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“Naujienos” įsivedė į savo 
skiltis naują skyrių, pavadintą: 
“Gyvenimo keistenybės”. Sky
rių veda, kaip iš parašo matyti, 
kažkoks Petras Rašimas. Taigi, 
Rašimas rašo, o “Naujienos”— 
kas šeštadienį žada tas “keiste
nybes” spausdinti, kviesdamos 
visus sekti “Naujienas” ir dar 
pridurdamos, kad tai bus “ryš
kūs ir teisingi įvykiai iš praei
ties ir dabarties”.

Dėl tų įvykių ryškumo, kaip 
ten bebūtų, bet su jų teisingu* 
mu, jau kitas dalykas. Taipogi, 
reikia pasakyti ,kad labai įtar
tinos ir “keistenybių” autoriaus 
intencijos. Jos, atrodo, turį tik
slą kai ką apjuodinti, kai kam 
pabraukti juodu teptuku per 
švarų veidą ir pan.

Taigi, tose “keistenybėse” 
daug yra ir tikrų keistenybių. 
Pažiūrėkim — įsitikinsim.

autorius daro 
Lietuvos Konsu-

R. K. $VENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Redakcijai Tel. SO 8-6608

“Darbininko” Redakci
jos ir Lietuvių Radio Va
landos naujas telefono nu
meris: SOuth Boston — 
8-6608. į

“Darbininko” Adminis
tracijos tas pats, būtent, 
SOuth Boston 8-2680.

InMIilMS rdSKelM, AM Ir 
Rusiji Jau Susproędho 

Ataug

Pirmiausia, 
užuominą apie 
lą Wuerttemberge, kuris išda- 
vinėjęs tremtiniams Lietuvos 
užsienio pasus, ėmęs iš kiekvie
no dypuko, gaunančio tokį pa
są, po 10 markių, ir jais rea
liai, esą, “pasinaudojo tik ke
liolika asmenų”. Kiti gi — iš 
to jokios naudos neturėję...

O pinigai (tos “didžiosios su
mos”)? — Esą, tik “dalis su
rinktų pinigų teko VLIK-ui, 
bet kur dingo ldti — vienas 

. r —.
Psnsgrintarims tokius išve

džiojimus iš esmės, ir pamaty
sime, kad tai yra nei daugiau, 
nei mažiau, kaip su sauja vėjų 
gaudymas ir noras padaryti už
metimų mūsų diplomatinei as- 

Vmenybei — Wuerttemberge re
zidavusiam Konsului.

Juk Konsulas — niekam gi 
po prievarta tokių pasų nesiūlė, 
o jeigu kas norėjo juos gauti, 
tai darė savo laisviausia valia. 
Kad nors keliolika asmenų to
kiais pasais pasinaudojo, kaip 
autorius teigia ,tuo turime tik 
džiaugtis. Kad negalėjo pasi
naudoti visi — ne Konsulo kal
tė, kaip negalima kaltinti Kon
sulo ar ko kito už mūsų Tėvy
nės laisvės praradimą. Antra 
vertus, yra daug asmenų, kurie 
nors nepasinaudoję, bet turėda
mi tokius pasus tik džiaugiasi, 
nes tai yra kaip brangus prisi
minimas mūsų Laisvos Lietu
vos. O užmokestis (10 markių) 
— tai yra juk miniatiūriška su
ma. Konsulatui gi niekas vel
tui pasų blankų nespausdino ir 
niekas be užmokesčio techniško 
darbo neatliko...

Ir tai, kaip autorius teigia, 
“dalis tų pinigų teko VLIK-ui”. 
(Savaime aišku, Tėvynės lais
vinimo darbui tęsti).

Panašus užmetimas iš Petro 
Rašimo vaizduotės tenka ir 
Šv .Sosto Delegatūrai, kuri Vo
kietijoj ir Austrijoj išdavinėju- 
si tremtiniams civilinės padė
ties liudijimus: gimimo, miri
mo ir jungtuvių metrikus, ku
rie, Rašimo paporinimu, daug 
kam buvę tik kaip “nereikšmin
gi popierėliai”. O USA Konsu
latai ir kitos įstaigos Vokieti
joje “nevteada” (mano pabr. 
Pr. AL) jiems pripažino teisinę 
reikšmę"...

Į tai norėtųsi atsakyti pagal 
mano paties patirtį. Būnant e- 
migracinėj komisijoj, su mani
mi buvo apie keturiasdešimt 
lietuvių. Jų didelė dauguma (o

Tęntatya 2-hmdc pusL
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Jugoslavih Prieš Rusų 
Makg Daugiau Kaip 4 Milijonai Klau-

Washington, D. C. —
Rugsėjo 23 d. Prezidentas 
Trumanas oficialiai pa
skelbė, kad turima tikrų 
įrodymų, jog Sovietų Są
jungos teritorijoje pasku
tinėmis savaitėmis yra į- 
vykęs atominis sprogimas. 
Prezidentas nepavartojo 
žodžio “atominė bomba”, 
tačiau nėra abejotina, kad 
sprogimą sukėlęs bandy
mas atominio ginklo, ku
ris turįs ką nors panašaus 
su atomine bomba.

Beveik tuo pačiu laiku 
panašų pranešimą padarė 
ir Didž. Britanijos min. 
pirmininkas Attlee.

Atominės energijos ty- vyks ir oficialiai apkarūnavos Šv. P. Mafijos statulą 
rinėtojams šis Prezidento sekmadienį, Spalių - Oct. 2 d., 2:30 vai. po pietų ir va- 
pranešimas nebuvo didelė dovaus Rožančiaus pamaldose ir procesijoj. Rožan-

New York — Jugoslavi
jos delegacija Jungtinėse 

i Tautose pranešė kitų tau- 
| tų delegacijoms, kad ji e- 
są pasiryžus išstatvti sa- 

I vo delegatą prieš Sovietų 
Rusijos delegatą į Saugu
mo Tarybą.

Jugoslavų apsisprendi
mas buvo suprastas šešta
dienį po 24 valandų nuo į 

i Prezidento Trumą”o pra
nešimo apie atominio gin
klo sprogimą Sovietų Ru- 

Įsiioie.
} Kitų kraštų debatai 
manė, kad Jugoslavija iš
sigąs ir vėl palinks prie 
Sovietu Rusijos. Bet dabar 
mato, kad Jugoslaviia net 
nori pravesti savo delega
tą į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą prieš Rusi
ją. Tačiau tas priklauso

Švč. P. Marijos iš Fatimos “keliaujanti” statula. nuo Jung. Valstybių ir ki- 
pašventinta Fatimos vyskupo, dabar lanko Jungtines tų didesnių kraštų

VVashington, D. C. Reinholdt, kpt. Vints Tuti- 
William H. Shriver, Jr., nė, ir kpt. Jėkabs Salins,— 
NCCM radio direktorius, taigi, latviai parūpino Ne
praneša, kad James W. turis syk daugiau nei lie- 
Seiler iš Amerikos Tyrinę- tuviai “deržimordų”. Es- 
jimo Biuro nauju išradimu tais vadinami gen. maj. 
apskaičiuota, kad tarp Boris Kumm, gen. maj. A- 
4,000,000 ir 4,500,000 klau- leksandr Reesev, pulk. Di- 
sosi NBC Katalikų Radio mitry Taevere. 
Valandos programų.

Taipgi praneša, kad nuo 
birželio 1 d. s. m. dar 7 ra
dio stotys pradėjo trans
liuoti Katalikų Radio Va
landos programas. Dabar 
Katalikų Valandos prog
ramos yra transliuojamos 
iš 118 stočių.

M -M.------- 1__ | |>murencięs mus m- 
vesti AtoniŲ Kontrolę

i para-
Valstybes, kad paskleisti Fatimos atsišaukimą už Tai- mos. Jung. Valstybės kol . . . — .. — . kas tyli.ką, aplankys Šv. Kotrynos parapiją, Norirood, Mass. 
ir bus per tris dienas, pradedant penktadienį Rugsėjo- 
Sept. 30 d. š. m. Šios parapijos klebonu yra Rt. Rev. 
Monsignor Jeremiah F. Minihan, D. D., LL. D.

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushiąg, D. D. at-
I Kunigu Areštai Pragos 

Apytakose
Vatikano Miestas—Rug

sėjo 25 d. Vatikano radi-
staigmena, nes jie žinoję, čius bus kalbamas be pertraukos per visas tris dienas, jas čekoslovakų^kalba pra- 
kad Rusija turinti visas) T
žinias, kaip panaudoti ato- maldininkai, 
minę energiją atominiam Į 1
ginklui pagaminti, tik jie t lankyti šv. P. Marijos iš Fatimos “keliaujančią” sta 

minti 1951-52 metais.
Dėl šio įvykio yra įvai

rių nuomonių, kaip Kon
greso taip ir privačių as
menų tarpe. Kai kurie ma
no, sąryšyje su tuo, kad 
grėsmė taikai yra labai 
reali ir kad III pasaulinis 
karas yra visai arti. Ta
čiau yra tik kalbos pirmų
jų įspūdžių įtakoje.

Vieno tenka bijotis, kad, 
prasidėjus atominių gin
klų gamybos lenktyniavi
mui, žmonija įžengtų į 
baisų savo gyvenimo su- 
nankinimą.

Pamaldose ir procesijoje dalyvaus įvairių tautų nešė, kad praeitos savai- 
........... tės bęgyje Pragos ir jos 
Tūlrgtynėifli maldininkų atvyks į Norwoodą a p- apylinkėse buvo areštuo- 

ti 35 vadovaujantieji dva-
i:

PREL. JONAS BALKONAS 
VYSKUPIJOS PATARĖJU

New York (LAIC) — i 
Brooklyno R. K vyskupi- 1 
jos organas (rūgs. 24 d.)
pranešė, kad vyskupas 
Molloy paskyrė 5 asmenų 
patarėjų valdybą (Board 
of Consultors), kurioj yra; 
ir lietuvis Msgr. Jonas 
Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
lietuvių parapijos, klebo
nas.

Vyskupijos organas, 
“The Tablet”, ta proga pa-

Vėl Leido Vežti Žibalo Pramonei

Washington, D. C. 
Jungt. Valstybių prekybos 
departamentas leido vežti 
žibalo pramonei mašinas, 
vertės $500,000, į Sovietų 
Rusiją.

Draudimas veikė nuo 
kovo mėnesio 1948 m. So
vietų Rusija vėliau su
stabdė pardav i n ė j i m ą 
Jung. Valstybėms metalų 
mangano ir chromo rū
das. Tačiau po kelių mė
nesių Sovietų Rusija vėl 
pradėjo pardavinėti.

I
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Sclpidids
~ . J.

Stabas Apdovanojo Savo 
Budėta

Washington, D. C. —Da
bar kada visi sužinojo, 
kad Rusija turi atomų 
bombą, tai šiame krašte 
yra stiprus įsitikinimas, 
kad Jung. Tautų susirin
kime turi būti atnaujintas 
pasiryžimas sudaryti tarp
tautinę atomų kontrolę.

J. V. Užsienio Santykia
vimo Komiteto nariai ra-New York (LAIC) — 

rųUgkompartiIToSdOJeo™ gina. Jung. Valstybių dele- 
“Pravda” paskelbė MGB ga^^. T.a^ų ®u“
ir MVD čekistų “apdova- sinn^ime ątnaujmti ato- 
nojimo” sąrašus. Stalino 
budeliai apdovanoti ordi- Xwmus jie
nais “už sėkmingą vyriau- £ ? mūsu^ačiu^
sybės pavestų darbų atli-f Pribrendęs J tik
^.vT‘2 “Z^V^°>tomų kontrolei, bet dar
mas skerdynes ir trėmi-' 
mus. labiau yra pribrendęs lai

kas pareikalauti, kad So- 
Tarpe 75 apdovanotų fi- vietų Rusija ir jos domi- 

*“ nuojami kraštai sustabdy-guruoja du “lietuviai”

skelbė visų 5 monsignorų1 
biografijas.

Sveikiname Prel. J. Bal- 
kūną. >

Taipgi praneša, kad kun. 
Juozas Cekavičius perkel
tas į Port Washington, L. 
I., Šv. Petro parapiją, o 
kun. Jonas Sitavičius į Šv. 
Monikos parapiją, Jamai- 
ca, N. Y.

tas, kaip Vatikano radi
jas sakė, 
prijoras 
Frantisek
Henriko bažnyčios klebo
nas, kun. Fr. Vilei Von- 
dra, ir Teologijos Kolegi
jos Hrafel Kralov rekto
rius Msgr., Jan Doscocil.

Domininkonų 
Pragoję, Fr. 

Beselny, šv.

Jg—a, majoras Juozas “B^r-jtų pavergtų žmonių imUri- 
(maskolius su(nimą; pribrendęs laikas 

pareikalauti, kad Sovietų 
į Rusija ištrauktų savo gin
kluotas jėgas iš Lietuvos, 

(Latvijos, Estijos ir kitų 
pavergtų kraštų ir atsta
tytų tų kraštų nepriklau
somybę ir laisvę.

tašiūnas” 
prisisavinta pavarde) ir’ 
pulk. Įeit. Leonardas Mar- 
tavičius. “Latviais” vadi
nami gen. maj. Augusta 
kglitis, pulk., Janis Ve- 
vers, maj. Sujan, pulk. Ni- 
kolais Plataris, kpt. Peter

$5,169,-kitokiais būdais 
000,000 vertės.

Italija, Vokietija ir Ja
ponija, buvę trys priešų 
kraštai, gavo daugiau 
kaip vieną trečdalį iš šio 
krašto skirtų dovanų.

Prezidentas Paskyrė Mat 
sM’i iėudonojo Kryžiaiis 

Prezidentu

Suskurę Baltgudžtoį 
Unija Italijoje

SENATAS NUBALSAVO GIN 
KLAIS PAGALBOS BILIŲ

D. C. — [praeitą sekm. buvo

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių Komerci
jos departamentas prane
ša, kad per pastaruosius 
metus, pasibaigusius bir
želio 30 d. užsienio kraš
tai gavo iš Jung. Valsty
bių pašalpų dovanomis ir

Kiek Yn Katulta M joje 
%

Kiek yra katalikų Indi
joje sunku būtų tiksliai 
pasakyti, bet jų skaičius 
nuolat auga kartu su stei
giamomis katalikiškomis 
mokyklomis ir kitomis į- 
staigomis.

1931 met. katalikų buvo
Roma (LAIC) — Italijo- Indijoje apie 3,680,983. In- 

je susispietė apie pora ;dijos katalikus valdo 57 
tūkstančių baltgudžių e-(vyskupai, iš kurių 20 yra 
migrantų, kurie rodo ne-’gimę pačioje Indijoje. Ku
nigo organizacinio gyvu-.nigų ten yra 3,459, iš kū
mo. rių 2,059 yra vienuoliai

Veikėjų tarpe pastebi-, kunigai. Kunigų seminari- 
mos žymios asmenybės, k.'jose mokosi 1,852 klieri- 
a., dailės profesorius Ko-į kai.

Tatarynovič,
R.
materialinę

žak, kun. 
dainininkas 
Moralinę ir 
pagalbą baltgudžiams tei
kia Assistenza Pontificia, 
kurioje baltgudžių reika
lams tvarkyti veikia ispa
nas kun. Echaerry.

Religinis gyvenimas gra- 
Kokien.'žiai plėtojasi. Katalikai y- 

ra įkūrę 35 kolegijas, 
5,365 pradžios mokyklas ir 
pastatę 8,312 bažnyčių. 
Seserų 
11,683. Vienuolijos turi 
648 naujokus.

Washington, D. C. — 
Pereitos savaitės pabaigo
je Prezidentas Trumanas 
paskyrė Gen. George C. 
Marshall Amerikos Rau
donojo Kryžiaus prezi
dentu. Jis užims Vietą Ba- 
sil O’Connor, kuris atsi
statydina spalių 1 d. š. m.

Gen. George C. Marshall 
yra buvęs Jung. Valstybių 
Armijos Štabo vyriausias 
viršininkas ir valstybės 
sekretorius. Jis būdamas 
atsargoje gauna pilną Ar
mijos algą.

Nubalsavo Sluot Lauk Komunis

Washington,
Jung. Valstybių Senatas;vertintas, daugelis iš 
55 balsais, prieš 24 užgyrė; karinių sąjungininkų 
$1,314,010,000 bilių suteik-1 rodo, kad reikėtų 
ti ginklais pagalbą tiems 
kraštams, kuriems gresia 
komunistinio imperializmo 
užpuolimas.

Vakarų Europos kraš
tams, kurie yra Šiaurės 
Atlanto apsigynimo są
jungos nariais, skiriama 
$1,000,000,000.

Graikijai ir Turkijai — 
$211,370,000; Iranui, Ko
rėjai ir Filipinams — $27,- 
640,000. Prezidentas savo 
nuožiūra gali sunaudoti - 
$75,000,000 Kinijos srity-

Atstovų Butas priėmė į ®roc^on» Mass 
vienuolių dirba $444,505,000 mažesnę su

mą negu Senatas. Taigi 
dabar abi pusės turi išly
ginti.

VOKIEčIŲ PASITARI. 
MAS D£L MARKĖS

nu- 
va- 
nu- 

imtis 
tokių žygių, ir kas liečia 
dabartinę Vak. Vokietijos 
markę.

Atvyksta Kun. Ktaas

Š. m. rugsėjo 28 d. at
vyksta iš tremties kun. 
Jonas Klimas pas kun. 
Pranciškų Virmauską, Šv. 
Petro lietuvių par. klebo
ną, So. Boston, Mass.

Kun. Jonas Klimas yra 
kun. Aloyzo Klimo, Šv. 
Roko lietuvių par. vikaro, 

l, brolis.
Sveikiname!

"DARBININKO" 
Mny ir Mm Vakaras
Sekmadieni, lapkričio 

(November) 18 dieną, Ma-

sėjo 21 d. Vak. Vokiečių 
respublikos federalinis ka
binetas padarė slaptą nu
tarimą, liečiantį Vakarų 
Vokietijos markės kursą 

Tas nutarimas 
ir jų pakeleivius. Į tik rūpi ir jie veikia prieš buvo perduotas alijantų

Viena rezoliucija reika- valstybę,
lauja braukti lauk iš uni-kus tik komunizmo arba Bad Godęsbergan dėl jų 
jos komunistus ir jų pa- aiškiau pasakius Maskvos' pritarimo^ 
keleivius, kurie tik ken- naudai [

New York — CIO Nacio- kia darbininkams ir uni- 
nalės Jūrininkų Unijos jai. Tai sveikintinas nuta- 
seimas dauguma balsų rimas, nes komunistai nie- 
priėmė keletą svarbių re- kad nesirūpina darbinin- 
zoliucijų prieš komunistus.kų gerove. Komunistams'ateityje. • • « « • • •« • _ • • •• w •___ _

----------- Jnicipal Building salėje, E.
Bonn, Vokietija — Rug-'Broadway, «So. Boston, 

Mass. įvyks laikraščio

prieš darbinin-finansiniams autoritetams
1 - -
| Kai Anglijos svaras už-

“Darbininko” metinis va
karas. Dalyvaus pagarsė
jęs magikas p. Yurgda iŠ 
New Yorko. Taipgi bus 
graži dainų ir muzikos 
programa. Prašome tą die
ną draugijų, ir klubų pa
rengimų neturėti, bet 
ruoštis į “Darbininko** me
tinį parengimą.

i



Antradienis, Rugsėjo 27, 1949 *

Visuotinas, lietuviu Kongresas VB Mpasriae T«rpteti- 
tinėj Paroda]

— — ■ ■■

Rikiuojami Referentai, Kalbėtojai, 
Artistai X

Kol Amerikos Lietuvių kaupimo valanda — kata- 
Tarybos Vykdomasis Ko- Ūkiškos pamaldos šv. Pat- 
mitetas Chicagoje baigia ricijaus (St. Patrick) ka- 
tvarkyti pačią mūsų Vi- tedroje. Kongresą užda- 
suotinojo Kongreso darbo- rius, lapkr. 6 d. vakare, 
tvarkę, ALT sekretoriatas bus koncertas ir literatū- 
ir Kongreso Rengimo Ko- ros - meno vakaras, kame 
mitetas ir įvairios komisi- dalyvaus dainininkai, in- 
jos energingai veda pasi- strumentalistai, choras, ir 
tarimus ir susirašinėjimus 2-3 poetai - rašytojai, 
su jau pasirinktais refe-’ 
rantais, kalbėtojais ir ar-; 
tistais. Kol kas. dar toli 
gražu nėra pilnai žinoma1 
Kongreso “žvaigždžių” su-Į 
dėtis. Tikimasi, betgi, kad , . x..
jau spalių 9 d. programa karų Vokietijos parlamen- 
bus sudarvla. !te kil° triukšmas dėl Vo

kietijos - Lenkijos sienos, 
Spalių 9 d. New Yorker įaį vienas komunistų par- 

Hotel patalpose, įvyks N. tijos narys pasiūlė sutikti 
Y. Liet. Tarybos šaukiama su tokia siena, kokia da- 
draugijų atstovų konfe-bar būtent: Oderio- 
rencija, kurios tikslas bus Veizės upių linija, 
sutelkti galimai glau-į Tą triukšmą padidino
džiausią talką Kongreso jar įr tas pripuolamas į. 
rengimo darbuose. ALT,Vykįs> kai, komunistų par- 
Vykdomojo Komiteto visi tijos nariui bekalbant, į 
ketun nariai — pirm. Le- parlamento salę įėjo, ką 
onardas Šimutis, vice-pir- tik iš rusų nelaisvės grįžę, 
mininkas adv. Antanas O-,du vokiečių kareiviai, ku
lis, sekr. Dr. Pijus Grigai- rįe atrodė, kaip biauriau- 
tis ir ižd. Mikas Vaidyla—siais skuduriais prisidengę 
dalyvaus Konferencijoje, i lavonai.

