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J. t Vyskupu Bučys 
Išvyko Į Romi

Rugpiūčio 17 d. į New 
Yorką iš Chicagos buvo 
atvykęs J. E. vyskupas 
Petras Bučys, MIC. Pabu
vęs pora dienų pas prelatą 
Joną Balkūną, lėktuvu iš
vyko į Romą.

Pakeliui sakė sustosiąs 
Anglijoj, kur aplankys 
lietuvių įstaigas.

Kartu su Jo Ekscelenci
ja išvyko ir kun. Marčiu
lionis, MIC.

Washington, D. C.
Darbo sekretorius Mauri- 
ce J. Tobin tvirtina, kad 
rudenį atsiras dar vienam 
milijonui darbininkų nau
jų darbų. Bedarbių skai
čius žymiai sumažės. Se
kretorius sako, kad dabar 
dirba 60 milijonų darbi
ninkų.

Maurice J. Tobin tvirti
na, kad jau dabar įvairios 
kompanijos gavo daug 
naujų užsakymų.

Rugsėjo mėnesį atsiras 
naujų darbų dar ir dėl to, 
kad mokiniai ir studentai 
grįš į mokyklas, kurie 
dirba dirbtuvėse ir krau
tuvėse.
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Laivui atplaukus su tremtiniais iš Vokietijos, War Relief Services, NCWC, 
pasitinka visus išvietintus žmones, kurie atvyksta į Bostono uostą. Šiame vaizde 
matome NCWC ir Amerikos Legiono pagelbininkes kartu su kun. Stanley Orms- 
bee, National Resettlement Committee of NCVVC, Miss Mary Ward (pirmoje eilė
je, trečia iš dešinės) Bostono uosto direktorė ir Mr. Brown iš New Yorko, kun. 
Ormsbee asistentą. Pirmoje eilėje antra iš dešinės stovi p. Bronė Cunienė, lietu
vių skyriaus vedėja.
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Rusija Atšaukė Savo Atsto
vą 1$ Jugoslavijos

Šiomis dienomis Mas
kvos valdžia atšaukė iš 
Jugoslavijos savo atstovą 

‘Lavrentjevą. Jis dabar y- 
Ira paskirtas užsienio rei- 

A____M... ur-_aa___  1 kalų vice ministru.

raiVtkieiMe —7- - - - - - - - - - -
Fraakfurt, Vokietija — BsmSŽU

Praneša, kad nuo rugsėjo 
mėn. 6 iki 17 dd. bus A- 
merikos kariuomenės ma
nevrai Vakarų Vokietijo
je.

Manevruose dalyvaus a- 
pie 110,000 karių su tan
kais ir kitais karo įran
kiais.

ARK. BERAN KALTINA ČEKŲ 
VYRIAUSYBĘ, KAD JI LAI

KANTI JĮ NELAISVĖJE
skirtas Šv. Patriko para
pijos, Roxbury, klebonu.

Katalikų Labdarybės
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Churchill Pataria Vokietijų 
Priimti | Europos Tarybą

••

Reikalauja peržiūrėti Jungtinių 
Tautų čarterj

Praga, Čekoslovakija —
Pragos arkivyskupas Jo-
sef Beran po dviejų mene- _____
šių tylėjimo, rugpiūčio 17 Biuro direktorium paskir- 
d. vėl prabilo ir apkaltino Us kun Thomas H. Ken-

Strasbourg, Prancūzija kingą, 
— Winston Churchill, bu
vęs Anglijos premjeras, 
asmeniai kreipėsi pas Eu
ropos Tarybos susirinki
mo pirmininką, kad jis 
pareikalautų užsienių mi- 
nisterių komiteto tuojau 
pakviesti Vakarų Vokieti
jos valstybę į Europos ta
rybą.

Jeigu to negalėtų pada
ryti dabar prieš susirinki
mo užbaigimą, tai kad su
šauktų specialę tarybos 
sesiją šių metų gruodžio 
mėnesį arba sausio mėn. 
1950 m.

Praneša, kad Churchill 
davė tarybai dar du pa
siūlymus, būtent, tuojau 
sudaryti europiečių teis
mą, kuris teistų tautas 
laužančias žmonišk ūmo 
teises, ir taip pat peržiūrė
ti Jungtinių Tautų čarte- 
4-

laukiama, kad 
penktadienį, rugpiūčio 19 
d., užsidarys ir Jung. Val
stybių Generalinis Konsu
latas Kantone.

