbti kitiems. Apie tas 
pastangas garsioji Amerikos

j konvertite Klara Luce šitaip niekados jo nebuvo apleidę.
rašo: “Kaip ištroškęs žmogus. Pirmieji pamatys, jog iš klai- 

tiesą visuomet yra 
garbinga, antrieji gi 
laime, ištirta tiesos

ilgesį bei ieškojimą. Tenai au
torius kalba faktais ir pačių 
konvertitų žodžiais. Todėl ta jo 
knyga bus labai įdomi ir nau
dinga pasiskaityti ir tiems, ku-' 
rie dar neapkabino vilties kry
žiaus. ir taip pat tiems, kurie

gyvenąs kaitros išdegintame dos eiti į 
mieste, kuriame jau yra iš- galima ir 
džiūvusios visos upės, suradęs džiaugsis 
tyrą šaltinį, linksmai šaukda- tarnyboje, 
mas. tikrai sukeltų visus savoj 
kaimynus, taip lygiai ir kon-j 
vertitas kelia savo balsą, skel-j Dr.
biantį bekraštį Dievo kilnumą. • Kryžiaus,

T. L. And riekiu*, O.F.M. 
* ♦

J. Prunskis,
išleido

Prie Vilties 
kun. P. M.

AUKSUTIS, Vincas, s. Juo
zo^ iš Naumiesčio - Vladislavo- 
vo ap.

AUTSCHUTE 
schene, Monika, 
turėjo farmą.

BAGDONAS,
nas, sūnūs Simono ir Johanos 
Bartašytės, iš Skaudvilės vi., 
Tauragės ap.

BAGDONIŪTE, Magdalena, 
Marijona ir Ona. iš Simanėliš
kių dv., Vilkaviškio ap.

BAKAITIS, Frank, brolis O- 
nos Širvaitienės, iš Bunzų km., 
Pliokščių vi.

BALČIŪNAITE, Marcelė, iš 
Užpiaunių km., Bublelių vi., 
Šakių ap.

BALČIUS,
Leonas, guv. 
pital, Marion,

BALKIS, Feliksas, s. Juozo, 
gimęs Chicagoje, Amerikoje.

BALSYS, Petras ir Stanislo
vas, broliai Stanislavos iš Tel
šių ap.

BANDZEVIČIUS, Petras, s. 
Jono, iš Naumiesčio - Vladisla- 
vovo ap.

BANEVIČIENE - Starkaus- 
kaitė, Ona, ir jos vyras Bane
vičius, Vincas.

BAŠINSKAITES, Anastazija 
Visgaitienė, ir Elzbieta Žemai
tienė. iš Pyplių km. Zapyškio 
vi., Kauno ap.

BAŠKYS, šeima, iš Vaiguvos- 
Užvenčių vi.

BENJAMIN, Fritz, iš Lida- 
venų, turėjo cigarų fabriką, 
gyv. 16/33 Philipp St., Phila
delphia, Pa., ir jo du broliai.

BEREIŠIENE - Vyšniauskai
tė, Viktorija, iš Mikytų km., 
Naumiesčio ap.

BERTAŠIUS, Juozas, gim. 
Amerikoje.

BIRKUBEN - Jekat, Karo
line.

-.............................- *

BERŽANSKYTE, Elena, duk
tė Antano, iš Kretingos dvaro.

BIDARF - Spee, Edelina.
BLIUMAS, Jonas siuvėjas, iš 

Igliškėlių, Marijampolės ap., ir 
jo penki broliai.

BOLGER - Lukoševičaitė. 
Ieva, d. Aleksandro, iš Kaltinė
nų vi., Tauragės ap.

BROGIENE - Kupčynskienė, 
Magdė, gyveno Shenandoah.

BUBLYS, Jonas, iš Svėdasų, 
gyv. Brooklyne.

BUNICKAS, Mataušas, ir 
Bunickaitė, Leonora, iš Jurbar
ko.

BUTAITĖ, Ona, iš Petraičių 
km., Židikų vi., Mažeikių ap.

CEKENAS, Antanas, iš Za
rasų ap., ir jo vaikai Antanas 
ir Angelė Ceknaitė.

ČELEDINAS, Povilas, iš 
Žemgulių km., Andriejavo par.

ČERNIAUSKAITE, Agota ir 
Viktorija, iš Veiverių vi., Kau
no ap.

ČIAKAVIČAITE, Ona, iš 
Stanaičių km., Garliavos par. 
ir vi., Kauno ap.

DABROVALSKIS, šeima, iš 
Vaiguvos - Užvenčio vi.

DAGILIS, Vincentas, iš Ak
menės.

DAMBROWSKY (Dambraus
kas), Berta, Emilia, Franz, ir 
Mina,, iš Veršupių km., Šakių 
apskr.

DAMS, Adele ir Amanda.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashmgton Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 3595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų ir Naktį. ,

Pagelbsti 
Lengviau ir Pigiau 

Kūrenti 

Anglius Ir Čeke

Kew E
Coke 

AUTOMATIŠKAS 
SIUJMOS 

RE6ULIATOMUS

Dabar jūs galite len
gvai pailsėti nieko ne
manydami nei rūpin- 

atidarymą ir uždarymądamąsi apie 
traukimą ir juškų. Palik tą darbą at
likti pagerintam ir penkiems metams 
garantuotam New England Coke Au
tomatiškam Šilumos Reguliatoriui. Jūs 
tik užstatykite termostetą reikalingai 
temperatūrai... Ir Stepas jums patar

naus... jūs sutaupysite tūkstančius 
žingsnių kūrenimo sezone.

TAIPGI SUTAUPO PINIGŲ
Šis automatiškas šilumos reguliato

rius sumažina kuro sąskaitas, išven
giant peršildymo. Demonstracija jus 
itikrins. Taipgi jūs pamatysite kaip 
termostetas iš šešių spalvų galima 
bus pritaikinti jūsų 
namų vidaus spalvai.

Uidyką Demonstracija ... Be Obligacijy

Saukite HUbbard 2-4670
NEW ENGLAND COKE 

ar savo autorizuotą New England Coke Dylerių 
—/// NEW ENGLAND COKE ORO PRANEŠIMAI 

WCOP—7:40 A.M. ir«:10 P.M.—THE OLO SALT 
Pirm, iki šešt.

WEEI—11:10 P.M.—E B. Rideout—Antr.. Ketv. ir tett.
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Gyvenimas Aliaskoje
- Ką pasakoja lietuvis, gyvenęs A 

liaskoje. - Šaltis siekia 72 laipsniu že
miau nulio. - Kaip gyvena, kaip ren
giasi eskimai ir kiti. - Apie elnius ir 
meškas. - Daug uogų ir uodų. - Deg
tinė - didžioji Aliaskos nelaimė. - Du 
mėnesiu žiemą saulės nematyti, o va
sarų - du mėnesiu ištisa diena. - At-

skrenda rusų žvalgybos lėktuvai.
GAUSUS UŽDARBIS, 
JEI MOKI TAUPYTI
Užimdama 586,400 kva- ‘ 

dratinių mylių, Aliaska ' 
sudaro daugiau kaip 
penktadalį USA užimamo 
ploto, gyventojų gi teturi 
tik apie 72 tūkstančiu. 
Tai tolimos šiaurės kraš
tas, bet gražus ir savotiš
kai turtingas, kaip tą liu
dija tik neseniai iš Alias
kos atvykęs Antanas Čel
kis. Tai lietuvis verslinin
kas, atvykęs į Ameriką su 
verslininkų ekskursija 
prieš šį karą ir čia pasili
kęs. Karo metu tarnavo 
USA kariuomenėje, turė
damas štabo seržanto 
laipsnį. Kada išėjo iš ka
riuomenės, pajuto, kad 
civilinio žmogaus uždar
bis mažesnis, negu jo tu
rėtas kariuomenėje. Norė
damas gauti geresnį atly
ginimą ir pamatyti dau
giau pasaulio, patraukė į 
Aliaską. Neturėjo tenai 
nei ryšių, nei pažįstamų. 
Sustojo mieste Anchorage 
ir čia gavęs darbą nuo 
1946 metų išbuvo inžinie
riaus padėjėju, visą laiką 
prie garvežio 
mas traukiniu, 
mas — 14 dol. 
aštuonias darbo valandas 
(apie 1 dol. 83 et. už va
landą). Tačiau dažnai tek
davo dirbti viršvalan
džius, taip, kad vieną mė
nesį uždirbo net 900 dole
rių.

KAIP ALIASKA 
ATRODO

Aliaskos oras ir žemė 
panaši kiek į Lietuvos, tik 
kalnų yra daug didesnių, 
net su amžinu sniegu. Mil
žiniški žemės plotai ne
naudojami ir neapgyventi. 
Apsčiai yra tundrų, ežerų, 
vietomis ir ūkių. Begali
niai plotai miškų. Supla
nuota įrengti eilę faneros 
ir popieriaus fabrikų. Žie-

• v

važinėda-
Atlygini- 

65 et. už

ma Aliaskoje prasideda 
gana anksti. Spalių mėne
syje jau buvo dvi pėdos 
sniego. Nuo gruodžio mėn. 
vidurio iki vasario vidurio 
šaltis siekia iki 72 laips
nių žemiau nulio. Pastovi 
taip dvi - tris savaites ir 
krinta iki 20-40 laipsnių. 
Yra vietų, kad sniego pri
krečia iki 15 pėdų gilumo, 
o žinomas vienas slėnis, 
kur žiemą supusto iki 50 
pėdų gilio. Būna vėjas 
taip stiprus, kad vagonus 
su prekėmis nuo 
kelia į upę.
nų nuvertė ir patį tiltą. 
Bet tai vis išimtini atsiti
kimai.

DRABUŽIAI
Kareiviai turi specialius 

labai šiltus drabužius. Ci
viliniai gyventojai taip la
bai nesirengia, turi kaili
nius, kiti tokius specia
lius veltinius. Eskimai tai 
mėgsta kailius. Miestuose 
apšildo kambarius angli
mis ar alyva, o žvėrių 
gaudytojai, 
miškuose, ;
komis, žiemą garvežys ap- 
šarmoja, apšąla, rodos, 
vienu ledu nulietas. Kelių 
ir geležinkelių Aliaskoje 
tėra gana mažai.

Seniausi Aliaskos gy
ventojai — eskimai. Svar- 
biausis jų pragyvenimo 
šaltinis — žvejyba. Nerš
tų laikais, kai žuvys gau
siai plaukia jie su tokiu 
specialiu tinkliniu ratu 
gausiai žuvų pagauna. Tik 
vien eskimai teturi teisę

i

MIRTIS ATEINA GENEROLO E”; S,S
I ______

Pradžia 3-čiame pus), imininku. Nuo to laiko jo 
laukti, kol ateis geresni 'žvaigždė pradėjo vėl kilti, 
laikai.

Ir geresni laikai atėjo, 
kai vokiečių armija 
puolė Rusiją.