Tuo tarpu kvietimai į-į 
vairioms organizacijoms, Į 
kurių adresai yra žinomi,; 
jau siuntinėjami. Tikima-' 
si, kad lapkričio 4—6 dd. 
New Yorkery susirinks a- 
pie tūkstantis jaunosios ir 
senosios I 
draugijų atstovų, kurie1 
nustatys gaires mūsų vei
klai ir pasisakys 
miims ir Lietuvai “JSkM

mais klausimais. . r
BUS KELIOS IŠKILMĖS į komunistai reiškia'nepasi- 

IR PRAMOGOS _ ______ „i —2 __
Viešbutis rezervavo mū- prantama, nes jie gerai ii- 

sų Kongreso atstovams 00- kad ,tai salai patekus 
700 kambarių, dvi didžiau-amerikiečių ir anglų ap- 
sias sales ir eilę kambarių saugon, jie ten negalės iš- 
komisijų nuožiūrai — kur lipti.
vyks registracija, bus ra-' Nacionalistai ten orga- 
šomos rezoliucijos, vyks.^^ja pagrindinę bazę 
Kongreso komisijų pasi-’kovai su komunistais, ir 
tarimai. ‘nenori, kad kas nors jiems

Pirmos Kongreso darbukai trukdytų.
dienos vakare, lapkričio 4 i ---------------
d. tarp 5:30 ir 7:30 vai.’; KdTO NuStofai TebeWjmš 
bus susipažinimo - prie-r Furoaa

TrMtšms Vakaru Vakieti- 
joshriaMente

V' '

Bona, Vokietija — Va-

Abeji KHečhi
M------1.----NŪfMiūflKInTI

Shanchajus — Pasklidus 
žinioms, kad Jung. Valst. 

. . , ir Anglija norėtų perimti
\ ?S VCV i savo kontrolėn Formozos

salą, kad apsaugojus ją 
. . į nuo komunistų užgrobimo,

visais j kįnų komunistai, tiek

... ■:’l ta nepasitenkinimą. Kad 
i komunistai reiškia nenasi- 
' tenkinimo, tai savaimi su-

— Naujas

Myven Sv. MBiose
ItMlrtje

New Y»rk. N. Y. — Sek- 
madienį, rugsėjo 25 d., Šv. 
Patriko Katedroje dau
giau kaip 200 Jungtinių 
Tautų delegatų ir jų štabų 
nariai dalyvavo šv. Mišio
se ir klausėsi Prel. James 

j H. Griffiths turiningo pa
mokslo.

Po iškilmingų pamaldų 
J. T. delegacija buvo J. E. 
Kardinolo Spellman au
diencijoj ir su juo nusifo
tografavo.

Neu York (LAIC) — Š. 
m. lapkričio 7 — 13 dd. 
New Yorke įvyksta 26-to ji j 
iš eilės metinė Moterų 
Tarptautinė Paroda. Lie
tuvės moterys joje ir šiais 
metais turės savo skyrių, 
kaip paprastai gausingą 
lietuviškais eksponatais.
Tai parodai ,kurią aplanko į 
per 200,000 žmonių, jau j 
ruošiamasi. Lietuvių Mo-j 
terų Komitetas, kurs jau! 
sudarytas, tikisi nuošir- i 
džios paramos iš lietuvių; 
draugijų ir plačiosios vi-i 
suor.-.cuCs.

New Yorko Taryba, pa-1 profesionalas Dr. Jonas R. Je- 
rupijų draugijos, Siuvėjų! nušaitis, 3Ūnus vietinių lietuvių 
Lokalas 54 Kontraktorių ’ veikėjų Jonų Jenušaičių, baigęs 
Unija, Atletų Klubas, Ma- švento Jaocapo lietuvių parapi- 
spetho Piliečių Klubas ir jos pradinę mokyklą, Crosby 
kitos organizacijos kiek- High School, Holy Cross kole- 
vienais metais labai ver- giją, Worcester. Mass. Tafta 
tingai parėmė lietuvių mo- Medical Cofiege, Boston, Mass. 
terų pastangas daly vau- Taip pat jaunas daktaras yra 
jant šioj reikšmingoj lie- 2-jo kaio (Lieutenant of the 
tuviškai propagandai pa- u. • S. Navai Reaerve Medical 
r odoj. Corps) veteranas, Lietuvos Vy-Corps) veteranas, Lietuvos Vy

čių 7-tos kuopos veiklus narys 
ir abiejų vietinių politinių klubų 
sveikatos egzaminatorius.

Prie progos, malonu mūsų 
Shanghai, Kinija —Sek- vietinei visuomenei pranešti, 

madienį, rugsėjo 25 d. lai- kad d-ras Jonas R- Jenušaitis 
vu “Gen. W. H. Gordon” šiomis dienomis atidarė (23 
1,220 keleivių, tarp kurių Sooke St). savo naują gražų o- 
yra 363 amerikiečiai aplei- fi«l- Sveikiname ir linkime ge
do šį miestą. riaušių sėkmių! A. J. A.

Visiems ALT Direktoriams, Sky
riams ir Draugijų Komitetams 

PRANEŠIMAS
Iš Lietuvos pasiekia vis rugsėjo mėnesį, būtų in- 

baisesnės žinios apie oku- struktuota - pareikalauti 
pacinės valdžios vykdo- ištirti kaltinimus apie ra
mus Lietuvos gyventojų 
išvežimus ir naikinimą. Į
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sų vykdomą genocidą ne- 
rusiškose

KatakMta ttndntje

DABARTIES PASTABOS
ProdBa 1-me puaiapyj

gal ir viai. Juk aš negalėjau tai 
patikrinti) buvome apsirūpinę 
tik Šv. Sosto Delegatūros suda
rytais metrikais. Deja, Konsu
las jokio klausimo nekėlė dėl jų 
teisinės reikšmės. Žinoma, kai 
kur buvo paieškota vienokios 
ar kitokios priekabės, bet tai 
buvo atskiri atsitikimai, kurie 
pasitaikydavo ir kitose srityse. 
O iš vtao, jei neigiant Delega- 
tšros nuopelną dėl metrikų sa
viems tautiečiams sudarinėji- 
mo, tai p. P. Rašimą norėtųsi 
paklausti: “Kur gi tremtiniai 
turėjo kreiptis dėl panašių do
kumentų sudarymo, jei jie tų 
dokumentą neturėjo? Ar į “ta
rybų” Lietuvą?

Mokestis už juos — iki 100 
senųjų markių? — Juk tai su
darė sumą, už kurią dar nevi- 
sada buvo galima pirkti 1 po- 
keiį amerikoniškų cigarečių...

Deja, ir tai iš manęs tebuvo 
paimta tik 50 RM. Vadinasi, 
pusė pokelio cigarečių. O Dele- 
gatūroj, kiek man yra žinoma, 
juk buvo samdomi techniški 
darbininkai, kaip: mašininkai, 
archivarai ir pan. Jiems reikėjo 
mokėti vienokį ar kitokį atlygi
namą. Negi Kan. Kapočius, pats 
vienas ,galėjo paruošti šimtus 
ir tūkstančius tokių metrikų?..

priklausomos Lietuvos tradici
jų, Valstybės vyrai taipogi 
mėgsta “blizgučius”...

Čia pat norėtųsi priminti p. 
Rašiniui, kad neverta susidaryti 
pretekstą tyčiojimuisi iš to, jei
gu, dėl didelio kuklumo, užsi
pelnęs kad ir aukščiausią pa
garbą mūsų amžinos atminties 
mokslininkas, rašomosios kal
bos tėvas, Prof. Jonas Jablons
kis nenorėjo priimti jam ski
riamo ordino. Juk yra pasau
ly ir daug kraštutinio kuklumo 
žmonių. (Nors, iš tikrųjų, apie 
tai jokioj literatūroj neteko už
tikti aprašymo. Matyt, tai jo
ties p. Rasimo vaizduotės kūri
nėlis...)

Gi kad mūsiškiai karininkai 
— tremtiniai turėtų ordinų “po 
pilnas dėžutes”, taip pat mini
mo autoriaus haliucinacinis pa
daras. Tiesa, yra juk ir Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse pa
siekusių didžiai užsitarnavusių 
mūsų tautai asmenų. Jie turi ir 
ordinų, ir kitokių ženklų, bet 
jie tų atžymėjimų verti.

Kyla klausimas, ar neužgau
nami tokiais žodžiais ir mūsų 
didvyriai savanoriai, Vyčio 
Kryžiaus Kavalieriai, kurie, ko
vodami dėl Tėvynės Laisvės ir 
liedami kraują ties Širvintais. 
Giedraičiais ir kitur, tuos “bliz
gučius" užsitarnavo?...

Viena, Austrija—Trem
tiniai praneša, kad visoje 
pavergtoje Ukrainoje ti
kyba yra gyva. Tačiau ne
liko nė vieno vyskupo. 
Paskutinis vyskupas So
vietų' Ukrainoje buvo vys
kupas Theodor G. Romz- 
ha, Apaštališkas Adminis
tratorius. Jis buvo nužu
dytas Sovietų budelių 
1947 m.

Katalikų kunigams už
drausta atnašauti šv. Mi
šias, teikti Sakramentus. 
Tačiau jie, persirengę pa
prastais suplyšusiais dar
bininkų rūbais, slapta at
našauja šv. Mišias, teikia 
Sakramentus.

Kaikurie žmonės eina 
net 50 mylių išklausyti 
šv. Mišių. Tačiau tik keli 
gali išeiti iš vieno kaimo 
tuo pačiu metu ir niekad 
nedaugiau kaip vienas na
rys iš šeimos, kad neįtar
tų.

Žinoma gerai, kad ne tik 
Ukrainoje, bet ir kituose 
kraštuose ‘ yra J toks pat 
persekiojimas' ir kankini
mas nekaltų žmonių už ti
kėjimą. Katakumbos vei
kia ir Lietuvoje.

Toliau — pakalbėkime ir a- 
pie ordinus, išduotus nusipel
niusiems asmenims, dar Nepri
klausomos Lietuvos laikais, ku
rių, ypač mūsų karininkai, 
“turi pilnas dėžutes” (P. Rasi
mo žodžiai)...

Čia taipogi norėtųsi p. Raši- 
mą paklausti, ar jis žino pa
saulyje bent vieną valstybę, ne
žiūrint, kokia joje valdymo for
ma bebūtų, kur nebūtų prakti
kuojami nusipelniusiems asme
nims ordinai, medaliai ir kito
kie atsižymėjimo Ženklai ?... 
Manau, kad tokios valstybės 
jis neras niekur.

Tepasižiūri p. Rašimas net į 
patį demokratiškiausi kraštą 
JAV-bes. Štai, spaudoje skaito
me: “Prezidentas Trumanas
pasirašė bilių, pagal kurį ski
riama $2,500 dėl nukaldinimo 
auksinio medalio vicepreziden
tui Alben Barkley už nuopelnus 
kraštui”. (Žiūr. “Kuryer Pois- 
ki” Nr. 214, iš rugsėjo 12 d., 
leidž. Milwaukee, Wis.).

Taigi, kaip inatome, ir to pa
ties “kapitalistinio krašto” — 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
kuriame leidžiamos ir “Naujie
nos”, besišaipančios iš buv. Ne-

rusiškose ž^pėse;
šį reikalą jau nekartą bu- Kad Valst. Departamen

tas panaudotų Užsienių 
Reikalų Ministrų Tarybą 
ir Jung. Tautų Organiza
ciją prarastam Ribentrap- 
po Molotovo slaptų daly
bų pasėkoje Pabaltijo 
kraštų suverenitetui at
statyti.

Toks čia.. įteikto Valst. 
Departamentui ALT me
morandumo turinys. K 
Valst. Departamento pu
sės buvo pažadėta jame iš
keltus faktus išstudijuoti 
ir atsižvelgti į Amerikos 
lietuvių reikalavimus, šį 
ALT Vykd. Komiteto žygį 
privalo solidariai pasekti 
ir visos lietuvių kolonijos, 
kurios nieko nedelsiant y- 
ra prašomos pasiųsti pa
našaus turinio reikalavi
mus, nes padėtis Lietuvoje 
darosi tikrai tragiška.

Valst. Departamente bu
vo pasitarta ir dar kai ku
riais kitais reikalais, lie
čiančiais Lietuvos išlaisvi
nimo darbą.

1 
vo atkreipta įvairiotnis 
progomis JAV Vyriausy
bės dėmesys ,bet ji vis dar 
ligi šiol nesiryžta viešai 
pasmerkti tokio Sovietui 
okupanto elgesio.

Mums, Amerikos lietu
viams, nelieka nieko kito, 
kaip toliau šį reikalą vie
šumon kelti, formuoti a- 
merikoniškos visuomenės 
mums palankią opiniją ir 
nuolatos priminti bei rei
kalauti JAV Vyriausybę 
pavartoti visas priemones 
sustabdyti nekaltų žmo
nių naikinimą, kuris gre
sia visos tautos pražūtimi.

Vadovaudamasis šiais 
samprata v i m a i s, ALT 
Vykd. Komitetas delegavo 
pirmininką L. Šimutį ir 
sekretorių Dr. P. Grigaitį 
nuvykti į Washingtoną ir 
įteikti memorandumą Val
stybės Departam e n t u L 
Juodu tai atliko rugpjūčio 
mėn. 12 dieną. Įteikiant 
ALT raštą, adresuotą Val
stybės sekretoriui Dean 
Achesonui, buvo ir žodžiu 
paaiškinta apie pasibaisė
tiną Lietuvos padėtį bol
ševikų okupacijoje.

Memorandumo turinį 
jau esame ištisai paskelbę 
^Darbininke’ rugsėjo^mėn. nėšių. Svarbu tad yra vi- 

"" siems įsitraukti į darbą ir 
kuo daugiausia pasiųsti 
atstovų į šį Kongresą bei 
sukelti lėšų tolimesniam 
Lietuvos laisvinimo dar
bui. Šiuo reikalu yra iš
siuntinėti ALT nariams, 
skyriams ir draugijų ko
mitetams atsišaukimai. 
Prašome juos ir vėliau at
siųstą medžiagą kuo pla
čiausiai paskleisti savo 
kolonijose: išsiuntinėti vi
soms draugijoms, klubams 
ir kt. organizacijoms, taip 
pat ir pavieniams asme-Į 
nims, kurie galėtų prie

Į
mimo “valanda”. Vėliau 
ten pat vyks šokiai, kurių 
organizavimo naštą prisiė
mė jaunuolių komisija.

Antrajai darbo dienai 
pasibaigus, lapkričio 5 d. 
vakare, bus didysis ban-J 
kietas, kur kalbės aukšti.karo 
mūsų krašto ir miesto pa-į Graikija ir Vokietija iki 
reigūnai bei patys atsa- šiol labai mažai ką pada- 
kingiausi lietuviai veikė- rė. Vieškeliai ir viešosios 
jai. Bilietų kaina $6. as- įstaigos tebėra neatstaty- 
meniui. j tos. Belgija, Prancūzija ir

Trečios darbo dienos Olandija turi ilgo termino 
programą pertrauks susi- programas.

Londonas — Praneša, 
kad karo nuostoliai labai 
atsiliepia į Didžiosios Bri
tanijos ir kitų Europos 
kraštų biudžetus.

Britanija baigia mokėti 
nuostolius. Italija,

Atliekame Spaudos Darbus
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:
1 “DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
Ibi

23 d. š. m. laidoje. Todėl 
čia tik to memorandumo 
išvadas pakartojame, kur 
konkrečiai reikalaujama:
1) kad Jung. Valstybių 
Vyriausybė oficialiai ir 
viešai pasmerktų Rusijos 
vykdomą Pabaltijo tautų 
naikinimą, lygiai taip, 
kaip ši Vyriausybė jau y- 
ra pasmerkusi religinį per
sekiojimą ir žmogaus tei
sių pažeidimą buvusio 
priešo krašte;

Kad Amerikos delegaci
ja Jungt. Tautų Gen. A- 
samblėjoje, kuri susirinks

I

VIA AMERIKOS LO- 
TOVIŲ KONGRESAS
Visuotinio Amerikos Lie

tuvių Kongreso dienos jau 
artinasi. Iki lapkričio mė
nesio beliko vos pora mė-

i

Kongreso kuo nors prisi- , 
dėti. Jeigu galima, prašo- , 
me iškabinti tuos atsišau-, 
kimus viešose vietose — 
lietuvių svetainėse, klu
buose, prie balnyčių ir ki
tur. Kur tokių atsišauki
mų nebūtų gauta ar jų 
truktų, prašome tuojau 
parašyti ALT Sekretoria
tui. Jų bus pasiųsta dau
giau

Delegatai renkami į Kon
gresą tokia tvarka: Orga
nizacijų centrai, iš kurių 
yra sudaryta Amerikos 
Lietuvių Taryba, siunčia 
po 4 atstovus; ALT skyrių 
ir draugijų komitetai ko
lonijose — po 4 atstovus; 
susivienijimų kuopos, 
draugijos, klubai ir kt. or
ganizacijos — po 1 atsto
vą iki 50 narių, nuo kitų 
50 narių ar ją didesnes da
lies — po 1 papildomą at
stovą; laikraščių redakci
jos — po 1 atstovą.

Šis mūsų visų Kongresas 
turi tapti tikrai įspūdinga 
demonstracija prieš lietu
vių tautos beatodairišką 
naikinimą. Lietuvių tauta 
turi būti išgelbėta. Įtemp
kime tad per šiuos du mė
nesius visas savo jėgas, 
kad Kongresas būtų tikrai 
sėkmingas. Apie'išrinktus 
atstovus bei paskirtas au
kas prašome informuoti 
ALT Sekretoriatą.

ALT SakrataristM.