Atsakingi kinų sluoks
niai sako, kad apie 10,000 
įvairių valstybės darbuo
tojų su savo šeimomis jau 
yra pasirengę bėgti iš 
Kantono į Chungkingą, 
kuris yra apie 600 mylių į 
šiaurės vakarus ir buvo 
Kinijos sostinė laike pra
eitojo karo su japonais.

Paskutiniai pranešimai 
sako, kad raudonieji tik 
apie 155 mylios nuo Kan
tono iš šiaurės rytų pusės. 
Armijos informatorius pa
neigė žinias, kad raudo
nieji yra peržengę Kwan- 
tungo provincijos sieną: 
komunistinė armija dar e- 
santi apie 160 mylių nuo 
Kwantungo Provincijos 
ribų.

I F A” ■ rys 115. Konsulatas
Kurtont
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• Bilijonai vėjais...
• Geras patarimas
• Tmmpakulhhii
• Sveikiname
Toronte leidžiamas dienraštis 

“The Globė and Mail”, iš rug
piūčio 6 d. praneša, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių auto
ritetingi sluoksniai yra apskai
čiavę, jog, per 12 paskutiniųjų 
metų, JAV Kinijos pagalbai y- 
ra išleidusios daugiau negu 
$3,523,000,000.

Apie 40% šios
Kinijai gelbėti išleista jai kovo
jant prieš japonus, t. y. prade
dant 1937 m. Gi apie $2,007,- 
700,000 — po karo Pacifike 
baigmės.

Taigi, bilijonai sukišti ir... be 
jokios naudos. Kitaip sakant, 
tarytum paleisti vėjais... Didžia 
dalimi šių sumų ,be abejonės, 
dabar naudojasi raudonieji, ku- 
ire, pačių amerikiečių patiek
tais ginklais, kovoja prieš 
Čiangkaišeko armiją ir skandi
na Kiniją raudonan tvanan. Gi 
JAV politikai — sako: “Nebe
verta kinų nacionalistams pa
dėti”...

Reikia manyti, kad istorija 
patieks amerikiečiams, ir, abel- 
nai, Vakarams, daug padarytų 
politinių klaidų, kuriose figū
ruos Jalta, Teheranas, Potsda
mas, Tolimieji Rytai ir pan.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse bei Kanadoj pasireiškus 
bedarbės reiškiniams, raudonų
jų spauda turi daug darbo be- 
baugindama žmones, kad, štai: 
“Jau einama prie liepto galo“, 
Kapitalistiniuose kraštuose kri
tė” ir Lt

Prese” (Nr. 7, iš VHL 6), ko
munistinėj spaudoj atsiranda ir 
tokių rašytojų, kurie šaukia: 
“Žvelkite į bedarbius, kurių 
pilna visoj Kanadoj!... Pajėgus 
darbui žmonės, likę bedarbiais, 
esą, netgi saką, jog būtų ge
riau, jei juos valdytų komunis
tai, pas kuriuos bedarbės nė- 
ra ...

Į tai minėto laikraščio redak
torius atsako ir duoda šitokį 
patarimą: “Pažiūrėkite, ten,
Sibirijoj, druskos kasyklose ir 
prie kitų darbų, yra daug mili
jonų žmonių priverčiamuose 
darbuose, kurie galėtų ir nesu
tikti su jūsų teigimais ir berei
kalingais dejavimais”.

Teisingas patarimas...

Yra pasauly, ypač Amerikoj, 
mažakalbių žmonių. Jie ne
mėgsta ne tik daug kalbėti, betlįį"RespuhHkog kancleriu 
ir daug skaityti. Jie, matyt, Į būsiąs krikščionių demo- 

kratų partijos vadas Kon- 
rad Adenauer, kuris atei
nantį šeštadienį, rugpiū
čio 20 d., šaukiąs dešinių
jų partijų vadų susirinki
mą pasitarti dėl koalici
nės vyriausybės sudary-

komunistinę vyriausybę,Lgįy nuo 1943 m.
‘•^TtdirSi tams-raart. ~

______ _______ _ -j. Kun. James H. Doyle 
Taip pat arkivyskupas ap-:^uvo įšventintas kunigu 
kaltino vyriausybę, kad ji ^®^7 m., o kun. Kennedy 

užgrobusi jo įšventintas 1932 m.

stitucijos garantuotas tei
ses, laikanti jį belaisviu.

