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• Dar to betrūko...
• “Atskalūnų” elite didė>
• Remontuojama “geležinė 

uždanga”
• Reforma “Pravdoj”
• Ir ten “titoizmo” simptomai...

•
Kaip praneša “The Ensign”, 

Vokietijoj, sovietinėj zonoj, 
Saksonijoj ir kitose srityse, re
gistruojamos vokietės merginos 
nuo 16 iki 22 metų amžiaus, iš 
kurių bus organizuojama mote
rų “liaudite milicija”. Rekru
tuotosios moterys būsiančios 
mokinamos vartoti ginklus, mė
tyti granatas ir atlikti kitokią 
karinę mankštą. Daugelis jų 
numatyta išsiųsti geresnei tre
niruotei į Sovietų Sąjungos gi-‘ 
luiną.

Taigi, to betrūko sovietuose...
•

Lenkų dienraštis “Kuryer 
Polski” praneša dar apie du 
“atskalūnus”, kurie rezignavo 
iš savo postų diplomatinėj tar
nyboj ir atsisakė tarnauti rau
doniesiems rėžimams. Iš jų vie
nas — Bieruto prievartaujamos 
Lenkijos gen. konsulas Chica- 
goje Marian Bogdan Cieplak, 
kuris atsisakė grįžti į Varšuvą, 
o pasirinko laisvę ir apsigyve
no Chicagoje, kurio adreso, esą, 
niekas nežino. Kitas — Čekoslo
vakijos diplomatas Norvegijoj, 
Oslo mieste, buvęs “gottvaldiš- 
kos” pasiuntinybės pirmasis 
sekretorius ir charge d’affaires, 
Egon Hostowsky. Jis taip pat 
nutraukė visus ryšius su rau
donaisiais Čekoslovakijos “bo
sais”...

•
Iš Austrijos gautomis žinio- 

mia jOriMtdovakijs nutarusi g*-- 
luttaCūMaryG' sieną su Aus
trija. Sustiprinti čekų pasienio 
sargybų daliniai nebepraleidžia 
jokių keliautojų nei į vieną, nei 
į kitą pusę. Griežto sienos už
darymo motyvai — iš Čekoslo
vakijos valdžios pusės nepa
skelbti .tačiau jie ir taip vi
siems žinomi: remontuojama 
"geležinė uždanga”...

•
Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos organas "Pravda” ilgus 
metus turėjo nusistovėjusias 
savo “tradicijas”. Deja, tos tra
dicijos šiuo metu bent kiek re
formuotos. Pirmiau “Pravda” 
žinias iš užsienio visuomet tal
pindavo viename iš paskutinių
jų puslapių. Gi pirmasis pusla
pis ir sekantieji artimesni — 
buvo skiriami Stalino portre
tams, valdžios liniją nusakan
tiems straipsniams etc. Šiuo 
metu, “Pravdos” veidas pasi
keitė. Pačiam pirmutiniam lape 
yra įvesta visai nauja kolumna, 
pašvenčiama specialiai infor
macijai iš kaimyninių kraštų 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos, Vengrijos, Bulgarijos 
ir Albanijos (Jugoslavija, deja, 
šiuo metu jau palikta “už bor
to”). Kolumna užvardinta: 
"Liaudies demokratijų kraštuo
se". šioje vietoje rašoma pav., 
apie “gerą derlių Čekoslovaki
joj”, "geležinkelių sparčią sta
tybą Albanijoj”, "organizavimą 
naujų kochozų Rumunijoj”, 
"aukštesnę negu prieš karą 
cukraus produkciją Lenkijoj'’ 
ir tt ir Lt

•
“Sundy Chronicle” įsidėjo 

platesnį straipsnį apie Lenkiją. 
Straipsnio autorius samprotau
ja, kad Stalinas greitu laiku 
galįs nemažiau bėdos turėti su 
Lenkijos marijonetine valdžia, 
kaip kad šiuo metu turi su Ti
to. Lenkijoj, esą jaučiama daug 
simptomų, kurie rodą vadovau
jamų asmenų ir aukštosios ka
rininkijos didelį simpatizavimą prasto...
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Sudegė Kanados Laivas Noronii*
Žuvo 205 Keleiviai. -117 Sudegė 

Taip, Kad Negali Pažinti. - 
Tik 21 Pažino

Toronto, Ont., Kanada— 
Anksti šeštadienio rytą 
kilo gaisras keleiviniame 
laive “Noronie”, kuriuo 
važiavo 681 keleivis. Lai
vas taip greit užsiliepsno
jo, kad keleiviai nesuspėjo 
išsigelbėti. Spėjama, kadi 
užsidegė nuo cigaretės.

Šimtas septyniolika ke
leivių taip sudegė, kad 
sunku juos ir pažinti. Iki 
šiol tik 21 atpažino. Daug 
sužeistų, o 88 keleiviai žu
vo. Spėjama, kad jie nu
skendo. Apie 400 šiaip 
taip išsigelbėjo.

Šis laivas daugiausia ke
leivių paimdavo iš Cleve- 
lando ir Detroito ir plauk
davo į “Tūkstantį Salų”. 
Tai buvo ekskursinis lai-

0vas.

Adenauer Vak. Vokietijos 
Kancleris

Vokietijoje Hitleriui, ėjoj 
įvairias valstybės parei-j 
gas.

Naujasis Vakarų Vokie
tijos kancleris pirmoje sa
vo kalboje pasakė, kad vo-' 
kiečiai turi būti labai dė
kingi Amerikai už jų kraš
to atstatymą. Jis taip pat 
prašė, kad Amerika dau
giau laikytų kariuomenės 
Vokietijoje.

Ketvirta Jungtiniu Tautę 
Susirinkimas

Lake Success, N. Y. — 
Antradienį, rūgs. 20 d. 
prasideda ketvirtas Jung
tinių Tautų susirinkimas.

Susirinkimo pirmininku 
greičiausia bus išrinktas 
Brig. Gen. Carlos P. Ro
mulo iš Philippinų.

Bonu, Vokietija — Rug
sėjo 15 d. 202 balsais prieš 
142 žemesniuose parla
mento rūmuose Konrad slavijos karalius Petras 
Adenauer buvo išrinktas sako, kad Jung. Valstybės 
pirmuoju Vakarų Vokieti- padarė ‘klaidą’ duodamos 

kancleriu. paskolą premierui Tito be-
SAiyKIRUU* 

tieji rūmai. j Jung. Valstybės
Dr. Adenauer yra 73 m. pareikalauti, kad 

amž., katalikas, 
miausias uždavinys yra demokratijos Jugoslavi- 
sudaryti ministerių kabi- joj.
netą, kurio projektą jis y- Eks-karalius nemano, 
ra jau prieš kelias savai- kad ‘šaltas karas’ tarp Ti- 
tes pasiruošęs. to ir Kremliaus išsivysty-

Kon. Adenauer yra ilga- tų į tikrą karą. Jis netiki, 
mėtis Koelno miesto bur- kad Rusija yra pasiruošus 
mistras ir, prieš įsigalint arba norėtų karo.

Paryžius — Buvęs Jugo-
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Britanija Sumažino Svaro Vertę
8 Kitos Tautos Padarė Tą Patį. - Da 

bar Svaro Vertė Yra Tik $2.80.
Į Londonas — Britų vai- niai spausdiniai, nežiūrint 
džia buvo priversta suma-stiprios naktinės policijos 
žinti savo pinigų vertę,1 sargybos ir draudimo 
būtent, britų svaras, kurio’vaikščioti mieste po vidur- 
vertė buvo $4.03, dabar nakčio, buvo prikaišioti į 
tik vertas $2.80. Kitos 8 pašto dėžutes ir po duri- 
tautos taip pat nuvertino mis.
savo pinigus, kaip pavyz-j----------------
džiui: Airija, Pietinė Afri-į J BdlkanU SateRtUS

I ka, Australija, Egyptas, ..y
Izraelis, Indija, Danija ir UITO AiSoKOmjDCII

Kun. Hfenry Huybers, pasistatęs savo altorėlį 
palapinėj pike Silver Basin (Alaskoje) švino ir si
dabro sandelių, laiko šv. Mišias, kurių klauso 
John O’Neill keleto kasyklų bendrovių inžinierių 
direktorius, jo du sūnūs, pagarsėjęs visame pasau
lyje kasyklų inžinierius Mylės Flynn ir (pirmoje 
eilėj kraštutinis iš dešinės) Otsito, 104 m. indė
nas, kuris su savo žmona, 97 m. amž. atėjo 100 
mylių išklausyti šv. Mišias.

ARKIVYSKUPAS CUSHING
UŽ SUVIENYTĄ AIRIJĄ

9 - 1 1

Dubliu, Airija — J. E. 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., nuvykęs 
su 535 pilgrimais į Airiją, 
turėjo pasikąjbėjimą 
laikraštinin 
riai pasisakė 
Airiją.

SU 
. Jis stip- 

suvienytą

riame bus priimta vėliava, 
tautinis ženklas.

Nacionalistai iš Canton 
sako, kad komunistai var
tojo tokią pat vėliavą, 
kaip ir nacionalistai, bet 
vėliau pradėjo vartoti su 
kūju ir piautuvu.

y •f ' •/

j Norvegija. #----------
Stafford Cripps, Angli-' Washington — Valsty- 

jjos finansų kancleris, da- bes Sekretorius Achesonas 
i rydama s pranešimą apie spaudos atstovams pareiš- 
pinigų sumažinimą, pa-kė, kad Amerika yra pasi
reiškė, kad buvo būtinas ryžusi patraukti UNo at- 
reikalas tai padaryti. Nu- i sakomybėn Bulgariją, Ru- 

ir Vengriją už 
į nesiskaitymą su 

aiškiais tarptautiniais pa
sižadėjimais ir žmogaus 
teisių laužymu.

Ta pačia proga Acheso
nas aštriai pasmerkė tuos 
sovietų satelitus už neište- 
sėjimą savo taikos sutar
tyse pasižadėjimų. Ypač 
Amerika protestuoja prieš 
anti-komunistini; mažu
mų persekiojimą.

VVashington — Valsty-

vertinus svarą’ bus galima, uiuniją 
daugiau eksportuoti ir 8TubQ 
gauti daugiau dolerių.

Britai su dideliu širdies 
skausmu priėmė svaro nu
vertinimą, bet dėl to neke
lia skandalo, nes mato, į 
kad buvo būtinas reika
las.

Pirmadienį bankos buvo 
uždarytos ne tik Britani
joj, bet ir kituose Europos 
kraštuose, kur tik buvo pi
nigų vertė sumažinta, kad 
galėtų persitvarkyti pagal 
naują sistemą.

Sabotažai Kalti Dėl Skurdo 
Rytu Vokietijoje

amerikiečiai
su jumis

m ■
turėjo kad airiai

.<* ™ Tito'^vi 100 nuoš. t J
Jo arti- duotų daugiau laisvės ir'jū^U kovoje užbaigti pada-

linimą,” sakė Arkivysku
pas Cushing.

Visa Airijos spauda la
bai plačiai komentavo Jo 
Ekscelencijos žodžius apie 
suvienytą Airiją.

Tobin Siūlo Daugiau Mokėti 
Bedarbiams

Jung. Tautos Neįsileidžia
Komunistinių Satelitų

Nei viena šių valstybiųLake Success, N. Y. — .
Rugsėjo 16 d. sovietų vai- Saugumo Taryboje negavo 
džia pasiūlė priimti į reikiamos priimti balsų 
Jungtines Tautas Albani-daugumos. Tiesa, Egipto 
ją, Vengriją, Bulgariją, atstovas balsavo už Bul- 
Rumuniją ir Mongoliją. I gari jos, Rumunijos ir 

■... ...... (Vengrijos priėmimą, bet
Jugoslavijos diktatoriaus Tito jo balso neužteko. Kinie- 
pasiimtai linijai. Svarbiausias čių atstovas kuo griež
ei akstinas lenkams nukrypti čiausiai pasipriešino dėl 
nuo Kremliaus direktyvų esąs ~~ 
tas, kad Lenkijoj vyraujanti 
nuomonė, jog sovietai galį pri
tarti vakarinių Lenkijos sienų 
pakeitimui. Iš vyriausybės pu
sės pasireiškiąs didelis priešin
gumas aukoti Lenkijos reika
lus ant sovietinio smurto poli
tikos aukuro.

Taigi, “titoizmo" liga yra 
plintanti, tiesiog, epideminė ir 
jai likviduoti, reikia manyt, 
Stalinas imsis reikiamų pre- 
ventyvinių priemonių...

O pats Tito, atrodo, visai ne
nusigąsta įvairių Stalino grasi
nimų. Jis, ramiausiai bevasaro- 
damas savo rezidencijoj, Adria- 
tikos pakraštyje, dėstė savo 
patyrimus ir žinias amerikiečių 
žurnalistams apie "Stalino am
bicingumą”...

Kas iš to visko išeis — sun
ku dabar pasakyti, bet Balka
nuose — kažkas vyksta nepa- 

Pr. AL

Mongolijos.

Panineio Bernadotfe 
Nužudymo Sukakti

i

Jeruzalė — Sekmadienį, 
rugsėjo 18 d. čia buvo pa
minėta vienų metų nužu
dymo Count Folke Berna- 
dotte, Jungtinių Tautų 
tarpininko Palestinai.

Pamaldos įvyko Šv. An
driejaus bažnyčioje, kur 
dalyvavo valstybių diplo
matai. Panašios pamaldos 
įvyko ir Šv. Jurgio bažny
čioje to miesto arabų sek
cijoj, nes arabai nesutiko

Darbe Partija
Nukentėsianti

Londonas — Kai kurie 
politikai sako, kad dėl 
Britanijos pinigų sumaži
nimo daugiausia nukentės 
Darbo Partija. Ji daugiau
sia pajus rinkimų metu.

Nuvertinus pinigus, pa
kils ir pragyvenimo kai
nos, ir iš čia prasidės ne
susipratimai ir nepasiten
kinimas.

San Francisco, Cal. — 
Maurice J. Tobin, Darbo 
sekretorius ir buvęs Mas- 
sachusetts valstijos gu
bernatorius, savo kalboje, 
kurią jis paruošė per ra
dio sąryšyj su Vakarų 
Valstijų Demokratų kon
ferencija, siūlo 
darbiams 1 
$30 savaitėje ir per 26 sa
vaites.

Belgradas — Kominfor- 
mo agentai praeito trečia
dienio naktį Jugoslavijos 
sostinėje Belgrade pa
skleidė daug propagandi
nės literatūros, 
jančios kuo* greičiausiai 
sukilti prieš Tito ir Jugo
slavijos kariuomenę susi
dėti su valstiečiais, darbi-

iūlo, kad be- ninkais ir “teisingais” in- 
būtų mokama teligentais. Tos literatūros 
je ir per 26 sa- tarpe buvo ir laikraščių

Paskirtas Sekimo k Infor- 
maciję Setas Prie McCloy- 1

spausdintų Maskvoje rug- 
piūčio 25 d. Propagandi-

Berlynas — Komunistų 
kontroliuojamas laikraš
tis “Taegliche Rundshau” 
praneša, kad sovietų oku
puotoje Rytų Vokietijos 
zonoje yra naikinamas 
turtas.

Komunistai sako, kad ir 
Rytų Vokietijos ūkis pra- 

reikalau- dėjs atsigauti, bet sabo- 
tažninkai jam trukdo atsi
gauti, nes deginą javus ir 
naikiną turtus.

Mecklenmburgo srityje 
nepažįstami asmens esą 
padegę kelis kluonus ir ū- 
kininkų namus, ypač nai
kinama kolektyvinių ūkių 
turtai.

Angliakasių Streikas Prasidėjo

Trumams Paskyrė Minton 
Aukščiausiojo Teisino 

Teisėju
Wasbington, D. C. — 

Prezidentas Trumanas pa
skyrė federalinio teismo 
teisėją Sherman Minton 
aukščiausiojo teismo tei
sėju į vietą mirusio teisė
jo Wiley Rutledge.

Teisėjas Minton yra 58 
m. amžiaus, protestantas, 
vedęs katalikę ir turi tris 
vaikus.

Kinijos Komunislai Organi
nio^ Nauję Vakfiię

i ”1 f

Shanghai, Kinija — Šio
mis dienomis užsibaigėdalyvauti bendrose pamal- konS£

ClOSOa

Frankfurtas, Vokietija— 
Teisininkas Be n j a m i n 
Shute, iš New York yra 
paskirtas prie U. S. aukš
tojo komisaro McCloy Vo
kietijoje sekimo ir infor
macijų direktoriaus parei
goms. Jo uždavinys bus 
sekti ir teikti informaci
jas, kaip veikia naujoji 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybė, taip aiškinti nesusi
pratimus liečiančius oku
pacinę valdžią.

Jo vieta ypač būsianti 
svarbi, pasibaigus Ameri
kos karinės valdžios Vo
kietijoje funkcijoms, kai 
valdžią perims naujoji Va
karų Vokietijos vyriausy
bė, ir Amerikos karinės 
valdžios liks tik labai silp
nos valdymo funkcijos.

B. Shute yra 38 m. amž., 
kilęs iš New Jersey. Teisi
ninko mokslus yra išėjęs 
Harvard universitete.

St Joachim, Que. — čia:------ kurioj priimtas projektas St. Joachim, Que. — čia
Kaip žinoma, Bemadot- naujai centralinei valdžiai susidaužė ir sudegė Que- 

te nužudė žydai teroristai organizuoti. Sakoma, kadtbec Airways lėktuvas ir 
kada ėjo kova tarp žydų ir. greitu laiku vadai sušauks žuvo visi 23 asmenys, ku- 
arabų. ‘visuotiną susirinkimą, ku- rie tuo lėktuvu važiavo.

Nesusitaikė Dėl Pensiją Fondo
Pittsburgh, Pa. — Pir

madienį, rugsėjo 19 d. 
prasidėjo angį i a k a s i ų 
streikas. Atrodo, kad visa 
anglies industrija šiuo 
streiku bus suparaližuota.

John L. Lewis, angliaka
sių unijos prezidentas, sa
ko, kad 480,000 darbinin
kų bus streiko lauke. Ne
susipratimas kilo dėl pen
sijų fondo. Darbininkai iš
ėjo į streiką su šūkiu: “No 
pension fund, no work”. 
Tačiau šio streiko neiššau
kė nė John L. Lewis, nė jo 
pagelbininkai. Darbinin
kai metė darbus savo va
lia, nes jie supyko ant sa
vo boso Lewis už tai, kad 
jis nukapojęs jiems pensi
jas.

Stalinas Nesilaiko Marino, 
Lenino rrmcipy — i iro
Belgradas, Jugoslavija— 

Diktatorius Tito sako, kad 
ne jis, bet Stalinas nesilai
ko Markso ir Lenino prin-

cipų. Jis skaitosi tikrasis 
komunizmo apaštalu.

Tito sako, kad Marksas 
ir Leninas skelbė, kad pa
tys žmonės turį apsispręs
ti ir turėti lygybę tarp so
cialistinių valstybių, o 
Stalinas daro kaip tik 
priešingai. Jis pavergė ki
tas tautas, jis siekia pa
vergti ir Jugoslaviją.

Tito tvirtina, kad jis 
kalbąs ne tik už Jugoslavi
ją, bet ir už dauguma kitų 
žmonių, kurie yra Sovietų 
pavergti.