I

Na ,ir pabaigai, kad mestų 
nešvarią dėmę ir ant mūsų 
šviesaus Vaižganto, P. Rasimas 
išgalvoja ir tokią istoriją. Esą, 
kai Tumas lankęsis Amerikoj ir 
rinkęs pinigus lieutviškiems rei
kalams, jis pastebėjęs sėdintį 
juoduką ir jam pasakęs lietu
viškai: “Sėdi, buizesnuki, kaip 
koks kerpėša, ir padoriam žmo
gui atsisėsti neleidi”...
— Prašau sėstis, dvasiškas 

tėveli, abiems užteks vietos, — 
atsakęs lietuviškas negras...

Ach, gerbiamasis, kur tai ra
dai parašyta? Ar tai buvo į- 
traukta j kokią chrestomatiją? 
Ar tamsta pats, p. Rašimai, 
kartu buvai tuomet su Tumu- 
Vaižgantu? Ar tik taip sau tu-, 
ri, lakią fantaziją, kad kurus is * 
torijas apie mūsų šviesius žmo
nes? Deja, tos “istorijos”, vis 
dėlto, yra nešviesios...

Baigiant norisi pasakyti: 
kažkoks Rašimas — gali rašyti 
tokias keistenybes, bet “Nau
jienos”, tolerancijos vardan, 
vargu ar pateisina savo pervir- 
šyjančias pastangas degutinius 
brūkšnius dėti ant gražiai da
žytos sienos... Pr. Al.

Vėl Derėsis Dėl Austrijos 4 
Z

Valsty-Washiagtnn
bes Departamento žinio
mis Jung. Vals., Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos at
stovai rugsėjo 22 d. New 
Yorke atnaujinsią pasita
rimus dėl Austrijos Tai
kos sutarties. Ši vieta pa
sirinkta čionai, kad UNo 
sesijos metu galėtų ir pa
tys užsienių ministeriai 
šiuo reikalu pasitarti.

Tenka šia proga paste
bėti, kad dėl Austrijos su
tarties jau tariamasi ke
turi metai, bet dėl Rusijos 
statomų neįmanomų rei
kalavimų negalima pa
siekti susitarimo.

Ši pergalė teikianti ko
munistams kontrolę nuo 
Kantono iki Sovietų Rusi
jos šiaurinių ribų. Nacio
nalistams pasilieka tik pa
čios labiausiai pietinės ir 
pietvakarių Kinijos sritys.

Atvyko 12.0M Uehnų
irenmnvą

KHJmiKianhtii hsi- 
stiMtję Rnnyn

h f

— Kas tas ponas, kuris šį va
karą nuo manęs akių nenulei
do? — klausia duktė motinos.
— Seuų daiktų pirkėjas, —i 

atsako motina.

Š. m. rugsėjo 19 d. laivu 
“General Hersey” į New 
Yorko uostą atvyko 236 
lietuviai, tuo būdu pagal 
D. P. aktą iš 1948 m. viso 
atvyko 12,186 lietuviai 
tremtiniai.

Dar yra neturinčių ga
rantijų lietuvių, kurie 
maldauja geros širdies 
tautiečių juos atsikviesti. 
Šiandieną dar galima 
jiems pagelbėti išrašant 
tuojau darbo ir buto ga
rantiją.

Garantijų blankus ir įn-

Heng - Kongas — Rug
sėjo 25 d. Kinijos komu
nistai skelbė, kad provin
cija į šiaurės vakarus nuo! 
Ninghsia pagal Gobi dy-i formacijas tuojau išsiun- 
kumos pakraštį visa atite-įčia pagal pareikalavimą: 
kusi jų raudonajai Armi-1 United Lithuanian Relief Ftmd 
jgj 1 of America, Ine.of America, Ine.
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DARBININKAS A
PnbUshed 8emi-Wetidy ezcept holiday veeks, arhen įaaued iroekly. 

---------by-----------
SAINT X>BCFH*8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOM

BBUnd M Mcond-claM matter SepL 12, 1915 at the poat office at Boatoa, 
Maaa. under the Act of Mareh S, 1970.

Ąr>no|tance for malUac at ipeclal rate of postaąe provided for ia Bacttoa 
1108. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

BUBBCRIPTI0N KATES PRENUMERATOS KAINA
OMMatic yaariy------------------- 85.00 Amerikoje metama  --------  85.00
Dornaatie once per *eek yearly 83.00 Vieną kart aavaittje metama _ 83.00 
FoaelfB yearly----------------------- 85.50 Užaieny metama-------------------- 85-50
Fareign once per week yearly 83.50 Užaieny 1 kart aav-tij metama 83.50
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Pr. Žaidys

Komedijos Ir Ašaros Tarybų Lietuvoje
Karo veiksmai Kinijoje tomą apie vienas milijonas 

ir komunistų siautėjimas kiniečių. Kantone dar iš- 
okupuotose srityse sudavė leidžiami katalikų savait- 
skaudų smūgį besiplečian- raštis ir mėnesinis katali

kų žurnalas.
Katalikų institucijos Ki

nijoje buvo įsteigusios ko
operacijos pagrindais di
delius ūkius. Juo

čiam kiniečių tarpe katali
kų tikėjimui. Katalikybės 
plitimas buvo Kinijoje ga
na žymus. Ypatingai tose 
provincijose, kurias buvo 
pasiekusi stipriau civili
zacija ir kultūra. Iš pro
vincijų pirmumą tektų a- 
tiduoti Nankino vyskupi
jai. Šita diecezija su dau
giau kaip 40,000 katalikų 
buvo gražiausiai organi- 

Valstybės Sekretorius Acheson žada įnešti į zuota. Nankine rezidavo ir 
Jungtinių Tautų posėdį labai svarbų klausimą: reli- Kinijos primas kardinolas 
gijos persekiojimą Bulgarijoj, Rumunijoj, Vengrijoj,P- Yu-Pin. Iš čia buvo 
ir Čekoslovakijoj, tuo pagrindu, kad paminėtosios(skleidžiamos Katalikų 
valstybės, pasirašydamos taikos sutartį, pasižadėjo; Bažnyčios tikėjimo tiesos 
duoti savo piliečiams pilną tikėjimo laisvę. Jeigu pa- į išvargintai nuo neramumų 
aiškėtų, kad tasai pasižadėjimas yra laužomas, tai jos' kiniečių tautai. Nankine 
turi įsileisti tarptautinę komisiją tam dalykui ištirti, katalikai turėjo dvi nuosa- 
Dabar gi pasirodo, kad visuose rusų okupuotuose vas radijo stotis. Jų nuo- 
kraštuose tikėjimas yra žiauriai persekiojamas, ir savybė buvo kelios spau- 
šiaip jau žmogaus teisės brutališkai paneigiamos. Iro- |dos leidyklos, turtingai į- 
dymų tam nereikia, nes stambūs faktai nesulaikomai 
veržiasi pro geležinę uždangą ir šaukte šaukiasi išty
rimo, užtarimo ir pagalbos. Buvo mėginama siųsti 
komisijas visa tai ištirti, bet tų valstybių vyriausybės 
jų neįsileido. Teisinosi tuo, kad tai būtų įsikišimas į 
vidaus reikalus. O bet gi buvo pasižadėta, kad tardy
mo komisijos bus įsileidžiamos.

Pagaliau, tardymo komisijos nebereikalingos, nes 
tokie faktai, kaip nuteisimas Kardinolo Mindszenty ir 
dviejų Arkivyskupų Stepaniko ir Berano; primetimas 
kunigams pasaulinės valdžios kaip vyriausio Bažny
čios autoriteto, masiniai areštavimai visų tikėjimų 
dvasiški jos; vertimas žmonių į stalinišką “pra vosla vi
ją”; teroristinis reikalavimas, kad kunigai būtų bolše- 
\fikų šnipais; policinis persekiojimas tikinčiųjų, norin
čiųjų eiti religines pareigas; įpareigojimas vaikų šni
pinėti, ar jų tėvai jas atlieka ir tokius tėvus įskaitant 
į liaudies priešus — tai tokie visiems žinomi faktai, 
kad ir tardymų komisija nieko naujo nesurastų.

DARBININKAS
866 Weat Broadway, South Boston. Maaa.
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Žmogaus teisės tenebūna
vv« • v |v« •

tuščiais žodžiais

v •

nemalonę. Rašytojų suva
žiavime partijos sekreto
rius V. Niunka pasakė ki
lometrinę kalbą, kurioj iš
koneveikė ypač klerikali
nę reakciją “Pirmiau reli
gija ir bažnyčia — skelbė 
vyskupai Reinys, Matulio- 

' nis, Borisevičius, organi-

TRUPUTIS KOMEDIJŲ šuo pakastas: reikėjo

Venclova

k imta” išteista šimtai ra- Je saKOS1 Kiyuęs ir uei Kuota , įsteigta šimtai ra (Maironio pastarasis bu- 
dijo mazgų, taškų, punk-| . .. .....

operacijos pamnaais ai- ty ir tt Staiga ta pati,’5?
delius ūkius. Juose pri- “Tiesa” išsižioio visa eer-r^38’ neskeII)ęs klasių ko- 
glausdavo ir šelpė karo me įr ėmė šaukti* “Radi-|V<^’ ° Venclova sakosi to; _pabėgėlius, ypatingai nuo^fikuokime kaimą!” Pro-ineiįryškines: ‘Jai labai zuodami ir ragindami na- 
komunistų. Tai buvo apie(paganda pradėta šiuo atsi- nmta mano klaida* Juo la_ 
1,800 akerių apdirbamos šaukimu (29. 5. 1949): 
žemės ūkiai. Kaip dalis ši-

cionalistinius banditus žu- 
biau toji klaida kenksmin- dyti tarybinius žmones”.
ga, kad ji suklaidino dau- 

“Brangūs draugai! mū- gelj skaitytojų, mokytojų,
(“Tiesa” 26. 5. 1949). ‘Kle
rikalizmo kosmopolitinėstos ekonominės programos ^rangus araugau mu- gelį skaitytojų, moKytojų, nkalizmo kosmopolitines 

veikė katalikų gerai orga- šalis yra radijo gimti-!besimokančios jaunuome- ideologijos įtakos ypatin- 
nizuotas pabėgėliams šelp-'^ ka ” m_._ *... _
ti fondas Nankine. Dabar'm®tus — m- £e£u^s nį padaryti bolševiku, bet švietimo darbui, jaunimo 
tos nuosavybės iš katali- m®n- 7 d. įžymusis rusų kad sutana per juoda, o jo auklėjimo darbui”. (T. p.).

nė. Daugiau kaip prieš 54 nės”. Taigi, norėtų Mairo-'gai didelę žalą daro mūsų
VM/U-nn 1 ™ _ •_______ 3________ !_• 1____IX_____ •!____ 1^ V__ ______________ J____1____ • _•_______ •_______

kų nusavinto* Katalikų, mokslininkas A. S. Popo- kūryba perdaug lietuviš- 
bažnyčios liko be kunigų.ivas pademonstravo ka. Dažyk nedažyk, o Mai-
Pasiekti civilizaciiai lai- savo išrastą pirmą pašau-'ronis lieka Maironiu, 
mėjimai, didelėmis auko-’J^J^ ^a ' Mušasi A.

bar komunimno griaunami;balsas girdėti visuose mūqžemaitės. Raš y d a m a s

Daugiausia kiiūva vyr. 
grožinės literatūros vyr. 
redaktoriui V. Drazdaus-

rengtos. Taip pat veikė , 
katalikų universi tetas. ' 
Prie jo buvo garsi katali- ' 
kų žurnalistikos aukštoji 
mokykla. Trumpai ta
riant katalikybė buvo Ki
nijoje jau padėjus tvirtus 
pagrindus. Dar daugiau, ji 
buvo pasiruošus gražiai 
savo vaisingą darbą tęsti 
toliau. Tai buvo laimėji
mai pasiekti Katalikų 
Bažnyčiai pasišventu šių 
misionierių. Į Kiniją sklei
sti katalikų tikėjimo jų 
nemažai atkeliavo iš kitų 
žemynų.

Deja, užgrobus komunis- 
Rusijos satelitų viršininkai galėtų teisintis, kad ?ra"

jiems Maskva duoda įsakymus. Vargu jie taip teisin- _
sis, bet jeigu jie taip ir darytų, tai jų valstybės nebe- C1OS .,at8iektl. Praėjimai 
būtų nepriklausomos ir jų ambasadoriai turėtų būt negąpestingai ”aį1i n}1’

atsiekti

automačiai pašalinti iš visų save gerbiančių valstybių.
Iš visa ko atrodo, kad Rusijos satelitai turėtų 

būt pasmerkti Jungtinių Tautų taryboje. Tačiau tai 
būtų mažai ką reiškiąs laimėjimas, nebent vien mora
liniu atžvilgiu, būtent, kad jie pralaimėjo civilizuoto 
pasaulio teisme. Faktinai religijos persekiojimas ne
pasiliaus, kol okupuotos tautos tebebus Rusijos ran
kose.

Tačiau vienu atveju Vakarų civilizacija galėtų 
daug laimėti religijos apgynimo atžvilgiu: tai Tito 
klausimu. Jugoslavija dabar tokioj padėty, kad ji ne
gali be Vakarų apseiti. Ji nesulaikomai krypsta į Va
karus, ir Vakarai ištiesia jai ranką. Tito gauna iš A- 
merikos ir Anglijos daug pinigų ekonominiai atsista
tyti. Jei įvyktų su Rusija karas, jis gautų daugiau. 
Jei taip, kodėl gi nepareikalauti, kad jis pagerbtų 
žmogaus teises, suteikdamas savo piliečiams pilną 
laisvę ir liautųsi persekiojęs tikėjimą? Sykį jam duo
dama pagalba, tai teisinga ir būtina reikalauti, kad 
būtų civilizuotas žmogus pilna to žodžio prasme. 
Žmogaus teisės tebūna teisėmis, ne tuščiais žodžiais.

K.

menmai, aiaeiemis auKo- VJ'' ua-j Mušasi A. Venclova į u .. “rw.nzdaliaifn«. antAl.

ir naikinami. Žinoma, ka- didžiosios Tarybų Są- straipsnį apie ją irgi pa- turiuos^tatė į aSingus 
___ ___ > I — llinjrns kamnpllllOSP Ar- rloi-oc ctomklo L-laizAo-i , t‘ postus leidykloje. Vienas 

artimiausių Drazdausko 
padėjėjų buvo liaudies 
priešas Miškinis, dirbęs 
leidykloje redaktoriaus 
pareigose. Fašizmo gar
bintojas praeityje Miški
nis bandė vaidinti atgai
laujantį dėl savo praeities 
įklaidų žmogų, lojalaus ta
rybinio piliečio vaidmenį 
ir tuo pačiu metfi varė 
kenkėjišką, priešišką dar- 
!bą”. (T. p.) Kliūva ir ra
šytojui Kalniui, buv. “Vai
ro” bendradarbiui, kuris 
išdarkęs Žemaitės raštų 
kalbą iš “Lietuvos lenkini
mo židinių — feodalinių 
dvarų ir klebonijų atkelia
vusiais žodžiais”. Draz
dausko globoj dirbę ir 
žvalgybininkas Navakas 
(buv. Klaipėdos gub.), 
“tėvynės išdavikas” L. 
Švedas, “juodašimtiškos 
darbo federacijos lyderis 
K. Ambrazaitis”, Greičiū
nas ir kt. Jiems padėję; 
“liaudies priešas” Kapla- 
nas, sionistas Stukarevi- 
čius. “Nacijonali s t i n i s 
provokatorius” buvęs dai
lininkas A. Ūsas. Partija 
visus demaskavo ir pada
rė galą. Tuo reiškiasi “be
galinė ištikimybė didžia
jai Lenino - Stalino parti
jai dvasia”. (“G. š.”)

talikybė savo galybę jau jungos kampeliuose . Ar- daręs stambią klaidą: 
amžiais išbandė. Ir Kini- gi ne komedijos? Popovas “Tame straipsnyje mano 

.............. ’— radijo išradėjas! O guotas tautinio sąjūdžio 
iMarconi? Išeina — išmoko aptarimas ..........
!iš Popovo!? Reiktų dar klaidingas, 
[pridėti, kad Popovas išra-
'do Stalino genijaus dėka... mo klasikų duotu tautiniu 
[Cha cha cha... Visi tary- sąjūdžių aiškinimu”. Muš- 
bininkai dabar išradėjai:įdamasis . krūtinę paklydė- 

i i__ 1.^ sako: -Draugas Stali
nas nurodo...”

Vargšas Venclova! Kiek 
klaidų pridarė ir kiek dar 
pridarys, kol vėl galės at
sisėsti ant pavergtų tau
tiečių sprando...

jos katalikai nenusimena 77 
ir galvų nenuleidžia. Dva
siškiai ,kiek galima, ener
gingai veikia, kad apsau
gojus katalikų institucijas 
nuo raudonųjų ordų su
naikinimo.

• v

yra visiškai 
prasilenkiąs 

su marksizmo — leniniz-

cionalistinjus elementus,

♦Šiurpūs Karo Belaisvio Pergy
venimai ir Nuostabus Mirties 

Išvengimas
“Jis uždėjo ant manęs savo dešinę saky

damas: Nebijok”.
— 5 —

Tai buvo iš šv. Jono Apreiškimo I sky
riaus 1 eilutė. Žinoma atsiras skeptikų ir ra
cionalistų, kurie sakys: tai atsitiktinumas. 
Aš nesiginčysiu. Aš iš viso nesu mėgėjas dis
kusijų, aš tik pasakoju, kaip buvo. Knyga, 
kurią aš turėjau rankose, buvo kaip gyvas 
daiktas. Dievas — gal mano angelas Sargas
— man atsakė į mano klausimą šios knygos 
pagalba.

Diena baigėsi. Šūviai vis kartojosi. Aš 
suskaičiavau dešimt grupių paskui pusę va
landos pertraukos.

Staiga įėjo į kambarį nervingais veidais 
kareiviai. Jų akys buvo baltos, tarsi tuščios. 
Aš slapčia dirstelėjau į jų kojas. Jų batai, 
švariai nuvaksuoti, blizgėjo. Ant vieno kel
nių buvo užtiškęs plėmas: kraujo plėmas.

— Komm! — sušuko jie mergaitėms.
Jos snaudė kampe ant žemės. Truputį vė

giriasi ir atominę bombą 
išradę.
BUVUSIO MINISTERIO

AŠAROS
A. Venclova yra parašęs 

Saliamutės (Neries) bijo- 
grafiją, kurioj tirštai iš
garbino visus trečiafronti- DRAZDAUSKĄ TRENKS 
ninkus, palaikydamas juos RAUDONASIS ŽAIBAS 
svarbiausiu revoliucijos | šįs “draugas” buvo įsi- 

pasaulis tarytum ™^“'. ' -Baisiaį(. įširdo taisęs valstybinėj knygų 
.^imtvniu Ki- P”1!^ ,r. ?m? P““.1: V?nc; leidykloj i 

nijos katalikai stebisi Stabteriu ^t^kų’ta™
nerimauja dėl to kito pa- lgkžn pMkutiniame rau-'L“ ; A.uZ.% 
šaulio laikymosi. Ypatin
gai dėl Amerikos Jungti
nių Valstybių santurumo. 
Jie patyrė iki kartumo 
bolševizmo teroro ir ap
gaulės. Kiniečių tauta įro
dė nekartą istorijoje savo 
sugebėjimą demokratiškai 
tvarkytis. Todėl jos pagal-

Kitaip negalima ir įsi
vaizduoti. Kas buvo at
siekta ir įsisąmoninta 
šimtmečiais nebus sunai
kinta ir išplėšta per truih-1 
pą laiką. Tačiau, kaip iš-: 
girstame, kamunizmo rau
donasis tvanas užlieja vis 
daugiau Kiniją. Raudo
nuosius remia Rusija. O

ir ėmė Pulti- Vene- teidykloj ir jam' pavokiS “rauk” rtcbiai ir:1?.™ Pa3id?rė karita. ^.prašmugeliuoti keletas lie- 
___  . Tuo bai- 

lėkė!). Paskutiniame rau-Į8įai užsitraukė partijosKinijos katalikai išleisda
vo šešis dieifraščius. ‘ Bet 
kada komunistai užėmė 
Peipingą, Tientsiną ir 
Nankiną, tris iš tų dien
raščių tuojau sustabdė. 
Radijo stotys taip pat bu
vo nutildytos. Aštuonios 
kunigų seminarijos tapo 
uždarytos. Keli šimtat. nirmas Sauksmas nu. 
Nankino katalikų, kurie1 tX)S.pirmas^ kauksmas nu 
pasirinko laisvę ir nevar- kreiptas į J.A.V. Tai visai 
žomą tikėjimo išpažinimą, suprantama. Kinija pir- 
persikėlė nuo bolševikų į mame ir antrame pasauli- 
saugesnes vietas. Jie pa-'niuose karuose buvo J. A. 
bėgdami perkėlė iš Nanki-jV. sąjungininkė. Ji lieka 
no dvi katalikų spaudos ir toliau tradicinei drau- 
leidyklas į Singapūrą. Ten gystei su Amerika ištiki- 
pradėta leisti katalikų ’ma. Tai faktai, kuriuos iš- 
dienraštis vietos kinie-įkelia Kinijos katalikai su 
čiams. Singapūre priskai- skaudžia ironija. T.

kreiptas į J.A.V. Tai visai

liau aš išgirdau klyksmą ir verksmą. Praėjo 
penkios minutės: viens, du, trys... šūviai.