LENINGRADO 
GYNĖJAS

Karo pradžioje raudo
noji armija traukėsi su 
dideliais nuostoliais. Vo
kiečiai geležiniu žiedu ap
supo Leningradą. Žiedo 
viduryje atsidūrė ir Žda-

tilto nu- 
Už kelių die-

Laivu S.S. Swarthmore Victory, buvo vežami 
gyvuliai ir paukščiai iš Siamo. Kelyje, 1,500 my
lių nuo San Francisco, Pacifike, laivo igula pri
trūko gyvuliams ir paukščiams šieno ir grūdų. 
Jie atsišaukė per radio pagalbos. Kuogreičiausiai 
Laivyno skraiduolis “Marš” pribuvo su pagalba 
ir išmetė dvylika nuo vandens apsaugotų ryšulių 
šieno ir grūdų dėl išalkusių gyvulių ir paukščių. 
Tuos ryšulius tas laivas susigaudę ir susikrovė 
į savo laivą. Tuo būdu buvo išgelbėtas pilnas lai
vas zoologijos sodo gyvulių ir paukščių. Vaizdas 
parodo viršuje darbininkus išmetančius ryšulius, 
ir apačioje laivą laukiantį pagalbos.

žvaigždė pradėjo vėl kilti.
NEPROLETARIŠKŲ 

PAPROČIŲ MĖGĖJAS 
Apskrito veido, neaukš

to ūgio Andriejus Alek
sandravičius Ždano vas 
mėgo kai kuriuos neprole- 
tariškus papročius.

Jis manikiuravo nagus, 
kvepinosi kvepalais, dėvė
jo puošnius rūbus, gurkš
nojo baltąjį vyną. Mokėjo 

;neblogų manierų, tiktai— 
novas, kuris ėmėsi ginti Į kaip kai kurie diplomatai 
miestą nuo priešų. Įtvirtina — garsiai sriūb-

Leningradas buvo ap- čiodavo arbatą.
suptas 29 mėnesius. Per; Mėgo gryną orą ir spor
tą laiką žuvo 1,300,000 tą: žiemą vasarą miegojo 
žmonių, daugiausia civi
lių, kuriuos guldė vokie-

; čių ugnis, nepaprastas 
šaltis ir badas. Kai, paga
liau, per užšalusį Ladogos 

i ežerą buvo atgabenta 
: maisto, Ždanovas jį užra- 
' kino sandėliuose juodai 
Į valandai, nors ir toliau 
'tūkstančiai gyventojų žu- 
ivo nuo bado.

Leningradas buvo išgel-
■ betas. Stalinas tikrai buvo 
! dėkingas narsiam herojui 
; ir, atleidęs praeities kal
tes, paskyrė jį Suomijos 
Kontrolės Komisijos pir-

už

mentu ji vėl pradeda kilti 
— teka.

Eskimai gyvena tarp 
sau medinę

ringu sovietinės literatū
ros bruožu. Jis tvirtino:
— Sovietų literatūra ne

bijo kaltinimų tendencin
gumu. Taip, sovietų lite
ratūra yra tendencinga, 
nes klasių kovos epochoje 
nėra ir negali būti ne kla
sinės, tariamai apolitinės 
literatūros. Taip, mūsų 
sovietinė literatūra yra 
tendencinga ir didžiuoja
mės jos tendencingumu, 
nes mūsų tendencijos sie
kia to, kad būtų išlaisvin
ti darbo žmonės — išlais
vinta visa žmonija nuo 
kapitalizmo nelaisvės jun
go...

Šito metodo šiandien tu
ri laikytis visų sovietų pa
vergtų tautų rašytojai.

PAGERBTAS IR PO 
MIRTIES

Kai A. Ždanovas mirė, 
jo palaikai buvo iškilmin
gai palaidoti netoli Krem
liaus mūrų, už Lenino 
mauzoliejaus. Eis e n o s 
priekyje buvo nešamas 
mirusiojo portretas. To
liau ėjo devyni generolai, 
vienas admirolas ir trys 
civiliai, kurių kiekvienas 
ant raudonos pagalvėlės 
nešė po vieną Ždanovo at- 
žymėjimo medalį, 
viso 13.

Atviras karstas, išpuoš
tas raudona ir juoda spal
va, buvo vežamas šešių 
baltai pakinkytų arklių. 
Šalia karsto ėjo Stalinas 
su Molotovu, o paskui 
juos — Georgij Malenkov 
ir slaptosios policijos še
fas Lavrentim Beria.

Aprašydamas A. Ždano
vo mirtį, “Newsweek” ra
šė:

— Taip tad Ždanovas la
biau nei kuris kitas sukū
rė Sovietuose dabartinę 
ksenofobijos, baimės ir į- 
tarimų atmosferą... Išo- 
riai atrodė kaip žmogus 
su aukštu kraujo spaudi
mu ir kaip kandidatas šir
dies atakai, kuri — kaip 

'gydytojai tvirtina — bu- 
Ivo jo mirties priežastimi. 
lO tačiau gali būti..., kad 
į iš tikrųjų jis mirė ne na- 
jturalia mirtimi, bet buvo 
i sulikviduotas kažin ko
kiam šaltiniam konflikte 
su savo klika...

Kaip iš tikrųjų buvo,

prie atviro lango, kiekvie
ną rytą mankštinosi, kad 
svoris kaip nors nukristų.

Kaip ir kiekvienas Polit- 
biuro narys, turėjo Krem
liuje savo butą, priemies
tyje vasarinius namus, o 
Kaukaze — vilą. Gyveno 
kartu su savo žmona, naš
le dukterimi ir sūnumi.

LITERATŪROS 
“SPECIALISTAS”

A. Ždanovas save skai
tė komunistinės literatū
ros ir meno specialistu. 
Gal dėl to, kad mėgo skai
tyti kriminalines apysa
kas ir skambino pianinu. 
Kaip literatūros ir meno 
žinovas jis atydžiai sekė 
sovietų literatūrą ir smar
kiai puolė nutolusius nuo 
partinės linijos.

Savo kalbose Ždanovas 
visą laiką brėžė, kad lite
ratūra būtų palenkta 
marksizmo propagandai. 
Tendencingumas, jo nuo-

taigi

čiau kasyklos nėra išvys- dus ir rankas specialiu miškų. Turi 
tytos — neapsimoka: nė- skysčiu, kurio kvapas nu- grįtelę. Miega ir valgo ant 
ra kur daug’ parduoti, baido uodus. Kiti gi nėšio-grindų, kaikurie turi ir 
Daug aukso kasyklų, ku- ja sietelius ant veido. ’ staliukus. Vasarą vyksta 
rias dabar į savo rankas Gyventojų, be eskimų,.į paupius, pasistato pala- 
yra suėmusios didžiosios yra daug švedų, anglų, ke- pines, gaudo žuvis, džiovi- 
bendrovės. lėtas lenkų. Lietuvių tik na, kartais po tūkstantį

Aliaskoje labai daug keletas. Lietuviai daugiau žuvų gauna per parą. Žie- 
kaip nuo-mą traukia į miškus. Ta- *  — • zJ zJ i r» it z-» UZSlįlIX€L

niu važiuojantelnių kai- A. Čelkis tesurado tik tris žvėrelių gaudymu. Jų ne- 
menę nebesuspeja sniegu 
klampoti, patenka po 
traukinio ratais. Meškos 
žiemą miega, o kitais me
tų laikais net žmonių ap
gyventas vietas aplanko. 
Ypatingai piktos rudosios. 
Jos sužeistos puola žmo
gų. Medžiotojai kartais 
labai neatsargūs. Pasitai
kė vienu metu, kad pama
tė ką tai judant, palaikė 
kad meška, šovė ir nušovė

sesu-

vvvenantieii miškų- Juose apsčiai mes- mėgsta namus, kaip nuo-mą traukia j m 
ansisildo mal-kU- elnių. Kartais trauki-tykius. Per trejus metus da daugiausia 
____ ____ __  niu važi no n t elniu kai- A. Čelkis tesurado tik tris žvėrelių gaudyrr

tuo prietaisu žuvauti. Pa- gailestingąsias
sidarbuoja porą savaičių, 
užsidirba gerai, o paskiau 
— geria ir badauja, užtat 
tarp eskimų apie 30% 
džiovininkų.

DAUG ANGLIES IR 
AUKSO

Aliaskoje daug anglies. 
Net į žemės paviršių ang
lies sluoksniai išeina, ta-

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

366 W«rt Bnodbray So. Bofton 27, Masą.

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

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

I

NURIMK, SESUT
*

nes tas sugadintų 
slastais 

lapes, že-

lietuvius: vienas dirba šaudo,
prie laivų iškrovimo, ant- odą. Kilpomis, 
ras — aukso ieškotojas, o gaudo vilkus, 
trečias — geležinkelietis, benkštis, vebrus. Kai žie- 
Gyvena pasiturinčiai. Vie- mą eskimai nuvyksta į 
nam per pustrečių metų Rusijos pakraščius pre- 

sutaupyti net kiauti, dažnai daugelis iš 
jų dingsta, matyt paten
ka į bolševikų rankas.

Aliaskos gyventojai val- 
i, kaip USA. 

daug statybų, prie jų gali--Mietuose yra parduotu-

pasisekė 
10,000 dolerių.

DARBAI IR PAVOJAI
Vasaros metu Aliaskoje Panašiai

ma gerai uždirbti. Tik da- JJJį moderniškų,
bar dėl streikų uostuose, ’
nepristatoma statybinės

Nurimk, sesut, gana raudoti, 
Nušluostyk ašaras gailias: 
Praeis vargai, laikai kraujuoti. 
Gyvensim’ valandas tylias.

Linksma tu grįši į tėvynę.
Po sparnu ji tave priglaus, 
Ir jausi meilę begalinę. 
Kaip saulę rytmečio dangaus.
Viena darželyje ilsėsies.
Pavargus po sunkios dienos, 
Ir širdimi kažko ilgėsies. 
Ramiai lakštutė tau dainuos.

Yra teatrų.
APIE KARĄ

medžiagos reikiami kie-į Kai ^ėl karo, tai Jungti- 
kiai, darbai sumažėję, be- npse Amerikos Valstybėse 
darbe. Kariuomene gana apje taį daugiau kalbama, 
daug darbų duoda. Stato- kaip Aliaskoje. Nors vieta 
mi nauji aerodromai, at-ten pavojinga. Karo atvė- 
naujinami geležinkeliai, į-. ju _ Aliaska būtų pirmu- 
rengiami sandėliai. Žie-tinjs slenkstis. Yra žinių, 
mos metu yra pavojinga jęa(j rusų lėktuvai at- 

daro 
je, bet vasarą važiuoja ne-ifOĮ0grafįnes nuotraukas, 
mažai žmonių. Gana sun-: Amerikiečiai kaskart ge- 
ku gauti butus. Daugelis rįau pasiruošia spirtis, 
įsikuria aptomobiliu veža-- par viena Aliaskos ne- 
muose vagonuose (traile- {aimė, tai sniegas besiri- 
riuose). tartis nuo kalnų. Kartais

Viena iš didžiųjų Alias- užgriūva kelius ir namus, 
kos nelaimių tai 
Uždarbiai aukšti, 
žiuoja daugelis 
nuo ko, daugelis 
šių šeimų. Tas 
buvo praeityje. Dabar at- siekia nelaiminguosius už
važiuoja daugelis ir labai griuvėlius. Kartais pa- 
gerų žmonių. įdomu, kad naudojam i lėktuvai pana- 
Aliaskoje moterų labai šiuose atvejuose.
mažai tėra. Joms sunkiau! Aliaskoje yra nemažai 
išvykti į tokias rizikingas bažnyčių įvairių tikybų, 
keliones. Yra ir katalikų bažnyčių,

.ligoninių, kur dirba sese- 
GAMTOS ĮVAIRUMAI vienuolės. Katalikų 
Aliaskoje žiemos metu kunigas važinėja, lanko 

daugumoje vietų per porą, viešbučius, mokyklas, kur 
mėnesių nėra saulės, bet į tik yra katalikų. Mieste 
netamsu. Dažnai šiaurės,prie stoties pastatytoji 
pašvaistė žėri, spalvinga i katalikų bažnytėlė gausiai 
ir graži. Vasarą gi porą',lankoma,

tęs.
ŠUNŲ TRAUKIAMOS

ROGUTES
Sniego pusnys žiemą 

dažnai sulaiko visokį ju
dėjimą. Tik šunų traukia
mos rogutėmis tegalima 
kaikur išvažiuoti. Vasarą 
nuo birželio menesio ding- bandyti įsikurti Aliasko- si<renda į Aliaska 
sta sniegas, o rugpiucio bet vasara važiuoia ne- ? / f - AIiasKą’pabaigoj jau vėl pradeda ™Sa.rą V%T.°.Ja..n! [fotografines
iškristi. Augimo sezonas 
— apie 70 dienų. Karštis 
dieną siekia kokius 90 
laipsnių, paskiau nukrin
ta. Vasarą būna daug pui
kių vaizdų: viršuje snie
go ir ledo kalnas, o apa
čioje — avietės, mėlynės, 
ties tundromis milžiniški 
plotai spanguolių, kad net 
žemė raudona. Vanduo ty
ras, bet šaltas — bėga iš 
kalnų, tirpstant sniegui, 
taip, kad maudytis net va
sarą tėra patogu tik mies
tuose specialiai įrengtuo
se maudymosi prūduose.