MK Teisėjas BMgett
Framingham, Mass. — 

Sekmadienio naktį, rugsė
jo 18 d. mirė teisėjas Ed- 
ward W. Blodgett, 74 m. 
amžiaus, š. m. vasario 
mėn. jis buvo pasitraukęs 
nuo pareigų.

Jis buvo per 30 m. South 
Middleses apskrities pir
mo teismo teisėjas.
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Decftuota Naujoji Šv. Roko 
Parapijos Mokykla Brocktone

Penki pradžios mokyklos skyriai jau 
veikia. - Tai Brocktoniečių Lietuvy

bės Pilis ir Pasididžiavimas
Švagždys, taipgi šios sta
tybos architektas ir pasi
rodė publikai gražiai dar
bą atlikęs kontraktorius.

Minia parapijiečių už
plūdo gražiai įrengtą mo
kyklą. Daugumoje veidai 
tų tėvelių ir motinų, kurių 
vaikučiai čia lankosi bei 
lankysis. Matosi ir anie 
senieji lietuviai, kurie sa
vo jaunystėje lankė taip 
vadinamą “daraktorių” ar 
“Rimšos” mokyklas. Pri- 

____  ___ __ siminus tą skirtumą, ro- 
Strakauskąs su vikarais i dos, iš gailesčio net ašaras 
kun. S. Saulėnu ir kun. A. i traukia, kodėl mums se- 
Klimu, ir kita asista, at-jiesiems buvo draudžiama 
kalbėjo maldąs prie alto- ■ mokintis... O dar skau- 
riaus ir maldavo Jo, pasi- džiau, kai pamįslini, kad 
slėpusio švč. Sakramente, šiandieną toje mūsų tėvų 
kad Jis stiprintų šio kil- ; žemėje, dar blogiau... 
naus žygio dalyvius ir kad Naudokimės šia brangia 
laimintų tuos narius. ku-;ProSa, didele laisve ir mo- 
rie teiksis siekti mokslo kvkimės savo tėvų kalbos 
šioje mokykloje.____________ šios šalies teikiamų

, .. mokslų. Nes begalinę ver-
Iš bažnyčios procesija turi parapijinės moky- 

kumgų, asistos ir parapi- kios< kur kartu įr mokina- 
jiecių vyko į naująją mo- ma ir auklėjama 
kyklą, kur vėl skaitomos;__________
maldos, apšlakštoma ir į- j | rn^ yįj j ^f|Wnc 
teikus raktus Sesutei I- 
meldai, tos mokyklos prin- 
cipaliai mokytojai ir vedė
jai pasakoma keletas kal
belių.

Pirmas taria žodį klebo- cy, Ine., rugsėjo 7 d. “Bal
nas kun. Pr. Strakauskas,; tijos kraštų vergovės de
pą vesdamas šią mokyklą'šimtmetis”. Jei šis prane
šios parapijos vaikučiams. Šimas tikrai buvo Varšu- 
Jis savo palaiminimu pa- voje rašyta, tai atrodytų, 
vedė tą mokyklą ir tuos kad ten yra “Tito”. Prane- 
vaikučius toms kilnioms;Šime rašoma: 
mokytojoms Seselėms Jė-Į Sovietai ruošiasi švęsti 
zaus Nukryžiuotojo, kurių!Baltijos kraštų prijungi- 
čia yra atkviesta penkios. į mo prie Sov. Sąjungos de
jos visos aukštai 
nusios mokytojos 
lėto jos.

Sekantis kalba 
Saulėnas, tikybos mokyto-' 
jas šioje mokykloje. Jis 
pažymi, kad tikybos 
mokslo mokytis mums įsa
kė pats Jėzus Kristus: 
“Eikite ir mokykite visas 
tautas...”

Taipgi tarė savo žodį ir 
kun. A. Klimas, kuris šio
je mokykloje dėstys lietu
vių kalbą. Jis pažymėjo, 
kad mokytis niekam ir nie
kuomet nevėlu. Ir mažy
čiai ir suaugusieji bus la
vinami jų siekiamuose 
moksluose.

Gilios reikšmės žodį tarė 
buv. šv. Roko parapijos 
klebonas kun. Jonas S.

Brockton, Mass.— Rug
sėjo 18 d. 2 vai. po pietų, 
Šv. Roko parapija, savo 
auksinio jubliejaus (50 
metų) gyvavimo sukaktu
vėse, iškilmingai atidarė 
naują parapinę mokyklą, 
kuri atsako visiems vals
tybės ir miesto švietimo į- 
staigų reikalavimams ir 
net praneša savo moder- 
niškumu.

Pašventinimo iškilmės 
prasidėjo Šv. Roko bažny
čioje. Kleb. kun. Pr. V.

I

I
I
i

išsilavi- 
ir auk-

kun. S.

Kun. Henry’ Huybers (kairėj), vienos 40,000 
kvadratinių mylių ploto Alaskos parapijos klebo
nas. priima iš John O’Neill Consolitated Yukeno 
kasyklų direktoriaus šunį, kaip dovaną. Ant nu
garos jis nešasi kilnojamąjį altorių, sudedamąją 
lovą ir rankoje laiko šautuvą, kuris jam tarnau
ja apsisaugojimui nuo meškų.

VALDŽIOS LIGONINE 
RAUPSUOTIEMS

New York (LAIC)— In- 
ter - Catholic Press Agen-

savo elektros jėgainę, 
yąūkį, kuris teikia be- 
Uc vizą reikalingą ligo

ninei maistą- Sudarytos 
sąlygos ir pasilinksmini
mui. Šiandien Carville gy
venimas yra beveik nor
malus. Keli ligoniai net 
turi sau pasistatę vasar
namius (bungalow row) 
ir gyvena savo nameliuo
se.

Ši ligonine turi savo te
atrą, restoraną, kuris ap
tarnaujamas pačiu ligo
nių, paštą ir biblioteką 
bei salę šokiams arba kū
no mankštos klasėms. Čia 
yra labai populiarus žai
dimas golfas. Minkšto 

. sviedinio komanda yra te
ikia gera, kad net geriausi 
■ pietų Louisianos klubai 
atvyksta į čia žaisti.

_____  z. 
į. Ė. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 

skaitytinas Sekmadienį, rugsėjo 18 d.

t

MYLIMIEJI PRIETELIAI KRISTUJE:
Šiandien, rugsėjo 18 d., minime ketvirtąjį “Kate- 

kizmo d ii j upijoje.
Šioji “Krikščioniškojo Mokslo” šventė apvaikščioja
ma kasmet pagal aiškų pageidavimą Šventojo Sosto, 
kurs yra Dievo paskirtas žmonijos mokytoju. Nėra 
svarbesnės pareigos kaip religinis auklėjimas, kurs 
moko žmones dorai krikščioniškai gyventi.

Religinis auklėjimas mūsų katalikiškose mokyk
lose yra tiesioginioje žinioje kunigų ir seserų, Be to, 
Krikščioniškojo Mokslo Draugija parūpina kiekvienai 
parapijai programą, kaip mokyti vaikus tikėjimo da
lykų namuose, parapijų Sekmadinėse mokyklose, lais
vomis nuo mokslo valandomis viešose mokyklose,susi
tarus su tų mokyklų vadovybėmis; ir, pagaliau, kaip * 
organizuoti diskusijų klubus ir vesti religinių kores
pondencijų kursus. Tos visos priemonės turi būt pri
taikytos specijalėms vietų ir laiko sąlygoms.

Mes ko rimčiausiai prašome ir maldaujame visų 
______ žmonių sujungti savo pastangas su mūsiškėmis, kad

Carville'turi ir savo mo- būtų panaudotos visos galimos priemonės suteikti vi- 
kyklą, kur įvairių tautų ir Arkivyskupijos vaikams religijos mokslą, ne
rasiu vaikai, sujungti ben- “ūrmt kokią mokyklą tie vaikučiai belankytų, 
droš ligos likimu, čia žai
džia ir mokosi kartu. Li
goninė turi ir savo žurna
lą “The Star”, kuris yra 
redaguojamas 35 ligonių 
štabo ir yra išsiuntinėja
mas po įvairias pasaulio 
'šalis.

Gailestingosios seserys, 
kurios sudaro slaugių šta
bą, yra Daughters of St. 
Vincent de Paul. Jos yra 
baigusios ir registruotos 
slaugės, samdomos U. S. 
Public Health Service. Jų 
honoraras yra naudoja
mas šalpos tikslams.

Nors naujai išrasti vais
tai ir gydymo budai, kurie 
dabar yra vartojami Car
ville ligoninėje yra užgir- 
ti visų raupsų ligų specia
listų, tačiau medicinos au
toritetai pabrėžia, kad dar 
praeis daug laiko iki šią 
ligą bus galima visiškai 
sėkmingai gydyti ar jos

I

Nuo pat civilizacijos die-J Naujausių vaistų tyrinę ji-
nų pradžios raupsų (lep-|mai buvo pradėti Marine!

šimtmetį. Jau dabar pra
sidėjo pasiruošimai šiai 
sukakčiai ir jų pobūdis 
grynai bolševikiškas. Bū- 

. tent, prijungtų Baltijos 
teritorijų sovietiniai orga
nai gavo iš Maskvos nuro
dymus, kuriuo būdu baig
ti gyventojų perkeldini- 
mą ir visišką gyvenimo 
sukolektyvinimą.

Įsakmių įsakymų pasek
mėje, sustiprinti lietuvių, 
latvių ir estų gyventojų 
trėmimai Rusijos gilu- 
mon. Didelės sritys Balti
jos kraštuose visiškai iš
tuštintos nuo gyventojų ir 
priskirtos kariuome nei, 
kaip strateginės sritys. 
Kelis kartus pravesta va
lymai vietos įstaigose ir 
komunistų partijos narių

rosy) liga sukelia kiekvie
name pasibaisėjimo jaus
mą. Pagal šių dienų tyri
nėjimus raupsai yra chro
niškas užkrėtimas, kuris 
dažniausiai prasideda dar 
kūdikystės dienose tik il
gą laiką nepasireiškia išo
riniai. Yra manoma, kad 
šiąja liga serga nuo 3 iki 
a milijonų žmonių visame 
pasaulyje ,o Jung. Valsty
bėse nuo 1,500 iki 5,000 
žmonių.

Raupsai paliečia kaip 
turtingus, taip ir neturtin
gus, kaip mokytus, taip ir 
nemokytus įvairių rasių 
žmones. Kaip praneša mė
nesinis žurnalas “What’s 
New”, iš visų tų, kurie da
bar yra gydomi “Abbot 
Laboritories”, yra apie % 
čiagimiai baltieji ameri

Hospital of the U. S. Pub
lic Health Service, Carvil
le, Lousiana. Panašūs gy
dymo metodai yra įvesti 
ir kitose ligoninėse, 
netolimoje praeityje 
guma ligonių, kurie 
patalpinti į Carville 
ninę arba panašią 
sergantiems raupsais, ma
nė, kad jų normalus gyve
nimas pasaulyje jau yra 
baigtas. Dabar jau vis 
daugiau ir daugiau raup
sais sergančiųjų įsitikina, 
kad jiems ne tik atsidaro 
durys į ligoninę, bet ir iš 
ligoninės. Pagal žurnalo 
“What’s New” duomenis

kiečiai. šiandien jau dau- ligonių, kurie 
gelis iš sergančiųjų šia li
ga yra sėkmingai gydomi 
naujųjų vaistų pagalba.

Dar 
dau- 
buvo 
ligo- 
vietą

Mes prašome mūsų pasauliečių suprasti, kad ne 
vien tik dvasiškija, bet ir visi tikintieji be išskirties 
jrivalo dalyvauti Bažnyčios apaštalavime. Apgindami 
Bažnyčią ir jos mokslą, platindami krikščioniškąją 
tiesą ir sustiprindami Mistiškąjį Kristaus Kūną, pa
sauliečiai daug prisideda prie Dievo garbės ir sielų 
išganymo. “Krikščionis, jei garbingai savo vardą ne
šioja, visada yra apaštalas”, — sako Šv. Tėvas Pijus 
XIL Tad kiekviena parapija turi parūpinti priemones 
pasauliečių apaštalavimui.

Prašome, kad Dievas gausiai palaimintų jūsų pa
stangas įgyvendinti šį visų svarbiausį uždavinį — 
Krikščioniškojo Mokslo Broliją. Jo malonė tepaskati- 
na jūsų uolumą įvykdyti Krikščionišką mokslą.

Jums atsidavęs Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.
i

NEOMYCINAS - NAUJAS VAIS
TAS NUO TUBERKULIOZES

«^aWyti. 
narūnai OMMnHe hgoamė- tvrinėiimai
je yra per pusę sumažėję, 
0 pagijimai dvigubai padi
dėjo.

Carville ligoninėje yra
! lengviau 

serga, gali vaikščioti ir 
užsiima lengvais darbe
liais; yra ir specialus sky
rius, kurie sunkiai serga 
ir turi lovoje gulėti; yra liga, tada ir jos gydymas 
slaugių namai, katalikų ir bus lengvesnis ir sekmin- 
protestantų bažnyčios. Tu- gesnis. <----

Gen. Shanker Shmasher Jang Bahadur Rana. 
Indijos ambasadorius, su savo žmona vyksta lai
vu Queen Elizabeth iš Nepal j New Yorką su kre
dencialais, kuriuos įteiks Baltuose Rūmuose.

tarpe. Didžiuma lietuvių ir 
latvių komunistų jau pa
šalinta ir ištremta, kaipo 
neperdaug tikras elemen
tas. Taipogi visiškai pa
naikinta viešoji katalikų 
tikėjimo praktika. Katali
kiškos mokyklos ir broli
jos uždarytos, katalikiško
ji spauda sunaikinta. Dau
guma kunigų ištremta sy
kiu su gyventojais Rusi
jos gilumon. Masinis gy
ventojų perkeldinimas tu
rįs būti baigtas sekančių 
metų pradžioje.

Ryšy su pasiruošimais 
prie sovietinių Baltijos 
respublikų dešimtmečio, 
tenka priminti, (1) kad 
trijų Baltijos valstybių 
užgrobimas buvo atliktas 
sauvališkai ir jokio tarp- niai dalyvauja tautos poli- 
tautinio akto nebuvo pri- tikoje. Nuo 1937 met. iki 

Baltijos 1940 metų jis buvo Karo 
kraštai stovėjo aukštoje Sekretoriaus pagelbinin- 

plotmėje, kas. Jis yra gimęs 1891 m. 
nei Roanoke, Virgima. Baigęs 

mokyklą,

pažintas, (2)

Taigi tyrinėjimai šioje 
srityje ir toliau tęsiami. 
Medicinos autoritetai sa
ko, kad daktarai, patys li- 
gonys ir visuomenė priva
lo daugiau žinoti apie šią 
baisią ligą, ypač pietuose, 
kuri ji labiausiai pasireiš
kia. Kai visuomenė bus 
plačiau apsipažinusi su šia

C.C.

U. S. APSAUGOS SEKRETORIUS
Neseniai buvo pertvar

kytas Tautinės Apsaugos 
įstatymas, kurio tikslas 
suderinti mūsų dviejų me
tų ginkluotųjų jėgų kari
nę programą, suteikė dau
giau galios Apsaugos Se
kretoriui — Louis John- 
sonui, negu jis jos turėjo, 
kai pradėjo eiti savo pa
reigas po atsistatydinusio 
Apsaugos Sekretor i a u s 
James Forrestal.

P. Johnson iš profesijos 
yra advokatas ir jau ne

įveikia ir tas džiovos baci
las, kurių streptomycinas 
įveikti nepajėgia. Tos išli
kusios bacilos, vartojant 
streptomyciną, įgauna dar 

Nau
jasis vaistas ir šias strep- 
tomycinui atsparąsias ba
cilas sunaikinsiąs.

Tai jau būtų didelis lai
mėjimas kovoje su džiova. 
Tačiau dar praeis kiek lai
ko, kol naujaiss vaistas 
ko, kol naujasis vaistas 
toti, nes iki šiol daromi jo 
bandymai tik su pelėmis. 
Bandymai su pelėmis buvo 
labai sėkmingi.

Buvo sudarytos trys pe
lių grupės, kurios buvo vi
sos apkrėstos džiovos ba
cilomis. Pirmoji grupė vi
sai negavo vaisto neomy- 
cin, antroji gavo jo tik 
mažus kiekius, trečioji ga
vo didesnius kiekius. Re
zultatas buvo toks: pirmo
sios grupės visos pelės iš- 
dvėso, antrosios pagijo 
78% ir trečiosios pagijo 
visas 100%.

Džiova sergantiems dar 
reikės turėti kantrybės, 
nes dar gąli ilgai užtrukti, 
kol šis naujas vaistas bus 
plačiai vartojamas.

Prof. Waksmanas, kaip 
žinome yra išradęs « sėk
mingesnei kovai su džiova 
vaistą Streptomycin. Kaip 
Žinoma Streptomycin vei
kia tuberkuliozės bacilas didesnį atsparumą, 
tik tam tikrais atvejais ir 
ne visas džiovos formas 
pajėgia įveikti. Be to, jį 
vartojant, būna įvairių 
neigiamų reiškinių.

Dabar tas pats profeso
rius išrado naują vaistą, 
vadinamą Neomyc i n a s, 
kuris šias neigiamybes pa
šalinsiąs, tačiau dar jis y- 
ra tik bandymų stadijoje.

Pats svarbiausias skir
tumas tarp streptomycino 
ir naujojo vaisto neomyci- 
no yra tas, kad pastarasis

nion. Kai Johnson pradėjo 
savo darbą, kooperacijos 
tarp tų skyrių dar nebuvo.

Pirmomis savo darbo 
savaitėmis Johnson mėgi
no įvykdyti unifikaciją: 
sujungė sanitarinius de
partamentus, įsteigė vieną 
“Ginkluotųjų Jėgų Dieną”, 
išbraukdamas visas kitas. 
Pirmomis dienomis buvo 
daromi įvairus užmetimai 
ir buvo įvairių nesklandu
mų. C.C.

Grįžęs iš Europos, jis 
vėl užsiėmė teisininko 
praktika ir aktyviai orga
nizavo Amerikos Legijo- 
ną, tapdamas jo teisių ko
miteto pirmininkas ir tau
tinis pirmininkas. 1924 m. 
buvo delegatas į Demo
kratų Seimą ir 1936 me
tais pirmininkas Tautinio 
Veteranų Demokratų Ko
miteto.

Rooseveltas jį paskirda
mas 1937 met. Karo Se
kretoriaus pagelbininku, 
ragino Johnson pasiruošti 
karui. Jis rėmė padidintas 
Oro jėgas, padėjo suorga
nizuoti ir įvykdiriti kari
nio industrinio pasiruoši
mo programą.

Antrojo pasaulinio karo 
praktika parodė, kad rei
kia suderinti visas Jung. 
Valst. karines jė^as, kad 
būtų galima greičiau ir 
tiksliau veikti. Ir taip ta
po pravestas National Se- 
curity Act of 1947, kuris

Atliekame Spaudos Darbus
civilizacijinėje ] 
žymiai aukštesnėje, 
pati Rusija. Todėl iškel- aukštesniąją 
dinta vietiniai gyveųtojai, studijavo Virginijos unir 
kad, atkėlus aziatiškus versitete. Užbaigęs univer- 
gyventojus. Baltijos kraš- sitete studijas, 
tai būtų numušti ligi so- praktikuoti teisės srityje 
vietinio primitivizmo ly- West Virginijoje, 
gio, (3) nepaisant smurto, 
be 
prieš tris Pabaltijo tautas, latūrą. Per pirmąjį pašau- paprastai vadinamas Uni- 
neaidi joks rimtesnis civi- ,1-i ’---- ----------- A----------**------------------------ ,_A"
lizuoto pasaulio protestas.