Kambaryje buvome likę tik sužeistasis ir 
aš. Sunkus batų bildesys artėjo prie mūsų 
kambario. Atsidarė durys.

— Komm!
Pašaukė sužeistąjį. Sargybinis kaž ko pa

klausė kareivio. Šis atsakė:
— Jie lieka čia.
Sužeistąjį išvedė. Paskutinis šūvis nuai

dėjo... pats vienas.
Ant kelio prieš langą aš pamačiau mažąjį 

seržantą. Jis į mane žiūrėjo ir šypsojosi. Jo 
šypsena buvo tokia giedri tarsi šios kruvinos 
dienos visai nebūtų buvę. Sargybinis išvedė 
mane į kiemą. Vyko skirstymasis drabužių.

Seržantas, manę sutikęs, tarė:
— Nereikia bijotis, kapitone. Jei reiktų 

jus sušaudyti, tai aš jus vesčiau į mišką. O 
dabar mes eisime kita kryptimi, į ūkį.

Beeinant jis be pertraukos kalbėjo.
— Taigi jūs esate rašytojas? Aš taip pat 

esu poetas. Aš esu parašęs poemą, du dide
liu sąsiuviniu. Gaila, kad jūs nesuprantate 
vokiškai. Jeigu aš lėtai skaityčiau, ar jūs 
nesuprastumėt ?

Seržantas sustojo. Jo skruostai susitrau
kė, ant kaktos atsirado gili raukšlė. Pasakęs 
poemos pradžią, jis man recitavo rimtai, be
veik iškilmingai sunkią strofą, iš kurios aš 
nieko nesupratau.

— Tu nesupranti? Kaip gaila! Tu žiūrėk— 
pradėjo visai draugiškai jis man sakyti: tu—

donų jų rašytojų suvažia-į ■'—
vime jisai išdrožė sieksni- BURTININKAS 
nę kalbą, kurią baigei -----------
graudžia išpažintimi (‘Tie-(Aš burtų užkeikto žemyno 
sa’ 29. 5. 1949):

“Čia dar noriu priminti 
savo klaidą, padarytą S.

Valdovas ir vergas esu,
Man paslaptys audžias, ir pinas

■ Ir verias iš laiko akių, savo Kiaioą, pauaryią o. j
Neries biografijoje. Ten Kas buvo, parodo man akysj 
galima rasti klaidingą ma-'Kas bus, man diktuoja širdis, 
no tvirtinimą, kad “Tre-O juodosios knygos ką sako,— 
čias Frontas” buvęs svar- Dar visas pasaulis išgirs! 
blausias reyoIiucionizuo-'Matau bk
jantis faktorius įdėjimą- o w keruos
me S. Neneš persilaužime. T-, . . „nkurt„fi
O ik tikrųjų 
Frontas pats atsirado 
stipriame revoliucinio to Jaučiu aš praeinančią naktį, 
meto Lietuvos darbo Žmo-’b- dieną auksinę regiu, 
nių, komunistų partijos' H džiaugsmo širdis ima plakti, 
vadovaujamų, judėjimo 'Burt nieko daugiau neturiu, 
poveikyje.” Tai, va, kur' At Kairys

aš turiu žmoną. Ji netoli nuo čia. Sudetuose. 
Aš esu iš ten. Mano vardas yra čekiškas: 
Platschek. Nuo 1939 metų aš esu vokiečių 
armijoje. Mano žmonai pagelbėti yra duotas 
belaisvis prancūzas. Ir štai. Tu pamanyk, ji 
su juo gyvena. Man apie tai parašė kaimy
nai. Aš su ja negyvensiu. Aš rašau poemą ir 
joje viską pasakysiu: tuo metu, kai aš ka
riauju, ji... man nežinant. Aš jai paskaitysiu 
savo poemą, kad ji sužinotų.

Prieš namus buvo sustojusi kolona.
— Tu eisi kartu su mumis, tęsė Platschek. 

Aš kalbėjau apie tave mūsų kapitonui. Aš 
jam pasakiau, kad yra paimtas nelaisvėn ru
sas rašytojas, karo korespondentas. Jis nu
sijuokė: “O tai retas paukštis”. Iš tikrųjų, 
atsakiau aš jam, gal būt jūs norėsite su juo 
pasikalbėti ir jį pasiųsti aukščiau. — Gerai— 
atsakė kapitonas, dabar ne, bet tu jį atvesi 
rytoj”. Taigi tu gali būti ramus lig rytojaus. 
Kapitonas su tavim pakalbės ir matysim, ką 
jis nuspręs.

Žandarai nuėjo. Platschekas liko. Jis tu
rėjo juos pasivyti rytoj. Aš manau, jis pasi
liko lavonų sudeginti. Jis buvo tikras bude
lis, tas mažasis feldfebelis, kaip jį vadino 
kareiviai. Tačiau jame dar ruseno žmogiškų 
jausmų.

Aš nežinau kokios prigimties buvo kitas 
seržantas, kuriam Platschekas mane pavedė 
iki ryto, bet jis su manim elgėsi visai gyvu
liškai. Kitame miestelyje’ kur mes naktį at
vykome, jis mane atvedė prie tvarto ir mane

Gerai darai rūpindama
si savo namais, bet taip 
pat žiūrėk, kad šeimos ir 
visuomenės priešai nepa
degtų miesto. G. P. S.J.

stūmė tamson taip smarkiai, kad aš parpuo
liau į dvokiantį skystį.

— Aš noriu valgyt; aš dvi dienas nieko 
nevalgiau.

Jis pradėjo keiktis, užtrenkė duris ir 
jas užrakino.

— Norite valgyt? — išgirdau šnabždant 
tamsoje.

— Taip!
— Štai.
Tai buvo prancūzas belaisvis. Jis buvo iš 

Tuluzos. Nelaisvėje nuo 1940 m. jis penkis 
metus dirbo viename vokiečių ūkyje. Besi
artinant frontui, šeimininkė pabėgo. Žanda
rai rado jį vieną tuščiuos namuos. Ir jį kaip; 
ir mane įmetė į tvartą iki rytojaus, iki 
“sprendimo”. Jis turėjo dėželę konsėrvų. Jo 
dėka aš atgavau savo jėgas. Viename tvar
to kampe radome sausesnės vietos, susirado
me šiek tiek šiaudų ir miegojome po viena 
milinė broliškai susiglaudę ir vienas kitą šil
dydami.

Ant rytojaus, kai atsidarė durys aš išvy
dau Platscheką. Gal kai kas mane už tai 
smerks, bet aš nudžiugau jį pamatęs. Jis ma
ne vėl vedė į vieną ūkį pamiškėje, pakelėje 
ištraukė iš kišeniaus šmotą duonos.

— Niekas neturi matyti, kad aš tau duodu 
duonos — tarė jis — tai iš mano davinio. 
Mes turime įsakymą tol neduoti belaisviams 
maisto, kol jų likimas nėra išspręstas. Nei 
duonos, nei vandens, nei degtukų...

(Bu* daugiau).
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Seimą atstojanti organizaciją
New Hampshirė naujakurio pastabos

timorėje ir jo tėvu Jonu Vai
čiūnu.

Gal apie tai nereikėtų ir ra
šyti jei ne tos pirmosios nauja- 
kuriškos savaitės ir mėnesiai 
per kuriuos kiekvienas DP at
vykęs iš Europos mėgina atsi
stoti ant savųjų kojų — pasi
daryti savystoviu. Atrodo. — 
sutiko organizącijos pareigūnas 
tūlą šeimą, nuvežė ją pas su
tarties davėją ir atsisveikino 
atlikdamas savo pareigą. Bet 
čia. visas pavyzdingo NCWC 
atstovo darbas bus tik prasi
dėjęs. Tai mes tuojau pajutome

i B

Vieną šių metų pavasario va- Toks buvo mūsų pirmasis 
karą. 8 vai. 35 min., nuo New trumpas, vos kelių valandų, su- 
Yorko atskubėjęs, greitasis sitikimas su NCWC organizaci- 
traukinvs sustojo pietinėj Bos- jos diecezijos atstovu New 
tono stoty. Keleiviai pabiro po Hampshire statė kunigu Pauli- 
platų peroną ir. kas sau. nusku- nu Vaičiūnu, baigusiu 1945 me- 
bėjo per išeinamąsias duris į tais iv. Marijos Seminariją Bal- 
miesto pusę — į namus.

Išlipome ir mes — trijų as
menų šeimynėlė, vos tos pačios 
dienos ryta apleidę laivą at- 
plukdžiusį mus benamius iš Eu
ro pos į New Yorką. Išlipome su 
vienu mažu rankinuku ir stab
telėjome pajutę tiesiog šaldantį 
didmiesčio svetimumą. Dar mes 
neturim namų. — dar mums 
nėra kur skubėti. Na. iš išėjom 
iš lėto, delsdami. paskutinieji, 
visų keleivių užpakalyje, per il
gą stoties peroną. Stoties lau
kiamose halėse spindinčiai pa
puoštos vitrinos mums, tary
tum. dar ryškiau pabrėžė kokie ir dar šiandieną tebejaučiame, 
mes menki ir nepritapę priei 
šio turtingo krašto ir gyveni- piaukti rūbai, 
mo jame.

— Ar tik nebūsite Daugėlų jų įg asmenų, kurie kunigo
šeimynėlė, kuri pas X ižinį į paraginti pradėjo mumis rūpin- 
Manchesterį važiuoja? — pasi- Dažnai mes varstėme ir te- 
girdo iš užpakalio nedrąsus bevarstom Vaičiūnų namų du- 
balsas. j-įg nes ris jgį žodžiu tai

Skubiai atsisukome. Prieš paštu gauname pranešimą, kad 
mus stovėjo du vyriškiai ir šis bei tas — mums — nauja- 
kiek nedrąsiu mostu bet širdin- kūnams yra numatyta: darbo 
ga šypsena ištiesė pasisveikini
mui rankas. Vienas — gal jau 
50 metų peržengęs draugiškai 
per metalinius akinių rėmus 
besišypsąs. — kitas — jaunas, 
vos į trečią dešimtį metų įžen
gęs kunigas. Iš bendrų veido 
bruožų galėjai atpažinti, kad 
tai buvo tėvas su sūnumi.
— Truputį suvargę atrodote— gauti licenziją mašinai — ieš-

užvedė kalbą vyresnysis, tuo kau patarimo pas kunigą; pa- 
tarpu kai kunigėlis nuskubėjo gedo laikrodis, — tėvukas Vai- 
tvarkyti kitus mūsų transporto čiūnas žino kur pataisyti; rei- 
reikalus. įkia puspadžius padėti, — tas

— Na. bet greitai atsigausite... pats tėvukas neša ir už savus 
Už poros valandų būsite Man- pinigus pataisęs gražina; už 
chesteryj. o ten jau kaip na
mie... — jis tęsė toliau.

Mes. tikrai, buvome suvargę.: 
Dukters pablyškęs veidukas ir 
pašiurpę vokiško kraliko kaili
nukai visai nesiderino su puoš-

Pirmiausia pradėjo mums 
Ir vis tai ne iš 

kokių nors Europai skirtų fon-

rūbai. avalinė, dukrai žaislai, 
komoda, veidrodis, vonelė, divo- 
nėliai. indai, tinkleliai ant lan
gų ir dešimtys tokių daiktų, 
kurie naujakurių gyvenime su
daro visą namų ūkį. Rūpesčiai 
nesibaigė. Jei ne kunigas Vai
čiūnas. tai jo tėvas pasidarė 
tikrasis mūsų globėjais. Reikia

Pulk. Įeit. Robert Holloran, iš Syracuse, N. 
Y., dabartinis orinių pajėgų attache New Delhi, 
Indijoj, ^perkelia lėktuvu savo dukterį Kathy Hol
loran, 2 m. amž., susirgusią vaikiškuoju paraly
žiumi, gydyti į Jung. Valst. Chicopee, Mass. am- 
bulatorion.

MES VYKSTAME Į BALFO 
SEIMĄ PHBLADELPHIJOJE!

(BALFo Suvažiavimas įvyks- tis šiuo adresu: BALFo seimo 
ta Philadelphijos m. Benja-; rengimo komitetas (Liberty fe- 
min Franklin viešbutyje —’deral saving and loan associa- 
9 ir Chestnut g. kampas spa-, tion) 204 N. Broad st. Phila- 
lio m. 7 ir 8 d.d.) įdelphia 2, Pa.

I Darbo komisijos: a) delega- 
Šiemet BALFo suvažiavimas tams priimti ir juos globoti: 

— seimas įvyksta Philadelphi- Edmund Kanin, adv. Mankus, 
jos mieste. Šio m. lietuviai ne- Adomas Bach - Bacinskas, pro- 
pabūgo didelių išlaidų ir dar fesorius dr. A. Salys, Juozas 
didesnio darbo, ir su dideliu en- Kavaliauskas ir ponia Kava- 
tuzijazmu šoko į darbą. Po ii- liauskienė; b) delegatų ir sve- 
1

t

pirmuosius uždirbtus pinigus 
norime nusipirkti šį bei tą,, — 
tėvukas nustumia mūsų kuklų 
uždarbį į šalį ir moka savais.

Praslinko pusmetis. Per tą 
laiką daug išvietintųjų benamių

ma Bostono stoties aplinkuma. atvyko mūgų j krxž-
Mano žieminis apsiaustas gau- Ieškodami pastogės ir duo
tas prieš metus iš BALF'o senų nog giame
rūbų siuntos nuo sūraus van- per Vaičiūnų šeimos namus, 
denyno audrų pasidarė kam-;^^ kaIbMamasis su vietos 
puotas ir dėmėtas, o beveik mė- ■ ukrainiečių Šventiku išgirdau 
nesj nematę kirpyklos plaukai tokją pastabą: 
lipo ant tamsios apykaklės, še
šių savaičių gyvenimas perei-j 
narnose stovyklose ir jūros liga!
laive smarkiai suvargino žmo- ■
ną-

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis

— Jūs čia Manchesteryj esa
te gerai susiorganizavę, — visi 
jūsų atvykę žmonės aprūpinti 
darbu ir pastoge... Turite stip
rią organizaciją!
— Taip, — jam tariau, —šios 

organizacijos priekyj kunigas 
Vaičiūnas ,o jos valdyba — vi
sa Vaičiūnų šeima.

K. Daugėla.
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Neįprastas britų orinių pajėgų konstrukcijos 
24 vietų helikopteras (malūnsparnis lėktuvas), 
vadinamas “Oro Žirgu“, matomas nuotraukoje, 
skrendant virš Farnborough, Anglijoj. Jis turi 
virš savęs r umalūno sparnų pavidalo propele
rius ir vieną galingą motorą.

gesnio tarimosi pasamdyta erd- ėjų registracijos: Helen E. Vai
ri ir graži Benjamin Franklin niunipnė ir p. Klapatauskas; c) 
viešbutyje esanti salė i 
Chestnut g. kampas). Ši graži 
ir žymi Philadelphijos m. salė 
pasamdyta tik tam, kad BAL
Fo suvažiavimas praskambėtų 
šimtabalsiais garsais ne tik lie
tuvių, bet ir anglų spaudoj. Nu
tarta pakviesti žymieji valdžios 
ir politikos vyrai, kaip antai: 
Philadelphijos kardinolas DAU-,
GHERTY, Laivyno ministeris,! nė; e) Spalio 8 d. 8 vai. vaka- 
Pensylvanijos gubernatorius. re įvyksiančios iškilmingos va- 
miesto burmistras B. SAMUEL• karienės su menine programa 
ir kt. asmens. Kviečiami lietu-; garsinamo ir bilietų platinimo 
vių spaudos ir anglų didžių jų į komisi ja; Antanas Dzikas, lie- 

programos ve- 
Antanaitienė, 

programos 
Mingela; f) 

Balfo seimo rengimo ir darbo 
propagavimo ir spaudos komi
sija: anglų k. — John Švedas 
ir Kas. Roman. 117 Fernon st. 
Phiia., Pa., lietuvių k. — Vla
das Mingėla ir p. Mariūnas; g) 
meno programos sudarymo ir 
pravedimo komisija: inž. Jurs- 
kis, John Švedas. Henrikas Ke
meklis ir muzikas Saulius; h) 
Iškilmingos vakarienės toast- 
meisteriu išrinktas adv. Men
kus.

Atsikreipta per atitinkamus 
asmenis ir BALFo seimo rengi
mo komitetą raštu į Philadel
phijos m. pašalpinius klubus, 
prašyta medžiaginės ir morali
nės paramos BALFo darbuose 
ir ypač šio seimo metu; prašyta 
išrinkti delegatus; kviesta tų 
klubų nariai aktingiau prisidėti 
prie badaujančių tremtinių šel
pimo. Kartais ne visi mūsų klu
bai parodo pakankamai susirū
pinimo savo tautos gelbėjimo 
reikalais, kai tuo tarpu lietuvių 
tauta yra bolševikų žudoma ir 
jų kankinama.

Reikėtų daugiau kultūrinių 
parengimų, vaidinimų, lietuviš
kos dvasios. Tuo tarpu, kada 
BALFo atstovas nuvyko į Phi
ladelphijos šiaurines dalis lietu
vių resp. susivienijimo klubą ir 
paprašė išrinkti BALFo seimo

(9 ir aukoms rinkti sudaryti komisi
ją ir jos pirmininku išrinktas 

• adv. C. C. Cheleden — lietuviš- 
ko banko Philadelphijos m. val
dytojas; d) iškilmingos vaka
rienės ir meninės programos 
rengimo komisija: John Šve
das. adv. Mankus, Adomas 
Bach - Bacinskis. Juozas Kava
liauskas ir ponia Kavaliauskie-

darbams sekti delegaciją, klubo 
susirinkimas po diskusijų nu
balsavo delegacijos nerinkti, 
jokios pašalpos ųeskirti ir 
BALFo neremti, nes kalbėtojai 
pasisakė, jog jie nėra girdėję 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo organizacijos.