Šiomis dienomis į šer- 
bourgo uostą įplaukė neteisėtai 
Jung. Valstybių karo lai- Konsistoriją ir konfiska
vai. Adm. Smith sakė, vusi jo Pragos Diecezijos 
kad laivų įplaukimas yra turtus, 
parodyti abiejų 
draugingumą.

kraštų

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
VADAS PRAMATOMAS VA- 

KARŲ VOKIETIJOS 
KANCLERIU

Bonn, Vokietija — Rūgimo, 
piūčio 18 d. pranešimai iš 
Vokietijos sako, kad Va
karų Vokietijos Federali-

Kantonas — Rugpiūčio

Be to, Čekoslovakijos; 
Katalikų Bažnyčios vadas i 
kaltino, kad švietimo mi-j 
nisterijos valdininkas, Mi- 
roslav Houska yra įsikū
ręs jo Konsistorijos rū
muose ir veikiąs arkivys
kupo ir Diecezijos vardu.

Šiuos apkaltinimus jis 
patiekė raštu Valstybės

Jung. Valstybės Leido 
Jugoslavijai Rittt 

Medžiagą

18 d. Kinijos nacionalistai 
patvirtino žinias apie ne
tekimą Foochow, pietry
čių Kinijos uostamiesčio 
ir Fukien Provincijos 
miesto.

Sąryšyje su tuo, Kinijos 
nacionalistinei vyriausy
bei persikeliant į Chung-

Washington, D. C. — 
Kongreso lėšų komitetas 
užgyrė pasiūlymą padidin
ti “Amerikos Balsui” lė
šas iki $75,790,000 per me
tus.

“Amerikos Balsas” 
(Voice of America) trans
liuoja propagandines pro
gramas į visą pasauli.

Senatas Užgyrė Du Prezidento 
Perorganizavimo Planus

II. S. Ambasadorius 
Pas Stabų

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Senatas, 
kuris pereitą antradienį 
atmetė Prezidento* prašy
mą įsteigti naują Gerovės 
Departamentą, užgyrė du 
Prezidento valdžios peror
ganizavimo planus. . _.Senatas sutiko perkelti 
Tarnybos Užtikr i n i m o •. v iks < ■ m . .
S ‘ir^uiu^
Biūrą į Komercijos De- ir Stahno metų 
partamentą. * Šiame pasikalbėjime da-

Biūrų perkėlimas įsiga- lyvavo ir Užsienių Reika- 
lioja penktadienį, rugpiū- lų Ministeris Višinsky, o 
čio 19 d. š. m. iš Amerikos pusės — am-

Prezidentas Trumanas į- basadoriaus pata rėjas 
teikė Kongresui septynius Wallace Barber ir attache 
valdžios departa m e n t ų Morgan. šis Amerikos am- 
perorganizavimo planus, basadoriaus vizitas Krem- 
Spėjama, kad iš septynių liaus valdovui įvyko ly- 
pasiūlymų šeši bus tikrai giai po savaitės nuo jo at- 
priimti. vykimo į Maskvą.

su Maskva.. Šis susirinkimas į- Prokurorui, kurie bažny- 
vyks Bonn’os mieste, ku- čios ir diplomatiniais ke- 
ris yra numatomas Vaka- liais pateko ir užsienių 
rinės Vokietijos respubli
kos sostine.

Vyriausybės sudarymą 
nulems dešiniosios parti
jos, kurios praeituose rin
kimuose laimėjo atstovų! 
vietų daugumą, būtent: iš 
400 vietų žemesniuose rū- 
‘Bundstage’, dešiniosioms torius nuo 1933 m., pa-Įvijai, 
partijoms tenka 256 vie-; 
tos.

Laisvųjų demokratų, ku
rie įeina į koaliciją su 
krikščionimis demokra
tais, vadas Yrąs Heuss, 
kuris pagal susitarimą bū-j 
siąs pirmas Vakarinės šių metų rugpiūčio 17 
Vokietijos prezidentas. 
Kanclerio vietą, kaipo 
daug svarbesnė, negu pre
zidento, atiteksianti Kon- 
rad Adenauer. Galimas 
daiktas, kad finansų mi
nisterio postas atiteks 
laisvie s i e m s demokra
tams, o kitos ministerių 
vietos krikščionims demo
kratams.