Tame pačiame biuleteny 
telpa pranešimas iš Ro
mos apie Kauno arkivys
kupo - metropolito Juozą- _ __ _ .
po Skvirecko kunigystės to meto okupacine armija Armija ir Laivynas perėjo 
ir vyskupavimo jubiliejų. (Vokietijoje. Apsaugos Sekretoriaus ši-1

pradėjo

Po keturių metų buvo iš- 
atodairos vykdomo imktas į Valstijos legis-

fication Act. Šiuo aktu bu- 
<JUHg. V 4UBU JUHUJUJU, K4H- .vo įsteigtas Apsaugos Se- 
po pėstininkų kapitonas.’kretoriaus postas’, kurio 
1918 met. dalyvavo kovose pirmuoju sekretoriumi bu- 
Prancūzijoje ties Meuse- vo James Forrestal. Oro 
Argonne, vėliau buvo su jėgos, kaipo atskira šaka,

linį karą Johnson tarnavo 
Jung. Valst. armijoje, kai-

Apsaugos Sekretoriaus ii-

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

966 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
e



■ ■ į K.
ležinkelių stotis tiesiog 
perkrauta raudonomis vė
liavomis. Tik iš stoties iš
ėjus, aikštėje akysna 
krenta išbudavotas žemės 
rutulys ant kurio stovi du 
jaunuoliai ir mosuoja su 
raudonomis vėliavomis. I- 
ki mugės atidarymo Leip
cigas niekuo nesiskyrė 
nuo kitų Rytų zonos ba
daujančių sričių. Jau nuo 
liepos 22 d. ten pagal kor
teles vietoj 100 gr. mėsos 
žmonės gauna dvi silkes. 
Bet nuo rugsėjo mėn. 1 d., 
kada mugė buvo atidary
ta, krautuvėse atsirado 
jautienos, veršienos ir net 
kiaulienos mėsos. Aikštė
se orkestrai groja — kla
sikų kurinius ir linksmina 
publiką. Bolševikai iš pas- 

I kutiniųjų nori parodyti 
At Kairys užsieniečiams — mugės 

pasaulis, išskyrus Rusiją, trokšte trokšta pastovios'ckiną ii' daug civilinių ^7d^TstMino“ravo'ir anglų zonas, kad du^! “p^ngąT
taikos. Taip, išskyrus Rusiją. Nebereikia to^jrodmeU, , aukštų?S?^J_85’|visu savo didumu vėl at- atlyginimą jau gavo. Mau-progos iių zonų gyve.ito- ! Leipcigas yra svetingas.

■ sinaujins. Savo kalboje ras savo darbą pabaidęs jams atsilankyti 
Pijus XII pabrėžė tris dabar Stalinui nereikalin- ~ ~
Bažnyčios ramsčius — 

iTiesą, Teisingumą ir Krik
ščioniškąją Meilę, dėl ku
rių įgyvendinimo ir išplė
timo darbo žmonių masė
se, Bažnyčia visada savo 
pastangas rodė. Tad tene- 
išdrįsta niekas užmesti, 
kad Ji darbininkų ir so
cialiniais klausimais šir
dies nerodanti.

Šv. Tėvas savo pamoko
moje kalboje griežtai pa-

Antradienis, Rugsėjo 20, 19»9 DARBININKAS
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Taikytis su Rusija?...

REP0RTA2AS E VOKIETIJOS PASAKA APIE 
PAVASARĮ

VERGAS SAVO DARBĄ 
ATLIKĘS, STALINUI 

NEREIKALINGAS
Bulgarijos komunistų 

“valdžia” pranešė UNo į- 
staigai, kad ji į Bulgariją 
perbėgusius Graikijoje ko-

l .komunistus — Pavasaris buvęs kadais... 
SDecialiai pritaikyta tai viso 863 asmenis — yra a-' . .. , .
dienai, kurios klausėsi Bo- reštavusi ir į krašto gilu-' .. Į* laukia dabar3—0
chume bendrai susirinku- mą pasiuntusi. Su į Alba-; t* ’ atmatavęs
šieji aikštėse ir darbiniu- niją atbėgusiais komunis-! . 5’ di ’ t 1
kų cechuose nėr 500.000 uis pasielgta taip pat, tik1 Ar šiand,en UketJ tuo’ ar? 
žmonių. Šv. Tėvas Pijus ten tiesioginiai pasisako, ir kalba; ateisiąs pavasaris 
XII pradžioje savo kalbos kad juos nuginklavo ir už- Lyg svečias .aukos dovanų... 

, prisiminė 1927 metų Kata- darė į koncentracijos sto- Vietoj skausmo, kančių, vietoj 
likų dieną Vokietijoje, ka- vykias. Čia turima ome- ašarų 
da Jis pats, dar kaip Šv. nyje tuos Graikijos suki-]Bus juoko, būsią daug dainų.

................... ♦ • •

je. buvo ir tada Jam pra- Grammos kautynes ieško- Tikiu j žydriausi pavasarį
(£, kaip ten su viskuo Dievo 

rankoj kietoj...)

Rašo A. VYTENIS
KATALIKŲ DIENOS 

VOKIETIJOJE:
Pirmoji Diena

Rugsėjo mėn. 1 d. Bo- 
chume, didžiulėje išpuoš
toje Sąjungos salėje, 
50,000 žmonių miniai daly-! 
vaujant ir varpams skam
binant buvo atidaryta1 
|73-ji Katalikų Diena Vo- 
I T ' --- - ~

Tėvo Pijaus XII pasakyta r___
per radiją kalba vokiškai, Ivojusius

Gyvenęs kadaise pavasaris, 
Alsavęs medum ir žiedais, 
Džiovinęs žmonėms karčias 

ašaras —•*

kieti joje. Atidarvmo iškil-
kurie pralaimėt 

kūpąs—kardinolas Frings, ui.4„ _ leis.tos. Vokietiioje dienos jo prieglobsčio pas
• I

Valstybės SekretonusAchesoni Šiomisdienomis , Ielsrog voKietnoje dienos jo prieglobsčio pas savo
pareiškė mėginsiąs užbaigti “šaltąjį karą, būtent su- Šv Sosto Vizitatorius — nadar8 periausio įspūdžio., “draugas” Bulgarijoje ir! 
sitaikyti suRusija. Kokiomis sąlygomis, jis ko kas ^upas Munch Pader-Jig gav0 vUtis, i Albanijoje. Taigi graikų Vis tiek i tėvyne ši, vasarą
nepasake, bet tenka manyti, kad susitaikymo sąlygosimo arkivyskupas Ja- kad tuometinė tikėjimo sukilėliai- komunistai tiek Su nerimo kalnu sugrįsti ketu, 
nepadarys ne Amerikai, ne jos tįkmuikams gedos.'gęr, Westfalijos Evange- dvagia kurj viešpatav0 t kovoj^ už staliną

Šiandiena su- sovfetų remiami ir kursto-!--------------------------- — -.šyvoj...,l?uUBerlvna*aV ruoSto^e Dienoje mi, dabar iš Stalino savo ir anglų zonas, kad duotų' “pažangą”,

tik prisiminti pastarųjų keturių metų su Rusija dėl stovavo lygiai 100 delega-'aj 
taikos derybas. Kiek ir kur yra jų buvę, visada ir vi-Į tų, kuriė visi atvyko su 
sur Maskvos atstovai statė kliūtis taikai pasirašyti.' paruoštais referatais. Po 

1 atidarymo ir gausių svei-( 
kinimų Tėvas Jėzuitas 
prof. Hirschmann laikė 
paskaitą “Bažnyčia Tau
toje, Dr. Schubert kalbėjo 
tema — “Mūsų tikslai ir 
Socialinė Taika”. Dr. Ko- 
gon — 
Europa”.

Tą pačią dieną vakare, 
daugelis aukštų svečių pa
darė kelionę į anglies ka
syklas, nusileisdami į ka
syklų šachtas ir įdomau- 
damiesi ten dirbančių dar
bininku darbo sąlygomis. 
Šioje darbininkų lankymo 
kelionė ie dalyvavo ir Šv.j 
Sosto Vizitatorius — vys
kupas Munch.

Antroji Diena
Antrojoje Katalikų die

noje Kardinolas Frings 
tose pačiose patalpose lai-! Dienos dalyviajo^s.palaimi- 
kė iškilmingas pamaldas. 
Mišioms giedojo sudary
tas mišrus choras iš 6000 
giedotojų. Pamaldų klau
sėsi 40,000 žmonių. Bo- 
chumo sąjungos salė iš
puošta gėlėmis, šventais 
paveikslais ir bažnytinė
mis bei Vatikano vėliavo
mis atrodė lyg milžiniška 
katedra.

Trečioji Diena
Trečiojoje Katalikų Die

noje, rugsėjo 4 d., sekma-

Kur pralaimėdavo balsais, ten statydavo “veto”, tą' 
nelaimingą nesutikimo žodį, kurs XVIII šimtmety 
pražudė Lenkiją.

Iš vienos pusės Rusija visomis pajėgomis naiky- 
dama pastangas įvykdyti pasaulio taiką, iš kitos — 
nesiliovė plėsti komunizmą smurtu, klasta ir teroru 
ten, kur betarpiškai pasiekė jos imperialistinė ranka, 
pavergdama vis naujas tautas; ten, kur jos ranka ne
pasiekė, per savo agentus knisosi po valstybių pama
tais, ruošdama dirvą komunistiniam perversmui. Vi
suose šiuose užsimojimuose ir žygiuose ji nesilaikė nė 
sutarčių, nė pasižadėjimų, nė civilizacijos priimtų 
tarptautinių taisyklių. Ir savaime susidarė įspūdis, 
kad su Stalinu, kaip su Hitleriu, negalima turėti jokio 
pastovaus, rimto reikalo, vien dėlto, kad Rusijos da
bartinė vyriausybė niekur ir niekad neparodė geros 
valios. Ir koks gali būti susitarimas su blogos valios 
žmonėmis? Šiandien pasižadėjo ir pasirašė, rytoj ap
gaus ir elgsis, tarsi jokių sutarčių nebūtų buvę.

Alijantų savigarbai išsaugoti, susitarimo sąly
gos turėtų apimti bent šiuos du svarbiausiu punktu: 
kad Rusija nusiginkluotų ir ištrauktų kariuomenę iš 
visų okupuotų kraštų, palikusi joms laisvę savaran
kiškai tvarkytis. Tie du reikalavimai turi sudaryti es
minį taikos pagrindą. Jei Amerika jų nestatytų, tai 
jos laisvi demokratiniai šūkiai virstų tuščiais, veid
mainingais žodžiais, dėl kurių laisvę ir tiesą mylįs 
amerikietis turėtų amžinai rausti.

Nėra pagrindo abejoti, kad Amerika panašius 
reikalavimus pastatys. Taip pat nėra pagrindo abejo
ti, kad Rusija tuos reikalavimus atmes. O jei šiokiais 
ar kitokiais sumetimais juos priimtų ir iškilmingai 
pasirašytų, tai vėl be mažiausios abejonės reikia teig
ti, kad savo sutartį veikiai sulaužys. Ir iš tiesų, kas tai 
matė, kad Rusijos bolševikai nė iš šio, ne iš to taip 
lengvapėdiškai išsižadėtų savo svarbiausio pagrindi
nio tikslo — pasaulinės revoliucijos? Išsitraukti iš vi
sų okupuotų kraštų, tai reiškia išlaisvinti 200 milijo
nų žmonių, kurie virstų didžiausiais komunizmo prie
šais. Tai būtų lygu saužudystei.

Washingtono vyriausybė, be abejo, nujunta, kad 
šios ar panašios sąlygos Stalinui bus nepriimtinos. 
Tai kam Valstybės Sekretorius tokius dalykus viešai 
pareiškia? Nenorėtume sakyti, kad juokais tai daro. 
Tokiais dalykais nejuokaujama. Tai gal nori sužinoti,

“Krikščionys ir

gas. I 
I

Michael Koriakoff

Šiurpūs Karo Belaisvio Pergy
venimai ir Nuostabus Mirties 

Išvengimas
— Ką man dabar su jumis daryti? — tarė 

jis nepatenkintas. Kam jus čia atsiuntė? Jus 
apklausinėti? Visai be reikalo. Kai jūsų pa
klausi: kada ir kas davė įsakymą plėšti ir 
skriausti, jūs atsakysite, kad tokio įsakymo 
nei bute nebuvo! Kaipgi nebuvo, kad jūsų 
kariai plėšia ir skriaudžia. O gal jūs bandy
site sakyti, kad apie tai visai nesate girdė
ję. Jūs esate karininkai, jūs turėjote apie tai 
žinoti. Visiškai nėra reikalo jus krėsti: aš iš 
anksto žinau, kad viskas, ką jūs esate apsi
vilkę yra išplėšta. Iš ko tu atėmei šį žiedą?

Lenkas sumušė kulnimis ir pradėjo greitai 
kalbėti vokiškai. Mano nuostabi dvasios į- 
tampa ir mano antgamtinis įžvalgumas pa
darė tai, kad aš supratau tai, ką jis kalbėjo 
vokiškai, nors šiaip aš sunkiai suprantu vo
kiškai porą papraščiausių sakinių. Jis paaiš
kino, kad jis yra “Reichsdeutch” iš Ratibor, 
Aukštojoje Silezijoje. Taip pat ir jo drau
gas. Iki 1941 m. jie priklausė vokiečių armi
jai, paskui jie pateko rusų nelaisvėn, kur

j-------------- ----------------------------------“taikos.Parodos lankytojai patiria
šventėje”. Bet minios Ry-'net duosnumo, — štai į 
tų zonos gyventojų tai pa- dieną jie gali pirkti 50 gr.

I gr. mėsos, 
250 gr. duonos, 250 gr. py
rago, net cukraus ir mar
melado.

Pietus galima taip pat 
užsisakyti, kainos svyruo
ja tarp 10—35 DM. Po 
mugės esą bus dar pigiau. 

I Tačiau su savo 120—200 
persi- DM. mėnesine alga niekas

jutusios, puolė prie atida-:riebalų, 100 
ryto rubežiaus, kad patek
tų į Vakarų zonas. 

Susigriebusi “liaudies” 
milicija, tas minias' ties 
Gottingenu iš kulkosvai
džių apšaudė ir sugrąžino 
atgal.

Ties 
dies”

»«*<« jCfeų, kad nusikra-’renSS civiliais laimingai ? ten nedrįsta užeiti. Bet tas 
_ _ tyti Tito - Rankovičiaus Perėj0 i Vakarų pusę. Jie-ne tiek juk ir svarbu,

smerkė marksistinius klikom”   rašo Maskvos du vakariečių policijos su-j
Prav- laikyti, pasisakė,

BOLŠEVIKAI PRAKIŠĘ 
GRAIKIJOJE, DABAR 
KURSTO SUKILIMĄ 

JUGOSLAVIJOJE
“Prieštaravimai tarp ko- 

minformo ir Tito Jugosla
vijoje, bus pačioje Jugo
slavijoje sutvarkyti. Jugo
slavijos darbininkų masės 
suras jėgų

Lubeku du “liau- 
milicininkai

mokslus, kaip nesuderina “Pravda”. Toliau “
mus su žmonijos paskir- dar praneša, kad Jugosla- Jie nori Vakaruose pasi-ipnmoje

it* cpimnc ••___________________ ±____ •___ • n^ntTkčoli it* i Iri-1___ a________ties, tikėjimo ir šeimos 
principais.

Paraginęs išsaugoti 
krikščionišką šeimą ir vi
sose viešojo gyvenimo 
srytyse išlaikyti vieningu
mą, Šv. Tėvas Pijus XII, 
sutiekęs visiems Katalikų

dienyje aukščiausio nuo-. nedvij 
taikų pakilimo pasiekė Šv.l tuose.

l Daug daugiau priduoda- 
ka(l irįma reikšmės propagandai. 

‘ l kuri yra mugės
vijos viduje organizuojasi svečiuoti, neprosaų ir j ki-1 centras demonstruojama 
Titui priešinga komunistų 75’ es^’ Į?ūtų, nueiti. Kad lankytojams bolševikų pa
parti ja. Tie komunistai e-pl^u galėtų tų malonumų statymas “Susitikimas 
są turi “plačioje tėvynėje” j patirti, vakariečių policija prįe Elbės”. Čia išsiskiria 
pasitikėjimo ir visada ga-: ju.os a^u i Vakarų zdną dvi figūros — visiškas iš
les savo veiksmuose pasi-įla^rv7\ 
tikėti parama, kurią drau
giškos komunistinės par-

nimą, savo kalbą užbaigė.
Ši katalikų šventė praė

jo nepaprastai iškilmingo
je nuotaikoje ir buvo tik
ras katalikiškosios Pietų 
Vokietijos ir Rhėino kraš
to triumfas.

I Vokiečių spauda šią
• šventę plačiai paminėjo, 
kaip svarbų ir pozityvų 
indėlį į krikščioniškojo pa
saulio pastangas surasti 
teisingą kelią iš slegiančio 
žmoniją pavojaus, kuris1 Milžiniškos eisenos, ilgos 
nedviprasmiškai glūdi Ry- Į kalbos ir “taikos” laužai 

užglūšino alkanus ir nu
driskusius Rytų zonos vo
kiečius. Bolševikai įsisma
ginę ir pagauti nuotaikų 
sugalvojo atidaryti gele
žinę uždangą į amerikonų

ką Maskva į tai atsakys. Sunku išspėlioti. Vienas da
lykas yra tikras: toks pranešimas Amerikos visuome- 
mano taikytis Rusijos sąlygomis, nei nepatiks, nes jei 
tai jau visai neįmanoma. K.

privertė, įstoti į lenkų kariuomenę. Laike 
pirmojo jų dalinių susitikimo su vokiečių ar
mija, jie perėjo į šią pusę ir pagaliau gali 
grįžti į savo vietą savo tėvynės armijoje.

— Eikite ten, tarė vertėjas, parodydamas į 
prieangį ir grįžo pas mus. Mudu buvome tik 
du. Vokietis atsistojęs ant tako išskėstomis 
kojomis, rankas susidėjęs užpakalyje ir 
truputį palinkęs į priekį žiūrėjo į mus be pa
sigailėjimo.
— Tu, liepė jis pirmajam leitenantui, nusi

vilk švarką!
Vokietis langvai nulipo laiptais, kai tuo 

tarpu leitenantas nervingai vilkosi švarką. 
Numetęs jį pas kojas vokietis prisiartino 
prie leitenanto ir ištraukė jo marškinius iš 
kelnių. Marškiniai buvo labai ilgi, vokiškos 
mados...
— Paskui mane! — sušuko vertėjas. Nesi- 

tvarkyk, eik kaip stovi.
Balti marškiniai siekė leitenantui žemiau 

kelių. Laikydamas marškinių sterblę jis ėjo 
paskui vertėją.
— Eikite abu, sušuko vokietis, matydamas, 

kad aš stoviu vietoje.
Anapus namų ant pievelės buvo kokia 40 

belaisvių. Trys mergaitės: dvi ligoninės se
serys ir mūsų divizijos virėja buvo pusiau 
atsigulusios ir glaudėsi viena prie kitos. Bai
mė buvo galima skaityti iš jų akių. Vienas 
sužeistas su kruvinu švarku, pro kurio plyšį 
pečiuose matėsi bandažas, atsirėmęs į medį 
kaleno dantimis. Kitas belaisvis iškratęs iš

sigimėlis, didelis melagis,

kad ta “tai- gįag vokiečių priešas —tai 
Antrasis gi

A VAlvivllO AA A V, AQ.^ AAj ?