Tai gėda! Ir gėda visam klu
bui. Klubai turėtų apsimąstyti1 
ir paklausti: kur einama? Juk* 
tą khibą valdo maža saujelė1 
raudonskūrių fašistų. Sąmonin
gi lietuviai, klubų nariai, turėtų' 
apsigalvoti ir, kaip galima grei-' 
čiau, pakeisti klaidinguose šun
keliuose pastatytas veiklos gai
res. Laikas, labai jau laikas, 
nusikratyti klubuose bolševikų 

{apnarpliotų voratinklių ir nu- 
. krėsti į šiukšlyną lietuviškus 
i syvius čiulpiančius raudonuo
sius vorus. Tai jau per didelis 
apsileidimas! Dėl saujelės rau
donųjų faąistų, kurie nepažįsta' 
BALFo, bet gerai pažįsta Mas
kvą ir MOPRĄ, turi pakeiti gė
dą ir padorūs klubo nariai ir y- 
ra trukdomi teikti pagalbą savo 
komunistų žudomai tautai.

BALFo seimo rengimo komi
tetas maloniai kviečia jau da-: 
bar su justi, sukrusti, rinkti į 
suvažiavimą atstovus, laukiami 
ir svečiai. Kas atvyks tas galės' 
apižūrėti ir gana daug vertin-j 
gų kultūrinių ir meninių verty-' 
bių turintį Philadelphijos mies
tą-

Kas norėtų iš anksto apsirū-j 
pinti spalio 7 ir 8 dienomis nak-; 
vyne, tegu parašo nurodytu! 
adresu laišką arba atvirlaiškį.! 
Nakvynė galės būti ir nemoka-* 
ma. Kviečiami ir laukiami buvę! 
tremtiniai, nes tikimasi, jog 
seimo metu bus atvykusi BAL
Fo atstovė Vokietijoje p-lė Ro- 
vaitė, kuri padarys įdomų pra
nešimą apie mūsų brolius ir se
ses likusius Europoj. Laike su
važiavimo bus sprendžiami, itin 
svarbūs klausimai ir jų spren
dime mūsų balso svoris yra bū
tinas.

Laukiame. Iki pasimatymo.

laikraščių atstovai - reporteriai, tuviškos radijo 
Laike BALFo suvažiavimo dejas; Petronėlė 

norima paliesti ir Lietuvos kan- lietuviškos radijo 
čios — Lietuvos laisvės atgavi-1 vedė ja ir Vladas 
mo bylą. Bet gi suvažiavimo 
vyriausias tikslas aptarti būdus 
ir galimybes padėti niekur ne
galintiems išemigruoti iš Vo
kietijos lietuviams: ligonims, 
seneliams ir daugiavaikėms šei
moms. Šiuo laiku, prie raudo
nojo kryžiaus dirbę pareigūnai, 
kelia balsą — sustabdyti bet 
kokią pašalpą maistu ir kt. 
tiems tremtiniams, kurie bet 
kur turi galimybės išemigruoti. 
Tad šiame seime tie balsai bus 
išgirsti pačių delegatų ir tas 

j svarbus reikalas bus nutartas 
• vienaip ar kitaip.
| Philadelphijos lietuviai išsi- 
i rinko BALFo seimo — suvažia
vimo rengimo komitetą. Komi
tetas iš savo tarpo išsirinko 

' prezidiumą. Kun. Ign. Valan- 
čiūnas — pirmininkas, Vytau- 

! tas Volertas — sekretorius, 
Henrikas Kemeklis — iždinin
kas, vice-pirmininkai: adv. 
Mankus ir prof. dr. Salys.

Rugpiūčio 24 ir rugsėjo 7 d. 
komiteto posėdžiuose sudary
tos įvairios darbo komisijos. 
Jos čia skaitytojams ir patie
kiamos.

Tačiau visų pirma Amerikos 
lietuvių visuomenė informuoja
ma, jog nakvynės - buto, ar bet 
kuriuo kitu BALFo seimą lie
čiančiu klausimu, reikia kreip-<

I
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Padėkime Plytele 
AU.TĖVO KAZIMIERO ■h AMŽINAM PAMINKLUI

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

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — MAtlaidų 
šaltiais”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kepurines mirė 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį, Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas“ pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant iš 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užaakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtas metų tveriąs pa

kurto net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa» 
jfcs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų Šaltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėjią 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pa* 
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS

M6 West Broadway South Boston 27, Maža •
-- -------------------------------------------------------------------------------------•’j 
Darbininko” Administracijai:—

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Stisidų Baltinio, man atsiųsti.

Vardas.
Adresas

/

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie 
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems 

uiuiime. pamina tymu > ®^lŠe lptl.
broliškos meilės mieste Phila-j United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
delphijoj. Vladas Saurimas. 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

AR NEESI PRALEIDĘS
GERIAUSĮ TRŪKO 

M PIRKINĮ MIESTE?
Jūs nepadarysite tai, jei atei- 

*> 7 site pas savo draugišką Fordo
Dylerį!

Mainant, į naują su vi
sokiais įrengimais Fordą 
Bonus Built, duodame ge
rą nuolaidą už seną.

Fordas yra geriausias 
pirkinys, nes Fordo Trokai 
yra Bonus Built Trokai, 
kad ilgiau dėvėtusi. Nau
dojantis vėliausia 

tracijos data iš 6,106,000 
- trokų, gyvybės apdraudos 

ekspertai yra įrodę, kad 
Fondo trokai ilgiausiai tve
ria!

Išimtini Kokybės 
įrengimai 

Fordas yra geriausias 
jums pirkinys, dėlto, kad 
jis išimtinai turi įvairių į- 

rengimų, kaip Milijono 
Dolerių Cab dėlei geresnio 
vairavimo ir didesnio ma
lonumo... pasirinkite V-8 
arba

(nėra kitokių trokų, 
siūlytų 8 cilinderių 
švelniai traukiančių 
gai tverenčių).

Virš 150 Modelių
Virš 150 Fordo Trokų 

pasirinkimui nuo pusės to
no Pickups iki 145 h. p. 
DIDELIŲ.

Didelės Nuolaidos
Fordas geras pirkinys 

jums dėlto, kad mainant 
duodama didelė nuolaida. 
Telefonuok mums šiandien 
ir padaryk sutartį įkaina
vimui.
“Klausk savo Fordo Dylerį apie šio 

Treko Lengvus IMmokėJImus”

%
6 cilinderių 

kurie 
taip 

ir il-

inžinu

regis-

BANDYK FORDAKMAINYTI!
SYK 1 FORDO 1100,000 CAR-8AFETY KONTESTA < PAĮSIRAŠYK | FORDO 1100,000 CAR-8AFETY KONTESTĄ * PAMATYKITE 

MUS DALEI ĮSTOJIMO BLANKŲ
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Lietuviai esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būti!

knygas iš Prūsijos, kad 
vėliau jas skleisti krašte. ' 
Todėl ir vaikai, išaugę at
mosferoj, persunktoj auk- : 
štai idealais, galėjo, ne
žiūrint tokios sunkios 
priespaudos, išlaikyti sa
vo tautybę, meilę prie sa
vo žemės ir su laiku pri
vesti Lietuvą prie Nepri
klausomybės atstatymo.

Prisiminus tas, visiems 
gerai mums žinomas, po 
maskolio padu, lietuvybei 
palaikyti, sąlygas ir suly
ginus jas su dabartinėmis 
ar tai Š. Amerikoj ar ki
tuose laisvuose kraštuose, 
turim pripažinti, kad ko
voti už savo kalbą nuola
tiniame pavojuje, yra sun
kiau, kaip laisvame kraš
te, be žandarų globos. Ta
da tam reikėjo didvyriš
kumo , šiandien užtenka 
pasiryžimo ir geros valios.

Tad išeivės motinos, ku
rios yra daugiau išprusin
tos, kaip anos kaimo mo
terys, turėtų parodyti 
bent truputį tos geros va
lios ir pasiryžimo. Ęirma 
tam sąlyga: nekalbėti su 
vaikais kitaip, kaip tik lie
tuviškai ir, bendrai, steng
tis paversti savo namus 
lietuvybės tvirtove, kur 
būtų lietuviškos knygos, 
laikraščiai, lietuviška dai
na ir rinktųsi lietuviškas 
jaunimas. Reikėtų taip 
pat supažindinti vaikus su 
mūsų didinga praeitim, 
kurią jie galėtų didžiuotis, 
papasakoti jiems apie at
siektus laimėjimus ir pa
darytas pažangas krašte, 
nepriklausomybės laikais; 
ir apie mūsų tėvynės tra
gediją ir kad vaikai įgytų 
tvirtą įsitikinimą, kad tė
vynė ir vėl bus laisva, bet 
tam reikia dirbti, kovoti 

.ir reikalui esant net pasi-

Pagyvėjus • santykiams 
tarp seniau atvykusių į 
Šiaurės Ameriką lietuvių 1 
ir dabartinių tremtinių, 
padidėjo susirūpin imas 
dėl mūsų jaunimo ištautė- 
jimo. Turiu pastebėti, kad 
ištautėjimas, deja, vyksta 
ne itk Š. Amerikoj, bet ir 
kitur, net ir Europoj, bet 
kadangi J.A.V. susigrupa
vo didesnis skaičius lietu
vių, tai ten ta mūsų nelai
mė stipriau jaučiama. Ky
la klausimas, kaip ją pa
šalinti ar bent sumažinti.

Jaunimui, užaugusiam 
Lietuvoj, kur visa aplin
kuma buvo lietuviška ir 
kur jis prisisėmę tos lietu
viškos dvasios, beabejo, 
bus lengviau lietuvybę iš
laikyti, kaip vaikams, gi- 
musiems svetimam krašte, 
kur viskas yra svetima ir 
savo kalbą galima išgirsti 
tik namie ir tai ne kiek
vienam.

Bet ir “Aušros” ir “Var
po” laikais lietuviškai kal
bėti galima buvo tik na
muose, su tuo skirtumu, 
kad Š. Amerikoj galima 
kalbėti laisvai, ir galima 
steigti savo mokyklas, lie
tuviškas parapijas, radio 
valandėlės ir pan. O Mu- 
ravijovo laikais kazokai 
su arkliais įsibraudavo į 
bažnyčias, kad išvaikyti 
tikinčiuosius, o už lietu
višką knygą ir kalbą lietu
viai buvo varomi į Sibirą, 
kur sniego pusnynuose 
mirdavo tam, kad ateity 
mes galėtumėm laisvai 
kalbėti^ skaityti ir melstis 

' lietuviškai. Nežiūrint tų 
žiaurių maskoliškų perse
kiojimų ir suvaržymų, lie
tuviai neatsisakė nei nuo 
savo kalbos, nei nuo savo 
tikybos ir dar karščiau 
jas gynė. „

Toje kovoje už lietuvy-Į aukoti, 
bę, anais laikais, labai 
svarbų vaidmenį suvaidi
no mūsų kaimo moteris, 
kuri, ne mokslu ar specia
lia pedagogika, bet tik sa
vo dvasios kilnumu ir gi
laus jausmo jėga, įgyjo 
lietuvių šeimose didelį au
toritetą ir todėl galėjo per 
amžius išsaugoti vaikuose 
gražiausius žmoniškumo 
ir tautiškumo jausmus. 
Jos pačios vos slebizuoda- 
mos maldeles iš malda
knygių išmokydavo savo__ ___ _ ___r____o......,
vaikus skaityti lietuvis-Į vaikui ją išmokti. Toks 
kai; kartu su vyrais jos į kalbėjimas su laiku tam- 

, slaptai gabeno lietuviškas pa papročiu ir jau darosi

v •

Tokiems pamokinimams 
galėtų daug padėti lietu
viška knyga ir ypač lietu
viška mokykla. Retai ku
ris kraštas leidžia steigti 
tautines mokyklas, todėl 
J.A.V-bėse, gyvenantieji 
tėvai turėtų džiaugtis, kad 
tokias mokyklas turi ir 
būtinai leisti savo vaikus 
lankyti jas.

Ir Europoj pažįstu moti
nas, kurios su savo vai
kais kalba svetima kalba, 

į būk tam, kad palengvintų

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 co’šai 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 tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broodwoy S®. Boston 17, Nom.
Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas......
ji^iresaa ••••m.*..*******.•••*••»••••••*«•••••••••«••••«»•«

sunku su vaiku susikalbė
ti lietuviškai. Stengtis to
kiu būdu palengvinti vai
kui išmokti svetimos kal
bos nėra reikalo, nes vai
kas, dėl charakteringo jo 
ta. Vaikai lengvai gali 
čiau už motiną ją išmoks
ta. Vaikai gali lengvai gali 
išmokti dviejų, trijų kal
bų iš karto, todėl motinos 
turėtų išnaudoti tą jų ga
bumą savo, o ne svetimos 
kalbos naudai. .

Tuoj po karo teko kalbė
ti su jaunais kareiviais, A- 
merikos lietuviais, kurie į 
klausimą iš kur išmoko 
lietuviškai, nebūdami nie
kados Lietuvoj, atsakyda
vo: iš mamytes. Vienas iš 
jų sakė: norėčiau nuva
žiuoti į Lietuvą ir pama
tyti ją, nes mamytė tvirti-! 
na, kad tai mieliausias ir į 
gražiausias kraštas pa
sauly. Ir Amerikos lietu
vaitės, kurios buvo atva
žiavusios į Romą, ne tik 
gražiai kalbėjo lietuviš
kai, bet ir mokėjo ■ daugy
bę lietuviškų dainų, kurias 
dainavo jų mamytės. Kaip 
matome, prie gerų norų, 
galima ne tik išmokyti 
vaikus kalbėti, bet ir į- 
skiepyti jiems meilę prie 
savo krašto. Bet, deja, ne 
visos motinos tą daro, 
dauguma jų pasiduoda 
svetimai įtakai, leidžia 
vaikams ištautėti.

Mūsų pastangos atgauti 
Lietuvą neturės prasmės, 
jei tėvai neįstengs paruoš
ti jaunų kovotojų, kurie 

, stotų jų vieton tęsti išlais
vinimo darbą.

Didysis mūsų rašytojas 
, Daukša, jau 16 amžiuje* 

susirūpinęs, kad lietuviai 
po unijos su lenkais labai 
greit pasidavė lenkų įta
kai, gėdino juos ir klausė, 
ar butų normalu, jei iš
girstum pav. varną lakš
tingalos balsu suokiant, 
arba levą — ožiu bliau- 
nant? Nejaugi tik žmogus 
gali taip įsimylėti į sveti
mą kalbą, kad pamirštų 
savąją? Kalba mums duo
ta iš Dievo malonės, sako 
jis, mes ją kartu su moti
nos pienu įčiulpiam; tik 
grubi ir niekšinga tauta 
gali nuo jos ir savo pa
pročių atsisakyti; kalba 
yra kaip tautos sargas, 
panaikinkim ją ir pražus 
pasaulio tvarka, kalba pa
laiko valstybę ir iškelia 
jos didingumą ir orumą.

Ir mūsų laikais vienas 
kunigas, pragyvenęs 40 
metų Š. Amerikoj ir gerai 
kalbąs lietuviškai, pasakė, 
kad tik žmogus su mažu 
proteliu negali savo galvoj 
dviejų kalbų sutalpinti ir 
leidžia svetimai kalbai iš
stumti savąją, kuri, beje, 
yra viena iš seniausių ir 
gal gražiausių kalbų.

Be to mokėti vieną kalbą 
daugiau, tai lyg turėti dar 
vieną amatą viršaus.
Antra svarbi sąlyga prieš 

ištautėjimą, tai laikytis 
lietuvių bendruom e n ė s, 
nes tik bendruomenėj ga
lima ką nors didesnio nu
veikti, ką geriausiai įrodė 
mūsų organizacijos Ame
rikoj ir pabėgėliai Vokie
tijoj. Dėtis į bendruome
nes nereikėtų vengti ir to
dėl, kad dabar, kada kraš
tas yra okupuotas ir lie
tuviai už geležinės sienos 
neturi galimumo pareikšti 
savo nuomonės, mūsų bal
sas laisvuose kraštuose 
gali turėti didelės reikš
mės ir atnešti teigiamų 
rezultatų. Be to, jeigu daž
niau žmonės pradės pro
testuoti prieš visuomeninį 
darbą, tai daug naudingų

Devyni asmens, laike audros nuplauti nuo ekskursinio laivo denio 
ties Nantucket, žuvo. Nuotraukoje matosi kai kurių aukų lavonai. Deši
nėje išsigelbėjęs laivo vairuotojas Russell Palmer, 26 m. amž., iš Pal- 
mouth, Mass. su savo tėvu.

1 Nauji Tremtinių Transportai
rugsėjo 24 d., laivu 
Blatchford” į New 

atvyko šie lietuviai

š. m. 
“General 
Yorką 
tremtiniai:

Adomavičius, Vladas, Liucija 
į Paterson, N. J.

Bagdonavičius, Vladas į Phi
ladelphia, Pa.

Baltrušaitis, Antanas j Balti
more, Md.

Barcaitė, Lilli, Anastasia j 
Chicago, III.

Bikulcius, Stasys, Zofija, Vy
tautas, Bronislovas, Rymantas, 
Vladas, Stasys į VValdorf, Md.

Biliūnas, Vytautas į Stam
ford, Conn.

Buszeika, Vytautas j Chica
go, III.

Dagys, Antanas, Petronėlė, 
Vytautas į Dayton, Ohio. -

Dmukauskas, Ona, Simanas į 
Chicago, III.

Dobrovolskis, Vale, Alvine į 
Chicago, UI.

Gainkevičius, Vladas į Phila
delphia, Pa.

Noodha-

Gardner,

Stasys,

Stasys,

Mykolas,

Vanda j

Marija j

Kairine,

Sobutas, Kazimieras, Maria į 
Baltimore, Md.

Šlepetys, Algimantas į Det- 
roit, Mich.

Staude, Alfredas, Aleksan
dras į Bethlehem, Pa.

Stonkutė, Uršulė į Philadel
phia, Pa.

Staskevičius, Pranas, Ona, 
Aldona į Brooklyn, N. Y.

Sutienė, Teresė į Waukegan, 
III.

Svereika, Francis j Hartford, 
Conn.

Vailokaitienė, Julija į St. Jo
seph, Ohio.

Vesciunas. Albertas į Has- 
tings, Nebr.

Vaišvila, Mečislava, Mykolas, 
Vytautas į Tamaąua, Pa.

Vaitas, Lucija į Port Rich- 
mond, L. I., N. Y.

Visbara, Jonas į Worcester, 
Mass.

Zilinskis, Anelė į Brooklyn, 
N. Y.

Žymantas, Vytautas, Halina, 
Juze į Pewakee, Wisc.

dalykų negalės būti atlik
ta.

Trečia sąlyga išlaikyti 
lietuvybę, tai kurti grynai 
lietuviškas šeimas. Šita 
sąlyga gal yra sunkiausia 
išpildymui, |>et ir būti
niausia, nes tik lietuviškoj 
šeimoj gali lietuvybė tarp
ti. Mes esam maža tauta, 
kuri per tas nežmoniškas 
okupacijas pametė ir dar 
pameta daugybę žmonių, 
todėl negalim su ramia 
širdim žiūrėti j savo noru 
atpuolančius nuo mūsų 
bendruomenės narius. Su 
pasigailėjimu reikia kons
tatuoti, kad ir mūsų aukš
tų pareigūnų vaikai, ypač 
mergaitės, parodė čia ma
žiaus) atsparumą ir tauti
nės ambicijos stoką, be 
jokių skrupulų, lengvabū
diškai parinkdamos sau 
vokietukus, kurie dar ne
seniai mindžiojo mūsų že
mę, ar kitus svetimtau
čius už vyrus, užmiršda
mos, kad tokiu būdu jos 
atsisako nuo savo tėvynės 
ir augina vaikus ne savo, 
bet svetimam kraštui.