Aliaskos ūkininkai augi
na daržoves, bulves, kiek 
javų. Yra vyriausybės 
projektas plėsti žemės ū- 
kį, duoti mašinas, steigti 
naujas ūkininkų koloni
jas.

SIETELIAIS PRIDEN- ir graži. Vasarą gi porąjlankoma. Spaudą katali- 
GIA VEIDUS mėnesių saulė nenusilei-|kai rūpestingai platina.

Vasarą ypatingai daug džia. Šviesu ir naktį. Sau-: Aliaska nors šaltas, bet 
uodų. Nuo jų gindamiesi lę matai tuo pat momentu [gražus ir įdomus kraštas, 
kaikurie išsitepa savo vei- leidžiantis, ir tuo pat mo-' Dr. J. Prauskis.

gėrimas, j o privažiuoti gelbėti to- 
o šuva- kiais atvejais labai sunku, 

bėgdami Tenka kartais kirsti priė- 
iš suiru- Jimą per miškus ir užima 
daugiau apie porą savaičių, kol pa-

Į

Atjos bernelis numylėtas. 
Priglaus tave jis prie širdies.
Dangus, žvaigždutėmis nusėtas, Į šiandien sunku pasakyti.
Nušvies jums kelią ateities. 1 1948. XI. 4.

Kad išgarsinti Tautinę obuolių savaitę, Chi
cago miesto viešbutyje buvo iškeptas obuolių pa
jus (“apple pie”). Jis svėrė 180 svarų. Vien obuo
lių buvo 140 svarų. Platumo pajus turėjo tris pė
das ir du colius. Juomi buvo pavaišinti anie 300 
žmonių.



DARBININKAS

KOLONIJOSE
BROCKTON, MASS.

pa

Kli-
Ed-
Ja-

■ skiria pusę pelno už kiekvieno 
karo ištepimą - grease. Brock- 
tor.o lietuvių parapijos staty
bos fondui. I 

Todėl karų savininkai ir vai- 
ruotojai tai atsiminkite, o ypa-' 
tingai lietuviai Montelliečiai šį 
jo gražų zestą paremti.

Laimėjimai
Lapkričio mėn.. Šv. Roko 

rapijos salėje. Įvyko milžiniš
kas dovanu - laimėjimas, kuris 
Naujos Bažnyčios Statybos 
Fondą padidino $4.726.00. Lai
mėjimo vakarui vadovavo pats 
parapijos klebonas kun. Pr. 
Strakauskas: jam pagelbėjo 
kun. S. Saulėnas. kun. A. 
mas, Rapholas Tautkus, 
mondas Tautkus. Vytautas
kavonis. Petras Kubilius. Adol
fas Krušas ir Ona Kašėtaitė. 
Salė buvo pilnutėlė žmonių.

Laimėjimo programą paįvai
rino ir ją sudvasino Seselių va
dovaujamas parapijos choras, 
padainuodamas kelias liaudies 
daineles ir kelius duetus. Visi, 
po baigiamo klebono žodžio, 
patenkinti išsiskirstė į namus 
su pasiryžimu vėl netrukus pa
našų laimėjimą surengti.

Brocktono parapijos jaunos 
moterys ir merginos rengia di
delį pyragų (eakel pardavimą, 
kurs įvyks gruodžio mėn. 2 d.. 
Edgars Departmer.t krautuvė
je. Brockton. Mass. Turi par
duoti apie 100 pyragų. Vietos 
ir apylinkių miestų lietuvaitės 
turėtų paremti šį surengimą; 
pagarsinkite ir taip svetimtau-
čių.

Visas pelnas skiriamas 
nvčios Statybos Fondui, 
kiama kuoskaitlingiausiai 
lankant!

R

BALF Centro Sandelyje Gauti Rūbai
Ir Kitos Daiktinės Dovanos Per 

Spalių Mėnesį, Svarais:
California, lA. S. Trečioką 98; Harrison,

Los Angeles, šv. Kazimiero BALF nr. 7 per kun. Vaicie- 
par. 250; Bakers 
Mockus 20.

Conneeticut
Ansonia, BALF nr. 78 ir L. 

par. 425; Hartford, BAI.F nr. 
;12 per Matą Kripą 164; VVater- 
bury, BALF nr. 2 per Anna 
Rogers 16.

District of Columhia
VVashington, M. R. Tūbelis 16.

Ulinois
Kun. J. Borevičius 
Petrauskas 7; Her- 
nr. 113 per M. Ra-

,. I., N. Y. — 
Mrs. Kaminskas, 

Riverside, III. 20.00; Charles 
Ūkelis, Chicago, III. 15.00; |>o
$10.00 — Mrs. Evelyn L. Da- 

■vis, Oak Park, III.; Anton Cu- 
‘kur, Chicago, III.; Mr. & Mrs.
E. Saunoris, Worth, III.; Anta
nina Budavičiūtė, Cicero, III.; 

lAnthony Kas per, Chicago, III.;
F. M. Šatkauskas, Chicago, III.; 
Mr. & Mrs. A. Miliauskas, Ci
cero, III.; Julia Mack, Worces- 
ter, Mass.; 
Chicago, III.; 
Cicero, III.; 
Chicago, III.

P. Davidonis, Chicago, III. — 
8.00; Frank Sutkus, Chicago, 
III. 6.00.

Po $5.00 — Kun. J. Prunskis, 
Chicago, III.; U. Slotkus, Chi
cago, III.; J. S. Jankowski, Chi
cago, III.; Peggy Zakaras, Chi
cago, III.; Mr. & Mrs. Kareiva, 
Chicago, III.; Mr. & Mrs. Meis- 
tiniak, Chicago, III.; D. F. Pi- 
voronas, Chicago, III. 5.00; 
Mrs. F. Saunoris, Chicago, III.; 
Mr. & Mrs. Zuraitis, Chicago, 
III.; Kastas Zarumskis, Chica
go, III.; A. Borden. Cicero, III.; 
John Adomaitis, Chicago, III.; 

j Juozas Bacevičius, Rockford, 
i III.; Mr. & Mrs. M. Kaminskas, 
Įjr., Riverside, III.; L. Gubista; 
įMr. & Mrs. L. E. Kulp, Chica- 

.. ,g°’ I1Lnuosir- po _ Hden Matukai_
Tremtiniams . Mrg

ir au^iau-1Lapinskas, Cicero, III.; S. Si- 
D ,. - „ , mutis, Chicago, III.

F1?ldl Po 5100 — Elzbieta Benaitis, 
_ran Cicero, III.; O. Snauksta, Cice-- 

__________  ro, III.; Aldona Mikalauskas, 
Chicago, III.; Antanina Benai- 
tė, Cicero, III.; T. Stančiukas, 
Cicero, III.; P. P. Cinikas, 
MIC., Chicago, III.; M. O. Ces- 
navičius, Cicero, III.; M. Švei
kauskas. Chicago. III.

1 Viso $1,002.00.
j Vakarienės Rengimo Finansų
■ Komisijos Vardu,

John A Kass,
4102 Archer Avė.,

Chicago 32. III.
BALF aukas ir toliau prašo

me siųsti, adresuojant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11. New York

»Field, A. kauską 282.
New York

Albany, Mrs. K. Tumonis 41; 
Amsterdam, Mrs. Panuškienė
12, Anna Kuchis 11; Troy, St. 
Joniškienė 29; Mineola, M. II. 
(299 VVillis Avė.) 9; New York 
City, Brooklyn — A. Gudaitis 
16, M. Buika 13, Vrubliauskie- 
nė 6, Catuogno 25, J. Wiršilas
13, Joseph Shimonis 5, Elena 
Vyzienė 90, Stankavich 30, An
na Grasman - Zailsky 3, Jonas 
Brundza 6.

Ohio
Cleveland, BALF nr. 38 355; 

Madeira, Mr. Murray 19.
I Pmnsylvania

Exeter, Mrs. G. Gustaitis 37; 
Olymphant, M. Vaikaitis 34 ir 
maisto 20; Kingston, J. Krau- 
zlis 13; Pittsburgh, J. Mar- 
chulinas 12; Philadelphia, E. 
Saiasikaitė 12, Uršulė Račkaus
kienė 12.

Rhode Island
Providence-, M. Begonis 11. 

West Virginia 
i Morgan, T. Masaitis 34. 
' Už dovanas visiems

Mrs. džiai dėkojame, 
dovanų laukiame 
Viską siųskite — 

Manchester, BALF nr. 53 33. United Lithuanian 
New Jersey i of America, Ine.

Newark, BALF nr. 35 per St., Brooklyn 11, New York.

I
I

Rose Keselman,
J. H. Račiūnas,

Mrs. C. Shukes,

Chicago, 
21, Vincas 

' rin, BALF 
vaitienę 175; Rockford, BALF 
nr. 85 130.

Maine
Millinocket, Walter Makaus

kas 20.
Massachusetts

Athol, BALF nr. 
par. 1,094; Boston, 
kas, knygų 190; 
Mrs. K. Žitkevičius

p. Mykolas Norkūnas,
Latvrence, Mass., yra įžymus lietuviškos katali- 

Baž- kiškos spaudos ir organizacijų rėmėjas, ypač LDS ir 
Lau- “Darbininko”, gruodžio 1 d. š. m. švęs savo 79 metų 
atsi- gimtadienį, p. Norkūnas, sekmadienį, lapkričio 28 d.,

dalyvavo LDS Naujosios Anglijos apskrities suvažia- mko „ 
vime, pasakė sveikinimo kalbą ir LDS Centro pirmi-Jcester BALF (22 Waverly St.) 
ninkui kun. Pr. M. Jurui įteikė gražų savo darbo albu- 2 a. Savage 77, Anna Baka- 

nowski 12; Lawrence, Liet. p. 
per kun. Pr. M. Jurą 354.

Michigan
Detroit, BALF nr. 72, 

M. Kolinsky 18.
New Hampshire

i

gyv.
71 ir Liet. 