Vokiečių laikraštis “Die Raro troškėjas ir didžiau- 
Welt” rašo, kad ta “tai- sias vokiečių priešas —tai 

proga pasinaudodami gkpny _  ~
Į 42,000 Rytų zonos gyven-^j^giįg džentelmenas, už- 

pusėje visu vokiečių tautą ir visada

tijos jiems iš anksto užti- ^08”
knna. j . _. . ____ ____________ , —

Tito kariuomenė ir vie-'^jų perėjo į vakarus. Va- jaučia sunkiai dirbančią 
šoji policija, L------------
slaptosios, dabartniu me
tu sudaro 800,000 ginkluo
tų vyrų.

SOVIETIŠKA TAIKOS 
ŠVENTE

Dešimčiai metų nuo ka
ro pradžios prisiminti bol
ševikai Rytų zonoje su
rengė “taikos šventę”.

neskaitant.karų zonos į
. parubežiu buvo apgultos 
krautuvės pirkėjų iš Rytų 
zonos. Daugelis krautuvių 
iki paskutinio daiktelio 
viską išpardavė. Vargiai, 
ar kas iš Vakarų zonos iš
drįso tos bolšeyikiškos 
“taikos” eiti žiūrėti.

BOLŠEVIKŲ SURUOŠTA 
LEIPCIGO MUGE, KAIP 
PROPAGANDOS PRIE

MONE PRIEŠ VAKARUS
Ne mugės exponatai žiū

rovo dėmesį Leipcigo ru
dens mugėje atkreipia, bet 
nepaprasta komunistinė 
propaganda. Leipcigo ge-

savo kišenės tabako dulkes, buvo susisukęs 
cigaretę ir prašė vokiečio kareivio ugnies; 
kitas maldavo vandens; vokietis kareivis, 
kuris atrodė suprato rusiškai šypsojosi ir 
nieko neatsakė. Vienas belaisvis, apsivilkęs 
puikiu civiliniu mėlynu švarku, nežinia kur 
gautu, be perstojo klausė savo kaimyną:

— Kaip tau atrodo, kas bus su mumis?
Ir manęs jis to paties paklausė, kai tik 

aš prie jo priėjau.
Aš patraukiau pečiais ir tiek tepasakiau:

— Tu padarei klaidą apsivilkdamas šį dra
bužį. Jei tu neturėjai švarko, būtų geriau 
kęsti šaltį.

Vertėjas pasilenkė prie sužeistojo.
— Tu atsimeni, kad Bautzene, Horst We- 

selio aikštėje buvo sandelis su bonkomis, pil
nomis sprogstančio skysčio? Juk tu saugo
jai sandelį; ar jūsiškiai atsitraukdami jo ne
paėmė?

— Ne... sunkiai atsakė sužeistasis. Visas 
jo kūnas drebėjo.

— Aš pasiunčiau ieškoti šio sandelio; jei 
tu melavai, tai neteksi galvos.

Bonkos su sprogstančiu skysčiu? Jos pa
prastai buvo vartojamos gintis prieš tankus. 
Kam jos galėjo prireikti feldgendarmerijai? 
Šis sprogstantis mišinys turi baisią jėgą. 
Aš atsiminiau, kad 1941 lnetų rudenį vienas 
mano draugų, norėdamas mesti bonką, kuri 
neturėjo šarvo, prieš tanką sumušė stiklą, 
pats apsipylė ir bežiūrint gyvas sudegė. Aš

patarnaująs ir paslaugus, 
tai filmos herojus — ru
sas Kuzmin.

Mugėje po žiaurių Drez
deno bombardavimo vaiz
dų, padėtas parašas — 
“Tai buvo anglų ir ameri
konų bombos, kurios nu
šlavė menišką Drezdeno 
miestą ir 30,000 jo gyvy
bių 1945 met. vasario 28 
dieną, nors ir be to jau ka
ro rezultatai buvo išspręs
ti”.

Kokios kultūrinės ver
tės turi tokia Leipcigo 
mugė, kiekvienas padarys ' 
išvadą pats.

žinojau, kad vokiečiai turėjo paprotį jas 
naudoti lavonų deginimui. Nereikėjo sukti 
galvos norint sužinoti, kas su mumis atsi
tiks: už valandos, o gal už minutės mes bū
sime sušaudyti, o paskui mūsų lavonus ap
šlakstys sprogstančiu skysčiu. Nebuvo jo
kios vilties išsigelbėti; nebuvo apie ką nei 
mąstyti. Nebuvo ko bandyti išgelbėti gyvy
bę: mirtis buvo neatšaukiama ir arti. Reikė
jo palikti žemę ir atsiduoti Dievui... Nebebu
vo daugiau prasmės žiūrėti kas darosi aplink 
tave, reikėjo liauti veikus, nužengti į paties 
savo gelmes, susitelkti iš visos širdies ir 
mąstyti apie vienintelį dalyką: “Viešpatie 
nenusigręžk nuo manęs...”

— Aufstehen! — pasigirdo sargybinių 
riksmas.

Jų buvo apsčiai ir jie sudarė ratą aplink * 
belaisvius. Nežinia iš kur atsiradęs mažas 
seržantas, komandavo.

Vertėjas, kuris buvo netoli manęs sušu
ko seržantui:

— Čia esąs kapitonas tegul komanduoja 
rusiškai.

— Aš nemoku komanduoti, atsakiau. Aš 
esu karo korespondentas, aš neturėjau pro
gos komanduoti.

Seržantas mus surikiavo po tris ir išve
dė iš kiemo. Prieš mus išsitiesė kelias, vedąs . 
į miestelį. Bet mes pasukome į šoną keleliu, 
vedančiu pagirin, kur matėsi maži namai.

(Bus daugiau).
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South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos

Gros Pagarsėjusi Wally Jason’s Orchestra
Svečiai ir Viešnios gaus gražių ir brangių dovanų, kokių jokis piknikas nėra davęs. Bušai išeis nuo E 8C Silver St., So. 

Boston, Mass. Įžanga 25c. Jei lytų, piknikas įvyks Spalių-Oct. 2 d., kliubo salėje, 309 E St., So. Boston, Mass. 3-8 P.M. 
Visi kviečiami dalyvauti RENGĖJAI.

susipratimo ir vienybės. Atski-] 
rai paėmus, parodos bilietas 
kainuos tik 50 centų, bet tik
rumoje jis reiškia gyvą ir jaut
rų kiekvieno pirkėjo prisidėji
mą prie tokių Lietuvos laisvini
mo darbų, kurių niekados ne
gali atlikti tik vienas žmogus 
ar viena srovė.

Pas senuosius ateivius:
Kur Slurkcy ir TrcnHiRi^ Mitins

NEW YORK CITY, N. Y. Paroda įvyksta kaip tik tuoj 
_________ įmetu, kada suvažiuos Ameri- 

Pasiruošimai L. Dailės Parodai lkos Uetuvil* atstovai i Vi8Uoti- 
Inį Kongresą. Kartu su tokiu 

Artėjant Didžiosios Lietuvių vieningu balsu už Lietuvos 
Dailės Parodos atidarymo die- laisvę kalbės tuo pačiu metu ir 
nai. lietuvių visuomenės susido- Lietuvių Dailės Paroda už lie- 
mėjimas tuo įvykiu darosi ryš- ■ tuvių kultūrą, o per ją ir už 
kiai pastebiamas. V isose didės- Lietuvos teisę į nepriklausomy- 
nėse kolonijose steigiasi paro- fcę Reikia džiaugtis, kad taip 
da: remti ir globoti komitetai, sutelktai bus pirmą kartą pa- 

Globos reikštos lietuvių jėgos ir jų pa
siryžimas dirbti, budėti ir rei
kalauti Lietuvai priklausančių 
teisių.

D. Lietuvių Dailės Paroda y- 
ra didelis ir rimtas bandymas 
atsišaukti Lietuvai ir jos iš-
sklaidytiems vaikams į Ameri- Kitoj daiyj gyvena

Už kelių mylių nuo Bostono* niškam artimo meilės darbui, 
kalvotoj ir ežeringoj, uoluotoj 
ir miškingoj vietoj plačiai išsi
dėstęs dunkso kelių dalių gra
žus 80,000 gyventojų vilų mies
tas Nevton. Vienoj jo dalyj 
net Šv. Kazimiero draugija vei-

nuo 
lietuvių “atitrūkęs” buvęs pa-

— Tremtiniams padėdama aš 
jaučiu labai didelį pasitenkini
mą, — sako p. Veronika. — Jų 
tarpe aš turiu daugybę draugų.

— Tremtinių problemą iš-

Į CENTRINĮ Parodos 
komitetą įeina St. Lozoraitis, 
kurs atvyksta specialiai iš Ro
mos parodą atidaryti, minis
tras Lozoraitis ir ministras 
Žadeikis ir konsulai: J. Budrys, 
P. Daudžvardis. A. Šalna ir J. 
Bielskis.

Jau dabar parodos bilietai 
keliauja į visas kolonijas. Ke
liauja, kaip liudytojai lietuvių

kos lietuvių vienybę, į jų jaut
rią užuojautą lietuvių kultūrai, šaulio bokso čempionas J. Shar- 
kurią raudonasis teroras išvijo 
iš gimtojo mūsų ar mūsų tėvų 
krašto. Kaip daug kilnių ban
dymų išlaikė Amerikos lietu
viai, taip jie išlaikys ir šį, kurs 
savo didumu ir savo ypatinga 
reikšme paliks gilų pėdsaką 
ateičiai.

D. L. D. Parodos Sekretorius.

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — ■
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"
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key (Žukauskas), turėjęs di
džiausią Bostono kavinę prie N. 
Station. O Newton - Corner 
dalyj savo gražiose vilose gyve
na kelios lietuviškos šeimynos.

30 Belmont gatvėje jūs rasite 
pono Viliaus Šimkaus (Mr. 
William Shimkus) vilą. Lietu
viams malonu prisiminti, kai p. 
V. Šimkus buvo Massachusetts 
valstijos policijos kapitonu. 

'Kaip žinome, amerikiečių spau
da jį buvo gražiai aprašiusi 

Easton taipgi neužsnūdęs. prezidentui Roo»eweltui šią val- 
Garmaus rūpesčiu gtiją lankant. Dabar jis yra

EASTON, FA.

sprandus, jūs parašykit atsimi- 
inmus, — pasiūliau žiūrėdamas 
į kelias dėžes tremtinių laiškų 
ir į jos siuntinių tremtiniams 
produkcijos “fabriką” po vila.
— Reikės, — pritaria ji. —

Bet tik ne dėl savo garbės, o 
dėl bendros istorijos.

Ir tikrai. Šiai giliai religin
gai, taktingai ir simpatingai 
lietuvei garbės pakanka. Gali
ma įsivaizduoti, kiek jai reikia 
drąsos ir garbės panaudoti, ka
da ji turi surinkti “žaliavos” 
siuntiniams sudaryti. Juk au
kos tremtiniams nesuplaukia 
mygtuką paspaudus. Ir šimtus 
siuntinių supakuoti! Ne visos 
tai gali. Tremtiniai ypač tai į- 
vertina, didžiuojasi 
tremtinių motinomis 
giasi, kad Amerikos 
tarpe dar yra tokių
tėlių. Ed. Kaminas.

BALE Vadovybė visiems nuo
širdžiai dėkoja už aukotus 
daiktus ir maloniai prašo atei- 

tremti- 
daiktus

tyje neužmiršti lietuvių 
nių. Visas aukas ir 
siųskite:

United Lithuanian
Fund of America 105
Street, Brooklyn 11, N. Y.

Ruoškitės BALFo Seimui!

Relief 
Grand

tokiomis 
ir džiau- 

lietuvių 
pasišven-

BALF Sudėty? Ir KM MHIMo.
Rugpiocie mčjl

SVARAI 
CMUMcticat:

E. Haven, Mrs. A. Kordosky 
53 svarus; New Haven, kun. V. 
Karkauskas 389 sv.; Torrmg-

| Prancūziją:
] 2,012 sv. drabužių — $1.962

Surašė J. K. M. Išleista 1935 
m., 150 pusi.

Sakoma: juoktis sveika. Nu
sišypsok! pripasakoja visųkių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

DARBININKAS
366 W. Broadway,

So. Boston 27. Mas*.

Kun. kleb.
angliškai pf1 ne vienas lietuvis atsikvietė iš (aukštas pareigūnas autobusų 

gramatiką išmokti, Europos savo giminių. Kai ku- kompanijoj. Malonu pabrėžti,
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS Pav- Shack J- ir M- kad jis savo plačiomis pažinti-
MOKYTOJAS. Joje yra nau- alkvietė net dvi šeimas, viso 8 mis tarp amerikiečių daug pa- 
dingi pasikalbėjimai: kėliau-į asmenis. Tai gražus artimo deda svarbesniems lietuvis-

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS 
KUN. DR. K. GECIO

Naujas Istorinis Veikalas

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

išleistą knygą —

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

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku-

meilės pavyzdys.
Naujai atvykusieji kartu su 

senaisiais turėjo informacinį 
susirinkimą rugpiūčio 28 d. pa
rapijos salėje. Atvykusiuosius 
susirinkimo metu gan plačiai 
painformavo kun. kleb. Gar-' 
mus ir adv. Paulauskas. Visi 
prisirašė prie parapijos ir dau-— atsakė p. 
guma pareiškė norą dalyvauti Ponia Veronika Šimkienė šio 

pasikalbėjimo negirdėjo. Bet ją 
asmeniškai pažįstantieji trem
tiniai gali patvirtinti, kad klys
ta tie, kurie kartais p. V. Šim
kienę, kaip ir dažną kitą trem
tinių motinos vardo vertą lie
tuvę, pakritikuoja. “Kas nieko 
neveikia, to niekas nepeikia"—

kiems reikalams.
— Ar jūs patenkintas savo

žmonos karitatyvine'veikla ? — 
kartą jo sodnelyje prie troškulį 
gesinančio gėrimo drįsau jį pa
klausti.
— Neturiu

tai nekenkia
nieko prieš kiek 
namams ir seimai, 
V. Šimkus.

Liet.

vertės.

IMKIM:
1,386 sv. drabužių ir avalynės 

— $1,051.00 vertės.
Į Vokietiją:

Maisto produktų už $3,772.58.
Kitos drabužių ir avalynės 

siuntos baigiamos ruošti Itali
jai ir Vokietijai

-t—i—Msinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
Limoeinal dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.
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£
(J pacijos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
mi vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940 ; 6) Nebaigta lietuvių 
į! tautos Golgota 1940—1946 m.
į; Kaina —SL00
į Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
£ 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

'bažnytiniame chore.
■ Naujai atvykusiųjų vardu se- 
' niesiems buvo pareikšta didelis 
I dėkingumas už nuoširdžią pa-

. ( galbą, taipgi

i! 
i'. Į' poje gyvenančiųjų vargas. Nau-
; Į jai atvykusieji ragino glaudinti sako patarlė. Ji iš didelės para- 
; Į gretas ir toliau greitu žingsniu mos tremtiniams kapitalo ne- 
j Į į ir duosnia ranka eiti artimui krauna. Jai jo ir nereikia. Ji y- 
[pagalbon. Susirinkimo metu iš- ra pakankamai pasiturinti ir

I [[ryškėjo visų didelis noras su- laiminga šeimoje. Tik tokiose 
Išdaryti vieningą vienetą iš se-'sąlygose būdama ir pilna ener- 
if.nųjų ir naujųjų ir neaiskaidyti.’gijos susipratusi

Kaip visur taip ir Easton’e tiek daug pasišvęsti 
netrūksta ir kurijozų. Bimbi- 1
ninkai pirma šaukė rėkė neįsi-[ Lygiai kaip tas sutvėrimėlis, 

kurs savo loviuką sutepęs pas
kui vėl iš jo gauna valgyti.

nepamiršta nu-j
šviesti nors trumpai tėvynėje 
likusiųjų kančių keliai ir Euro-'

lietuvė gali 
krikščio-

būry, Anna M. Rogers 24; 
Greemvich, R. E. Johson 350.

ffinois:
Chicago, D. Petrauskienė 6, 

E. Bardy 13; Rockford, 
Kultūros Dr-ja 200.

fowa:
Sioux City, J. Juodeika 22.

E. Milton, M. Michelson 25; 
N. Andover, J. Tatarūnas

*

Rumford, B. Stasiuhenė 
New York:

Brooklyn, B. Elsbergas 12, 
A. Baužinskaitė 65, V. Jonaitis- j 
Guardiro 31, J. Brundza 25,' 
Heten Pastis 70, Mrs. Graaman1 
14, Jonas Alyta 8, E. Kašėtie- 
nė 31, John Jakaitis 50, Dr. A. 
šliupaitė 11, J. ir A Cergeiiai 
26; Maspeth, P. Paulauskas 65; 
New York, M. Valušienė 5, N. 
C. Giensky 4; Rochester, Tera
sa L. Stukas 110; Schenectady, 
M.' Rudman 8.

PeMsylvMtia:
Philadelphia, A. Oželis 90, 

Mary 21, Šv. Kazimiero parapi
ja 580, E. Laužikaitė 16.

Lindsay, Ont., M. Baronaity- 
tė 9.

leisti Amerikon tremtinių va
dindami juos naciais ir fašis
tais. Gi dabar maišosi tarp at- Jie patys demaskuoja savo me- 
vykusiųjų ir ieško “draugų”, lūs. I iahsmutis.

17.

1

■
L / M
H 9' T

I ■v

Antrojo Pasaulinio Karo veteranai atėję at
siimti savo apdraudos dividendus New Yorke. 
Kiekvienas vyras ar moteris, kuris tarnavo U.S. 
Armijoje nuo spalių 8, 1940 iki sausio 1, 1948, turi 
teisę juos gauti pagal į juos teisę Įrodančius do
kumentus.



Antradienis, Rugsėjo 20, 1949

IR ROŽANČIUS BOLŠEVIKAMS 
PAVOJINGAS

Nuo senų laikų Lietuvo-jčiose prieš pamaldas susi
ję buvo ne tik paprotys, rinkę žmonės giedodavo 
bet visų mėgiamas ir kai- rožančių.
bamas šv. Rožančius. Ne Be to, kiekvienoje para- 
tik senyvų moterėlių, bet 
ir jaunų vyrų. Ne naujie
na buvo, jei pas dažną 
jauną, ar inteligentą vyrą 
rasdavosi kišenėje rožan
čius, kuris būdavo savi
ninko rankose ir nuošir
džiai pamaldžiai kalba
mas, kad vieną ar kitą iš
prašius iš Dievo malonę.