Kada tėvynė yra pavo
juje, jaunuoliai palieka 
namus, šeimas, savo nu- 
mylėtojas ir eina tėvynę 
ginti, aukodami net savo 
gyvybę. Šiandieną mūsų 
tėvynė yra pavojuje, todėl 
jaunieji turėtų bent tiek 
“pasiaukoti”, kad stengtis 
išrinkti sau vyrą ar žmo
ną iš lietuvių tarpo, kad 
vėliau galėtų auginti ma
žus lietuviukus, o ne sve
timtaučius ir kartu
ningai dirbti bei kovoti 
savo tėvynės labui.

Vincenta Lozoraitienė.

vie-

Furmonavičius, Petras, Ur- 
sula, Petras, Aušra į 
ven, L. I., N. Y.

Jezukaitis, Josef į
Mass.

Jurgilas,
Chicago, III.

Kalvaitis,
Chicago, III.

Kapočius,
Jadvyga, Jonas į Baltimore,
Md. 1

Kavaliūnas, Pranas, Fridą, 
Elviną, Regina į Chicago, III.

Kavalciukas, Aleksandras,
Maria, Judita į Berrien Center,
Mich.

Kiveris, Jonas, Anelė, Juo
zas, Jonas, Danutė į Erskine, 
Minn.

Klimavičius. Bronius į Som-i
merville, Mass.

Korta, Povilas į Rexford, N.
Y.

Kubilius, Vilius. Jurgis, Ani
ke į East Windsor, Conn.

Kuras, Justinas į Maspeth, L.
I., N. Y.

Lenderskis. Jurgis.
į Almont, Mich.

Lekas, Juozas į
Mass.

Lingaitis, Povilas
ter, Mass.

Liubinskas, Juozas, Ona, Juo
zas į Chicago, III.

Lukoševičius. Stasys į Cleve
land. Ohio.

Marcinkevičius,
Ričardas. Danutė
Mass.

Marijonaitienė.
Waterbury, Conn.

Mikšys, Zibuntas į Detroit,'
Mich.

Miliauskas, Veronika, Vigau- 
das į Waukegan, III.

Mockaitis, Antenas, Petronė
lė, Jonas į Lemont, III.

Moruišis, Antenas į Philadel-' 
phia, Pa.

Odinaitė, Stanislava į Omą-
ha, Nebraska.
' Palevičius, Vladas, Vilhelmi-
ne, Regina, Jokūbas į Chicago,!
HL

Palubeckas, Jonas, Regina,
Aurelija, Dalia į Worcęster,
Mass.

Paukštys. Adolfas į Maspeth.
L. I.. N. Y.

Petrauskas, Pranas, Aldona.
Jūratė, Arūnas į Saranac, N.Y.

Remeika, Petras j Chicago,
III.

Rutkauskas, Viktoras, Bro
nius, Algirdas. Sabina į Chica
go, III.

Sabaliauskas, Vlade, Stase į
Rochester, N. Y.

Saikūnas, Jonas, /
Worcester, Mass. IŠ tautos Golgota' 1940—1946 m.

Saladzius, Juozas į Scottsvil-I) i _
le, N. Y. ~--------

Sikorskis, Juozas į VVaupaca,
Wisc. ,

Skripkauskas, Stasys, Petro- ' ! 3g(j W Broadtvay, 
nelė, Leokadija į Cicero, III.

Martynas

Amherst,

j Worces-

laivuŠ. m. rugsėjo 26 d., 
“General Haan" į New Yorką 
atvyko šie lietuviai:

Alisauskas. Kazys, Rimgau
das. Marija, Aldona j Chicago, 
Illinois.

Balundis, Viktoras j Etna. 
Pa.

Dreslius. Arturas. Viktorija, 
Stasys į Bennington, Vt.

Grizas, Stasys. Magdalena. '

Danutė, Sigite, Ričardas į Chi
cago, UI.

Galeckas, Vincas, Kęstutis, į 
Baltimore, Md.

Gendruolis, Jonas į Monterey, 
Ind.

Indrulenss, Valerijonas į Chi
cago, III.

Jakutis, Jurgis, Steponas į 
Fond du Lac, Wisconsin.

Jancys, Aleksandras, Stefa
nija, Dalija, Valentinas į Wau- 
kegan, III.

Janonis, Fulgintas, Vytautas 
į Hamilton, Mich.

Janušaitis, Algirdas į Oakvil- 
le, Conn.

Jonušys, Povilas į Chicago, 
Illinois.

Juodišius, Jonas į Cleveland, 
Ohio.

Kunge, Mykolas į Pittsburgh.
Milerytė, Marcelė į Chicago, 

Illinois.
Narbutienė, Kazimiera į St. 

Paul, Minn.
Petrulis, Jonas į Kenosha, 

Wisc.
Plechavičius, Norbertas, Kon

stancija, Memertas į Avon 
Lake, Ohio.

Ramanauskas, Antanas į Bu- 
ffalo, N. Y.

Ramonas, Algirdas į Chicago, 
Illinois.

Ripskis, Antanas, Marija. Ka
zys, Algis į Boyertown, Pa.

Saudzis, Vincas, Liucija į 
New York, N. Y.

Saulis, Balys, Marija, Gintau
tas. Algis į Baltimore, Md.

Sėlius, Albertas į East Wyck- 
hoff, N. Y.

Senkevičius. Vytautas, Graži
na, Vytautas į Carrollton, Ohio.

Sermuksnis, Adolfas, Magda
lena, Zigmas, - Aldona, Gene, 
Julius į Wilton, N. Dak.

Šernas, Adomas, Edita į Chi
cago, III.

Šilingas, Daiva, Galinda į Ar- 
lington.

Skurvydienė, Justina.
Staricenka, Juozas į Worce3- 

ter, Mass.
Telkys, Emilija. Regina, Zi

ta į Worcester, Mass.
Tolevičius. Kazys į 

Mich.
Vaineikis, Juozas į 

phia. Pa.
Vaitkus. Viktoras,

Regina, Loreta į Waterbury, 
Conn.

Vasiliauskas, Petras, Anelė,- 
į Algis. Vytautas į Chicago, III.

BALF Imigracijos Komitetas.

Allegan,

Philadel-

Terese,

Stasys. Ona. 
į Worcester.j

Veronika į--
f -

Kunigy Vienybės Seimas
Kunigų Vienybės Seimas šiais metais įvyks Tre

čiadienį, spalių 5 dieną, kun. J. G. Cepukaičio, šv. An
driejaus parapijos klebono, globoje, 1913 Wallace St., 
.Philadelphia 30, Pa. Iškilmingos šv. Mišios bus atlai
kytos šv. Andriejaus bažnyčioje 9:00 a. m. Sesijos 
(prasidės 10:00 a. m. čia pat salėje prie bažnyčios. Vi
si kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

Seimo išvakarėse, spalių 4 dieną, 7:30 p. m., šv. 
Andriejaus klebonijoje, įvyks Centro Valdybos posė
dis. Visi C. Valdybos nariai prašomi dalyvauti. • 

KUN. K. A. VASYS,
Kunigų Vienybės Pirmininkas.

L
J

! 
i! h

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA
i!

i! 
i!

J!
i j puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi-
i Į deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor

macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu-

TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas
49

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

i
I ___ ________ __ _ ____ ___ _ _ _______

Agnietė į •; i trispalvei plevėsuojant 1918—1940: 6) Nebaigta lietuvių

il 
<!

I
Kaina — $4.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS ;

T.. u.vauvtMj, So.Boston 27, Mass. (



Lietuvių Skyrių* Tarp
tautini je Moterų 

Paredeje
New Torko Tarybos globoja

ma New Yorko Lietuvių Mote
rų Paroda prasidės lapkričio 7 
d. ir tęsis ligi 14 d., nuo 11 va
landos iš ryto iki 11 valandos 
vakare kasdien.

Lietuvių Moterų skyrius bus 
dalis Intemational Womens* 

3 vai. po plot 1?ra. liuais. O.F.M. yra gabus ir kuris jvyks 7I p^.
giment Armory, 34th Street ir' 
Park Avenue, New York City.

Bilietai kainuoja tik 50c. 
i kiekvienas. Bilietus pirkite iš 
anksto! Kadangi Komitetas pa- 

1 dengs dalyvavimo išlaidas iš 
i bilietų pardavimo, prašome bi- 
j lietus pirkti tik iš lietuvių. Už 

> prie durų 
i Komitetas negauna jokio pelno. 

Šiais metais Lietuvių pavili- 
jonas bus ypatingai įdomus.

Būk vienas iš tūkstantinės 
minios sekmadienio vakare, 
lapkričio 13 d. dalyvauti pui
kioj Lietuvių programoj. Prog
rama bus vėliau paskelbta.

Bilietus pirkite iš Lietuvių 
laikraščių redakcijų. Lietuvių 

I radio valandų vedėjų. Informa- 
! ei jos Centro. Klebonijų, New 
Yorko Tarybos narių ir Para
pijų organizacijų sekretorių, ir 

.sekamų komiteto narių — Jad
vygos Averkienės, Julia Bacey, 
Katarinos Balkūnaitės, M. 
Brundzienės, Stella Charaškai- 
tės. p. Černienės, Barbara Dar- 
lys, p. Jurgeliūtės - Beverage, 
Elenos Jurgelienės, Marijonos 
Kižytės. H. Kulber, Izabelės 
Laučkienės. Dr. Aldona Šlupai- 

jtės, Bronės Spudienės. N. Stil- 
, sonienės, p. Jevos Schegaus, 
(Violetos Tysliavienės, Onas Va
laitienės ir O. Vinikienės.

Komiteto valdybą sudaro — 
Marijona Kižytė, pirmininkė, 
Bronė Spudienė Bilietų Komisi
jos Pirmininkė., Barbara Dar- 
lys, Sekretorė, Dr. Aldona Šlu- 
paitė. Iždininkė, Stella Charas- 
kaitė, Fin. Sekretorė, Violeta 

1 Tysliavienė. Korespondentė.

< Į šias pamaldas nevien tik 
tretininkai gali ateiti, bet ir vi
si kas tik norėtų. Tėvelis Gai- 
liltoac O IT crohllc ir- CTA- ’

CAMBMPg, MASS.
Tretininkams Rekolekcijos
Spalio 2.

ridės šv. Pranciškaus Trečiojo ras pamokslininkas. 
Ordeno nariams metinės reko
lekcijos. Pamaldas ves bei pa
mokslus sakys Tėvas Jurgis 
Gailiušis. O.F.M. Pamaldos ry
tais bus 8 vai. o vakarais 1:30 
vaL Tretininkų Vizitacija bus 
sekmadienį po 3 vai. pamaldų.

Pamaldos Į 
baigsis spalių 4 d.. *7:30 vai. I 
vakare.

I

Juozas Kas r. k"
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktj.

Prisidėjo prie Mokyklos 
Kambarių Atnaujinimo

Dėka Moterų Sodalicijai, kuri,
aukojo $140.00 mokyklos kam--.. ..... ..
barių išdažimui ir pridedant I T?? “T, . , . , . . , , < bilietus parduotusdar tns kart tiek, visi mokyk
los kambariai, svetainė ir zo-' 
kristi jos tapo gražiausia spalva 
išdažyta. Gražų dažymo darbą 
atliko p.p. Pranas Lipas ir Pra
nas ir Juozas Puidokas, klebo
no sesers sūnus. Juodu tikrai 
yra gabūs ir sumanūs dažyto
jai. Vietinis.

LRV Įdomus Parengimas
įvyks

Sekmadienį, Spalių - Oct. 9,1949
3 vai. po pietų

LIETUVIŲ KATALIKŲ KLUBO SALĖJE 
163 Harvard St., Cambridge, Mass. 

RENGIA LIETUVIŲ RADIO VALANDOS RĖMĖJAI 
Bus užkandžiu, gėrimų. Gros muzika; bus dainų.

Lietuvių Radio Valandos programos, kurios 
vedėju yra Antanas F. Kneižys, klausomės kiek
vieną šeštadienį nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš 
WESX, Salėm, Mass.

Rengėja kviečia visus - visas ateiti į tą paren
gimą pasiklausyti gražios programos, pasilinks
minti ir pasistiprinti skaniais užkandžiais ir įvai
riais gėrimais. Šio parengimo pirmininku yra An
tanas Daukantas, 187 Webster Avė., Cambridge, 
Mass. Pas jį ir pas kitus galite gauti tikietų.

M? PI KIRE A?..,
Lietuviams Sumūriji*- 

čium —Ditaii!
Gražiajam lietuvių būriui, 

kuris taip skaitlingai ir nuošir
džiu dalyvavo mūsų piknike 
vienuolyno sodyboje tariame 
širdingą dėkui. Esame ypač dė
kingos prelatui J. Balkūnui už 
taip turiningą pasakytą pa
mokslą, kun. P. Jurui, vienuo
lyno rėmėjų vadui, kuris tą 
proga atnašavo šv. Mišias, 

Ipelionui kun. J. Švagždžiųi, 
nui P. Kubiliui — pikniko 
dėjui ir jo bendradarbiams: 
nelei J. Jakavonytei, poniai J. 

j Budreckienei, poniai L. Mašid- 
ilauskienei, ponui B. Bartkevi
čiui ir visiems pikniko darbinin
kams. Dėkojame ir apylinkės 
klebonams už platų pagarsini
mą, kun. A. Abračins^ui, kun. 
J. Dauniui, ir kun. P. Šakaliui 
už uolų pasidarbavimą ir vi
siems kunigams, kurie prisidėjo 
ir dalyvavo.

Malonu ir džiugu buvo maty
ti gražiai parengtus stalus, at
stovaujančius įvairias parapi
jas: Brockton, South Boston, 
Cambridge, Brighton ir Law- 
rence. Negalime išvardinti visų 
vardus, kurie taip sunkiai dir
bo, kad šis piknikas būtų pa
sekmingas. Kiekvienas pasiau
kojimas, kiekviena auka ir 
kiekvienas gerą linkintis žode
lis nenueis veltui. Didis dėkui 
visiems!

Jūs. brangieji, esate tais Sa- 
marijiečiais, kurie padedate 
mums priglausti ir sušelpti 
vargstančius senelius. Už tai 
laukia jus didis atlyginimas pas 
Dievą. Mes savo maldose prisi
minsime jus kasdieną prašyda
mos jums nuo Dievo sveikatos, 
malonių ir dangaus palaimos.

Dovanas gavo sekantieji: — 
Ponia Anna Kulbok, iš Nor- 
wood, Mass.; Anthony Gude- 
czauskas, Cranston, R. I.; Julia 
Everett. iš So. Boston, Mass.. 
ir C. E. A. M. Dreven, iš Lo- 
well, Mass.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės, 
Brockton, Mass.

ka-
PO-
ve-
pa-

B
Liet. Kat. Akdjes Fondui 

Aukos
(Aukos gautos nuo rugsėjo 1 d. 

iki rugsėjo 15 d.)
Mrs. M. J. $13.00.
Po $10.00: Joseph J. G ris h, 

M. Kaupas.
Po $5.00: Wm. T. Kvetkas, 

Mrs. Mary Gailius, M. Matelis.
Po $3.00: Dr. ir Mrs. J. Gai

lius, Ona Mažuliaučienė.
Po $2.00: Mrs. F. Gajauskas, 

John Matesko, Uršula Yanušie- 
nė, Mrs. Amelia Remeikis, Mrs. 
Monika Stirbis.

Po $1.00: Eva Riekus, D. 
Gintila, U. Strolis, Marcella 
Lutkus, J. Lukša, A. Junokas.

Lietuvių Katalikų Akcijos 
(Fondo vajus tebeina. Aukas rei
kia siųsti fondo ir ALRKF iždi
ninkui kun. Ig. Albavičiui, 1515 
So. 50 Aveų Cicero 50, I1L

— ALRK Federacijos Sekr.

!

1874 -1949

Lopiys 7-20-4 Cigaro
724 Elm St.. Manchester. N.H.

Septynios Dešimtys Metų Kokybės, 

Pilnumo ir AptarnavimoMes esame labai dėkingi neapsakomai daugybei draugų, kurie mus rėmė ir kuriems mes tarnavome per šimtmečio tris bertainius.
"Padarytas Cigaras iš geriausios Kokybės” bu

vo pradėtas 1874 m. Roger G. Sullivan. vardu 

7-20-4 Cigarai. Buvo pradėta tš mažo, bet už

augo į vieną didžiausių cigarų industrijų pasau

ly,e. Tai yra parenkama tokia pat tabako ko

kyje ir atliekamas darbs. kuris buvo pradėtas 

prieš daugeli metų.

Sis dalykas materijaliai negalima įkainuoti, nes 

Roger Sullivan yra palikęs tradiciją, kuri ai

niams teikia inspiracijos ir gerą vardą, tai yra 

neįkainuojamas turtas. Šiuo mes džiaugiamės 

ir didžiuojamės jo Seimą—ir biznio savininkais.Su pasitikėjimu žiūrime į ateitį, tai mūsų nuoširdžiausias troškimas, kad R. G. Sullivan vardas 7-20-4 arba Dexter Cigar tęstų ir būtų kaipo Kokybės, Pil-
*numo ir Aptarnavimo cigarai per daugelį metų.
R. G. SULLIVAN INC.

Helikopterio pilotas Ted Leopold išgelbsti 
žveją mėgėją D. Loretz ir jūrų pakrančių sargi- 
binį Leonard Wisniewski, kurie buvo netoli San 
Francisko bangų nublokšti į jūrą. Juos pastebė
jęs jūroje, jiems išmetė iš helikopterio virvę, į ku
rią jie įsikibę pakeliami ir įtraukiami į helikopte
rį.

Buv. Lietuvių Tremtinių Pasirody 
mas Plattsburg, N. Y.

Šio mėnesio pirmomis dieno
mis įvyko vietos ir apylinkės 
žemės ūkio ir pramonės paro
da, kurioje dalyvavo daug įvai
rių firmų, mokyklų ir farmų. 
Paroda buvo gana turtinga ir 
įdomi. Joje taip pat pasirodė 
vietos bei apylinkės naujaku
riai, buv. D. P., su 
darbiais.

Nors čia lietuvių 
laikų kaip ir nėra, 
mylių yra mažas miestelis Cha- 
zy, N. Y., kuriame iš seniau gy
vena lietuviška šeima. Tai yra 
vietos gydytojo A. Speare šei
ma.

Jo žmonos p-nios J. Speare- 
Kašėtaitės dėka ir pastangomis 
čia ir naujakuriai pradėjo kur- 
ties. Jos iniciatyva ir pastan
gomis gautas leidimas ir su
rinkti eksponatai. Kadangi nau
jakuriai dar nėra susiorganiza
vę ir toli vieni nuo kitų gyvena 
farmose, tai ponia J. Speare- 
Kašėtaitė kiekvieną šeimą ap
lankė, surado ir surinko ekspo
natus. Kelius kartus važiavo į 
Kanadą, Montrealin pas pažįs
tamus ir iš ten kai ką atsivežė. 
Taip po daug darbo ir didelių 
pastangų poniai J. Speare-Ka- 
šėtaitei pasisekė surasti geres
nių įdomesnių bei vertingesnių 
rankdarbių.

Daug kas manė, kad šios pa
stangos bus nesėkmingos, nes 
buv. tremtiniai vargiai pajėgs 
visuomenę suįdominti savo ran
kų darbo išdirbiniais. Tuo tarpu 
p. J. Speare - Kašėtaitė drąsiai 
ir ryžtingai ruošėsi parodai, ti
kėdamosi pasisekimo.

Parodos metu šalia naujaku
rių skyriaus buvo vienos mo
kyklos skyrius, kuris savo tur
tingumu, gausumu ir vertingu
mu bei tvarka pranešė dypukų 
skyrių. Tačiau ponas medicinos 
daktaras, Andrew Speare, 
tremtinių skyrių sutvarkė ir 
eksponatus išdėstė taip suma
niai, kad atrodė ne tik skonin-

•9 savo rank-

iš senesnių 
tik už 9-ių

lerienė, buvo apsirengusios tau
tiniais rūbais. Ne viena ameri
kietė teiravosi, kur ir kokiu bū
du būtų galima įsigyti tokius 
lietuviškus rūbus.