Konradas Adenauer yra 
73 met. amž. su apie 50

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių valdžia 
davė leidimą Jugoslavijai 
pirkti medžiagą plieno 
dirbtuvės įrengimui trijų 
milijonų dolerių vertės.

Kaip žinoma, Jugoslavi
ja nesutaria
Pastaroji yra pasmerkus 

| Jugoslavijos 
<Tito. Pastarasis taip pat 
yra pareiškęs, kad Rusija 
yra jo krašto priešas.

Jugoslavija pakrypo į 
vakarus. Jai reikalinga 
pagalba. Taigi Jung. Val-

Boston, Mass. — Kun.'stybės po kelių mėnesių 
_____  __ James H. Doyle, Katalikų tyrinėjimo ir derybų suti-

muose^taip vadinamuose Labdarybės Biuro direk- ko duoti pagalbą Jugosla-

diktatorių
spaudai.

vadovaujasi priežodžiu, kad: 
“Laikas — pinigai”. Tokiems 
žmonėms, be abejonės, net ir 
numirti laiko sunku susirasti...

Štai ,kaip iš spaudos sužino
me, amerikiečių žurnalo ‘Look’ 
leidėjai sumanė ateiti į pagal
bą tiems “mažalaikiams” žmo
nėms. Jie pradėjo leisti tokį 
žurnaliuką, kuris pavadintas 
“Quick”. Tai miniaturiškas — 
delno dydžio žurnalas, 64 pus
lapių įtalpos, o ilgiausi straips
niai jame — parašyti penkiais 
sakiniais...

Pažanga žurnalistiniame pa
sauly...

•
Kaip iš spaudos patyrėme, 

tremtyje vienu laiku sustojo ė- 
ję net du laikraščiai: “Mintis” 
ir “Mūsų Kelias”.

Sustojusieji eiti laikraščiai, 
reikia pripažinti, yra išvarę gi
lią ir gražią kultūrinio darbo 
vagą ne tik tremtinių gyveni
me, bet jų nuopelnai bus atžy
mėti gražiausiais atsiliepimais ____ ______ ___ ____
ir mūsų tautos istorijos lapuo-| Leidėjus nuoširdžiai tenka svei-lmet politinės veiklos Sta
se. kinti Pr. AL'žu.

Su džiaugsmu konstatuotinas 
faktas, kad žiu laikraščių Re
daktoriai, ir minėtiems laikraš
čiams sustojus, nepaėmė i “atos
togų” ir nepasirinko kitokio 
kelio, kaip ir vėl spausdinto žo
džio barą. Jie susibūrė draugėn 
ir, vietoj dviejų, išleido vieną 
laikraštį, pavadintą “Lietuvis”.

“Lietuvio” Redakcinis Kolek
tyvas pasirinko gražų laikraš
čio leidimo motto, kuris nusa
komas vienu žodžiu — vieny
bė.

Linkėtina spaudos pasišven
tėliams sėkmingo darbo. Darbo, 
kuris reikalingas kietoje Tėvy
nės laisvės kovoje.

“Lietuvio” Redaktorius ir.

Pr. Al. iii.

Atvyko 10,000 Lietuvių

dieną laivu “General Bal- 
lou” į New Yorko uostą 
atplaukė 10,000-tasai lie
tuvis tremtinys. Tą skai
čių atstovauja lietuvė 
tremtinė Krivickaitė Al
dona, kuri nuvyko 853 
Bank St., Waterbury, Ct. 
pas Mrs. Anna Jonaitis.

Tremtinių atvykimas 
vyksta geru tempu. Tik 
reikia, kad nepailstume ir 
ištvertume šiame svarbia
me mūsų tautiniame rei
kale. Tat neleiskime atvy-

kimo grandinei nutrukti. 
Siųskime kuogreičiausiai 
garantijas dar jų neturin
tiems tremtiniams. Juo 
greičiau tremtiniai bus iš
gabenti, tuo greičiau jie 
galės įsikurti ir patys sa- 
vystoviai savo gyvenimą 
tvarkyti.

Darbo ir buto garantijas 
siųskite:
United Lithuanian Relief 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Fund

Maskva — Jung. Valst. 
Ambasadorius So v i e t ų 
Rusijai adm. Alan Kirk 

. pasikalbė
jimą su Stalinu. Tai buvo

I Šiame pasikalbėjime dn-

Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, rugpiūčio 20 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 

LITHUANIAN RADIO HOUR i
366 W. Broadway So. Boston 27, Maaa.