Spalių mėnuo ypatingai 
buvo rožančiaus kalbėjimo 
mėnuo. Per tą mėnesį 
kiekvienoje bažnyčioje ir 
šeimoje kasdien buvo iš
kilmingai kalbamas šv. 
rožančius Dievo Motinos 
garbei. Vienoje bažnyčio
je buvo kalbamas iš ryto, 
o kitoje vakarais. Žmonės, 
kurie turėdavo kiek dau
giau laisvesnio laiko ir ar
čiau bažnyčios gyvendavo, 
visad eidavo į bažnyčią, 
kur rožančius būdavo iš
kilmingai visų balsiai ben
drai kalbamas prie įstaty
to Šv. Sakramento. Kai 
kuriose bažnyčiose kiek
vieną sykį kunigas dar šį 
bei tą ir gyvu žodžiu pasa
kydavo apie rožančių, ar
ba šiaip ką nors iš šv. 
Rašto, bet dažniausiai aiš
kindavo apie jo atsiradi
mą, jo reikšmę ir kokias 
Dievo malones galima, 
kalbant rožančių, įsigyti. 
Į tokias bendras rožan
čiaus kalbėjimo pamaldas 
žmonės rinkdavosi noriai 
ir skaitlingai.

Kuriems į bažnyčią, dėl 
kokių nors priežasčių ne
buvo galima nueiti: ar tai 
dėl tolimo kelioA ar dėl lai
ko stokos, ar šiaip dėl ko
kių nors kitų įvairių prie
žasčių, tie namuose po pie
tų, ar vakare prieš eisiant 
gulti, visa šeima bendrai 
balsiai kasdien atkalbėda
vo rožančių.

Rožančius būdavo kal
bamas ne tik spalių mėne
syj, bet ir šiaip kitomis 
dienomis, ypač ? pavasa
riais: kryžiaus dienomis ir 
šv. Morkaus dieną (25 d. 
balandžio). Tomis dieno
mis ne tik bažnyčiose, bet 
ir kaimuose žmonės susi-j 
rinkdavo prie senkapių, ar 
prie kryžių pakelėse, lau
kuose. Čia visi susirinku-; 
šieji bendrai kalbėdavo ro
žančių, kad Dievas laimin
tų darbus, derlių ir saugo
tų nuo visokių nelaimių.

Kiekvieną sekmadienį ir 
šventadienį visose bažny-

pijoje būdavo net organi
zuotas rožančiaus kalbėji
mas. Tuo reikalu buvo net 
dvi organizacijos: “Gyva
sis Rožančius” ir “Amži
nasis Rožančius”. Viena ir 
antra organizacija turėda
vo skaitlingai narių.

Tų organizacijų nariai 
dažnai organizuotai ben
drai eidavo prie Šv. Sa
kramentų. Turėdavo ben
drus užkandžius, dažnai 
užkandžių metu būdavo 
kalbų, deklamacijų dainų 
ir t.t. Beveik kiekvienoje 
bažnyčioje tokios organi
zacijos turėdavo ir savo 
bažnytines vėliavas, ku
rios būdavo gražios ir me
niškos. Laike iškilmingų 
bažnytinių procesijų jas 
nariai nešdavo.

Bolševikams į Lietuvą 
pirmąjį sykį atėjus, šios 
rožančiaus kalbėjimo or
ganizacijos ,buvo uždary
tos, jų lėšos nusavintos. 
Mat komunistams ir šios 
organizacijos buvo pavo
jingos, kad nariai su ro
žančiais “nesukiltų” ir a- 
tėjūnus, azijatiškus bur
liokus neišvytų.

Komunistai kovojo ne 
tik su Gyvojo ar Amžino
jo rožančiaus draugijomis, 
bet jie paskelbė kovą ir 
pačiam rožančiui, kurį iš
niekindavo tauriai išplė
šę iš suimtų politinių kali
nių.

Tokių atsitikimų buvo 
tūkstančiai. Be abejo ir 
šiandien rožančius Lietu
voje yra saugojamas nuo 
NKVD ir jų parsidavėlių 
akių.

Jonas Ervydis.

KAS?
Žalio dobilo krašte brangus, 
Žalių dobilėlių tėvynė,
Kas išskyrė tėvus nuo vaikų, 
Prieit prie tavęs kas užgynė?

Kas paniekino kapą ir kryžių? 
Kas juokias iš meilės šventos? 
Kodėl bėgt iš namų pasiryžai, 

s Iš namų—iš brangios Lietuvos?

| Kas išdraskė gražius namelius, 
I Mažus vaikelius išmarino?
[ Ar pagis sielos skausmas gilus, 
'Kai stosi ant savo arimo?

Žalio dobilo krašte brangus, 
Žalių dobilėlių Tėvyne, 
Kas išskyrė tėvus nuo vaikų, 
Prieit prie tavęs kas užgynė?

At Kairys.

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 coVai 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«it Broadway So. Bos ton 27, Masą.

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

Vardas......... -........ ........................................ .....

piaaiMiift A8

Naujuasias jūrininkų parašiutas, kurio dia
metras 28 pėdos, pritaikintas nusileidimui iš di
delio greičio lėktuvų. .

AMERIKA, Į TAVE PASAULIS 
ŽIURI!

AMERIKA U TOLO 
0

Nuo pat mažų dienų a- 
pie Ameriką girdėjau įvai
rių gražių atsiliepimų. 
Mano vaizduotėje Ameri
ka buvo pasakų šalis, Die
vo palaimintas kraštas. 
Kitaip ir būti negalėjo: į 
Ameriką juk veržėsi visų 
tautų laimės ieškotojai, iš 
Amerikos plaukė laiškai 
su doleriais ,iš Amerikos 
grįždavo turtingi žmonės; 
Amerika padėjo nugalėti 
išdidžiąją Vilhelmo Vokie
tiją ir sutriuškino fanatiš
kai sadistinę Hitlerio Vo
kietiją bei samurajų Ja- 
paniją, panaudodama sa
vo galingą karo mašiną, 
ypač aviaciją ir atominę 
bombą.

Iš tolo Amerika europie
čiams buvo ir yra kažkas 
nepaprasto, pasak i š k o. 
Atrodo, jei ne Amerika, 
tai Europa ir gal visas pa
saulis būtų senai jau po 
vieno kurio kruvino . dik
tatoriaus padu. ,

Kaip pasaulis gyvuoja 
dar nebuvo pavyzdžio, kad 
tokia didelė militarinė ir 
politinė galybė, kaip JAV, 
ne gruoboniškais tikslais 
eitų į pasaulinį karą ir 
tiek savo kraujo bei turto 
aukotų. Negirdėtas impe
rinio masto idealizmas ir 
altruizmas!

AMERIKA IŠ ARU
Laimingas buvau, kai 

pirmą kartą pamačiau A- 
merikos kareivius, puikius 
kovotojus iš gen. Patton’o 
armijos, prie Veros upės 
Thueringijoj 1945 m. pa
vasarį. Vėliau, kai važiuo
jant per anglų - amerikie
čių zonos sieną mačiau ke
lių amerikonų gana savo
tišką ir europiečiams neį
prastą elgesį su civiliais 
žmonėmis, paga 1 v oj a u, 
kad ir Amerikoj visokių 
yra, bet pati Amerika yra 
be priekaištų.

Atsidūręs Amerikoje, 
stebiu ją vietoje ir galiu 
patikrinti, ar mano svajin
gai įsivaizduojamoji Ame
rika tikrovėje yra tokia 
pat, ar kitokia. Dar per- 
anksti galutiną sprendimą 
padaryti, bet jau galima 
pasakyti, kad: “Kaip dan
guje, taip ir žemėje”? "Ten 
gera, kur mūsų nėra’, 
"Kiekvienas didvyris tik

NUOŠIRDUMAS - VIENA* **** 

KILNIAUSIŲ DORYBIŲ
(Kun. Pr. Vasiliausko “Kunigą 

Mykolą” perskaičius)

Jeigu šiandieną pažvelg
sime į pasaulį blaiviomis 
akimis ir pasistatysim sau 
klausimą: ko nūdieniam 
pasauliui daugiausia trūk
sta? — Be abejonės, gal 
visi rasime vieną ir tą pa
tį atsakymą: “Tik nuošir
dumo, teisybės ir artimo 
meilės”...

Išblėsus žmonių širdyse 
šioms trims kilniosioms 
dorybėms, kaip matome, 
nors jau penkti metai, 
kaip pasibaigė Antrasis 
Pasaulinis Karas, tačiau 
ir nūdien — tebešliaužioja 
karo griuvėsiuose išnie
kintas, užguitas ir paže
mintas pats žemės kara
lius — žmogus... Ir šian
dien
koncentracijos stovyklose 
— vargsta, kenčia badą ir 
miršta kančiose milijonai 
žmonių... Gi pasaulis —ty
li, tarytum nebylys, neta
ria teisingo, nuoširdaus ir 
užtariančio žodžio...

Tai tokios mintys man 
kilo galvoje, perskaičius 
neseniai gautą iš paties 
autoriaus, kun. Pr. Vasi
liausko, dedikacinę dova
ną — jo parašytą knygą 
“Kunigas Mykolas”.

Gi dabar — meskime 
žvilgsnį į knygą iš pavir
šutinės pusės. 
Mykolas” —
knygoms formato leidi
nys, talpinantis savyje 
198 pusi, teksto, kuris pa
skirstytas į dvi dalis: pir
mojoj daly prisilaikyta a- 
pysakos formos ir apra
šoma jauno kunigo gyve
nimo pradžia, antrojoj — 
patiekti autoriaus užra
šai, kurie atžymi jo vidu
jinio gyvenimo psichologi
nius momentus.

Sibiro baisiose

romane ar scenoje visapu
siškai idealiai atrodo’...

Žiūriu kaip žiūrovas te
atre į sceną ir kaip scenos 
darbininkas už kulisų. Iš 
vienos pusės mane žavi 
milijonai gražiausių auto
mobilių, įvairiasp a 1 v i ų 
šviesų jūra didmiesčiuose 
vakarais, dangorai ž i a i, 
gyvenimo tempas, turtin
gas daugumos gyventojų 
gyvenimas, amerikoniška 
laisvė, technikos išsivys
tymas iki namų ruošos di
delio palengvinimo, iš ki
tos pusės mane stebina 
skurdžių žmonių esimas, 
benamių buvimas, nema
tomas rasinis, tautinis ir 
klasinis antagonizmas, net 
gan stiprus amerikoniškas 
nacionalizmas ir miestų 
gatvių nešvarumas.

LYG MELŽIAMOJI 
KARVUTE

Europoj visus stebina 
Amerikos dolerio galybė, 
milijardiniai kreditai Eu
ropai ir Azijai gelbėti. 
Šiandien jau visiems aiš
ku, kaip tai teigiamai pa
veikė karų išvargintos 
Europos ūkį. Bet taip pat 
matosi, kaip tai atsiliepė 
į JAV ūkį. Visa tai juk ne 
iš dangaus, bet iš gyven
tojų imama, dėl ko viskas 
brangsta ir pragyvenimas 
vis sunkėja; bepigu buvo 
čia seniau gyventi, kada 
Amerikai nereikėjo tiek 
aukoti savo nepriklauso
mybei išsaugoti ir 
sąjungininkams paremti.

Žinoma, ne vien iš altru
izmo Amerika* lyg kokia 
melžiamoji karvutė pasi
darė. Ją tokią padarė jos 
didelė misija, atsakomybė 
už visą krikščioniškąjį pa
saulį ir savisaugos ins
tinktas. Vienok labai juo
kinga, kai vakarų Euro
pos valstybės Marshall’io 
planu tiek išdyko, kad A- 
merikos “dovanomis” ne
pasidalina ir net Amerikai 
piktus priekaištus daro...

KAPITALAS VIETON 
KAREIVIŲ

Dar karo metu mes bu
vome liudininkais, kaip 
Amerika brangina savo 
kareivius ir jų kraują, ko
vodama daugiau technika, 
mašinomis. Šiandien tai 
patvirtina kitas pavyzdys. 
Kol kas Amerikos pasau-

“Kunigas 
įprastinio

J
Na, ir toliau. Kunigų 

kalėdojimo (kalendos) pa
pročiai, žmonių nuotaikos 
ir Lt. ir t.t. Viskas mūsų 
širdims miela, prisiminti
na...

Tačiau, nenorėdamas iš
tęsti per daug šios recen
zijos, nekalbėsiu plačiai 
apie gana gražiai aprašy
tą Lietuvos gamtą, mūsų 
Tėviškės vietoves, kurios 
minimos knygoje, tačiau 
norisi dar minutėlę grįžti 
prie jauno kun. Mykolo 
vidujinių pergyve n i m ų, 
prie jo kovos su žmoniš
kuoju “aš”, prie didelio 
psichologinio jausmų mai
štavimo jo sielos gelmėse 
ir pan.

Ir, pasakyčiau, šios sri
ties vaizdas —knygoje nu
pieštas labai vykusiai, la
bai nuoširdžiai ir labai 
gyvenimiškai. Skaitytoją 
tas šimtaprocentiniai įti
kina. Kunigo Mykolo — 
būta visa širdimi atsida- 
vusio savo kunigiškam 
pašaukimui. Ne be to, ži
noma, kad jam nebūtų rei
kėję vesti kovą savyje, 
nuolat grumtis su žmo
giškuoju “aš” ir, dėl tos 
priežasties, pasidaryti me
lancholiku...

Tiesa, beskaitant knygą, 
ir pats skaitytojas tary
tum užsikreti melancholi
ja, bet, kartu, ir džiaugie
si, kad, štai, nuolatine 
kova su savimi — žmo
gus daug ką gali laimėti...

Autoriaus nuoširdumas, 
kaip matome, knygoje yra 
tikras, nemeluotas, nes, 
jeigu rašantysis pajėgia 
skaitytoją įtikinti savo 
dėstomų minčių tikrumu 
ir jį nuteikti tokįa dvasia, 
kuria ir autorius tuo me
tu gyvena, vadinasi, at
vaizdavimas yra tikras, 
išgyventas ir nuoširdus.

Taip lygiai yra ir šiuo 
atveju. Nors kunigo My
kolo gyvenimo ir sielos 
kančių kelionė tesitęsia 
tik ligi jam nuvykstant į 
Balninkų parapiją vika
rauti, bet skaitytojas, ro
dos, linki jam ir toliau: 
“Dieve, padėk tau, kun. 
Mykolai, ir toliau taip 
nuoširdžiai tarnauti Die
vui ir tęsti sielų ganytojo 
pareigas”...

Knyga — verta skaity
tojų dėmesio.

Pažymėtina, kad kun. 
Pr. Vasiliauskas yra se
nesniosios mūsų kartos 
rašytojas, bet tai labai 
kruopšti ir kūrybinga pa
jėga. Šioji jo knyga — y- 
ra iš eilės ketvirtoji. Jis 
yra parašęs ir išleidęs 
dar: “Mano sielos atgar
siai”, “Tėvynės ilgesyje” 
ir “Jauno kunigo sielvar
tei”.

Autoriui linkėtina il
giausių metų ir sėkmės 
plunksnos darbe!

Pr. Alšėnas. 
Toronto, 1949 VIII. 24.

“Kunigas Mykolas” at
spausdintas 1949 m. Meš- 
kuičio slapyvardžiu. 
Spaustuvė, atspausdini
mo vieta, o taipogi ir kny
gos kaina — nepažymėta. 
Leidinys — kukliu, bet 
prasmingu viršeliu, geram 
popieriuje, todėl knyga 
daro kultūringą ir gerą į- 
spūdį.

Pradėję skaityti knygos 
turinį, pastebime, kad vie
nas iš pagrindinių knygos 
personažų — kun. Myko
las 
Seminarijos, 1893 m. 
dos, auklėtinis. Kuris, bai
gęs Seminariją, su kitais 
11 jaunų kunigų išėjo į 
gyvenimą Kristaus moks
lo tiesų skleisti, kitaip sa
kant, stojo į Dievo tarny
bą ir pasidarė tarpininku 
itarp Dangaus ir žemės.

Knygos turinyje aprašo
ma kun. Mykolo primici
jos bei jo vikaravimo Dot
nuvos, Kražių ir Balninkų 
parapijos laikotarpis.

Kaip matome, knyga, be 
savo subtyliai ir gražiai 
aprašyto turinio, dar turi 
ir istorinę reikšmę, nes 
joje kalbama apie tuos 
laikus, kada, poeto žo
džiais tariant, Lietuva dar 
gyveno “naktimi be ryto”, 
kuomet mūsų Tėvynė, 
kentė caro priespaudos 
laikus ir, taip lygiai kaip 
nūdien, laukė aušros brėk
štant...

Knygoj minimi asmenys, 
kaip ir pats autorius savo 
įžangos žodyje teigia, nė
ra vaizduotės padariniai, 
bet paimti iš gyvenimo. 
Net jų vardai, papročiai 
bei charakteristika — nė
ra pakeisti. Vietų vardai 
ir gyvenimiškieji nuoty
kiai — taipogi palikti au
tentiški.

Perskaičius knygos tu
rinį ir susigalvojus ties 
juo, kas ypač atkreipia 
skaitytojo dėmesį — tai 
didelis autoriaus atviru
mas, nuoširdumas ir at
skleista jauno kunigo sie
la. Pačioj knygos pra
džioj, autorius ir pats a- 
pie tai užsimena, pareikš
damas: “...gal kas pasa
kys: “Čia gi autoriaus iš
pažintis”. Taip, atviros 
širdies išpažintis”. Ir, ki
tam sakinėly, dar pridu
ria: “Būkim atviri ir nuo
širdūs, tuomet 
prieisime tiesos 
bės tašką”.

Ir kas galėtų 
žodžiais nesutikti? Aš šios 
recenzijos ir įžangoje apie 
tai kalbėjau. Jeigu už
viešpatautų pas a u 1 y j e 
nuoširdumas, tuo pačiu, 
būtų išguita iš jo klasta, 
melas ir apgaulė...

Knygos turinys kiek
vienam iš mūsų, ypač šių 
dienų nevilties kelyje, dar 
ir dėl to yra itin mielas, 
kad, šalia jauno kunigo 
anuometinių pergyveni
mų, randi jame ir tuos 
gražiuosius mūsų Tėvynės 
vaizdus, papročius bei vi
sa kita, ko mūsų sielos y- 
ra taip išsiilgusios. Štai, 
kad ir mažytė, bet kokia 
graži lietuviško pavasario 
atbraižėlė: “Sniego klodai 
nyko, vandenys skubiai, 
matyti vandenų srovės, 
srovelės. Jos, lyg žaisda- 
mos, čiurleno, linksmai 
bėgo tarytum sakyte sa
kė: “Pavasaris, pavasa
ris”... (pusi. 51). Ar rasi- 

i me mes kitur tokį mielą

yra Kauno Kunigų 
lai-

linę diplomatiją remia ka
pitalas. Ir pasekmės labai 
geros. Juk ne be Marshal
l’io plano įtakos vakarų 
Europa atkunta ir komu
nizmo įtaka joje susilpnė
jo ,ne be jo vakarų Vokie
tija atsigauna ir visa vo
kiečių tauta aiškiai nuo 
rusų nusisuko, ne be jo ir 
Tito taip drąsiai prieš 
Staliną laikosi.

Tito Jugoslavija gali bū
ti naujo pasaulinio karo 
židinys. Bet jei to ir nebū
tų, vienok Tito nepaklus
numas Stalinui yra lygus 
vieno kertinio stulpo ko
munizmo galybės rūmuose 
griuvimui. Jeigu Stalinui 
nepavyks sutvarkyti Tito, 

j juo paseks ir kiti komu- 
savo nizmo rūmų kertiniai 

stulpai Europoje. Šitaip 
Amerika įvarė didelį kylį 
į Maskvos įtakos erdvę. 
Tai Amerikos autoriteto 
nuopelnas. Palengva, bet 
vakarai stumiasi pirmyn, 
kol kas apsieidami be ka
reivių, tankų, lėktuvų 
atominės bombos.