Darbinin- 
Westfield, 

21; Wor-

Susipratusių Parapijiečių 
Netrūksta

Kasparas A. Zeronska, gyv. 
15 Bellevue Avė.. Montello. do
vanai atspausdino parapijai lai- 

Ritą Bubciienę mėjimo knygutes, kurių laimė-

ninkui kun. Pr. M. Jurui įteikė gražų savo darbo albu
mą su įvairiais vaizdais.

Kun. Pr. M. Juras ir visi atstovai nuoširdžiai pa
dėkojo p. M. Norkūnui už dovaną ir jį pasveikino gim
tadienio proga. Lai Dievulis laiko p. Mykolą Norkūną, 

(Visuomenininką, Lietuvos Vyčių organizacijos įstei
gėją ir pasišventusį katalikiškai idėjai veikėją, ilgiau- 

ir davęs bažnyčios statybos sius metus.
a- fondui didelį prieauglį. Minimas-------------------------------------------------------------------------------------

parapijietis parapijai mažiausia re ir Councilor Muilins. Princi- kramentą jaunai porelei Anta- 
Vi- palinis kalbėtojas buvo kun. nui Kudarauskui su panele O- 

Feliksas Kenstavičius. Jis išsa- na Masiulyte. Abudu jaunieji 
miai ir atvirai akcentavo rei- yra labai pavyzdingi lietuviai, 
kalingumą broektoniečiams vie- priklauso prie parapijos choro J 

> ir didesnio duosnumo. ir dėl jo visuomet darbuojasi. * 
rienė įvyko lapkričio mėn. 21 Po didelio plojimo jam už jo Ypatingąi Onutė yra pasižymė-' 

4 vai. vakaro. Paruošta bu- atvirą kalbą toliau sekė kele- jusi sporte ir yra laimėjusi 
arti 400 vietų ir nors bilie- tas eilėraščių, pasikalbėjimų, p. daug dovanų dėl choro. Taigi 
ankščiau buvo išparduota Liolienės — vyriausios šeimi- šv. Kazimiero parapijos choras 
300. bet. artėjant vakarie- ninkės kalba ir pagaliau, trum- gausiai apdovanojo Onutę ir 

nes laikui, pamažu buvo dar pu programos vedėjo žodžiu, Antaną, šliūbo metu nepapras- 
parduota apie 80. taip, kad sa- vaišių vakarienė buvo baigta.

Visas pelnas paskirtas Baž- 
atkalbėjo nyčios Statybos Fondui.

Aloysius.

vra
to?Žaidimas “pupomis”

Penktadienio vakare, tai
lapkričio 12 d., buvo žaidimas
“pupomis" pas
ir Rozaliją Latkauskienę. Viso jimas yra įvykęs lapkričio 8 d., 
gauta pelno $101.15. kuris ati
duotas Naujos Bažnyčios 
tvbos Fondui.

Dovanas ir pyragus aukojo: yra sutaupęs apie $300.00.
R. Latauskienė. A. Motekaitie-
r.ė. Rita Bobulienė. A. Tautkie-
r.ė. Esther Gennaco. Beat Lo-
llenė. Bron.
Jezukevičienė.
Mrs. Cappillo.
Butelier.ė. A.
Audijaitis. Mrs. Ippolito.
Iledin.
Vyt. Jakavonls.
.’ Ir. Eudrcski.
Gutaut-s. Mrs.
O. Stonkus. Mrs.
Mal. Akstin. Mar.
nė. R. Jarmalavičienė. Mrs. Da-

Mrs. Zemeikis. Mrs. Chi-
Mrs. Jeckevič.

ūkiame ir daugiau panašia
1 ’

-t •

lapkričio Vakarienė
Tremavičienė. EI. Rengtoji, mėnesį laiko, vaka- nybės 

J. Anusevičienė.
Mrs. Czaja

Jakavonienė.
■Irs.

d., 
vo 
tų 
tik

J. 
M. 
E. 

Mrs. Brown. EI. Young.
A. Pakaskienė.

O. Chesnut. L.
Pribišiauskienė. Iė buvo pilnutėlė svečių.

Jackevičienė
Bartkevičie-

niels. 
rokis.

La
parengiu

ir pyra-l 
kun. A. 

įžanginės 
sveikini-

BAYONNE, M J.
Sodaliečių Susirinkimas

Lapkričio 19, Šv. Mykolo pa-

varg.
Rey-

Reikšmingas l žsimoiimas
Pranciškus A. Kašėta, kuris 

turi savo Casey’s Texaco Ser- 
vice Station. 586 No. Main St.. 
• kelbia visų dėmesiui, kad jis

BALF Vakarienes Rengimo Komisi 
jos Seimo Laiku Chicagoje Finansų 

Komisijos Apyskaita

(Prisiųsta BALF Centro Ižd. A. S. Trečiokui)

Mr. St. Balzekas, Chicago, III., | 
100.00; Mrs. Ona Biežis, Chi-J 
cago, III. 100.00; Mr. & Mrs.! 
Stanley Kamensky, Chicago,; 
III. 100.00; Melrose Park BALF 
117 sk. 51.00.

AUKŲ SĄRAŠAS:
A. S. Trečiokas, Newark, N. 
BALF 35 skyrius $250.00;

tai iškilmingai giedojo 
Aug. Rosselli. ir Chris. 
nolds.

Vestuvių puota įvyko
pijos svetainėje,
apie keli šimtai giminių, drau- siems, kurie taip maloniai at- 
gų ir pažįstamų. Pietų metu minė mano gimtadienį; Tegul 
dalyvavo klebonas kun. A. E. gerasis Dievulis tamstoms atly- Žuris, Chicago, 
Gradeckas ir vikaras kun. A. gina.

kurie pasveikino1

J.

para- mui ateityje. Širdingai tariu 
kur dalyvavo lietuvišką ačiū visoms ir vi-

t

Po maldos, kurią
kleb. kun. Pr. Strakauskas.
prasidėjo vaišės su skania lie
tuviška dešra, kava 
gaiš. Programą vedė 
Klimas, kurs po savo 
kalbos, pakvietė tarti
mo žodi kun. S. Saulėną. Vė- rapijos svetainėje. Bayonne, N. Zanavičius, 
iiau plačiai apie naujos staty- J. buvo laikomos Sodaliečių ko- jauną porelę. Ši puota 
bos fondą kalbėjo kleb. Pr. miteto susirinkimas. Šis komi- buvo labai linksma ir jauki, nes 
Strakauskas. kurs taipgi per- tetas pradėjo planuoti ir ruoš- joje viešpatavo graži lietuviška 

įstatė svetimtaučius kalbėtojus: tis N. J. ir N. Y. Sodaliečių 
IMayorą Downey, Owen Magui- sujungtam suvažiavimui ir ap

vainikavimui Švč. Marijos. Ba
yonne parapijoj, sekm. gegužės
1. 1949.

Prašoma iš anksto minėtos
dienos neužimti kitur, kad ga- jiečiai ir susipratę lietuviai, 
lėtume 
yonne, 
Keamy. Jersey City, 
Paterson ir N. Y. parapijų gau- nimo luome. Jaunieji išvažiavo 
šiai

Po $25.00 — Judge John T.
III., Kareivių 

Motinų klubas, Darius Girėnas 
per Oną Biežienę; Ignas Mes-

tikrai I Amerikos Lietuvių Tarjbos ir tauskas, Chicago, III.; Joseph 
BALF Susirinkimas ----- ■ — - • -

Svarbus ir metinis Amerikos 
nuotaika ir tikras nuoširdumas. Lietuvių Tarybos ir Šalpos 

Jaunasis yra sūnus mūsų ge- Fondo susirinkimas įvyks gruo- 
ros parapijietės. Agotos Kuda- ® ParaPij°s svetainėje, 
rauskienės; jaunoji t yra duktė i hurį kviečiame visus draugijų 
Motiejaus ir Barboros Masiulių, atstovus bei atstoves atsilan- 
kurie taipgi yra geri parapi- ^3^’ taipgi visus geros valios 

j lietuvius bei lietuvaites, šis su- 
visos Sodalietės iš Ba- širdingai sveikinam jauną sirinkimas yra labai svarbus. 
Elizabeth, Harrison - lietuvišką porelę, linkėdami Taigi būtų malonu, kad jis bū- 

Newark. Dievo palaimos naujame gyve-^tM ir skaitlingas.

i Vilimas, Chicago, III.; Prelatas 
J. Ambotas, Hartford, Conn.;

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Draugijų Valdybų Adresai

dalyvauti. A.E.S. į

WORCESTER, MASS

i-
m.

Iškilminga Vakarienė 
į Worcesterio Tremtiniams 
kurdinimo Komitetas š. 
gruodžio mėn. 12 d. (sekmadie
nį). 4 vai. p.p., Lietuvių Pilie
čių klubo patalpose rengia iš
kilmingą vakarienę. Pelnas ski
riamas Tremtinių įkurdinimo 
reikalams. Kviečiama kuo dau
giausia lietuvių dalyvauti. Va
karienė žada būti skani, o tuo 
pačiu laiku išpildoma programa 
įdomi.

Bilietų 
komiteto 
Lietuvio“
St. 14). Skubėkit! Tat iki pasi
matymo gruodžio 12 d.

Rengėjai.

I

dar galima gauti pas 
narius ir “Amerikos 

raštinėje (Vernon

Dabartiniu laiku Paryžiuje vyksta Jungtinių 
Tau ų pilnumos posėdžiai, kuriuose diplomatai 
y?, okai ar' pu rri a .a-o nervus. 0 po posėdžių jie 
’ anuo šutais’. 'i savo nervus su stikleliu stipres- 
įuj'i “a sari.”. si:- ’ aiz ’as parodo Britu imnerijos 

užsienių mini*.- rj Em°st Bevin po posėdžių gana 
linksmai nusiteikusį. Pažymėtina, kad jis Mas
kvos konferenci joje su raudonaisiais neėmė į sa
vo rankas nei jokio gėr imo.

I

šalpos Fondo Kortavimo 
Vakaras

Šalpos Fondo vietinio sky
riaus sumanymu nutarta kvies
ti visas šios kolonijos moterys, 

Kiek teko sužinoti, tai lapkri- prisidėti suruošti kortavimo 
čio mėnesį daug iš mūsų vei- vakarą su vaišėmis, ir visą šio 
kėjų bei parapijiečių minėjo vakaro pelną paskirti BALF, 
savo gimtadienius, būtent, Ona kaipo Kalėdinę dovaną iš mūsų 
Ūsienė, p. Steponkienė, Stasė. kolonijos tremtiniams. Šis su- 
Tamulienė, Kazys Dėkas, kuris manymas bei mintis yra labai 
yra vietos biznierius, geras lie- prakilni, ypatingai šiame mo- 
tuvis ir i 
gos bičiulis, 
nam visus ir visas, kurie šven- bei draugėms, 
tė savo gimtadienius ir linkime' minsim 
sveikiems sulaukti 
gimtadienių.

Kadangi ir vietos 
dentei teko 
šį mėnesį, 
kas atmins, 
miršti gimtadienius, bet, deja, 
buvau labai nustebinta gražio
mis gėlėmis, dovanėlėmis ir 
puikiomis vaišėmis, kurias man 
iškėlė mano šeima ir draugės, 
ir gausybe sveikinimų, kuriuos 
gavau nuo savo bendradarbių 
ir draugių bei draugų. Tas ma*

Floridą po vestuvių.