Parodos Jury komisija irgi 
atkreipė savo dėmesį, labai įdo- 
mavosi ir gėrėjosi dypukų ran
kų darbo išdirbiniais, ypač tau
tiniais moterų rūbais ir juosto
mis. Be to, Jury komisija vis
ką gerai įvertino, skirdama pi
niginę dovaną ir įteikdama pa
gyrimo diplomą. Paskelbus per 
garsiakalbius, kad ir išvietintų- 
jų skyrius yra apdovanotas pi
nigine dovana ir duotas pagyri
mo diplomas, atvyko įvairių 
laikraščių ir radijo korespon
dentai, fotografai, kurie taip 
pat įdomavosi išretintaisiais, 
jų kilmės kraštais ir rankdar
biais. Vėliau daug buvo laikraš
čiuose rašyta ir per radiją kal
bėta apie tremtinius, jų bėdas 
ir vargus.

Bendrai paėmus, visais at
žvilgiais paroda pasisekė. Už 
tai nuopelnai tenka poniai J. 
Speare - Kašėtaitei, už ką buvę 
dypukai jai yra dėkingi.

Jonas Ervydis.

M

HARTFOU, CONN.

BALF vietinio skyriaus susi
rinkimas. Rugsėjo 20 d. įvyko 
vietos Bendrojo Šalpos Fondo 
susirinkimas. Padarius nuveik
tų darbų pranešimą, pasirodė, 
kad buvo veikiama neblogai; 
pinigų ižde yra $700.00. Buvo 
svarstytas klausimas delegatų 
siuntimo į Visuot. Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Buvo atsi
klausta, kas sutiktų važiuoti 
savanoriškai. Atsiliepė net as
tuoni savanoriai, bet skyrius 
gali siųsti tik keturis su man
datais. Todėl visų norus nebuvo 
galima patenkinti, tai jie pa
reiškė, kad važiuosią be manda
tų. Su mandatais vyks į Seimą 
p. Mačiūnienė, p. Kurtinaitienė, 
p. Petraitienė ir p. Brazauskas.

Buvo nutarta aukoti seimui 
$200.00 ir įduoti juos delega
tams perdavimui; BALF’ui pa
siųsti irgi $200.00, g* dar ižde 
pasilik* $317. Apie prieš du mė
nesius buvo mėginta sužinoti, 
kiek yra apylinkėje naujai at
vykusiųjų lietuvių, kad jiems, 
reikalui esant, būtų galima pa
gelbėti. Atsiliepė 189, o kurie 
nori lankyti anglų kalbos kur
sus vakarais — 58. Tai labai 
pradžiugino senesniuosius lietu
vius, kad naujai atvykusieji su
sirūpinę kuo greičiau išmokti 
anglų kalbos.

Atsilankiusieji naujai atvy
kusieji savo kalbose išreiškė 
padėką už suteiktą lietuviams 
pagalbą maistu ir drabužiais e- 
sant tremtyje. K. Valionis.

PASAKŲ KNYGA -

Kur Bakūžė Samanota"
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 tt

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”
866 W. Broadway So. Boston 27. Mass.

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

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

gai ir meniškai ,bet ir įdomiai, 
lietuviškai. Dėl to skyrius buvo 
gausiai lankomas. Lankytojų 
buvo didelis susidomėjimas mo
terų tautiniais rūbais, juosto-: 
mis, kaklaraiščiais, gintaro iš
dirbiniais, medinėmis lėkštėmis,) 
kuriose buvo išpiaustyti įvairūs* 
vaizdai, lietuviškais kryžiais ir 
lietuviškomis lėlėmis.- Anglų 
kalboje lietuviškoji literatūra' 
taip pat lankytojų buvo dėme
sio centras. Paaiškinimus teikė 
anglų kalba ponia J. Speare, Į 
jai padėjo ponia E. Butkienė. 
Be to, jos abi, ir dar p. M. Mi-

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

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

DARBININKAS
8N W. BROADWAV, SO. BOSTON, MASO.
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“Darb.” jau buvo paminėta lietuvybės išlaikymo reikalą, 
naujai įsisteigusioji So. Bostone pasišventę dirbti nemokamai, 
lietuviškoji mokykla. Tai nau- Patalpų klausimas laimingai iš-

LITUANISTIKOS MOKYKLA ILIETUVIAI KVIEČIAMI ?
---------------------- - Į BOSTONO PIRMENYBES

I

*

į Lietuvių meisteris Por. Tsnt- adv. A. Keturakis, Ant. Petrei-

ZINUTĖS
Ačiū. Šv. Petro parapijos mo

kyklų vadovybė taria nuoširdų 
ačiū D. A. Zaletskui ir žmonai 
už gausią ($20.00) auką, Stul-' 
pinams Marijonai ir jos vyrui 
už paaukotą dešimtinę,. ir ki
tiems visiems mokyklų rėmė
jams. Viso aukų dar pribuvo 
$100.00.

Viešose Rožančiaus pamaldo
se galima gauti didžiulius atlai
dus. Visiems yra reikalas artin
tis prie Dievo per Mariją, ypač 
Rožancavos mėnesy.

Pobūvis. šv. Petro parapijos 
moterys, vadovaujant moterų - 
merginų kliubui, rengia pobūvį 
pagerbti visus naujakurius kitą 
šeštadienį 7:30 v. v., tuojau po 
Rožančiaus pamaldų, po bažny
čia. Kviečiami visi mūsų trem
tiniai ir vietiniai. Nepraleiski- 
me progos susipažinti vieni su

Vestuvės. Rūgs. 24 d., Pranas 
V. Mockapetris susituokė su 
Stefanija Ikamaite, gyv. 385 kitais. Įžangos nėra. 
Park St, ir ėjo prie Sakramen- 
t<|. į

Rūgs. 25 d. Alfonsas Stakutis 
apsivedė su Veronika Kanusky, 
gyv. 1 Howe avė., So. Boston, 
Mass. Abu jaunavedžiai dar
buojasi su parapijos choru ir 
Vyčiais.

Užbaigtuvės. Atliko daug do
vanų dovanėlių nuo Labor Day 
Seselių Jėzaus Nukryžiuoto Rė
mėjų metinio išvažiavimo. Jos 
bus išleistos ypatingoje mugė
je, kitą sekmadienį. Visi kvie- 

įčiami pasinaudoti proga,
į

Krikštas. Tapo pakrikštytas 
Mykolas - Pranas Silvestro ir'
Juzefinos (Utkiūtės) 
gyv. 7 Winfield St.

Vyksta Kalėdojimas.
vaitę šv. Petro parapijos kuni
gai lanko parapijiečius, po Dor- 
ciįesterį.

■
Šidlaaskaa Bostono Role- - 
. gijos Fakulteto Narys

Bostono Kolegijos vadovybės 
paskelbtame naujų profesorių 
bei fakulteto narių sąraše ran
dame ir Prano Šidlausko — 
Aukštosios Dailės Magistro 
(M. F. A.). vardą. Jis dėstys 
anglų literatūrą, o vakariniuo
se kursuose dramos meną. Jis

jas lietuviškas šviesos žiburys, rištas ,dėka didelio prielanku-'v.^ Wa»yg Merkis pakviesti kis.
Į Keliama mintis atsikviesti iš 

pirmenybes, pirm-bės prasidės Baltimorės į Bostoną stiprų lie- 
spalių vidury ir užtruks 2-3 mė- _ tuvių šachmatininką Matą Bra- 
nesus. zauską su jo šeima. Brazauskas

K. Merkis gavo iš Massachu- termty buvo Wurttembergo lie-^1^ baigęs Bostono Kolegiją, ir 
setts šachmatų vadovybės pa- tuvių meisteris, o Baitimoreje , Yale Universitete teatrų pro- 
siūlymą sudaryti Lfetavių šach- prieš porą savaičių įveikė Balti-, dukcij°s skyrių. Karo metu tar- 
amttsiBką keaaaadą (5-6 žaidė- morės miesto co-čempioną Leonavo *^un8- Valstybių kariuo- 
N) ir dalyvauti 1949-50 m. Franz 2^4:144. .menėje kaipo japonų kalbos ži-
Metropolitan Chess League pir- _______________ ! novas. Jis yra sūnus žinomo po-

------ i puleraus vietos darbuotojo Kos- 
tanto Šidlausko. Rap.

Metinės misijos. Spalių 3 d., 
'Zn^iriii i v.v., Tėvas Dr. Leonardas

'•Andriekus, O.F.M., ir Tėvas 
' Dr. Bernardinas Grauslys, O. F. 

sj. M., pradės metines misijas vi
soms moterims ir merginoms 
lietuviškai.

Vyrai prašomi išleisti mote
ris ir merginas melstis jų misi- 

ir rengtis priep.™*. Trečiadie- «
nj, nigs. 28 d., dar be »v. Tere-;8*^^ "“*■ kurios PrMidės 

. luž savaitės.sės novenos pamaldų, įvyks
Pranciškonų Tretininkų Broli
jos kanoniška vizitacija: vizita
toriaus pamokslas, Brolijos vi
suotinis susirinkimas, ir 
bos susirinkimas.

Tary-

Kožaačras. Šv. Petro 
jos bažnyčioje, prasidės 
cavos pamaldos, spalių 
šeštadienį, 7 v. v.

parapi- 
Rožap-

1 d.,

DAKTARAI
S

Tel. AV 2-4026

i. Rėpsite, MJ).
Lietuvis Gydytojas

495 CohimHa Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir •—-S.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offioe Tel. SOuth Boston S-OS4S

vertas visų mūsų dėmesio, čia mo šiam reikalui ir karšto no- dalyvauti į Rogtono šachmanųĮ 
patiekiama apie jį kiek daugiau ro padėti tremtiniams, maži- 
žinių.

Vasaros atostogų Lietu, šeš
tadieniais, paminklinėje prie 
Šv. Petro lietuvių parapijos mo
kykloje, veikė Lietuvos pažini
mo kursai vaikams nuo 6 iki 12 
metų amžiaus. Vaikai buvo su
skirstyti, pagal amžių, į dvi 
grupes: jaunesniųjų ir vyrės-; 
niųjų. Grupių vadovais buvo'“" 5 mokytojai. Darbo palai-j į Metropolitan Chess League 
mokytojai H. Kačinskas ir Gie-'“ūnti ir palinkėti sėkmės nau- apie 20 paskirų Bostono į leMM Šadmt 
draitis. Prasidėjus viešose mo- J8113 Šviesos žiburiui atvyko vi- gH priemiesčiais šachmatų; 
kyklose mokslo metams tremti- mūsų mylimas, lietuviškos j
niai buvo susirūpinę išlaikymu šviesos uolus saugotojas ir. jjetuvių šachmatininkai į-

skleidėjas prelatas Dr. K. Ur-1*^ į pirmenybes, tai bū-;apie Uetuv«l šachmatininkus, 
bonavirius - Kmitas. Jis susi- tų jjetuvių -17-7 j ^^3° 11 d- buvo išvardinti
rinkusiam jaunimui tarė jautrų fag letavių vai4hi’^ew Chess Tourna-

J - _ ----- Iment laimėtojai, tame skaičiuje
• lietuvių meisteris Povilas Taut- 
vaiša ir Kazys Merkis.

Rugsėjo 18 d. tilpo Pov. Taut- 
vaišos laimėtos partijos prieš 
Europos meisterį O’Kelley (Bel
gija) ir anglų meisterį Wood. 
Drauge buvo įdėta Tautvaišos 
partija su W. Adams, naujuoju 
N. England champu, kurioje 
Adams tik laimės dėka išvengė 
pralaimėjimo.

Rugsėjo 25 d. randame Ya- 
nofskio (Kanados meisterio) 
prisiųstas 3 partijas iš Kanados 
šachmatų pirmenybių. Pirmoje 
vietoje tilpo Dr. Ranch — Povi
lo Vaitonio partija, kurioje P. 
Vaitonis (Lietuvos meisteris) 

I gražiai įveikė Dr. Ranch, (buv. 
Palestinos meisterį).

nant jų rūpesčius Šv. Petro lie
tuvių parapijos klebono kun. 
Pr. Virmauskio, leidusio šiai 
mokyklai naudotis visomis pa
minklinės mokyklos patalpomis.

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 17 d., 9 vaL ryto naujoji 
mokykla pradėjo savo darbą. 
Pradžiai susirado 25 mokiniai

duoti galimybės, besimo-

BoStOM A A K*
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Boston Sunday Herald trečią 
iš eilės sekmadienį talpina žinių į

Didysis Ramybės 
Baltinis

Užsiregfetruoti. Rūgs. 27 ir 
129 d., 7 v. v., South Boston 
High School, galima užsirašyti 
lankymui vakarinių įvairių 
mokslų kursus viešose Bostono 
miesto mokyklose.

Patartina mūsų naujakuriams 
lankyti vakarinius kursus, ant
radienių ir ketvirtadienių vaka-

, rus nuo 7 v. v. iki 10-tai
Taip pat patartina prašyti 

lietuviškos mokytojos. Tuomi 
jau yra rūpinamasi, kad įtaisyti 
lietuvę mokytoją.

Viešų mokytojų kursai iječia 
visokius mokslus. Galima būtų 
gauti ir lietuviškas pamokas, 
jei susidarytu 15 ar 20 norin
čių mokytis lietuviškai. Šiuo 
reikalu kreipkitės prie kun. Al
berto Kontauto.

Lietuvaitė Hamid-Morton 
Cirke

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psL

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai,: 

i brangūs viršeliai, patogios se-* 
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai- 

— $3.75.
DARBININKAS 

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

žodį ir kartu su visais pasimel- ^įjj^ JAV pirmenybėse, 
dė, prašydamas Aukščiausiojo; Lietuvių komandos (teamo)

Po to, sveikindamas mokinius 
ir linkėdamas jiems ištvermės 
ir sėkmės, kalbėjo mokyklos 
vedėjas VI. Kulbokas. Baigus 
šias kuklias iškilmes, mokiniai 
buvo suskirstyti į penkias kla
ses ir pradėjo mokslą. Dėstė šie 
mokytojai: lituanistas V. Kul
bokas, istorikė d-rė M. Gimbu
tienė, geografė Kulbokienė, Ii- spalių 3—16 d. — Tėv. Ber- 
tuanistas Giedraitis ir aktorius nardinąs Grauslys, O.F.M.
H. Kačinskas. Padidėjus moki-j Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
nių skaičiui ,ir mokytojų sąsta- F. M.
tas bus atatinkamai papildytas.) Scranton, Pa. — šv. Juozapo 

Reikia tikėtis Jcad visi trem-'parapijoje Šv. Pranciškaus no- 
tiniai gyvenantieji So. Bostone, vena ir tretininkų vizitacija, 
ar jo apylinkėse, ir turintieji rugsėjo 25 d. — spalių 4 d. — 
mokyklinio amžiaus vaikų, nau- Tėv. Kęstutis Butkevičius, O. 
dosis šia mokykla ir kiekvieną F. M. 
šeštadienį atsiųs j ją savo vai
kus. Taip pat labai linkėtina ir 
čia gimusiam jaunimui pasinau
doti puikia proga papildyti sa
vo žinias iš gimtosios kalbos ir 
arčiau pažinti savo tėvų kraš
tą. Jiems šios švietimo įstaigos 
durys plačiai atvertai ir jie-čia 
labai laukiamL Jfak “Lietuviais 
esame mes gimę lietuviais tu
rime ir būt”... J. A.

palaimos šiam gražiam darbui.1 p. sudarytų: Pov. Taut-
~ ? _ .. 5 mokinius ^aiža, K. Merkis, Sandargas,

savo vaikuose lietuvybės, lietu
vių kalbos mokymu ir gimtojo 
krašto pažinimo reikalu. Bosto
no tremtinių ratelio valdyba, 
kartu su išrinkta tremtinių tam 
reikalui komisija ieškojo kelių 
padėti tremtiniams šiame reika
le ir nutarė esamuosius Tėvy
nės pažinimo kursus paversti 
lituanistikos mokykla. Šios, 
naujai įsteigtos mokyklos tiks
las
kančiam kitose mokyklose jau
nimui, išeiti papildomai dar ir 
pilną pradžios mokyklos ir gim
nazijos kursą iš lituanistikos 
mokslų, kaip: lietuvių kalba ir 
literatūra, Lietuvos istorija, 
geografija ir ekonomika. Dėsto
mųjų dalykų apimtis ir progra
ma bus, pagal galimybes, taiko
mi buv. Neprikl. Lietuvos Švie
timo Ministerijos nuostatams ir 
programai. Taip pat bus rūpi
namasi, kad mokiniai baigę šios 
mokyklos kursą, ar atatinka
mus jos skyrius, gautų teisėtus 
pažymėjimus. Mokiniai šioje 
mokykloje nebeskirstomi į gru
pes pagal amžių, bet pagal jų 
jau išeitąjį mokslą tremties mo
kyklose į skyrius ir lcįąęes. Be 
jau minėtų dalykų vaikai čia 
bus mokomi taip pat mūsų 
liaudies dainų, tautosakos, tau
tinių šokių ir žaidimų. Mokyk
la veikia kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
Šios mokyklos vedėju tremtinių 
ratelio valdyba pakvietė paty
rusį pedagogą lituanistą V. 
Kulboką. Jam talkininkaus 
aukštų kvalifikacijų, patyrę sa
vo sričių specialistai mokyto- 
jaLVisi mokytojai, giliai atjaus- 
dami mūsų priaugančių^ kartos

Šią savaitę Boston Garden, 
Boston, Mass., yra Hamid-Mor
ton cirkas. Trapeze vaidinime 
vadovaujančioje rolėje yra lie
tuvaitė p. Florencija Balčiūnai
tė, duktė p.p. Kazimiero 
zanos Balčiūnų, gyv. 
burgh, Pa.

ir Su- 
Pitts- 

t

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

AMEL1A T AT ARO NIS 
vėl atidaro 

MUZIKOS STUDIJAS 
Balso ir Piano Pamokos 

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

Studio 480 Bbyteton Street,
Boston

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

na
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PetroBoston, Mass. — šv. 
parapijoje vyrų ir moterų misi
jos ir tretininkų vizitacija —

Svarbus Susirinkimas
BALF’o Bostono 17 skyriaus 

valdyba praneša savo nariams, 
kad penktadienį, rugsėjo 30, 
1949 m., 7:30 vai. vakare įvyks 
svarbus susirinkimas Liet. PiL 
klubo patalpose, “E” ir Silver 
gatvės kampas, So. Boston, 
Mass.

Susirinkimas yra labai svar
bus. Bus paskelbti “Tag Day” 
rezultatai ir taip pat bus pra
nešta kitų svarbių informacijų.

Taip pat mielai yra kviečiami 
ir naujai atvykusieji tremtiniai.

BALF’o 17 ak. Valdyba.
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GRABORIAI

iri

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dordiester Street 
•outh Boston, Mass.

Bes. 87 Oriole Street 
W«st Rozbury, Mase.

TEL. FA—7-123S-W

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

ji lengvai liuosuoja vi-kutai

durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras $2.50, o 
$L00 5 uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BBOADWAY,

tretininkų rekolekcijos ir vizi
tacija spalių 7-11 d. — Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, O.F.M. 

Nonvood, Mass. — Šv. Jur- 
madienį Trečioji New Yorko ir'gio parapijoje, 40 valandų at- 
New Jersey Valstybių Trečio jo'laidai ir tretininkų vizitacija 
Ordino narių ir Šv.,Pranciškaus 
Mylėtojų Konferencija. — Tėv. 
Justinas Vaikys, O.F.M. ir Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, O.F.M.