1 Tehphoaai: SOath Bestos 8-2680 arte NOrwoo4 7-1463
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PASIUNTĖ £15,000 NUO ŽEMES 
DREBĖJIMO NUKENTE- 

JUSIEMS
Quito, Ekvadorius — 

Šiomis dienomis Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus 
Xn pasiuntė $5.000 ir po 
$5.000 pasiuntė J. E. Kar
dinolas Spellman ir NC- 
WC nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiems šio krašto 
gyventojams.

Praneša, kad daugiau 
kaip 100,000 žmonių liko 
be namų ir be pinigų.

Katalikai pirmieji atėjo 
į pagalbą nukentėjusiems 
žmonėms.

jie nestreikavo, o tik ne
teko darbo dėl streiko 
Detroite. Todėl jie reika
lauja jiem išmokėti nedar
bo pašalpas.

Už M centij gavo 5 melus 
lalėjimo

Santa Cruz Salos — Otis 
Barton. jūros gilumų tyri
nėtojas buvo nusileidęs 
4,000 pėdų jūros vandeny
no gilumon Pacifike. Jis 
buvo plieniniame bento- 
skope, kuriame turėjo te
lefoną.

Vandenyno gilumoje 
daug ką naujo patyrė.

Fitchburg, Mass. — Tū
las Raymond Stokes. 26, 
gyv. Worcester, Mass.. 
kaip tai pasisavino 60 cen
tų vienoje šio miestelio 
kavinėje birželio 4 d. š. m. 
Jis buvo areštuotas ir tik 
šiomis dienomis jis buvo 
nuteistas kalėjimu nuo 5 
iki 6 metų.

Sakoma, kad jis už va
gystes buvo baustas jau 
keletą kartų.

Kirk ir Stalinas Diskusavo 
"Amerikos Balso" 

Programas

Komisija pripažint aedarbo 
pensijas darbininkams

i 
i
I

Trenton, N. J. — Šios 
valstijos komisija pripaži-! 
no išmokėti pašalpas ke
turiem tūkstančiam Fordo 
automobilių 
kurie buvo 
darbo, kai

darbininkų, 
atleisti nuo 
buvo Fordo 

darbininkų streikas Det
roite.

Darbininkai įrodė, kad

U. S. karinio štabo vadai, sugrįžę iš savo is
torinės kelionės Europoje, kurios tikslas buvo 
Šiaurės Atlanto Pakto apginklavimo organizavi
mas. Iš kairės į dešinę: admirolas Louis Denfeld, 
jūrų laivyno vadas; Omar N. Bradley, armijos 
vadas ir generolas Hoyt S. Vandenberg. oro pa
jėgų vadas.

(BALF PRANEŠIMAS DP 
IMIGRACIJOS REIKALU

Uashington, D. C. —Dėl 
Jung. Valstybių ambasa
doriaus apsilankymo pas 
Rusijos diktatorių Stali
ną kilo įvairių spėliojimų. 
Jung. Valstybių sekreto
rius Acheson visus spėlio
jimus išsklaidė pareikšda-

I mas. kad ambasadorius 
Alan G. Kirk buvo nuvy- 

ikęs pas Staliną į Kremlių 
! pasikalbėti dėl “Amerikos 
Balso” programų, kurias 
įvairiais būdais rusai 
trukdo, ir taip pat parei-

Konkursas ir Dovanos
J

Už Straipsnius Lietuvybės Ugdymo 
reikalu

rioms yra suteikta teisė rūpin-

Ligi šiol DP komisija tas tei
ses yra suteikusi pinigiškai pa
jėgioms ir anksčiau davusioms 
tremtiniams korporatyvinius 
afidevitus organizacijoms.

Darbo ir buto garantijas ga-

BALF valdyba ir jo įkurdini
mo komitetas .vadovaudamiesi tis tremtinių imigracija.