Sveikinam Visas ir Visus 
Su Gimtadieniais

l

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS BVC.

PlrmininM — Eva MarkftenB,
<25 E. Sth St, So Boston. Mana

Tel So. Boston 1298
Vice-Pirmininkė — v. Gaillūnienč,

8 Wtafield SL, So. Boeton. Mara. 
Prot Raft — Ona TvaAkienA

440 E. Sth St, So Boeton. Maaa 
naaaeų Raft. — B COnlenė 
29 Gould St, W Rozbury Maaa 

TeL Parkvay — 1884-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

SI Tampa St. Mattapan, Maaa. 
Tvarkdsrė — Ona Krasauskas.

11 Springer St, 8o Boaton Maaa 
Kaane OI — Elzbieta AukftikalnytS,

110 H SL. So. Boeton, Maaa 
Drauglia ravn mMlrinkimna laiko kas

•V. JONO EV. BL. PABALPINtt
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys.
801 6th St. So Boaton. Mara

Vice-Plrmlninkaa - Pranas Tuletkla, 
702 E Sth St.. So Boaton Mara

, Prot Raft. — Jonas GHneckla. v 
j S Thomas Pk.. So. Boaton Mara 
■Fln Raft — Aleksandras Ivaška

440 E. Sixth St, So Boaton Mara
' Iždininkas—Stasy* K Griganavtetua.
] 899 E Seventh St.. S Boston. Maaa
Marialka — O. Krasauskas.

j 11 Springer St., So. Boston. Mass.

etu sekmadieni kiekvieno mėnesio
2 vai po pietų Parapijos, salėj,
4/V» t? *♦»» Q4

antra antradieni mėnesio. 7:30 ral Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vafcare. Parapijoe salėje. 492 E. 
Seventh St So Boaton Maaa

Vtaala draugljoa reikalais kreipkite*

--------------_.................„ „ I
artimas Moterų Sąjun-( mente, kada mes perkam dova-1

Širdingai sveiki-'neles savo giminėms draugams' 
2__ ____ , ir kartu prisi-Į

ir tuos nelaimingus, 
dar daug .kurie tremtyje neturi giminių 

Į bei draugų arba draugių, 
korespon-j Korta vimo vakaras įvyks

gimtadienį gruodžio - December 12 d., šv. 
kad Kazimiero parapijos svetainėje, 

339 Greene St, prasidės 3 vai. 
po pietų, įžanga tiktai 50 cen
tų.

Jau maloniai sutiko su do
vanėlėmis ir darbu prisidėti M. 
Są-gos 33-čia kp., ir Moterų 
Gildą, taipgi BALF sk. narės. 
Kviečiam ir kitų draugijų mo
teris prisidėti. Vyrai taipgi ( 
kviečiami į talką savo darbu 

'bei aukomis. M.*

sulaukti
ir netikėjau, 
nes jau noriu už-

I

NEW HAVEN. COHN.
šaunios Vestuvės

Lapkričio 13 d., Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioj kun. A. E.
Gradeckas per iškilmingas šv. ne labai sujaudino ir kartu pri- 
Mišias suteikė Moterystės Sa- davė energijos didesniam veiki-
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LIETUVISKASIS JAUNIMAS 
ŽYGIUOJA

t
ĮVAIROS SKELBIMAI

Suvažiuoja į šią pradinę mo
kyklą maži vaikai, iš Dorches- 
terio — net iš Milton. Visi ste- 
biasi iš šio nepaprasto apsireiš-' 
kimo.

Reikėtų iš to pasimokyti lie-1 
tuviams, kurie dar mano, kad 
dvi patrauklios mūsų mokyklos 
negali lengvai visus patenkinti 
bei aprūpinti Bostono lietuvių 
vaikų.

Toks ryškus pavyzdys turėtų 
mums visiems atidaryti akis.

Šių metų lapkričio mėn. 7 d.'narys p. Br. Kviklys; latvių ir 
Memmingeno lietuvių tremtinių estų skautų vadovai ir kiti. Be 
stovyklos skautai minėjo: Lie-to, scenon įneštos: lietuvių, lat- 
tuvos Skautų Sąjungos 30 me-'vių ir estų vėliavos. Po naujųjų 
tų ir Memmingeno lietuvių skautų įžodžio — priesaikos, 
skautų 3-jų metų gyvavimo su- Lietuvos Skautų Sąjungos 30 
kaktį -Šis minėjimas pradėtas metų gyvavimo apžvalgą pada- 
išvakarėse gedulingomis pamal- rė p. Br. Kviklys. Iš jo prane

šimo paaiškėjo, kad Lietuvoje 
skautai pradėjo organizuotis 
1918 m. pabaigoje, Vilniuje, o 
pirmuoju organizatoriumi bu-

PARSIDUODA Montello, Mass. 
5 šeimų namas su krautuve. 
Taipgi fanna Weymouth su 2 
šeimų namu Viskas modemiš
kai įrengta. Barnė 80 pėdų il
gio 31-- akerių geros žemės tin- 

; karna išdalyti Jotams. Peter J. 
'Akunevich, Elm St., R. F. D. 
Hanson, Mass. (11-30-3)

Lapkr. 25 d., 9 v. r., ištekėjo 
Florencija Bušmanaitė. gyv. 
597 Adams St., už Roberto 
Langton, 503 Gene va avė. Jau
nieji su giminėmis išklausė sa
vo intencijai šv. mišių, ir priė
mė šv. Komuniją.

1
yra pir-

atstovu į tėvas, šiomis dienomis labai su
Lietuvių

Jono Ev.
Dukterų,

PAIEŠKAU — Ona Burins- 
kiūtė - Jankauskienė paieško 
savo brolio ir seserų Katrės ir 
Rožės Burinauskaičių iš Puns- |
ko parapijos, Giliušių kaimo, 

i Prašome atsišaukti: Mr. V.
Yankauskas, 947 River St., 

(30-3)

domis už mirusius skautus. 
^Lapkričio 7 d., rytą 8:40 vai. 
Į stovyklos aikštėj iškilmingas 
į vėliavų pakėlimas. Šalę Lietu- 
Ivos trispalvės suplevėsavo ir vęs p. Jurgelevičius — Jurgėla, 
!JAV, Latvijos ir Estijos vėlia- 
jvos. 9-se iškilmingos pamaldos 
, vietos stovyklos koplyčioje, ku
rių metų skautai, jų tėvai, ar
timieji, bičiuliai ir šiaip daugu- 

T v v . , . .. ma stovyklos gyventojų ėjo šv.p. Stasys Lusys su savo seimą dabar gyvena pas.Kom Drauge visl maIda.
___________________________________ ! vo Aukščiausiojo, kad grąžintų 
religiškų ’ antradienio vakarais, parapijos Tėvynei laisvę. Pamaldų metu

- - — - - giedojo patys skautai, o mo-
’, pritaikintą pamokslą

pasakė skautų kapelionas kan. išvažiavęs į JAV.

Vyskupas V. Brizgys (dešinėje) ir BALF’o Pir-' 
mininkas Kun. Dr. J. B. Končius (kairėje) pasitinka! 
tremtinio S. Lūšio šeimą, atvykusią iš Europos laivu 
“General Black” Spalio 30 d. New York uoste.

i

savo brolį Dorchester, Mass. (Bostono priemiestyj).
I
i

I
Sunkiai serga misionieriaus

negalėjo
Antano 
Antanas, 
kaip jis sirgo

Tėvo 
tėvelis 

daug mėnesių 
širdies liga, gy- 

savo sūnų Joną, 
Lapkr. 25 d„ jis

misionieriaus
Meslio, S. J.,

Jau

Šį rudenį dalyvavo 
laikraščių redaktorių susivažia- salėje, 492 E. 7th St., trečia- 
vime, 1 
prie sergančio tėvelio, kurį jis pelnas eis bažnyčios taisai, 
dabar nuolat lanko. Tam pačiam geram 1-------

  i Vyčiai rengia Whist Party, 
• . -j - • u • t • ..„J šeštadienį, 7:30 vai. vak., para-: La.doj.rn. brotau. Lapkr. 29 R 7Uj
j d., is uz jurų, So. Bostonan, ta-j 
po pargabenti kūnai Lt. Alber
to Versiacko ir jo brolio, Sear- 
gento Roberto. Randasi pas 
laidotuvių direktorių D. A. Za-; 

.letską, 564 E. Broadway. Ten 
lanko juos žmonių minios. Lap- tė), gyv. 185 W. 8th St., South 

! kričio 30 d., vakare, ir gruodžio Bostone, buvo nuvykus į Ma-

Romoje. Skubinosi grįsti dienį, po bažnyčia. Parengimo mentui.

Sugrįžo palaidojus savo 
tėvelį

kuris dabar gyvenąs JAV-bėse.
Memmingeno skautų 3-jų me

tų veiklos apžvalgą padarė p.
J. Gulbinienė. Iš jos pranešimo Hyde Park, Mass.

kad šioje stovykloje!sužinota.
skautai pradėjo organizuotis 
1945 m. rudenį ir lapkričio 5 
d. buvęs pirmasis susirinkimas.' 
Organizavimo pirmieji ledaiį 
laužti tekę p. J. Gulbinienei ir 
p. K. Janavičiui, kuris jau yra

ltas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSB
Realstatininkas

710 N. Vau Ness Avė.,

Hoilywood 38, Calif.

|

tikslui Prof- Steponavičius. [ Garbės prezidiumo nariai sa-
4-se po pietų teatro salėj iš- vo kalbose išreiškė daug gra-

! kilmingas sukakties minėjimo žiu. kilnių minčių, daug širdin- 
aktas — laužas. Į garbės pre- SU linkėjimų. Telegrama svei- 
zidiumą pakviesta: kan. prof.: kiną BALF Europai įgaliotinė 
Steponavičius; lietuvių gimna- P- Rovaitė.
zijos direktorius inžinierius J. i P° iškilmingo akto buvo me-

' Mikaila; LTB Komiteto pirmi- 
;ninkas dipl. agr. J. Sodys;
■ moksleivių ateitininkų globėjas
p. J. Skirgaudas; moterų drau
gijos pirm. p. Juknevičienė; 
stovyklos komanda ntas p. V. 
Miklius; Skautų Garbės Teismo

■

GRABORIAI

ninis laužas. Laužo programa 
užtruko apie 2 valandas. Per tą1 
laiką skautai su savo progra-* 
miniais pasirodymais sugebėjo | 
sujaudinti iki skaudžių ašarų ir į 
nuteikti taip, kad iš juoko lei-| 
po. Kiekviena programos dalis i 

j-----------------------------------------'atlikta su geru pasiruošimu,:
Gruodžio 1 d., 9 vai. r., iš Šv. pirmadienį, lapkričio 22 d., ap- \ SĮX)rte, atsilankyti į praktikas' apgalvotai, skoningai ir tvar-į 

Petro parapijos bažnyčios, į- lankius savo brolius Philadel- įr žaisti su Arkidiecezijos jau- kingai. Tai vis kropštaus dar- 
Mūsų ligonis Amerikon atvy-į vyksta jų iškilmingas — su phijoj.

ir a- metais. Tuojau tapo'trejomis šv. mišiomis — laido-! A. a. Juozas Burneckis du
2jc.n. Angelų Karalienės parapijos J jimas, 1

Brooklyn, N. Y., choristu. Dir- Visa lietuvių kolonija yra susi- kur ir mirė savo 
tame b° Pas ^r’au^*us- 1895 metais ■ kaupusi maldoje naudai šių namuose. Šermenis 

vedė Juozefiną Sinkevičiūtę,’........................
kuri seniai yra mirusi. Augino
šeima. Kėlėsi Bostonan.