“IR BUS VIENA 
AVINYČIA:::”

Kaip kokio sportinio žai
dimo turnyre lošė daug 
stiprių komandų, daug jų 
iškrito iš ringo, tuo tarpu 
liko tik dvi stipriausios 
komandos fafvoritės — A- 
merika ir Rusija. Jos ruo
šiasi lemiančiam čempio
natui. Katra*iš jų laimės? 
Kada jos susikibs? — ne
tolima ateitis parodys. 
Bet laimėti turėtų ta ga
lybė, kuri kovoja prieš 
piktą jėgą. E. K. Vilniteis.'pavasarį?...

ir

greičiau 
ir vieny-

su šiais

Prof. Theodor Heuss, 65 
m. amž.. Vakarų Vokieti
jos dabartinis, neseniai iš
rinktas, prezidentas.
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PADĖKOS ŽODIS
Ypatingai jaukioje nuotaikoje Itės dalyvius. Sunku būtų išvar- 

praėjo Lietuvių Diena, įvykusi! dinti visų vardus, nes jų buvo 
rugpiūčio 14 d. šv. Antano vie-.apie 30. Garbė Levvistono lietu- 
nuolyno parke. * Kennebunk 
Port. Maine. Tūkstantinės 
pranciškonų geradarių, rėmėjų 
bei draugų minios, suplauku
sios iš visų Amerikos lietuvių
kolonijų, turėjo progos pasi- vienuolynas 
jausti grynai lietuviškoje nuo- Dievo palaimos, 
taikoje. Nuo pat ankstaus ryto 
vienuolyno parke aidėjo lietu-' rengusiems įvairias loterijas ir

So. Boston, Mass.; p. B. Jaku- 
Itis — iš Cambridge, Mass.; p. 
šaukimas, p. P. Svirskas ir B. 
Jurevičius — busus iš Haver- 
hill, Mass.; kun. J. Skalandis 
už busą iš Lowell, Mass.; p. S. 
Rybaitė — iš Lawrence, Mass.; 
p. M. Preytis — iš W. Lynn, 

įMass.: organizatoriai buso iš 
i Bridgewater, Mass. ir visi kiti 
(organizatoriai busų, kurių bu
vo apie 25.

Taigi, visiems lietuvių dienos
dalyviams, iš toli ir iš arti at* 
vykusiems ir savo duosnia auka 
parėmusiems naujai besiku
riantį šv. Antano vienuolyną,1' 

v*' dar kartą tariame nuoširdų a- 
čiū. Dievo palaima ir šv. Anta
no globa telydi Jūsų visų žings-

viams. tiap gražiai reprezentuo-' 
jantiems Maino lietuvius. Taip1 
pat nuoširdžiai dėkojame 
siems darbininkams, 
būtų sunku išvardinti.

meldžia

eDARBININKAS
Liet. Kat. Akcijos Fondo Aukotojai

(Aukos gautos nuo š. m. 
rugsėjo 1 d.)

V’
X - z

> ’ ■ i

Maspetho, N. Y. lietuvių pa
rapija — $400.00.

L. R. K. sk. Cicero — $50.00.
Julia Misevich ir draugai — 

$20.00.
Po $10.00: S. Leinartas, A. 

Beržini:kas, Mrs. U. Daukontas, 
P. J. Bagdonavičius, Mrs. Ag- 

Ines Bacenas, Katrina Kamins-

kuriuos
Jiems 

gausios )niu^;

Labai dėkojame visiems, su-

1

tuomi gausiai parėmusiems jau
nutį šv. Antano vienuolyną. Ne
įmanoma išskaičiuoti visų var
dus. Bet negalime užmiršti p.

viška muzika, dainos, tautiški 
šokiai, sužavėję net svetimtau
čius beatostogaujančius čia pat 
prie Atlanto Vandenyno. Tos
šventės pasisekimas, priklausąs • Rudokienės. Lewiston. Me., p. 
nuo jos rengėjų, pranciškonų [ Saveiskienės. Lawrence. Mass.. 
garbingų geradarių ir visu da-įp. Vyčienės ir Pr. Vyčio, Law- 
lyvių, iššaukia mūsų gilios pa-^rence, Mass. ir visų kitų tam 
dėkos jausmus.

Ypatingą padėką reiškiame 
kun. Pr. M. Jurui, Lawrence. 
Mass. šv. Pranciškaus parapi
jos klebonui, laikiusiam iškil
mingas šv. Mišias ir jo parapi
jos chorui, vadovaujant A. 
Šimkui .taip įspūdingai giedoju- 
isam iškilmingų Mišių metu. 
Taip pat nuoširdi padėka skait
lingai dvasiškijai. dalyvavusiai 
šventės programoje.

Reiškiame gilią padėką toliau i

Dėkingi
Tėvai Pranciškonai 

Kennebunkport, Maine. I

■ ’ V . B, ' • '4
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SCRANTON, PA.
Lietuvių kalba Scrantono 

Universiteto

i
i

Nuotraukoje matomi keturi iš penkių broliai 
Eisenhower‘iai. Iš kairės į dešinę: Edgar N. Ei- 
senhower, Tacoma, Wash., advokatas; gen. “Ike”; 
Earl D., Pittsburg, inžinierius; Milton S., Kansas 
Statė College prezidentas.

j Pereitais mokslo metais Uni-s
[versity of Scranton. Pa. įsivedė
j lietuvių kalbą. Atsiradus būre- ton 3, Pa.

Norintieji informacijų, prašo- 1946 ir 1947 m. pasiųsta apie 
mi kreiptis: Registrar’s Otffice,‘$1,000.00.
University of Scranton, Scran-

daug pasidarbavusių.
Tikrai gilią padėką turime iš-liui studentų, lietuvių kalba bu- 

reikšti visiems Bušų organiza-ivo dėstoma ligi pavasario šė
tonams. Visus šventės dalyvius mestro pabaigos, 
nustebino Philadelphijos. Pa.j Šiais mokslo metais lietuvių, 
busas. suorganizuotas p. H. Sa- kalba vėl numatyta Scrantono į 
bienės. keliavęs net visą parą Universitete. Lietuvių kalbos i 
ir iš vakaro pasiekęs naująją pamokos bus duodamos vakari- 

> Lietuvos Kretingą, kaip mėgs- nėję mokykloje, antradieniais ir 
Įtama vadinti naują šv. Antano ketvirtadieniais 8:20 — 10:00 
vienuolyną. Jie ne tik nustebino vakare. Pamokoms užsiregis- 
savo atvykimu. bet dar labiau truoti reikia universiteto rašti- 
savo nepaprastai didelėmis au-(nėje. Registracija eina nuo da-

tancija Matulevich, K. B. 
Kraučūnas, Mrs. A. Schllows- 
ky, Mrs. Ona Benning, Z. Bum- 
blauski, Veronika Levickienė, 
Izidorius Marozas, L. Walkavi- 
čius, Ed. A. Gitkus, Jonas Mi- 
sukevičius, John Vingrys, U. 
Rapšis, Mrs. J. Kavaliauskas, 
Mrs. Mary Aukštolis, Mrs. S. 
Žvigaitis, E. Keiley, Casimera 
Banionienė, Albert E. Balilonia, 
Joseph C. Rimkus, Jonas Stesi-

kiūtė, Dr. Antanas Starkus, lionis, A. Oleski, Anna Pilitaus- i
Kun. V. Fažaitis, Barbora Juo- į kas, Pranė Zubrienė, Mrs. E. 
daitls, Kun. Jonas Supšinskas, Savickas, Frances Butkus, 
Antanas Bražinskas, Mrs. Ma- Mrs. Anthony Gibas, Mis. Ur- 
ry Kurtinaitis, Barbora Urba- šulą Maldanis, Stanley Zurlis, 
navičienė. [A. Yuncza, Ralmond Paul, J.

Po $5.00: Dr. A. A. Degutis,! Tuinila. Joseph Schulinskr s, 
J. Karalius, V. Vildžiūnaitė, Cicilija Inglis, N.N., N.N., Elz- 
Mrs. Alex Pacevic, Mrs. Kadiš- ^ie^a Navickienė, Mrs. Agota 

į kus, Kun. P. Bastakys, Miss M. į Sniečkus, 
Kazlauskas, P. J. Montvila, J i John Rupšis, 
Malinauskas, Mr. & Mrs. Frankam. Labutis, 
Uolange, George Liaukis, Bar- ^us, Mrs. M. 
borą Bacevičienė, Joseph Lau- ^s> A. Sakai, 
gaudas, Mrs. Anna Lamont, A. Matioška, 
Barbora Luksas, Frank Aukš- jauskas, Mrs. 
takalnis, John Budrevičius, Jo
seph Boley, Kazimieras Kairis, 
Jonas J. Jagminas, J. Puzinas, 
Elena Lemonaitienė, Charles 
Miciuda, Mrs. Anna Vainaus
kas, Drungių šeima, V. Rema- 
zas, Teodora Atroška, Simon 
Blaskevičius. John Sprainaitis, 
George Klimas, A. Stulginskas, 
Kasper Matulaitis, Magdelena 
Macijauskaitė, Antoinettė Bal- 
tunis, Uršulė šašis, Magdė Vo- 
silius.

$4.00: Petronėlė Černienė
(Canada).

$3.00: Mr. ir Mrs. Johnson,
O. Rapolavičienė.

Po $2.00: D. Zakarauskas 
(Canada), Vincent Frankonis,
P. M. Couble, Domicėlė Rum- 
cik, Jennie Beksi, K. Paskacius, 
B. Paplauskas, Ona Barcienė, 
Mr. ir Mrs. K. Budris, J. Luk- 
šaitis, A. Simulinas, Marijona 
Buzunienė, Mr. ir Mrs. A. Ur
ban, Mrs. P. Zamulevič, Joseph

Mrs. S. Kazlauskis, 
A. Venciūnas, 

Jonas Akulcvi- 
Alexis, V. Paru- 
Mrs. A. Ragelis, 
Mrs. B. Maei- 
P. Staugaitis, M. 

V. Valintas, 
Victoria Sida-

Dimisevičienė, 
Mrs. M. Fiore, 
rienė, A. Varaneck,, Mrs. Rose 
Paznonskas, Anne Leigienė.

Šiuo metu eina Lietuvių Ka
talikų Akcijos Fondo vajus. 
Aukas siųskite fondo ir ALR
KF Iždininkui kun. Ig. Albavi- 
čiui, 1515 So. 50 avė.. Cicero 
50,

Juozapo Marijos Vilos, New- 
town, Pa. 1946 m. statybai lai
ke vajaus skyrius sukėlė $6,331. 
Tą metą įplaukų turėjo — 
$8,458.79.

Metinių įplaukų šaltiniai yra 
sekanti: įnašai, aukos ir pramo
gos. Kartą metuose skyrius su- 

> pramogą 
mėnesio 7 dieną, 9 valandą ry-' (“Card Party”), kuri duoda ar
to iškilmingomis šventomis Mi- ti tūkstančio dolerių pelno, 
šiomis, kūnas laikė Marianapo-j Populianškiausia skyriaus 
lio Vyresnysis ir Kolegijos rengiama pramoga, tai, taip va- 
Rektorius, kun. Dr. Alfonsas dinamas “Gimtadienio Vaka- 
Jagminas, asistuojamas Aukš- gis vakaras yra rengia-

įtesniosios Mokyklos principalo,' mag ^^^0 formoje su už- 
kun. Juozo Dambrausko, draus- kandžiais ir programa. Ypač, 

|mės prefekto kun. Petro Ba- kag visų dėmes} patraukia. tai 
irausko ir kun. A. Šeputos. At- gtalų papuošimas.
,letų vadovas ir anglų kalbos. Svetainėje yra rengiama dvy- 
■ bei literatūros mokytojas, kun. jjka gtalų, kurie savo papuoša- 
Antanas Ignotas pasakė turi-.^jg įr dekoracijomis atvaizduo- 
ningą pamokslą, primindamas kiekvieno metų mėnesio 
studentams, kad kiekvienas ireikšmę Yra renkama ar pa- 
darbas, tai yra ir mokslas, tik Į skji-įarna vienam stalui dvi mo- 
tada yra tobulas ir vertingas, terys, kurios imasi tąjį stalą 
kai dirbama su pamėgimu ir j papuošti. Pav.; gruodžio mė- 
meile. Mokslo atidarymo iškil- nuo atvaizduoja Kalėdas; ten 

tmėse dalyvavo pripuolamai randasi stainelė, Kalėdų diedu- 
I Marianapolin užsukęs prelatas kas Kalėdų sezono gėlės ir tt. 
kun. Jonas Balkūnas, f" 
tho lietuvių parapijos klebonas.'

Tenka pasidžiaugti, _____
rianapolio Vadovybės rūpesčiu puošiamas lietuviškomis spal-

Marianapolyje Prasidėjo 
Mokslas

Šiemet Marianapolio Kolegi
joje mokslas prasidėjo rugsėjo rengia kortų lošimo

poniai Onai IVaškienei, atvykti- komis naujai šv. Antano šven- bar ligi rugsėjo 26 d. Pirmoji 
šiai iš Boston, Mass. su savo tovei. Jie amžinai pasiliks už- pamoka bus rugsėjo 27 d., ant-j
tautinių šokių skaitlinga grupe, rašyti vienuolyno kronikų la- radienį. Lietuvių kalbą dėstys1 
kuri žavėjo šventės dalyvius puošė. Dėkojame toliau Water- rašytojas A. Vaičiulaitis.
tikrai nusistebėjimo vertais šo- j būrio. Conn. busui. kurį suor-’ Būtų gera, kad apylinkės lie-i 
kiais. Jos varoma lietuvybės1 ganizavo p.p. Stankevičienė ir tuviai plačiau susidomėtų šiais 
vaga Amerikos lietuvių tarpe i Karinauskienė. Jų aukos suor- lietuvių kalbos kursais, o ypa- 
paliks neišdildomai užrašyta is- į ganizuotas stalas ir loterijos tingai paragintų jaunimą jais 
mn-irbc [tikrai nusistebėjimo vertos. Ne- pasinaudoti ir pasitobulinti sa-

: mažiau padėkos verti yra: p. vo tėvų kalboje.
Ridikienė ir p.p. Giraičiai, suor-1 Scrantono Universiteto vado- 
ganizavę busą iš Worcester, vybė parodė daug palankumo, 
Mass.. šv. Kazimiero parapijos; įvesdama lietuvių kalbą. Reikia 
p. J. Vaičiūnas — iš Manches- šį gražų žygį kuo plačiau pa- 
ter. N. H.: p. A. Ivaška ir p. S. remti, pasinaudojant lietuvių 
Griganavičius net tris busus iš kalbos kursu.

torijos lapuose.
Negalime pamiršti karštai 

nepadėkoję Levistono, Me. šei
mininkėms. vadovaujant p.p. 
V. Čiužienei ir Bikulčienei. taip 
sumaniai suruošusioms 
džius pietus ir įvairiausiais bū
dais pavaišinusioms visus šven-

gar-

Įsirašyk Į Fordo $100,000
Karo Saugumo Kontestą Šiandien

ttoftboo
CarSeHh

Tou can wiit of theso

700 Mes
Tk» Car A* r«w”

4-door Cuitom V-8 Ford 
Sėdam, equipped wKti Radio. “Mogic Air" Heotor, 
Overdrive, and White Sidewalt Tire,.

Somos Botfr fo lotf loofor
Genorol Duty M odei F-5, V-8 
enęine, štoko body, 158-inch 
whee!baso FORD Trockį, 

•quipped with Radio ond ’Mogic Air” Hooter.Option- 
ol o$ prizos to the top 5 of the 25 eor winnors who 
specify preforence for o truck on Contest Entry Blank.

25wooa&

Bonos 
200tt(£S#Hts Bonos
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LOWELL, MASS
Piknikas parapijos naudai. 

Nors jau ruduo čia pat, tačiau 
lowelliečiai dar rengiasi prie 
vieno didžiausio savo pikniko, 
kurį rengia D.L.K. Vytauto 
klubas rugsėjo 25 d. White 
Eglle Park, Pelham, N. H. Au
tobusai išeis nuo D. L. K. Vy
tauto klubo ir Šv. Juozapo baž
nyčios 12, 1 ir 2 valandomis ir 
visus nuveš be atlyginimo. Už

Monsvillo, Adam ir Anna Yur- Padėka ;Priklauso klubui,

Maspe-I Stalas sausio mėnesio vaiz
duoja naujus metus: žiemos 

kad Ma- Vasario mėnesio stalas

ir pastangomis du 
tremtiniai studentai 
pendijas aukštose katalikiško- įų dekoracijų, stalą puošia vys- 
se mokyklose: stud. Eimuntas kuiX) Valančiaus bei Dr. Basa- 
Imbrasas. St. Thomas College, navičiaus biustai. Kovo mėnesio 
Minesota valstybėje, ir Antanas dekoracijos primena gavė-
Sužiedėlis gavo keturių metų i nios puošia šv Juo.
stipendiją jėzuitų vedamojoje zapo įr §v Kazimiero stovylos.

į Balandis vaizduoja Velykas, jų 
i reikšmę su lietuviškais margu- 
i čiais ir t.t. Gegužės mėnuo 
, vaizduoja pavasarį ir jis yra 
1 pašvęstas Dievo Motinos gar- 
į bei. Stalą puošia pavasario gė
lės, Dievo Mot. stovyla ir t.t.

Reikia pasakyti, kad stalai 
būna taip gražiai papuošti pa- 

College, St. Anselme vaizduoti religinei dvasiai, isto-

lietuviai vomig( priminimui Lietuvos ne
gavo sti- priklausomybės šventės. Be ki

Bostono Kolegijoje.
Pereitų mokslo metų Maria

napolio graduantai buvo priim-’^ 
ti į šias aukštąsias Jungtinių 
Amerikos Valstybių mokyklas: 
Boston College, Providence Col
lege, Brown University, Con- 
necticut University. New 
Hampshire University, St. Mi- 
chael’s <
College (Vermont valstybėje) riniams 
ir Catholic University.

gutis, Mrs. Ona Stanavich, Vyt. 
Beleckas, Marijona Vitkauskie
nė ,Ant. ir Julija . Lewgawdas, 
Mrs. K. Pangonis, N. N., K. 
Mikolaitis, A. Miliauskienė, O- 
na Gečienė, Marcella Sokol, 
Mrs. Vainis, A. Yankus, V. Ro- 
mazas, Joseph Rustansky, B. 
Tomašaitienė, Antanas J. Ma
žeika.

$1.50: Mrs. Mary Bagdon. 
$1.35: A. Yankus.
Po $1.00: Ona Unguraitė, 

Mrs. E. Dedella, Mrs. Anna 
Shimkus, J. Samoška, Mrs. B. 
Aleksūnas, Mrs. A. 
seph Kauapka, Mrs. 
chis, A. Karauskas, 
Biržietis, Antanina
Victoria Doweiko, Andrius Ra- 
dzeviče, Mrs. A. Baura, Kons-

kuris užmokės už autobusus iš
laidas.

Išvažiavimui vadovauja V. 
Pėslikas ir jo padėjėjai J. Ru
sas ir P. Saulėnas. Visi klubo 
nariai pasižadėjo dirbti piknike, 
kad tiktai būtų geresnės pasek
mės.