New Haven, Conn. — Šv. Ka
zimiero parapijoje 40 valandų 
atlaidai ir tretininkų vizitacija 
spalių 2—4 d. — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Cambridge, Mass. — Nekaltai 
Pradėtosios Švenč. P. Marijos 
parapijoje, tretininkų rekolek
cijos ir vizitacija spalių 2—4 d. 
— Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

Minersville, Pa. — Šv. Pran
ciškaus parapijoje — parapijos 
atlaidai, tretininkų rekolekcijos 
ir vizitacija spalių 2—4 d. — 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, O. 
F. M.

Ansonia, Conn. — Šv. Anta
no parapijoje Sodaliečių reko
lekcijos, 40 valandų atlaidai,

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje tretininkų 
rekolekcijos rugsėjo 29 d. — 
spalių 2 d. ir spalių 2 d., sek-

Draugiu Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 i SV. JONO EV. SL. FAftALP 

FO OLOBA MOTINOS *VC. . I DRAUGIJOS VALOYBl

Mass.Tet SOnth Boston B-1298. “ Ban<er 8t, So.
VHce-PirmininkS—B. GaittfinienS, Vice-Pim. — Vincai Stakn

S WtafieM SL, So. Boston, Maas. «®4 Sizth SL, So. Boston, 1 
*^1 ProL RalL ~ Jon“ Gtoecl

440 E. Sth SL, So. Boston, Maaa. n TKn^Ma Pk So Boston

TeL Parkwnv__ IMI TO * 440 E. 81*111 SL, So. Bostor
IidininkS — Ona Šiauria, Odininkas—Stasys K. Grinnai

51 Tampa SL, Mattapan, Mass. OSS E. Seventh 8L, 8. Bostoi 
TvarkdaiS — Ona Krasauskas, Maršalka__Jonas Zaikia

11 Springvr SL. So. Boston, Mass. 787 Broadway, So. Boston, 1 
Kasos GL—BZabiota AiikSttkaloytS,

110 H SL, 80. Boston, Maaa. Draugija laiko susirinkimus )
Draugija savo MMtrfnMaras laiko kas cią sekmadieni kiekvieno s 

antrą antradieni minesio, 7:30 v. 2 vaL po pietų. Parapijos 
vakare, Parapijos saHje, 4S2 E. 4S2 E. 7th SL, So. Boston 

VtaMseidnit^o88rėito]alen*ki^dtte Visais draugijos reikalais 1 

pas protokolą raMntnką. tta pas protokolų raitininką.
NMBMSBMBBMBRMMMSMSOBBBnSMSBBRMBBDDSKNBN 

Gėrimai* Ušoiga Vyram ir Moterims yra 
SOUTH BOSTON CAFE

Balukonis, Savininkas.

'spalių 7—9 d. Tėv. Jurgis Gai
liušis, O.F.M. ,

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
parapijoje parapijos ir treti
ninkų rekolekcijos, tretininkų 
vizitacija spalių 10—16 d. — 

'Tėv. Modestas Stepaitis, O.F.M.
Nashua, N. H. — Šv. Kazi

miero parapijoje, 40 valandų 
atlaidai, tretininkų rekolekcijos 
ir vizitacija spalių 16 - 18 d.— 
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
gio parapijoje 40 vai. atlaidai— 
spalių 16-18 d. — Tėv. Bernar
dinas Grauslys, O.F.M.

Paterson, N. J. — Šv. Kazi
miero par., misijos ir Tretinin
kų vizitacija, spalių 16 - 30 d. 
Tėv. Pr. Giedgaudas, O.F.M.

Kingston, Pa. — Švč. P. Ma
rijos parapijoje 40 valandų at
laidai ir tretininkų vizitacija 
lapkričio 27 — 29 d. — Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, O.F.M.

Very Rev. J. Vsškys, O.F.M. 
Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

Jneph V.Casper 
(KASFCRAS)

LaMotuviv Direktorius Ir 
Baleamuotoįas notary pubuc 

PstarnavUnaa Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO S-1437 
•Outh Boston'S-3M0

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mara.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktoriue Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-1500

i

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

degtinę, ir vteiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

t - 4

Snth Bestai, Mest

BALF-o Metinis Seimas 
įvyksta š. m. spalių 7-8 
dienomis Hotel Benjamin 
Franklin, Chestnut & 9th 
St., Philadelphia, Pa.

Seimui rengti komisijos 
rūpesčiu tame pat viešbu
ty yra reservuota 50 kam
barių seimo atstovams.

Seimo atstovai, norį ap
sistoti viešbuty ir turėti 
kambarį, malonėkite para
šyti apie tai viešbučiui.

Kas norėtų privačiai ap
sinakvoti prašoma kreip
tis į BALF Seimui rengti 
Komitetą — UL.RA Con- 
vention Committee, 204 N. 
Broad ‘ St., Philadelphia, 
Pa.

BALF Seimui Rengti 
Komitetas.

ALL

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emersou Avė. 
Brockton, Mass.

•d LVaitt
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 33S8

WAITKUS
FUNERAL HOME

127 WeMer Avtų
Cambridge, Mass.

PRANAS WATIKUS

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 E—t Broadwav 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalstokas, F. E. Zalstokas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną IT naktj.
Keplyčla Šermenims Dykai 

NOTARY PUBUC 
TsL SO S-0S15 

BOirtfi Boston S-2S0S
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^Literatūra
.... ■ #==

Goethe ir Lietuva
šiemet literatūros pa-.viškos dainos bruožų. Ber- 

saulis mini 200 metų su- nelis joja pas mergelę, ke- 
kaktį nuo gimimo žy-'lias tolimas, daug kliūčių 
miausiojo vokiečių poeto ir pavojų. Štai Goethės ei- 
Jono Volfgango Goethės.! lėraščio motyvai, kurių 
Greta Fridriko Šilerio tai užtiksi ne vienoj lietuviš- 
didžiausias jų rašytojas. j ko j dainelėj. Tik gal iš- 

Nacių valdymo laikais raiškos būdas kitoks. Nes 
Goethe Vokietijoj nebuvo kiekviena tauta turi kito- 
labai mėgiamas ir popu- kį išraiškos būdą.
liarus. Mat, jis nebuvo mi- Šiandie dar nėra pilnai 
litaristas, be to palaikė ištirta, kiek lietuvių liau- 
mažųjų tautų laisvės ir dies kūryba yra paveikusi 
atsistatymo reikalą. Goe- žymiausiojo vokiečių poe- 
thės žymiausi veikalai, t° Goethės kūrybą. Bet 
kaip “Faustas”, “Ifigeni- kad ji turėjo jam reikš- 
ja”, “Torąuato Tasso”, net mės, yra tikra.
“Goetz von Berlichingen”; Goethei bemaž visą gy- 
(revoliucinis veik a 1 a s),vemmą rūpėjo mažųjų 
baigiasi ne tragiškai, bet tautų kūrybinis bei litera- 
taikingai, esmėj turi krik- tūrinis gyvenimas. Ypač, 
ščioniškos moralės pa- šalia lietuvių dainų, jis 
gindų. Sakysim, “Ifigeni- domėjosi serbų bei kroatų 
jos” drama Goethės para- tautų liaudine kūryba, 
švta nasrai Euripido. srrai- Kad Goethės domėjima

sis lietuvių liaudies kūry
ba, daina, buvo ne atsitik
tinis, bet nuolatinis, be- 
yeik visą gyvenimą tru
kęs, rodo ir tas faktas, 
kad ir savo gyvenimo pa
baigoj apie lietuviškąją 
dainą Goethė labai palan
kiai ir gražiai atsiliepė. 
1825 m. liudas Rėza, kilęs 
iš Prūsų Lietuvos, išleido 
didelį lietuviškų dainų 
rinkinį, pavadintą “Dai
nos” ir tą rinkinį nusiun-

DARBININKAS

Lietuvos Vyčių bankietas, kurs įvyko Essex House, Newark, N. J., rugsėjo 11 d., laike Liet. Vyčių seimo užbaigtuvių.
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syta pagal Euripido, grai
kų dramaturgo, to pat 
vardo veikalą. Bet koks 
skirtumas tarp jųdviejų! 
Euripidui viską lemia li
kimas, iš jo negali išsisuk
ti, o Goethės Ifigenija yra 
laisva asmenybė, tiesi, 
tvirta, ryžtinga, tiesiog 
krikščioniška. Taigi Goe- 
the nesivaikė germaniško
jo tragizmo, bet ieškojo 
romaniškos, ne karingai ir 
revoliuciškai atba i g t o s 
gyvenimo išeigos. Tas na
ciams nepatiko, ir jie Goe- 
the stūmė į šalį, o prakišo 
sau patinkamus rašytojus. 
Bet didžiųjų rašytojų ne- 
benuversi nuo pjedestalo, 
kurs ne iš metalo ar mar
muro padarytas.

Goethės bičiulis Jonas 
Gotfrydas Herderis, kele
tą metų gyvenęs Rygoj, 
supažindino savo jaunes
nįjį draugą su įvairių tau
tų liaudies kūryba, daino
mis, kurias buvo surinkęs 
rinkinyj “Tautų balsai 
dainose”. Tame rinkinyj 
buvo įdėtos ir kelios lietu
vių liaudies dainos, į vo
kiečių kalbą išverstos. Go- 
ethe jomis tiek susižavėjo, 
kad ir pats veikiai pradė
jo eiles rašyti tų lietuviš- Inkarą įmesk — 
kų dainų poveiky j. Vilhel
mas Šereris savo veikale 
“Vokiečių literatūros isto
rija” rašo, kad kai ku
riuose Goethės eilėraščiuo
se (Pav. “Pasimatymas ir 
atsiskyrimas”) esą lietu-

v •

LAIVAS AUDROJ
Mano laivas plaukia plaukia, 
Plaukia per marias — 
Vėjas suka, dūksta, šėlsta, 
Išpučia bures...

Laivas klaidžioja, paklysta, 
Laivui neramu —
Kur sustoti, išsikelti. 
Uosto nerandu.

Aš matydamas šią dalią. 
Sudedu aukas —
Ir maldauju jūrų galią 
Lauždamas rankas:

“Nešk, o vėjau, šitą laivą. 
Nešk kraštan ramian!
Nešk per audrą vandenynų 
Mano Nemunan!

Ten sustoki, mano laive,

Iš keliones, iš didžiosios 
Man’ namo parvežk.

Šitą žemę aš vadinsiu 
Motina mana.
Ją myluosiu, jai gyvensiu 
Ir mirsiu už ją”.

Atidarymas \Vashingtone 4-tos metinės Mo
netinio Fondo sesijos. Nuotraukoje matome susi
rinkusius prieš pat sesijos atidarymą Tarptauti
nio Banko ir Tarptautinio monetinio Fondo Tary
bos direktorius.

tė Goethei. Šis greit vie-’ 
nam žurnale parašė atsi-] 
liepimą apie tas lietuviš-į 
kas dainas. Jis tada buvo 
labai domėjęsis serbų dai
nomis, bet ir lietuvišką
sias ypač brangino. Goe- 
thė sako, kad lietuviškos 
dainos gali lygintis su ri
terių poezija. O riterių po
ezija viduramžiais buvo 
labai suklestėjusi, ypač 
Prancūzijoj. Tai buvo rite
rių, aukščiausio to meto 
luomo, poezija. Taip lietu
vio kaimiečių dainos buvo 
statomos lygiomis su vi
duramžių riterių kūryba.

Ne vien kūrybinis, bet ir 
politinis mažųjų tautų gy
venimas Goethei yra rū
pėjęs. Jam vokiečių tauta 
atrodė per daug karinga. 
Jis norėjo visų taikiųjų 
tautų bendravimo. Jis jau 
tada turėjo tą mintį, kurią 
po pirmojo pasaulinio ka
ro turėjo Briandas ar 
šiandieną Churchillis. Ma
žosios tautos gali daug 
prisidėti prie taikos išlai-J 
kymo.

Kiekviena tauta turi kur
ti laisvai ir savitai, sakė 
Goethė. O lietuvių tauta 
to negalėjo padaryti, nes 

j ji buvo maskolių paverg
ta. Ėmė žūti tos tautos kū
rybinis genijus. Goethė 
buvo paruošęs tam tikrą 
planą Lenkijai ir Lietu
vai vaduoti iš maskolių 
jungo. Bet nepajungti jas 
po vokiečių jungu, nes tai 
būtų prieštaravę ir kūry
binės laisvės idėjai, o su
teikti sąlygas jai pačiai' 
tą laisvę, išsikovoti. Ta sri-į 
tis dar nėra ištirta, ir tai 
yra ateities istoriko dar-] 
bas, bet jau ir minėtam 
Herderiui ir Goethei ir ki
tiems to meto literatūros 
žmonėms rūpėjo laisvas ir 
nepriklausomas gyveni
mas kaip laidas laisvos ir 
našios kūrybos.

Goeth 3s rūpestį tautų 
laisvu gyvenimu rodo ir 
tas faktas, kad, kai po 
1831 metų sukilimo Len
kijoj poetas Adomas Mic
kevičius bėgo į Vakarus, į 
Prancūziją, jis užsuko ir 
pas senąjį Goethę į Vei
marą. Ten, sako, buvę kal
bėta apie lietuvių liaudies 
kūrybą (pats A. Mickevi
čius buvo savo ranka už-

Atsiskyrus
Tu man buvai kaip ryto gėlei 
Dangaus palaiminta rasa, 
Tu nuėjai — ir vyturėliai 
Pravirko, lyg nakties šešėliai, 
Pravirko ir gamta visa.
Tu man buvai kaip žemė žolei, 
Kaip lapai klevui pakelės 
Ir kaip lazda senam vienuoliui, 
Kad nukeliaučiau neparpuolęs 
Lig savo Viešpaties pilies.
Tu man buvai kaip sparnas paukščiui, 
Kaip žiedui vėjas ir daina,
Dabar — be tolių ir be aukščių — 
Ko besulauks, ko besulauks čia 
Širdis našlaitiškai viena?...
Tu man buvai kaip Dievo žodis 
Baltam alyvų šlamesy, 
Ir ateities svajonių soduos 
Ir laimė ir gyvybė, rodos, 
Tu man buvai — tu man esi!
Tu man buvai kaip saulė sielai 
Sapnuos pavargusiai, liūdnai, 
Aldona, drauge mano miela, 
Pro skaudų ilgesį ir gėlą 
Tu mano būsi amžinai.
Tu man buvai jaunystės metuos 
Šviesiausia žemės dovana,
Tu kaip akmuo brangus ir retas 
Tu man daina, kurią suprato 
Širdis širdies neklausdama.
Tu man buvai kaip laivui būrė 
Ir kaip žibintas virš uolų, 
Kur blaškės debesys paniūrę, 
Kai plaukėm mes likimo jūra 
Ieškot nežinomų salų...
Tu man buvai diena ir rytas 
Ir vakaras be sutemos, 
žvaigždė vidurnakty sušvitus 
Ir židinys žiedais kaišytas 
Pirmų pavasarių namuos.
Tu man buvai kaip saulė sielai 
šviępos ir laimės ilgesy, 
Aldona ,drauge mano miela, 
Kada ištart galėsiu vėlei 
Ne: “Tu buvai”, bet “Tu esi”?

čiųjų studentų sąrašus, 
kuriems išduotas darbo 
leidimas.

Tai liečia tik 1949 m. va
sarą. Jeigu studentai atei-

gyventojas, dabar priklau
so prie Graikijos kvotos.

Nors taikos sutartimi 
yra įsteigta “The Free Te- 

• rritory of Trieste”— Lais
voji Triesto Teritorija, ta-> viai nori dirbti toliau, jie 
čiau ši teritorija iki šiol turi pasiųsti prašymą (ap- 
atskiros kvotos neturi: jo- likaciją) Imigracijos ir 
je gimę žmonės priskaito- Natūralizacijos Įstaigai, 
mi prie Italijos kvotos. |ir gali dirbti tik tada, kai

Pabalčio valstybių kvo- gauna iš jos sutikimą, 
tos paliko tos pačios: Lie-I Giminių Japonijoj Lan- 
tuvos — 386 per metus, kymas. Jung. Valst. japo- 
Latvijos — 236, Estijos—,nų kilmės gyventojai ir 
116. Šis faktas tarp dau- kitų kraštų tautiečiai pa- 
gelio kitų irgi įrodantis, gal Armijos Departamen- 
kad Jung. Valstybės Pa- to nustatyta tvarką gali 
balčio valstybių teritorijų įvažiuoti ilgiausiai 60 die- 
prie Rusijos prijungimo nų laikotarpiui Japonijon 
nepripažįsta, nes, priešin- aplankyti -savo artimus 
gai Bukovinai, jų kvotų japonus gimines, arba ir 
nepriskyrė prie Rusijos kitokios tautinės kilmes 
kvotos. jos gyventojus, kurie Ja-

Ši prezidento kvotų pa- ponijoje pastoviai gyvena 
keitimo deklaracija pa- nuo gruodžio mėn. 1941 m. 
daugino kvotas iš 153,929 
iki 154,206 per metus. Šis 
padaugėjimas įvyko dėl

į naujų kvotų Izraeliui, Jor- m., 150 puri, 
danui, Syrijai ir Lebano- sakoma:

Nnsišypsokl
Surašė J. K. M. Išleist* 1935

- - . Sakoma: juoktis sveika. N<-
nui nustatymo. aHypeok! pripasakoja visokių

Žinotina studentams Imi- juokų jr ilgesnių linksmų nuo- 
gracijos patvarkymų prie- tykių. Kaina $100. 
jdas, kuris veikia nuo bir- 
įželio 30 d., dabar leidžia1, 
studentams, lankyti vaka
rines klases. Pirmiau jie 
galėjo lankyti tik dieni
nes.

Studentai 1949 m. vasa
rą galėjo dirbti, jeigu tik 

; mokyklos pripažino, kad 
i jiems darbas yra svarbus balti celuloidiniai viršeliai. Rai
šavę užsilaikyti, ir reika
lingas už mokslą išlaidas 
užsimokėti. Mokykloms 
nereikia prisiųsti dirban-

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

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

Maldą Rinkinėlis.

na — $1.50.
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mw<. '■ 
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Bernardas Brazdžionis.! 
IMIGRACIJOS SMULKMENOS | 

Kai kurių kvotų pakeiti-, Pakeitimai kvotų įvyko,' 
mas. Prezidentas liepos 27 atsižvelgiant į tų kraštų 
d. yra pakeitęs kaikurių teritorijų pakeitimus, ku- 
kraštų kvotas. Graikijos 
kvotą, kuri buvo iki šiolei 
307 vizos per metus, pake- Graikijai Dodekanezo 
lė iki 310; .USSR kvotą iš lų pakėlė jos kvotą; 
2,712 pakėlė 2,798. Suma-‘atskyrimo nuo Rumunijos 
žino: Italijos • kvotą iš 
5,802 iki 5,799 ir Rumuni
jos iš 377 iki 291.

Nustatė naujas kvotas 
šiems kraštams: Izraeliui, 
Jordanui, Syrijai ir Leba-

atsižvelgiant į tų kraštų

riuos Jung. Valstybės pri
pažįsta. Dėl priskyrimo 

sa- 
dėl'

Bukovinos ir jos priskyri-: 
mo prie Rusijos padaugino' 
Rusijos kvotą, sumažinant 
atitinkamai Rumunijos.

Nežiūrint politinių sie
nų, kokios egzistavo, kai] 

rašinėjęs lietuviškas dai-Jnonui kiekvienam iš jų po gimė Bukovinos emigran- 
nas) ir apie sunkų Lietu- 100 į metus, išbraukdamas ■ tas, dabar jis priklauso 
vos - Lenkijos likimą po esančią jungtinę Syrijos prie Rusijos kvotos, o ne 
nelaimingojo sukilimo. ir Lebanono kvotą, kuri I prie Rumunijos. Taip pat

Dr. A. šJbuvo 123 per metus. ‘gimęs Dodekanezo salosegimęs Dodekanezo salose

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”
966 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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