1904 metais, apsigyveno So. j toju. 1942 m. Išsimokslinęs ir i 
Bostone. Prisirašė prie Šv. Pet-1 prisirengęs r’ " ’ ‘
ro parapijos choro. Dirbo pas ką. Kely — Trinidad 
kriaučius. Priklausė prie lietu- eksplodavo. Ir tuoj jis su 

Dalyvavo ir į devyniais kareiviais žuvo.
Išaugino 4 buvo kovo 18 d., 1944.

Seargentas Robertas 
vo misiją atliko kaipo žmogus. ’ paimtas USA, taip pat 

! Melskime Dievo malonių jo ge- metais.
rovei, sekime jo pavyzdingą tose, lapkr. 6 d.. 1944. žuvo ko-

• darbuotę ir dėkokime jam už voje, Italijoje.
! kun. misionierių. ! šių brolių didvyrių tėveliai
j Norisi priminti kaip sekmin-! Motiejus, ir Ona (Milasevičiū- 

, ;gai sūnus kun. misionierius pa-(tė) ir brolis Edvardas gyvena 
veldėjo 
mirus,

■ gelbėjo savo mylimam tėveliui'
namų
jaunesnių

Išrinko atstovus. Lapkr. 24 
d., vakare, po trumpų pamaldų 
įvyko trumpas Tretininkų Bro
lijos susirinkimas. Priėmus li
gonių raportus, kalbėta apie 
didelį namų trūkumą. Raginta, 
kad veteranai ūmai paduotų 
Bostono namų autoritetui. Bos
tono pašto name, prašymą sau 
buto.

Pranešta, kad yra organizuo
jamas So. Bostono lietuvių na
mų komitetas. Į šį komitetą į- 
eina du atstovai iš kiekvienos 
So. Bostono lietuvių draugijos. 
Taip pat buvo išrinkta du at
stovai iš šios brolijos: Magda
lena Ausikaitė ir Vladas Bra
zauskas.

Sekamos draugijos 
miau išrinkę po du 
minimą So. Bostono 
namų komitetą: Šv. 
Draugija, Lietuvos
Lietuvos Vyčių kuopa. Lietu
vių Piliečių Draugija, Šv. Ka- vendamas pas 
zimiero LRK Draugija, ir kitos. 916 E. 4th St.

Būtų gera, kad visos draugi- tapo nugabentas į Carney ligo-
jos išrinktų po du atstovu, ir ninę. Ir ten ginasi nuo mirties, 
komitetas pradėtų greit veikti. Ligonis yra gimęs 1867 me- 

-------------- tais, Suvalkų Kalvarijoje, Jur-
Lapkr. 28 d., tapo pakrikšty- gežerių kaime. Jis ten, prie Še-

tas Jonas - Petras, Vilimo ir šUpės. linksmai augo kaipol77*~ h_nnv p„ : ~ v_ tįvolin
Onos (Kavaliauskaitės) Casey, stambaus ūkininko i1 d” kUnigai la"kyS S1U°S ? Y’ 1
gyv. 365 Quincy St. go Įen gražią

-------------- i paukščių ir žmonių
Geras pavyzdys. Šį rudenį. J. ijayO Amerikon.

E. Arkivyskupas Cus'ning at
naujino, iš miesto nupirktą. 
Lavvrence School. B St.. 
tidarė ją, pavadindamas 
signor Paterson School.

Gražus pavyzdys yra 
kad į šią mokyklą prisirinko 
arti 600 vaikų iš 52 parapijų, i

i
I 
j 

I

,‘viškų draugijų. Dalyvavo iri 
veikė su lietuviais. Išaugino 4' 

: sūnus ir 3 dukteris. Gražiai sa-'
- -- , . i

p. Alena Daniels (Burnecky-

sūnūs. Me* laisvės gynėjus, atkalbėdami a. a. Juozo Burneckio šermenis 
gamtą —,Rožančiii įr kitag jr laidotuves. Ji grįžo į namus

dainas. Ke- '..............................  — -

S. Barase vičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČII S 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484
Bra-

DAKT ARAI

Tel. TROvvbridge 6330

L Repshis, MA
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

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

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

220 E St.,

[o,

nimu. ;bo vaisiai pulkininko VI.
Tikime, kad mūsų sportinin-J Žiulio.

Šv. Juozapo kapuose, metu gyveno Philadelphia, Pa., kai pasižymės šįmet ir paro-l Programai pasibaigus
Po programos buvo arbatė

lė, kurioje dalyvavo kviestieji, 
svečiai, atstovai, tėvai ir bičiu
liai.

Prie progos dar tenka šiek 
tiek bendrai — suglaustai pa
minėti apie skautų veiklą sto
vyklos gyvenime. Šiai jaunimo 
organizacijai nepriklauso ta 
jaunimo dalis, kurio idealai ne
siderina su skautų šūkiu: ‘Die
vui. Tėvynei ir Artimui". Nuo 

________ ___ ___ įsikūrimo pradžios iki šiol ant 
Rektorius, profesorius kun. Dr. skautų pečių buvo ir yra įvai- 

; Vladislovas Tulaba. lydimas rių minėjimų, iškilmių, šven- 
kun. Pr. M. Juro, LDS Centro čių, parengimų našta. Nemažas 
pirmininko.__________________ skautų skaičius jau yra susira-

Kun. Pr. M. Juro kviečiamas, dęs kitur sau laikiną prieglau- 
— tėvynę. Vieni iškeliavo į 

miš-

sūnaus Jonoidys. kad dabarties jaunuoliai! 
ir laidotu-! nėra atsilikę sportuose. Prakti-' 

.vės įvyko Mahanoy City, kur jęOS įvyksta šią savaitę trečia- 
ilgus metus dienj ir penktadienį,

brolių karininkų. •
Leitenantas Albertas įsirašė prieš susirgimą 

U. S. orlaivių tarnybon v^iruo- gyveno.
‘ j Paliko dideliame nuliūdime 

skrido į karo lau- dukterį Aleną Daniels ir sūnus 
orlaivis'— Stasį ir Joną, kurie gyvena 

savo ‘ 
Tas'

I

Į

i
I

i
i
i

tapo
1942

Tarnavo įvairiose vie-

tėvų meilę. Motinėlei j 3977 VVashington St., Roslin- 
jis mokslus eidamas.' dale. Jie iš savo pusės pagelbės 

j ir pagerbs savo brangiuosius 
ruošoje ir prižiūrėjime į iškilmingomis pamaldomis. Pro- 

broliukų. seselių. !ga yra visiems dalyvauti mal- 
Tapęs Jėzuitu, darbavosi Lietu-Įdose ir pamaldose brolių Ver- 
voje. Lankėsi ir Mėšlių pavyz
dingame ūky. Jurgežeriuose. 
Tapęs kunigu, veikia lietuvių 
tarpe. Veda sėkmingas misijas. 
Darbuojasi žodžiu ir plunksna. 
Jau keli metai kaip rdaguoja 
laikraštį “žvaigždę".

siackų naudai ir garbei.

Bažnyčios taisai. Merginų ir
Moterų Sodalicijos, vadovybėje 
kun. Alberto Abračinsko ir Se
selės muzikės Inkarnatos, sta
to didelį ir ypatingą dainų ir 
vaizdų programą, gruodžio 12

i d. Tam vakarui prisirengti į-
1

i vyksta pratybos pirmadienio ir nuolius,
I

i

į
i

!

Philadelphijoj.

vakarais.
7:30 vai. S. B. High Gymna
sium.

II Lankėsi

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseoh W Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOBIS BEVERAGE CO. .
J. ARLAUSKAS, Savininkas

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Pereitą penktadienį 
“Darbininke" Įžymus 

' neseniai iš Romos atvykęs lie- 
So. Bostono lietuviai jaunuo-1 tu™l Šv. Kazimiero Kolegijos 

liai kadaise yra pasižymėję 
sporto srityje. Jau keli metai i 
Šv. Petro parapija turi basket- 
ball ratelį, kurs atstovauja Bos
tono lietuvius plačiose Katali
kų Jaunimo Organizacijos lenk
tynėse.

Šįmet vėl susiorganizavo lie
tuvių ratelis ir pradėjo prakti
kas So. Bostono High School 
Gymnasium.

Uolusis mūsų sportininkas,
p. Julius Tamulis vadovauja ra- Į----------------------------------------
teliui ir eina ‘coach’ pareigas. į PAIEŠKAU savo dėdės Bo-' 
Ratelyj yra šie lietuviai jau-Įleslovą Pomerancką, tai mano’

Mūsų Sportininkai
lankėsi 
svečias.

I

I

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas

prof. dr. kun. Tulaba sutiko 
pasakyti kalbą Lietuvių Katali
kų Radio Valandos programo
je 28 d. iš WVOM stoties. 
Brookline. Mass.

ĮVAIROS SKELBIMAI I

dą
JAV-bes. kiti į Kanados 
kus, treti į tolimąją Australiją, 
dar kiti į Venuzuelą ir į kitas 
šalis: Angliją, Belgiją ir Olan
diją. Visur jų vienodas uždavi
nys — būti Tėvynės ambasado
riais. Iz. Ar.

ANT MARIŲ KRANTELIO

nuoliai: J. Venis, A. Benzevich, 
E. Ruka, R. Tamulis, E. Zales- 
kas, V. Markelionis, P. Geda- 
minskas, R. Ivaška, ir kiti.

Ratelis kviečia ir kitus jau- 
turinčius

KILBASV BANKIETAS 
Šeštadienį. GruodHo-Dec. 4,1941,4 nt vakare 

Dorchester Lietuvių Piliečių Klubas rengia

KILBASŲ BANKIET.y
Doreli. Liet PU. Klubo salėje, 1810-1812, Dorchester, Mass.
Bus skanių valgių ir gėrimų. Alaus bus pirmą syk iš krano. 

Gros šauni muzika kur galėsite linksmai ir maloniai 
praleisti laiką. RENGĖJAI.

tetos tikras brolis. Aš esu sū
nus Adomo Pamerancko ir Ju
zės Sabaliauskaitės, Trakų ap
skrities, Žiežmarių vals. Buivy- 
donių dvaro. Prašome pačiam 

gabumus atsiliepti ar kas žinote jo adre- 
— : są man parašyti: B. Pomeranc- 
J įkas, Lituasche Lager. Wehnen 

(23) Olbenburgh 1/0, British 
Zone, Germany. (30)

; PAIEŠKOJIMAS j
Ieškau savo motinos Agotos 

Simokaitytčs - Vaičiulienės, gi

Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį, 
Vvliočiau mergelę 
Trylikos metelių.
Nevyliok. berneli. 
Baltas dobilėli.
Duok man jaunai augti 
Pas savo močiutę.
Bepig tąjį, mergele. 
Pas močiutę augti. 
Vargas man berneliui 
Svetimoj šalelėj.