D.L.K. Vytauto klubas kvie
čia visus lowelliečius ir apylin
kių lietuvius kuo skaitlingiau
siai šiame piknike dalyvauti. 
Visas pikniko pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Lowellio lietuviai, atsidėkoda
mi Šv. Juozapo liet, parapijos

Getz, Jo- 
Anna Ku-

Katarina1 klebonui kun. J. Skalandžiui ir
t

Bružienė,

Kor.

Lietuvos

SHENANDOAH, PA

bei J. V. į- 
vykiams, kad jie labai atkrei
pia į save dėmesį net viso mies
to. Stalų paruošimas užbaigia
mas bent viena diena prieš 
“Gimtadienio Vakarą”, kadangi 
yra labai daug norinčių dekora
cijas pamatyti. Gimtadienio 
Vakaro bilietai būva išparduoti 
pora mėnesių iš kalno. Bilietų

ra pakartojama einant prie 
kiekvieno metų mėnesio stalo 
ir tame mėnesyje gimusiųjų.

Gimtadienio Vakaras yra pra
dedamas malda ir J. V. himnu, 
ir baigiamas malda ir Lietuvos 
himnu. * Raštininkė.

jo pagelbininkui kun. K. Jen- 
kui, kurie daug dirba dėl lietu
vių vienybės, rengia šį pikniką 
parapijos naudai.

Tad lowelliečiai pasirodykime, 
kad mes visi mylime savo dva
sios vadus ir pagal savo išgalės 
juos remiame. Visi, kaip vienas, 
į šaunų pikniką parapijos nau
dai rugsėjo 25 d.

Vytautas Ramanauskas.

PASAKŲ KNYGA
šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 27 Skyrius
Shenandoah, Pa. Š.K.A.R.D.

27 skyrius buvo suorganizuo
tas rugsėjo 26 d., 1935 m. Pir- nereikia siūlyti: jų prašyte pra

šo, ir net pyksta, jeigu jų kam 
pritrūksta.

Laike vakarienės mokyklos 
vaikučiai dalyvauja su atitin
kama vaidinimų programa. Bai
giant vakarieniauti, vakaro ve
dėja sako kalbą, sveikina visus 
ir visas, kurie yra gimę sausio 
mėnesyje, kviečia atsistoti. Jų 
atsistojimas iššaukia delnų plo
jimą. Komplimentuoja sausio 
mėnesį atvaizduojančio stalo 
puošėjas. Po to visi bendrai 
dainuoja gimtadienio dainą, 
sveikindami visus tame mėne
syje gimusius ir t.t. Visa tai y-

niais metais prie jo prisirašė 
56 narės. Šiandien jis turi 250 
narių. Skyriaus valdybą suda
ro : Marijona Metkauskienė — 

• pirmininkė; Valerija Kačergie- 
nė — iždininkė, ir Ona Twar- 

’dzik — raštininkė.
< Shenandoah, Pa. Š.K.A.R.D. 
27 skyrius yra gana veiklus. 
Per pastaruosius 14 metų, na
rio mokesčių įnašus, įplaukų 
turėjo virš $20,000.00. Su maža 
išimtimi, visos įplaukos yra ski
riamos Seselių Kazimieriečių 
reikalams. Tiesa, ir Seselėms 
Pranciškietėms, Pittsburgh, Pa.

Parašė A. Vaičiulaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel

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

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti pasakų kny

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas------------------------------------ --------- —...............................-
Adresas........... ...........  -...........................—

....
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Nepirškite man vaikino. Per 

vasarą panelė Eugenija Glinec- 
kytė, pirmadienių ir trečiadie
nių vakarais, Šv. Petro Pamin
klinėje mokykloje, uoliai mokė 
naujakūrius anglų kalbos. Šie 
mūsų brangūs žmonės skaitlin
gai lankėsi jos pamokose, nuo
širdžiai mokėsi ir labai įvertino 
savo jauną ir gabią mokytoją. 
Jie nežinojo, kaip šiai pasišven
tusiai jaunuolei mokytojai atsi
dėkoti. Vienas jų pasakė: “Pa
nelė, mes melsimės, kad gautu
mei gerą vyrą. Ji kukliai atsa
kė: “Prašau nesimelsti dėl ma
nęs vyro; prašau melstis tik 
mano intencija”. Šiuo reikšmin
gu pasakymu užgynė piršti jai 
vaikiną, nes ji rinkosi sužiedo- 
tinį ne šio pasaulio.

Taip. Eugenija gabi, duktė 
turtingų ponų Glineckių, gar
bingai baigusi South Boston 
High School ir šią vasarą Bos
tono Universitete mokytojos 
skyrių, rimtai rūpinosi sužinoti 
savo gyvenimo pašaukimą. Tuo 
svarbiu tikslu Sopulingos Moti
nos dieną ji apleido pasaulį su 
visomis jo vilionėmis, bandy
mui įsimylėti Jėzų Nukryžiuo
tąjį. Tuo gražiu savęs bandymu 
ji niekam blogo nedaro. Vienuo
lyno durys buvo atdaros jai į- 
eiti. Jos visada bus atdaros jai 
ir išeiti, jei ji kada apsispręs 
laimingąją amžinybę pasiekti 
kitokiu pašaukimu. Jos tėveliai, 
sesutės ir pasaulio žmonės pri
ims ją gera širdimi.

Visų gerbiama ir mylima pa
nelė Eugenija, ačiū Dievui, nebe 
pirma stoja vienuolynan. Iš 
mūsų parapijos jau 50 mergai-

čių yra pirmiau pasiskyrę šią 
Viešpačiui mylimą dalį. 36 vai- 
kynai tapo kunigais ir vienuo
liais. Pasauly jų yra tūkstan
čių tūkstančiai. Čia tenka pa
stebėti keletas charakteringų 
dalykų: 1) šituos žmonės kas 

j nors traukia, 2) jie yra patys 
rinktiniai žmonės, 3) jie yra 
gerų tėvų, 4) jų motyvai yra 
kilniausi, 5) jie asmeniškai 
miršta ,o gyvena tik dėl Dievo 
ir artimo, 6) pasaulis nepažįs
ta jų širdies, nekalba ir nerašo 
apie jų tikrą vertę.

Dabar nebevertins pasaulis 
nė Eugenijos. Bet ji yra viena 
iš rinktiniausių.

Vestuvės. Rūgs. 17 d., Mari
jona Cavagnaro ištekėjo už An
driaus J. Madden, gyv. 381 W. 
4th St.

Rožė A. Lukšaitė ištekėjo už 
Edmundo Miecznikowski, gyv. 
11 Annapolis St.

Rūgs. 18 d. Benediktas Mi
liauskas apsivedė su Alena Ra
dzevičiūte, gyv. 192 Athens St

Šv. Pąįro parapijos kunigai 
pranešė vaikams religiškas pa
mokas: sekmadienį, pd 9 v. Mi
šių, parapijos paminklinėje mo
kykloje, šalia bažnyčios; šešta
dienį, 9 v. r., 492 E. 7th St,; 
ketvirtadieniais, 1:30 v. p.p., 
šv. Petro par. bažnyčioje.

Pamokos dėstomos lietuvių ir 
anglų kalbomis. Tėvai ir vaikai 
tepasirenka kuria kalba jų vai
kučiai mokysis religijos. Gerai 
yra mokėti poterius abiem kal
bom.

Radio. Mūsų diecezijoje ran
dasi apie 14 katalikiškų radio 
programų. Yra 8 katalikiškos 
radio programos transliuojamos 
iš kitų miestų. Be šių, dar yra 
ir lietuviška katalikiška radio 
programa, kuriai vadovauja p. 
A. Kneižys. Arkivyskupas ragi
na visus klausytis šių progra
mų ir remti jas. Lietuviams 
katalikams tenka remti 
radio programas.

savo

Krikštas. Rūgs. 18 d., buvo 
pakrikštytas Petras Paulius sū
nus Petro - Katrės Gelžinių, 
gyv. 320 Dorchester St.

Nustebo. Kun. Virmauskis 
aiškino, bažnyčioje, jog žmo
nių duosnumas, ypač pabėgėlių 
parapijinėms mokykloms jį nu
stebino. Jis vardu vietinių kuni
gų, seserų mokytojų ir parapi
jiečių dėkojo visiems aukoto
jams.

Pereitą sekmadienį 
plaukė $53.00 mokyklų 
mui.

dar į- 
taisy-

DAKTARAI

Garsenybė. Tikėsi ar ne. So. 
Bostone įsisteigė pilna lietuviš
ka mokykla. Tikri mokytojai 
šv. Petro Paminklinėje mokyk
loje šeštadieniais nuo 9 v. iki 
12-tai, mokys lietuviškų moks
lų vaikus ir jaunimą nuo pirmo 
skyriaus iki gimnazijos antram 
skyriui. * Iki šiol didžiuma moki
nių yra pabėgėliai. Tikimasi, 
kad lietuviškų mokslų šią mo
kyklą lankys ir vietinių lietu
vių vaikai, net svetimtaučių. 
Visi pageidaujami ir priimami.

Tel. A V 2-4026

LRepshfc.MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Eoad 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 8—8.

Misijos. Kunigai pranešė baž
nyčioje, kad prasidės trijų sa
vaičių misijos, spalių 3 d., 7:30 
v. v. Jie prašė draugijų ir pa
vienių ruoštis prie misijų, ir 
nerengti jokių pobūvių jų me
tu. Užsiimti vien misijų darbu.

IVAROS SKELBIMAI

“Kad Tave PafiBtŲ”. — Mū
sų Arkivyskupo šūkis ir, gali
ma sakyti, tikslas jo vyskupa
vimo yra: “Ut Cognos ant te” 
— kad Tave pažintų. To siek
damas, arkivyskupas parašė 
laišką, kurs buvo skaitomas

A. J. NAMAKSYA. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-123>.W

bažnyčiose, rūgs. 18 d. Šiame
laiške mūsų uolusis dvasios va

Real Estate &
Insurance

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Off Ice Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-123>-W
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das ragina visus, ypač jaunimą
lavintis tikėjimo.

Kun. Albertas W. Low, Krik-
ščioniškojo Mokslo Draugijos
direktorius, raštu prašo tėvų
pasirašyti vaikams kortelę iš-
leisti juos iš viešų mokyklų
mokytis tikėjimo, sykį į savai
tę... *

. J
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Šiais metais yra*net 11 kandidatų į Bostono miesto mayorus. Čia 
vaizduoja susirinkimą, kuriame tarybininkas “Sonny” McDonough, vie
nas kąndidatų į mayorus, aiškina savo rėmėjams apie rinkimų kampani
jos vedimą ir eigą.

“T" Z
Vasilionis, Bronius, Povilas, 

Tekia, Petras į Linden, N. J.
Venckus, Jonas, Bronė, Ro

mas, Laimis, Danutė, Juozas j 
So. Boston, Mass.

Zelba, Pranas į Phila., Pa.

BALF Imigracijos Komitetas.

IVAIMS SKELBIMAI
AMEUA TATARONIS 

vėl atidaro 
MUZIKOS STUDIJAS 

Balso ir Piano Pamokos 
Pamokos duodamos ir chorams. 
Tėvams, perkantieųis muzikos 
instrumentų, patarnavimas ne
mokamai. 9-27-49)

Studio 480 Boyiston Street,
Boston

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

Nauji Tremtinių Transportaigera, kad daug vaikų jame da
lyvautų.

ftmaiint ir susirinkimas.
Rūgs. 21 d. po šv. Teresės no-j g m rugsėjo 21 d., laivu
venos pamaldų įvyks «varbus/<General Holbrook” į Bostoną 
Seselių Jėzaus Nukryžiuoto' atvyksta šie lietuviai tremti- 
Remėjų susirinkimas. Skyrius niai.
planuoja ypatingą pobūvį.

Trečiadienį,
! Adomavičius, Vladas, Jadvy- 

penktadienį jr.ga į Akron, Ohio.
šeštadienį išpuola metų ketvir- 
ties pasninkai.

Apsiašarojo. Šv, Petro para
pijos choras, sekmadienį, po 
Sumai laiko savo pratybas. Pe
reitą sekmadienį, klausėsi dai
nuojančio choro vienas buvęs 
ilgametis choristas. Daina apie 
Dunojų ištraukė jam ašarą. Di- 
regentas Jeronimas Kačinskas 
jam padaręs nepaprastą įspūdį. 
Duktė ir sūnus ano buvusio 
choristo dabar važinėjasi, iš 
Dorchesterio, dalyvauti chore.

Antra didžiulio choro praty- 
ba yra daroma 7:30 v.v., ket
virtadienį, po bažnyčia.

Jau a ų jų choras. Bernaičių - 
mergaičių choras daro pratybą 
po bažnyčia: 3:30 v. p.p., pir
madieniais ir ketvirtadieniais. 
Iš šio choro savo laiku bus 
prieauglis didžiai^ chorui. Būtų

(VA ■ t .r
MEDLEVA 21 KVIES

katai,

Antanėlis, Algimantas į Oma- 
ha, Nebraska.

---------- Baliūnas, Edmundas, Viktori- 
Sekmadienį atsukami atgaliu Ričardas į Middle yillage, 

vieną valandą laikrodžiai. Tokiu jj y 
būdu šv. Petro parapijos veikla; 
prasidės viena valanda vėliau— 
pagal Standard Time.

Susirinkimas. Penktadienį,
3:30 v. p.p., 492 E. 7th St. į- 
vyks svarbus Mišių tarnautojų 
vaikų susirinkimas ir pamokęs. 
Nauji vaikučiai gali prisirašyti 
prie šio susibūrimo.

Išvyko dalyvauti seime
Adv. Jonas J. Grigalius, Met

ropolijos Apskrities Komisijo- 
nierius, ALT vice pirmininkas 
ir So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos pirmininkas, lėktuvu 
išvyko į Detroit, Mich. 
vauti Amerikos Parkų 
ninku seime.’

Būdamas Detroite, adv. 
J. Grigalius tikisi sueiti 
vius veikėjus, ypač jam
kaipo LRKSA Centro vice pir
mininkui ateinantis tos organi
zacijos seimas.

Iš Detroito adv. Grigalius y- 
ra pasiryžęs vykti į Chicago ir 
ten aplankyti Amerikos Lietu
vių Tarybos narius ir gauti 
daugiau žinių apie rengiamą A- 
merikos Lietuvių Kongresą 
New Yorke lapkričio 4 d.

Grįš į namus kitą savaitę.

daly- 
Virši-

Jonas 
lietu- 
rūpi

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

I Baranauskas, Zigmas, Marija, 
Romualdas, Ilona į South Bos
ton, Mass.

Bastys, Maria, Klemensas, 
Vaidotas, Aleksas, Rimvydą, 
Vituolė į Chicago, III.

Cekavičius, Juozas, Stefanija 
į Brooklyn, N. Y.

Dobkevičiūtė, Aleksandra į 
New York, N. Y.

Daugalis, Mikas, Elzė, Mėta, 
Gerardas į Antioch, N. Caroli- 
na.

Daunys, Kazys, Bronė į Cice
ro, III.

Dobkevičius, Aleksandras, Si- 
grida į Brooklyn, N. Y.

Druskis, Mikas į Baltimore, 
Md.

Dymša, Romualdas,
La port, Ind.

Gaušas, Antanas ir 
Chicago, III.

Gedvilas, Vaclovas,
Salvanija, Mykolas į Brooklyn, 
N. Y.

Grybauskienė, Adelė, Jane į 
:Worcester, Mass.

Jankauskas, Benediktas į 
Worcester, Mass.

Jovaiša, Eduardas, Agota, 
Aleksas į Brooklyn, N. Y.

Jucevičius, Juozas, Apolonija, 
Janina į S. Boston, Mass.

Kalinauskas, Aleksandra, Ire
na į Oakville, Conn.

Kirkilas, Mykolas į Chicago, 
III.

Lickus, Petras į Baltimore, 
Md.

Liudžius, Jonas, Pranė, Juo
zas, Marė į New Britam, Conn.

Mickus, Matas, Stasė į Froo- 
soil, Mich.

Mikolaijūnienė, Ona į New 
York, N. Y.

Milkoraitis, Emilis, Marta, E- 
ma, Gerda, Jonas, Rimantas į 
Cumberland, Va.

Miniukas, Valerijonas, Eleo
nora, Džiugas į Hartford, Conn.

Parulis, Albinas, Izabelė į 
Worcester, Mass.

Petkevičius, Eduardas, Gra
silda į Charlottesville, Va.

Rascianskas, Vladas, Anelė, 
Regimantas į Minn.

Riekus, Aleksandras, Bronė, 
Loreta, Elena į Honesdale, Pa.

Šatelkis, Vladas, Vanda į 
Providence, R. I.

Starcenkaitė, Janina.
’ Szeraj Ona, Jane į Cicero, III.

Maria j

žmona į

Birutė,

I

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Callfornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas

716 N. Vau Ness Avė.,
HoUyvood 38, Calif.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

svei-.
Jurgutavičius, Petras, Salo

ji lengvai liuosuoja vi-
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu-
mo ir skaistumo.
dūkas verdančio
vienas

PRANEŠIMASPRANEŠIMAS mėja, Leokadija į EI.

LRKSA 94 kuopos narių susi walk, Conn.

Vienas puo-
vandenio ir

šaukštukas sutrintos
Medlevos Žievių, gerk kada at-
šals. Medlevos Žievės $1.50
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BR0ADWAY, 
So. Boston 27,

už

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

BOBIS BEVEBAGE CQ.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-3141,/ So. Boston, Mass.

. X

C IG A R

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage ’Co
Grafton Avė., Islingtoa, Mass.

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

Rūkytojai

Skonio Derter!

rinkimas įvyksta šį penktadienį
t. y. rugsėjo mėn. 23 d. “Darbi
ninko” namuose, 366 W. Broad-
way.

Primenu nariams, kad rugsė
jo ir spalių mėn. daug kam su
eina terminas mokėti apdrau-
dos mokestį. Prašau atsilanky
ti ir apsimokėti.

St Jakutis,
Fin. Sekretorius.

Moterys Užpuolė Vyrą 
Gatvėje

Tūlas Albert A. Paole, gyv. 
Dorchester, Mass., apsiskundė 
policijai, kad jam einant Blue 
Hill Avė. ties Reaford St., Dor
chester, užpuolė - dvi moterys, 
pradėjo jį mušti ir įstūmusios į 
tamsią alėją atėmė pinigus.

Lankėsi
Pereitą savaitę lankėsi “Dar

bininko” redakcijoj p. A. Gu- 
daitė iš Chicago, pp. Prano ir 
Uršulės Gudų dukrelė. Ji pra
leido atostogas pas savo tetą ir 
dėdę, pp. Joną ir Sofiją Glinec- 
kius, gyv. So. Bostone, ir Bay 
View Market savininkus.

p. Pranas Gudas yra buvęs 
“Darbininko” redaktorium, o p. 
Jonas Glineckis yra buvę LDS 
Centro iždininku.

Juškus, Albinas,

HIMNAS LAISVEI
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph V. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

I NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. 80 8-1437 
BOuth Boston-8 3940

/V

Ko ieškai plačiuos horizontuos, 
Dvasia nerami?
Ko verda krūtinėje kraujas. 
Kai laisvę meni?

Kalnai ir dangus, ir beribė... 
Kiek laisvės ten daug! 
Veržies per lavonus ir kraują 
Į laisvę, žmogau!.