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS 
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Babamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Carn- 

. bridge ir Bostono kolonijas že- 
! miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
' miestus.
Į Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

I
I

musios Žilių km., Kidulių vals.. DAINA
Šakių apskr., sesers ir dviejų 
brolių: 11 Sesuo Ona Simokai- 
tytė - Šilerienč, apie 50-55 me- 

j tų amžiaus, 21 Broliai Jonas ir 
■ Pranas Simokaičiai 
vyresni. Visi trys į Ameriką iš- p>zin (įzin dzįn dzin dzin dzin 
vyko prieš pirmąjį Didyjį Karą 
ir gyveno, rodos, Čikagos mies
te. Visi trys gimę Lietuvoje, Ži
lių kaime.

Nuoširdžiai prašau visus, ku
rie ką nors apie mano tetą ir 
dėdes žino arba juos pačius at
siliepti jų sesers sūnui:

PRANUI VAIČIULIUI,
(16) Hanau a. M., Lamboystr.

84, 4-1. Germany, US. Zone.

Kaip gera ir linksma 
Visiems stovyklauti, 
Tik pikta ir liūdna. 
Kai puodus reik plauti.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Baiukonis, Savininkas.

1251 W«t Broadmy,

Pagamina gerus lietuviškus pie* į 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir j 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

j, South Boston, Mass. į

už seserį Įjzir (jzjr ^zir dzir dzir dzir

Tik pikta ir liūdna 
Kai puodus reik plauti.

daro“Kiekvienas, kurs 
pikta, nekenčia šviesos ir 
neeina į šviesą, kad jo 

J darbai nebūtų peikiami. 
|Kas daro tiesą, tas eina į 
šviesą, kad jo darbai pa
sirodytų ,nes jie padaryti 
Dievuje” (Jono 3, 20.)

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. ZAIetskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2808



Antradienis, Lapki 30 d. 1948

D-ras Jonas Matusas.

Pirmą Kartą Lėktuvu
(Debesų bangos, langų rasos, susigūžęs 

žąsinas)

Kaip iš dvokiančio mėš-Įir išskrenda nutukę aliu- 
lo iškyla gražutė gėlė, j mininiai paukščiai ir vi- 
taip iš Vokietijos karo sas tūpimo plotas pritvi- 
meto įspūdžių išaugo ma-'nęs baltų, žalių, raudonų 
no maloni kelionė lėktų-, žiburių. Mūsų skaičiavi- 
vu. Regensburge, net du-;mu lėktuvas pusantros 
i—*----oficia- valandos pavėlino, bet a-Į

nusipir- Amerikoniškai — išskrido 
punktualiai 9-tą • 

bet vai. vakaro. Tai vadina-į 
’ ’ mas “apytikris Greenwi- j 

cho laikas”.
įtempimo visai nedaug 

beliko, kai besiruošiantį 
mūsų didžiulį lėktuvą 
spiste apspito aerodromo 
tarnautojai ir technikai. 
Pompavo benziną ir aly
vą. kiti laipiojo kilometro 
ilgio sparnais ir kažką 

/tikrino, pagaliau, vienas, 
naudojasi pre- pasistatęs kopėčias prie 

ir pramonės žmo- užpakalinių vairų, užžiebė 
ūkio ministerijos žiburį. Jis tarytum reiškė 

jog viskas “all right”. Na 
ir patsai lėktuvas kalbėjo 
į mane visu kūnu — di
džiulis liemuo pakilęs nuo 

į žemės, ramus ramus, kai 
:po iuo karštligiškai zuia; 
• visokiausio tipo autoveži- 
miai.

Nei nepajutau, kai paki
bom į orą. Tik menkutis 
truktelėjimas. Lekiant, jo
kio supimo, tik retkar
čiais turi isnūdi, lyg auto- 

: mobilis leidžiasi į pakalnę. 
Skrendame pusantro kilo-

kart pasitikrinęs 
liose įstaigose.
kau 2-ros kl. geležinkelio turbūt 
bilietą į Frankfurtą. T 
kai pamėginau rasti tokį 
vagoną, tai konduktorius 
griežtai paaiškino, visai! 
nesą antros klasės ir, už
stojęs kelią i allied sky
rių. varyte išvarė 
teilung mit 
weisen. Tas 
ypatingais 
nors turi 3-čios kl. išvaiz
dą, bet neprigrūstas. Juo, 
pasirodo, i 
kybos 
nės su 
palaiminimu. Teko va
žiuoti ant platformos. 
Taip ant savojo brangios 
T sietuvos gerų laikų čemo
dano išsėdėjau visą mie
lą naktelę— ištisas aštuo- 
nias valandas.

Transatl antinė Oro 
Bendrovė (Overseas Air- 
lines) Frankfurte greitai 
atliko formalumus ir pa
prašė prieš pusę aštuonm 
būti prie įstaigos, mat. 
jos autobusas nuveš tie
siog į aerodromą. Bet vėl 
to krašto velniškos sąly
gos: vokietaitė nurodė
klaidinga “tramo” kryptį 
ir, belipdamas iš pajudė
jusio vagono, isiplėšiau 
kelnes, ties pačiu keliu. 
Viešbutyje prisėjo pačiam 
susiūdyti.

Laukiu aerodrominio 
autobuso. Nors visi metai, 
kai ruošiuosi skristi, bet 
kažkas užgulė krūtinę. 
Mėginau išsiblaškyti, bet 
vidui0 įtemptos visos stv-i Reikia pasakyti, lėktuve 
gos. Nors amerikonų liuk- tvarka pavyzdinga — ste- 
susinis autobusas prablai- vvardesė pagal sąrašus rū- 
vo nuotaiką, bet neišaiš- pinasi keleiviais, lyg pe- 
kinamo įtempimo nepaša- rekšlė baugiais viščiukais, 
liną. Jis kiek nub’uko. kai pagaliau ir pati malonutė, 
oro uoste teko laukti porą gražutė, 
valandų,

DARBININKAS 8

ATSIŠAUKIMAS IŠ TREMTIES
lietuvių Gimnazija 

Vbatenstedt’e 
Watenstedt’as, 1948.8.12. 

Malonūs Tautiečiai!
Vienas iš realiausių lietuvių 

darbų tremtyje yra švietimas, 
išlaikymas lietuviškų mokyklų, 
gimnazijų. Lietuviškose moky-

ti -mokytojų etatuose tiktai 7. 
Gautą atlyginimą gimnazijos 
vadovybe padalina tarp visų 
mokytojų ir dar iš tos sumos 
turi apmokėti gimnazijos raš
tininką ir virtuvės 4 darbinin
kus. Galima suprasti, 

i mokytojų atlyginimas, 
I..

kad 7
pada-

iš Ab- 
Sonderaus- 

“Skyrius su 
leidi m a i s”,

Naujas Laivyno išradimas nusileisti iš vieno skrendančio lėktuvo 
ant kito. Šis bandymas įvyko Phi’adelphijoj. Vaizdas parodo tik pa
rengtą lėlę-žmogystą ,kuri turi atlikti savo užduoti.

klose, ypačiai gimnazijose tau-i^n^as tarp 22 asmenų, sudaro 
tinėje dvasioje auklėjamas ir 
mokslinamas jaunimas ir ruo-; 
šiamas Lietuvos atstatymo.
darbui. Lietuvos, kaip Nepri-I Gimnazijos vadovybė ansvar- 
klaulsomos Valstybės, prisikė-' 
limu mes visi tikime ir jaučia
me ,kad jisai ne už kalnų. Vi
sos doros inteligentinės pajė
gos Tėvynėje bolševikų baigia
mos išnaikinti. Į jų vietą turės 
stoti jaunosios. Dėl to 
užtektinai turėtų būti 
kodėl taip stengiamasi 
je išlaikyti lietuviškas 
zijas.

Vienas iš tokių švietimo židi
nių yra Watenstedt’o Lietuvių 
Gimnazija, susikurusi 1945 me
tų rudenį Vokietijoje Britų o- 

■ kupacinėje zonoje. Žemutinės 
Saksonijos srityje. Gimnazija 
aptarnauja apie 10 lietuvių sto
vyklų .išsidėsčiusių apylinkėje 
tarp Harz’o ir Hannover’io. Ši 
gimnazija balandžio mėnesį jau I zi jos pagelbiniam personalu?, 
pradėjo ketvirtuosius mokslo ( kadangi jų gaunamas atlygini- 
metus. Joje dirba 17 mokyto-Į mas už savo sunkų ir pasiau

kojantį darbą yra toks mažas, 
kad iš jo negalima išsiversti. 
Taip pat yra ir mokinių našlai
čių, ligonių ir apskritai iš gau
sių šeimų, kurie gimnazijos, 
pagal galimumą, iki šiol buvo 
šelpiami. Jų šelpimas bent 
maisto produktais ir toliau yra 
reikalingas.

Savo buvusius mokinius, ku
riame krašte jie bebūtų, ma
loniai prašome sueiti į kontak
tą su įvairiomis ne tik lietuviš
komis bet ir nelietuviškomis 
labdaros įstaigomis, joms išaiš
kinti reikalą ir paprašyti pa
ramos. Jūs išskridote iš šio liz
do pasisėmę mokslo žinių, ku
rios jums gyvenime daug pa
dės. Dabar jūs padėkite savo 
jaunesniems kolegoms siekti to 
paties tikslo.

Visiems Geradariams, kurie į 
šį mūsų prašymą atsilieps, iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Laikraščių Redakcijos malo
niai prašomos šį atsišaukimą 
išspausdinti.

Paketėlius prašome siųsti 
šiuo adresu:

Petras Stankevičius, 
Director of the Lithuanian 

Secondary School 
(20b) Watenstedt 
u./ Braunschweig 

Wohnheim 2/3, Germany 
British Zone.

P. Stankevičius,
■ Dipl. teisininkas ir filologas, 

Gimnazijos Direktorius.
Mokyt. Laima Senkevičienė, 

Mokytojų Tarybos Sekretorė. 
' F. Breirreris,

Labai keistai ir neįtiki- Dipl. filologas I Vicedirektorius 
Mokyt. Povilas Ramanauskas, 

Gimnazijos ūkio vedėjas.
Inž. A. Rimas,

tokias ašaras, kurių nei vie
lotoms nei kitiems negali už
tekti.

visiems 
aišku, i 

tremty- 
gimna-

sčius susidariusią padėtį ir no
rėdama gimnaziją išlaikyti nors 
iki šių — ketvirtųjų mokslo 

i metų pabaigos (mokslo metai 
' baigiasi 1949 m .vasario mėn.), 
nusprendė kreiptis į savo bu
vusius mokinius šiuo metu jau 
išemigravusius, į 
tremtinius, 
jau išemigravusius, 
geros valios lietuvius užjūriuo
se, prašydama paremti gimna
ziją maisto ir drabužių bei ava
linės siuntinėliais, nes pinigu 
siųsti į Vokietiją negalima. Iš 
maisto produktų čia labiausiai 
trūksta riebalų.

Gauti siuntinėliai pirmo to ei
lėje bus paskirstyti lygiomis 

I dalimis mokytojams ir gimnr-

lietuvius 
iš šios stovyklos 

ir į visus

glišką navardę. Nuo Sb°-I 
nono įsėdo kita jau ne to-! 
kia lipšni, net mano ciga-Į 
retą sugniuždė į peleninę,' 

’ girdi, pasikeliant į orą rū- 
’ kyti negalima. Airijoje, 

turiu pasakyti, jaučiausi 
nevisai karališkai: galva 
sunki nuo nemigo ir ausys 
užplekusios nuo motorų 
dūzgimo. Net sunku su
prasti, ką pasakoja šalia 
sėdinti vokietė iš Berlyno.

Visą skridimo malonu
mą pajutau, nubudęs sek
madienį apie 9-tą valandą 
ryto. Ausys prie motorų 
pripratę, galva lengva, 
lauke šviesu. Atsargiai, 

metrų aukštyje apie 300 kad nenubustų greta fote- 
kilometru greičiu. Londo-Uyje mieganti kaimynė, 

" ' .................. uždangą —
Dieve mano! Apačioje de
besinis lediniuotas van
denynas. Tikrai susigrū- 
dusios ,su kai kur plačio
mis praperšomis lytys. 
Reikėjo pagalvoti, kol su
mojau. kad čia debesys. 
Skrendam virš debesų, 
žemai gi tvirtos žemės į- 
spūdis. Dabar supratau, 
kad lakūnai tiksliai pasi
rinko terminą “lėkti virš 
stogo” ar ‘virš uždangos’. 
Bet kas čia? Baltučiai de
besėliai banguoja ir puto
ja. Neapsakomas vaizdas, 
kai balta putų banga lūž- 

išsitaršvdama

I

ne netūpiam, tik pietų Ai- ' atskleidžiu 
rijos Shenone, kame ilsi- Dieve man

i mės visą valandą. Aero
dromo restorane 
jauku. Lieknos moterys ir 
raudonais švarkais pada
vėjai. Nieko nevalgėm. 
kadangi pačiam lėktuve 
buvom gavę sočią ir šva
rutėliai patiektą vakarie
nę.

labai

i
Tegul man at-

o čia atskrenda leis, kad užmiršau jos an- ta išsitaršydama pieno 
— kasomis. Arba vėl. Bėgam 

per miglą. La^gu nusi
driekia rasos. Skystos gi
jos nuo didebo greičio pa
virsta voratinklinio plo
numo šilkais. Vienas, du... 
penki.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Parenkime šios Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.
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Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos. kalbcmas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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Viešnia iš Lietuvos
r ■ ■■

Šių metų rūdiniui gero- žin kokios penios. Mergai- 
kai įpusėjus, vienai kitai tė dar jauna, apie 20-22 
dienai turėjau laimės atsi- metų amžiaus, vidutinio 
sveikinti su pilkuoju sto- ūgio, sveika, graži, tvirta, 
vykios gyvenimu. Nors po nesuvargusi, veidas be jo- 
pinigų reformos keliauti kių vargo žymių, kalbanti 
yra lig ir nedrąsu ir gailo gražiai nesugadinta že- 
taip sunkiai gaunamos maitiška tarme. Iš visako 
markės išleisti, bet reika- neatrodanti, kad ji būtų iš 
lui esant nebegalio ir nau- inteligentiškos šeimos, ar 
jųjų pinigų, šios mano ke- miestiete ir su didesniu iš- 
lionės tikslas buvo aplan- silavinimu.
kyti savo giminaičius e-' Atėjus, palydovė ją pri- 
sančius tremtyje. Įvedus statė mums paaiškindama, 
naująją valiutą ir keliauti kad ji esanti neseniai iš 
traukiniais nebesudaro Lietuvos atvažiavusi ir 
sunkumų: visur laisvai, be kad esanti labai išvargin- 
jokių eilių, susigrudymų, ta dėl daug ir d»žnų klau- 
vietą kur nori ir kokią nori sinėjimų.
gali pasirinkti, tik visa bė
da su tikrintojais — kon
trolieriais, kurie labai įki- 
riai ir dažnai tikrina ir 
tikrina. Matyti, kad daug 
yra važiuojančių 
kiais” be bilietų.

“zui-

sesuo

t

gai ir kas reikalingesnio 
bei įdomesnio mums trem
tiniams.

Sutartu laiku atėjo lau- 
kiamoji viešnia, lidima ka-

i 
I

i

Pietų meta išnaudoda
mas nroga pamėginau vie
na kita duoti atsargu ir 
buklų klausimą. Į visus 
mano naklausimus tuojau 
atsakvdavo jos palydovė, 
o viešnia i paklausimus 
labai nenoriai ir tingiai te
atsakydavo. Visi jos atsa- 
kimai buvo labai neaiškūs, 
migloti ir dažnai nieko 
bendro su klausimu netu
rintis. Stengiesi labai ben
drais bruožais kalbėti ir 
labai dažnai ka ''lodavo, 
kad Lietuvoje labai, labai 
blogai esą gyventi, kad ten 
lietuviai esą spaudžiami ir 
rasų persekiojami. Norė
jau sužinoti kokiu būdu ir 
keliais ji pasiekusi ameri
kiečių zoną. Į šitą mano 
klausimą liko neatsakiusi. 
Tik iš jos tolimesnios kal
bos atrodė, kad amerikie
čių zoną pasiekusi be jokio 
vargo ir sunkumų.

Kiek aš buvau nudžiugęs 
sužinojęs, kad pietų ateis 
neseniai atvažiavusi iš Lie

I 
jų. Gimnazija pripažįstama1 
IRO ir Britų karinės valdžios.

Iki įvykdytos Vokietijoje pi
nigų reformos 
laikė be jokios 
bos. Mokytojai 
delį atlyginimą 
okupacinių išlaidų sumų, 
pravedus pinigų reformą ir 
Vokietijos pinigui įgijus dides
nės vertės, susiaurintos pašal
pos DP mokykloms. Dabar iš 
17 gimnazijos mokytojų palik-

gimnazija išsi- 
išorinės pagel- 

gaudavo nedi- 
iš Vokietijos 

Bet,

doku-

laiku 
rašo-

tu as, kad esą reikalinga 
pinigų, neturinti doku
mentų ir labai bijanti va
žiuoti pas amerikiečius 
gavimui reikalingu 
mentų.

Paskutiniuoju 
tremtiniu spaudoje
ma, kad Vilniu je esanti to
kia mokykla, kurioje bol
ševikai mokina įvairių bol
ševikiškų “gudrybių”. Bai
gę tokias mokyklas, vieni 
esą siunčiami į miškus pas 
partizanus, o kiti į tremti
nių stovyklas. Vieni ir kiti 
sn įvairiais uždaviniais, 
kurie pagal duotas ins
trukcijas (nurodymus)

■turi atlikti. Galimas daik- 
įtas, kad ir šita iš Lietuvos 
(viešnia yra tos, ar pana
šios mokyklos auklėtinė iri 
čia yra atvažiavusi kaipo' 
siųsta mūsų Tėvynės oku- * 
pantu pas tremtinius atli- ; 
kimui kokių nors uždavi-

l

i
I

b,

tuvos viešnia ir su kuria n11*’
galėsiu kiek arčiau, atvi
riau, nuoširdžiau pasikal
bėti ir išgirsti kas gimta- prasta eilinė kaimo mer- 
me krašte dedasi, kaip ten gaitė būtu galėjusi pasiek-; 
atėjūnai — rusai šeimy- ti amerikiečių zoną be jo- ■ Dipl. mechanikas. II Vicedirek 
ninkauja, kaip žemaičiai kių sunkumų, kliudymų ir. ’
gyvena ir kaip jie neša už- suvaržymų. Tuo tarpu vra šaukime išdėstyti faktai 
dėtąją (Okupantų jungą, labai, labai retas atsitiki- teisingi: gimnazija 
Man kaip žemaičiui buvo 
begalo įdomu iš tikrų šal-

_____ „ t ™ # ™ . __ tinių sužinoti ir patirti kas 
Jis didesnis dos balti uoloti kalnai, ne/ Žemaiti jos padangėje be-

Juodos džio ir spalvų kilimas — 
šviesios tokie Bostono priemies- 
vanduo. čiai. Apsimoka per okea- 

— tai ną skristi dėl to vieno re-

name lai atrodo, kad pa-
i

I

Vieną rytą man 
pasakė, kad turinti pietūs 
kiek geresnius ir savo lai
ku paruošti, nes pietų a- 
teisianti iš Lietuvos atva
žiavusi viena mergaitė, 
kuri kilimo esanti iš Ma
žeikių (Žemaitijoje, prie 
Latvijojs sienos, apskri
ties miestas). Tokią nau
jieną išgirdęs labai nu
džiugau. Tai gera ir reta 
proga. Turiu ją išnaudoti. 
Galėsiu ir “Darbininkui” 
parašyti. Nieko nelaukda
mas sudariau planą, kad 
daugiau galėčiau iš jos iš-

Apie 2-rą vai. sekmadie- girsti žinių iš anapus ge
nį po pietų pirmą kartą ležinės uždangos tvarkin- 
pamatau žemę. Vadinasi, 
po 15 ir pusės valandų 
skridimo. Pro debesis, že
mai pasirodė vaizdas lyg 
tvenkiny, kai atsispindi 
pakrantės medžiai ir tro
bos. O kas čia? Juodos ir atliekamų visokiausio dy- 
balzganos dėmės.
— turbūt, žemė,
— gal užšąlęs
Bet ne. Tamsios
miškai, o šviesios — upės ginio, kurį pamatai, artė- 
ir ežerai. Žali miškai, iš damas į New Yorko “La 
viršaus žiūrint, tikri rūtų Guardijos” aerouostą. Po 
darželiai. New Foundlan- kojomis, kiek tik užmatai, 
das. Leidžiamės Gandero įvairių įvairiausios išvaiz- 
aerodrome. y—
už airiškį, kokie šeši hek- milžiniški vatiniai kaktų-, girdėti. Dėja, likau labai 
tarai cementinio 
nio.

Pakeliui į New 
tau atsiskleidžia 
New Foundlando 
Esi už debesų, 
dos, miškai 
sniego ledo kalnai, 
nas, 1 . . _
žęs žąsinas. Mat, maloniai glą. Pro vatines uolas la- apie tą patį daiktą ar įvy- 
klaidina virš medžių naki- viruodami, vis žemyn ir kį visai kitaip. Kažin ko>k- 
bę balti debesys. žemyn, pagaliau, paliečia-;sai varžymas, atsargumas,

Virš Bostono. Lietuvos me kietą dešimtmilijoni-jbaimė, nepasitikėjimas., 
darbščios šeimininkės iš nio miesto grindinį. Be to, dažnas prisimini-1

I 

į

I

i

sai. Jie šilku spindi sau-' apsivylęs. Nieko nesužino- 
lėje, vos pastebimai juda jau, nieko naujo neišgir- 
mėlynoje erdvėje, 'štai, dau ir nieko nepatyriau 
artėjame prie vieno tokio apie saviškius, artimuo- 
dangaus padaro, jau jau sius bei pažįstamus. Visos 
ir pačios storosios šakos...1 iš jos išgirstos naujienos a • t / • • • 1__ • 1 IX -« ■ j-vftik staiga T 
monai pranyksta, skrieji žinomos.

bejuok, lyg susigū- tik per skystą, trapią mi- būdavo vienaip, o kita sykį _ :__ nrl*___ i_ ‘ti_______ ______ 1„

grindi-

Yorką, 
visas 

grožis, 
žemai, ro-

ir tarp jų 
Vie

visi dangiški; buvo jau senai iš spaudos 
’------- Vieną sykį kai-

mas, kad kas nors būtų 
per geležinę uždangą pa
siekęs amerikiečių zoną.

Jonas Ervydis.

Gimnazijos Vadovybės atsi- 
yra 

šiuo metu 
yra atsidūrusi tikrai sunkioje 
padėtyje.

Dtpl inž. K. Pogoželskis, 
Lietuvių Komiteto Pirmininkas

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
3M W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.