Plasnoja erelis, karalius 
Padangių melsvų.
Grandinių ir aš nepakęsiu 
Ant rankų laisvų!

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

Nor-'O laisve! Tave jei troškintų.
Jei mirtumei tu,

Pranciška, Prisiekiu dangum ir gimtine —
Vytautas, Bernardas į Chicago, Aš mirčiau kartu!
III. At Kairys

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8

PO GLOBA MOTINOS SVC.
»V. JONO EV. BL. PA5ALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

Patarnavimas Diena lr Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Pirmininkė — Evą Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė, 

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

440 'E. 6th St, So. Boston. Mase
Finansų Rašt — B. Cūnienė, 

29 Gould St, W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkw*y — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampą 8t, Mattapan, Mana.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 3ixth St., So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavilius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis, 
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

258 Vest Broadaay, South Bestai, Mass.ji

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary Public)

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modernttka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačias ir | kitus 
miestus.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grsboriai Ir Balsamuotojsl 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815 

BOttth Boston 8-2808
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Antradienis, Rugsėjo 20, 1949

Dėl Santykių su Kanados 
Lietuvių Centro Taryba.

Suvažiavimas konstatuo  ja,' 
kad K.L.C., apjungia tik nedi
delę Kanados lietuvių dalį ir 
laiko, kad K.L.C.T. neturi pa-J 
grindo kalbėti visų Kanados 
lietuvių vardu. Ji yra tik viena 
iš organizacijų, lygi kitoms ir 
reikšminga ne daugiau, kaip 
tik proporcingai savo turimų ir 
atstovaujamų lietuvių skaičiui.1 
Suvažiavimas paveda K.L.S.
Centro Valdybai palaikyti su 

KANADOS LIETUVIU SĄJUNGOS SKYRIŲ ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMO (VYKUSI0 1949 M. RUGSĖJO MEN.

DARBININKAS 8

Lietuvs Generalinio Konsulato New
■ i

Yorke Paieškomi Asmenys:
AIDUKAS, Silvestras, iš 

Laučuniškių km., Salako vi., 
Zarasų ap.

BUBELYTE - Strang, Liud- 
visia (Lena), iš Degučių km., 
Lygumų vi., Šiaulių ap.

BUBNELYTES, Onutė ir 
Petronėlė, iš Bartelių km., Vai
sė jų vi., Lazdijų ap.

Į GAIDAMAVIČIŪTE, Karoli- 
' na, iš Stalgiškių vienkm., Meš- 
; kuičių vi., Šiaulių ap.
Į * JOTKA, Advertas, iš Aisiuk- 
lės km., Salako vi., Zarasų ap.

Justinas, iš 
Salako vi.

Izacljų.

i Pasaulinės Lietuvių
K.L.S. skyrių atsovų suvažia- vergų darbams į tolimus Rusi- Bendruomenės reikalu, 

vimas. išklausęs Centro Valdy-'jos plotus, kur jie išmarinami Turėdamas galvoje tą didžiu-j 
bos pranešimų ir priėmęs apy- per keletą metų. Suvažiavimas lę reikšmę, kurią turėtų P.L.B. 
skaitą, užgiria C. Valdybos prašo J. T. kelti viešumon šią organizacija kovai už Lietuvos 
darbus ir reiškia gilią padėką XX amžiaus barbariją ir dėti laisvę ir lietuvių tautos išlaiky- 
už darbą ir pasišventimą.

Jungtinėms Tautoms per 
Kanados Vyriausybę.

1949 m. Sovietų Sąjunga, 
laužiusi visas tarptautines 
tartis ir pasižadėjimus, okupa
vo Lietuvos Respubliką ir gin
klo pagalba įvedė komunistinį 
rėžimą. Tuo būdu sena ir tu
rinti ilgą istoriją, lietuvių tau
ta neteko savo nepriklausomos 
valstybės. Žinodamas J. T. svo
rį tarptautiniuose reikaluose ir 
su pagarba įvertindamas J. T. 
žygius ginant didžiuosius žmo
nijos laisvės idealus, suvažia
vimas prašo J. T. nepailstamai 
daryti žygių, kad vėl būtų at
statyta laisva, nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuvos Respu
blika.

4-5 D. TORONTE, REZOLIUCIJOS
I KARNICKAS,
i Laučuniškių km., 
Zarasą ap.

KARNICKAS,
Laučuniškių km., 
Zarasų ap.

KARVELIS, 
nas, iš Utenos

KELERTAS,
antvardžių km.,

KOLIČIENE - Šimkutė, 
Batakių vi., Tauragės ap.

KONTAUTIENE - Šilkaitytė, 
Anelė, iš Deveikiškių km., Kra
kių vi., Kėdainių ap.

LEŠČINSKAITE, Marijona, 
iš Degučių km., Lygumų vi., 
Šiaulių ap.

MANKUS, Juozas, iš Ban
dzinų km., Raseinių ap.

MARKAUSKAS, Adomas ir 
Vladas, s. Jono ir Veronikos 
Graužinaitės - Markauskienės.

MASIONYTE, iš Staciškių 
km., Seirijų vi., Alytaus ap.

MATAITIS, Mateušas, brolis 
Adelės Subačienės, gyvenęs 55 

Hartford, Conn.
MICKAITES - Žemaitienės, 

Natalijos, giminės prašomi at
siliepti.

MIŠKINYTĖS, seserys Juzės 
Valentukevičienės - Miškinytės. 

MOČIUS, Stasys, iš Dapkūnų 
km., Meškučių vL, Šiaulių ap.

NIEKIS, Viktoras, iš šašių

i 
i I
• 
? 
I

••9

km., Šiaulių ap., buvo pirkęs 
Balkaičių dvarą, Kriukų vį., 
Šiaulių ap.

NORVAIŠAITĖS, Elzbieta ir 
Leonora, iš Mikoliškio km., Bir
žų ap.

PAULAUSKAS, Leonas, iš 
Žvilių km., Šilalės vi., Taurag s 
apskr.

PAULIKAS, Kazys.
PETRAITIS, žmona ir vei

kai Juozo Petraičio, kilusio iš 
Laumėnų km., Aukštosios Pa
nemunės vi., Kauno ap.

PREIK, Friedrieh, ir jo se
suo Ida, gyv. Pittsburghe.

PUCINSKIS, Ciprijonas, iš
Silvestras, iš Šauklių km., Mosėdžio par.
Salako vi., j ŠARAITE - Širvidienė, Mari- 

Įja, iš Juodkaimių km., Josvąl- 
~ ’nių vi., Kėdainių ap.

SCHLENTHER, Otto, gyv. 
Plymouth, J^innesota, ar She- 
boygan, Wisconsin.

ŠILKAITYTĖ - Kontautienė, 
Anelė, iš Deveikiškių km., Kra
kių vi., Kėdainių apskr.

ŠIMKUTE - Končienė, iš Ba
takių vi., Tauragės ap.

ŠIRVIDIENE - šaraitė, Ma
rija, iš Juodkaimių km., Jos
vainių vL, Kėdainių ap.

STANELIS, trys bpoliai, gi
mę Amerikoje, sūnūs Kazimie
ro, kilusio iš Jurkaičių km., 
Švėkšnos vi., Tauragės ap.

STRANG - Bubelytė, Liudvi- 
sia (Lena), iš Degučių km., 
Lygumų vi.*, Šiaulių ap.

TAMAŠAUSKAITE, Barbora, 
iš Kalnelio km., Joniškio vL, 
Šiaulių ap.

TENIKAIT, Andrius, iš Ri- 
dikiškės km., Tauragės ap.

TYLAITE, Barbora ,iš 
kinių km., Skiemonių vL, 
nos ap.

ULINAUSKAS. 
UMBRASAS, Jurgis, iš 

viškio km., Salako vL, Zarasų 
apžkr.

VAITKUTE, Ona, ištekėjo 
Lietuvoje, jos tėvai iš Egirdžių 
vL, Telšių ap.

VALENTUKEVICIUS, bro
liai Jono Valentukevičiaus.

VENCKUS, iš Juodkaimių 
km., Josvainių vi., Kėdainių ap.

VISOCKIS, Ignas, iš Stegvi- 
lių km., Šiaulių ap.

WOODSON, Martha, gyvenu
si 1048 South Street, Ports- 
mouth, (valst. ?).

ŽEMAITIS, Jonas, iš Grinai- 
čių km., Kidulių vL', šakių ap.

ŽILYS, Vladas, ir jo sesuo, 
gyvenę Cikų km., Svėdasų vi., 
Rokiškio ap.

ŽOLPIS, Pranciškus, kilęs 
nuo Girdiškės, Skaudvilės vL, 
Tauragės ap.

ŽEMAITIENES - Mickaitės, 
Natalijos, giminės prašomi atsi
liepti į:

mano, kad 
_____  suorganizavimas Kana
doje yra pirmos skubos reika
las. Pritardamas VLIKo priim
tam PI B statutui bei KLSCV 
ir KLCT atstovų provizoriniam 
susitarimui šiuo reikalu suva
žiavimas laiko, kad K.L.C.T., 

j kurios iniciatyva šiuo reikalu 
KLSCV yra pripažinusi, dar 

; nieko, konkretaus nenuveikė. 
Apgailestaudamas šį faktą, su
važiavimas kreipiasi į KLCT 
su raginimu arba šį reikalą pa
skubinti, sudarant sutartą Or- 
ganizacinį Komitetą ne vėliau, 
kaip per dvi savaites nuo šios 
rezoliucijos įteikimo, arba nuo 
šios iniciatyvos atsisakyti.

Spaudos reikalu.
Visų bendromis pastangomis 

kurtas ir ugdytas “Nepriklau
somos Lietuvos “laikraštis, da-

pastangas, kad J. Tautų nuta- mą. suvažiavimas 
rimai būtų vykdomi visų, kas P.L.B. 
toms Tautoms priklauso.

I
su- Kanados Vyriausybei

SU Suvažiavimas reiškia padėką 
Kanados Vyriausybei už lietu
vių tremtinių priėmimą į šį 
kraštą. Kartu su tuo suvažia
vimas smerkia komunistų va
romą propagandą apie lietuvių 
būklę šiame krašte ir viešai 
skelbia, kad lietuviai tremtiniai 
yra savo noru į Kanadą atvy
kę ir yra laimingi atgavę čia 
visas laisvo žmogaus teises. Su
važiavimas žino, kad tam tikra 
lietuvių tremtinių dalis, kai tai 
seni ir ligonys, neturi galimy
bių iš Europos išvažiuoti pa
gal veikiančius emigracijos į-j 
statymus. Suvažiavimas prašo! 
Kanados Vyrausybę leisti įva
žiuoti į šį kraštą ir šiems nelai- bar yra pavirtęs į vienos orga- 
mingiems žmonėms. Iš savo nizacijos (KLCT) organą. KLS 
pusės Kanados Lietuvių Sąjun
ga pasižada imtis iniciatyvos j 
suorganizuoti šių lietuvių išlai
kymą tuo atveju .jeigu jie pa
tys, įvažiavę į Kanadą, negalė-

Jungtinėms Tautoms per 
Kanados Vyriausybę

Nežiūrint to, kad J. T. jau 
seniai yra pasmerkusios žmo
nių masinį naikinimą dėl jų ra
sės ar įsitikinimų, lietuvių tau
ta iki šiol tebėra masiniai nai
kinama. Tūkstančiai lietuvių 
vyrų, moterų ir vaikų bruta
liausiomis priemonėmis yra iš- tų savo jėgomis pragyvenimo 
vežami sunkiausiems fiziniams užsidirbti.

šiame laikraštyje ne tik kad 
negali laisvai pasisakyti, bet 
kiekviena proga yra nepagrįs
tai puolama ir užgauliojama. 
Suvažiavimas laiko šią padėtį 
nenormalia ir tam nenormalu-

I mui pašalinti nutaria daryti 
žygių, kad “Nepriklausoma

Dideli Momentai

Dideli momentai pasidaro dvigu

bai didesni, kada pasidaliji 

jais su kitais! Ir pasida

lyti reikia tuojau. Gali būti daug 

mylių atstui, bet jūs galite 

pasidalyti su draugais 

savo džiaugsmus ir smagumus, 

greitai šaukiant — long distance.

Do yourealizehowlittle 
loi# distance costs?

vveekdays

TYPICAL* LONG DISTAN^r.
RATES EROM DOWNTOWN
BOSTON TO...

I

i

Karolis ir Pra-: 
ap.
Endrius, iš Pa-
Raseinių ap.

iš

Shirley May France, 1 m. amž., iš Somerset, 
Mass. high school mokinė, plaukia per Anglijos 
kanalą. Nežiūrint jos griežto protesto ,ji buvo iš
imta iš vandens, kai jau buvo bepalikę tik septy
nios mylios iki tikslo. Ji išbuvo vandenyje 10 vai. 
ir 42 min. Kadangi buvo labai išvargusi ir susir
gusi, tai jai nebuvo leista toliau siekti tikslo.

Lietuva” laikraštis būtų LKT ja, kad Baltų Federacijoje lie- 
ir KLS organu, tam reikalui tuvius atstovaujantieji K.L.S ir 
sudarant redakcinį kolektyvą K.L.T. atstovai dalyvautų Ka
is Tarybos ir Sąjungos atstovų nados Lietuvių Bendruomenės 
ne vėliau, kaip per dvi savai-į vardu.
tęs nuo šios rezoliucijos įteiki- 
mo dienos. ‘ ~ “
šiam pasiūlymui nustatytu lai-' 
ku nepritartų, tęsti “Biulete-' 
nio” leidimą ir kartu remti pa
stangas sukurti naują laikraštį,' 
kuris būtų atviras visų Kana
dos lietuvių reikalams.

Tremtinių šalpos reikalu.
Suvažiavimas, # suprasdamas 

sunkią materialinę padėtį tų 
tremtinių, kurie dėl senatvės, 
ligos ar skaitlingų šeimų neturi 
galimybės įsikurti Užeuropio 
kraštuose, įpareigoja C. Valdy
bą aktyviai įsijungti į tremtinių 
šelpimą, ypatingai šelpiant in-... .. ... Iždininkasvalidus, ligonius, našlaičius, 
skaitlingas seimas ir senesnio 
amžiaus žmones. Suvažiavimas 
paveda C. Valdybai šiam tiks
lui užmegsti ryšius su BALFu 
bei L. Raudonuoju Kryžiumi.

Baltų Federacijos 
Kanadoje reikalu.

Suvažiavimas sveikina Kana
dos Baltų Federaciją ir įparei
goja C. Valdybą ir skyrius ak
tyviai Federacijos darbe daly
vauti. Suvažiavimas pageidau-

Jeigu C. Taryba | R L Sąjungos Centro Vai- Standish St

. dyba praneša, kad atstovų 
, suvažiavime Toronte išrinkta 
nauja Centro Valdyba, kuri 
pirmame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: 
Pirmininkas — RINKUNAS 

ANTANAS,
1 Vice-Pirmininkas — YOKU-

‘| BYNAS JONAS,
• 2 Vice-Pirmininkas — KARKA 

:| , JONAS,
1 1 Sekretorius — NORKUS ME- 
’| ’ CISLOVAS,

2 Sekretorius — ABROMAITY-
( TE VANDA,

DERVTNAS M.,

JONAS.
Naujos Valdybos adresas: — 
M. NORKUS, 27 McKenzie 

Cres. TORONTO, Ont.
(Sekretorius)

Padėka:
K.L.S. Centro Valdyba dėkoja 

visiems asmenims ir organiza
cijoms asmeniškai sveikinu
siems K.L.S-gos atstovų suva
žiavimą Toronte.

K. L. S. Centro Valdyba.

BALF Centre Gautos Aukos 1949 m. Rugpjūčio Mėn.

Tra- 
Ute-

Kal-

Springfield. Mass. 
Attleboro. Mass. 
Portland. Me. 
Augusta. Me. 
Montpeher. Vt. 
Brattleboro. Vt. 
Concord. N. H. 
Keene. N. H. 
Providece, R. I. 
Hartfard. Conn. 
New York. N. Y.

*3-Minute station-to-statio© rat<-?.. 
plūs federal tax.

NtW ENOLAND TUEPHONE * TELEORAPH COMMNY

’Nutley ,Mrs. R. Kazlauskas — 
(La- $20; Ridgefield, Mr. & Mrs. G. 

Kawich $10.
New York:

Brooklyn, Charles Kundrotą 
ga_ $5, Anna Dūlis $5; E. Setau- 

John ket» B- C«ponis (7790) $43; 
K. ir Z Waitke- Long Island City, Ch. Melku- 

-- 'nas $5; Spring Valley, M. Wit- 
kus ir Cizunas $5.

Ohio:
Toledo, Mrs. M. Apanaitis $2.

Pennsylvania:
Aliąuippa, J. Plečkaitis 

Gustainis^13?3) $29.10; Nanticoke, Mrs. 
K. Dargutis $4.; Pittsburgh, H. 
Padleckas $1; Sugar Notch, 
Agnės Walchesky $2.

California:
San Diego, St. Rumbutis 

pas 4114) $62.00.
Conaecticut:

Hazardville, W. Thompson — 
$10; Naugatuck, Bladas 
moska $5; New Britain, 
Vaidelys $1, . L_ _ ...
vitz $1, V. Lukoševičius $1; 
Scitico, M. M. Kertenis $1; Wa- 
terbury, Elizabeth Lukas $2.

yra lietuvių laukiančių mūsų 
pagalbos. Tūkstančiai lietuvių ! 
dar vargsta Europoje. Kol bent 
vienas lietuvis reikalingas pa
galbos, mes negalime nuleisti 1 
rankų bent vienai dienai.

AUKAS SIŲSKITE:
United Lithuanian Relief Fund 

of America 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

BALF vadovybė ir tremtiniai 
nuoširdžiai dėkoja visiems ge
radariams ir lietuvių šalpos 
darbo rėmėjams ir talkinin
kams. Būsime tik tada laimin
gi, kada mūsų broliai ir sesės į 
tremtiniai susilauks pastovaus 
ir ramaus gyvenimo.

Visiems BALF skyriams pri
mename ateinantį BALF metinį 
seimą — š. m. spalių 7 ir 8 dd.j 
Hotel Benjamin Franklin, Phi- Consulate General of Lithuania 
ladelphia, Pa. * 41 West 82nd Street

Visi Delegatai Laukiami! I New York 24, N. Y.

IlHnois:
Danville, K. J. Rodis $10; 

Harrisburg, Mrs. P. Chapp $2; 
Melrose Park, J. <------------
(BALF 117) $700; St. Charles, 
Peter Borowski (4092) $29.60.

Indiana:
East Chicago, John Sidauge 

$10.
Massachusette:

Athol, 
$400, ~........... '

įStoughton, Helen Minucci $6; cester ,Mass. BALF 31 skyrius 
Wheelwright, A. Tamkus $2. . $49.00. ________

j Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Detroit, Mrs. Anna Yankus— šalpos Fondas gauna iš lietu- 

$21.20, BALF 76 skyrius $400. vių tremtinių prašymų ne tik iš 
New Jeney: Europos, bet iš tolimo Pacifiko

Garvood, John Orlousky $5; — Filipinų salų, kur taip pat

j.

NARIŲ MOKESČ1
Linden, N. J., BALF

I AI:
132 sky-

rat.F 71 skyrius __'ritis $15.00; Millbum, N. J.,
Ant. Tamasunas $2; BALF 35 skyrius $18-50; Wor-

Michigan:

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

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

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadway, So. Boston 27, Mm*