; BALF seimo Chieagoje 1948 
[m .spalių 16 dienos nutarimu, 
tremtinių imigracijos darbe 
glaudžiai bendradarbiauja su 
DP komisija Washingtone. su
atskirų valstijų (Statės) DP; 
komisijomis ir su valdžios ko-!^ f Dp komjsj.
misijos pripažintomis vuuio-i „ tol
meninėmis agentūromis, ku- on!anikaciįat

Tarpininkaujančios organiza
cijos drauge su garantijos da
vėju yra atsakingos: 1) kadį 
kviečiamasis tremtinys bus ap-l 
rūpintas darbu ir butu. 2) busj 
sumokėtos jo kelionės išlaidosi 
nuo uosto iki paskirtos gyvena-

Šiuomi skelbiu konkursą ir dovanas už geriausius 
straipsnius lietuvybės ūgdymo reikalu, kurie tilps A- 
merikos lietuvių katalikiškuose laikraščiuose nuo š.į 
m. birželio m. 20 d. iki rugsėjo pirmosios.

Temas laisvai pasirenka kiekvienas rašantysis. 
Straipsnius prašau siųsti pasirašius tik slapyvarde.

Dovanos skiriamos tokios: pirma 25 dol.; antra 
15 dol.; trečia 10 dol., ketvirta ir penkta dovana po 10 
dol. vertės knygų.

Sprendėjų Komisiją sudaro Prel. K. Urbonavi
čius: “Draugo” redaktorius p. L. Šimutis; “Garso” 
redaktorius p. M. Zujus; “Darbininko” redaktorius p. 
A. Kneižys ir “Amerikos” redaktorius p. A. šerkšnas.

Gerbiamąsias lietuvių katalikiškų laikraščių re
dakcijas. kurių redaguojamuose laikraščiuose pažy
mėtu metu tilps tokie straipsniai, prašau tuos laikraš
čių numerius specialiai nusiųsti Sprendėjų Komisijos 
nariams, kad jiems lengvėliau būtų galima duoti man 
sprendimą.

Tada aš laimėjusių dovanas slapyvardes paskelb
siu laikraščiuose. Ir, kaip tik laimėjusieji dovanas, 
praneš man tikrą pavardę ir adresą, aš tuoj įteiksiu 
jiems dovanas.

Kun. P. M. Jui <%s,
K. I. pirmininkas.

ikalauti, kad Rusija grą- 
ižintų jai duotą karo metu 
: paskolą “lend-lease”.
I Ambasadorius Kirk pa-
! ragino Sovietų diktatorių
i Staliną kogreičiausia už
baigti derybas ir išpildyti ■. 
kas pažadėtai-StaliJiai# sa-'t__ . _ . . „• __ .visuomenei našta, ke kad jis visus reikalus VaMija 
perduos užsienio departa- Dp kom .
mentui. .. . . ...zacijos yra pajėgios tęseti savo 

pažadus, garantijose nurodytų 

Hawati Gubernatorius Įsakė £akt<
tai attikti patams oiganianci- 
joms. Tarpininkaujančiųjų or
ganizacijų atstovai rūpinasi 
jiems patikėtais asmenimis,

tad Service for New Americans 
(žydą organizaciją) turi užrū
dyti po Ma (S), kopijas Maukų 
kiekvienai šeimai, įimant neve
dusius vaikus iki 21 metų am
žiaus. Atskirų garantijų reika 
tiems vaikams, kurie turi 21 
metus arba kurie jau yra vedę, 
nora 21 metų ir neturi. Tų 
blankų dvi (2) kopijas

Marinrirmr naudotis 
nal Cathobc Wetfnre 
rence <NCWC) —katalik 
g*aisMijos tarpiMBkBi 
kanka užpildyti tik t

veju reikia taip pat n 
1) savo gyvenamosios 
katalikų parapijos adresą ir 2) 
klebono pavardę.

Kurie jau esate betarpiškai 
pasiuntę garantijas DP komisi
jai Washmgfnne ar kitoms čia 
išvardintoms organizacijoms, 
malonėkite apie tai pranešti 
BALFo centrui (United Lith- 
uanian Relief Fund of Ameri- 
ca, Ine., 105 Gruad SL, Brook- 
iyn. U, N. T.), kad mes ir mū
sų atstovai Europoje galėtų 
sekti tų bylų eigą ir. reikalui 
esant, padėti.

Ligi šiol visos užpildytos ga
rantijų Mankos yra geros ir jų 
keisti nei papildyti nereikia.

Garantiją galima siųsti tik
tai vienai šalpos organizacijai 
arba DP komisijai.

Pastaba: Jeigu yiena ar kita 
pagelbstinti organizacija atsi- 

i sakys padėti tremtiniui atvykti 
dėl kokių nors priežasčių, tai 
tik tokiu atveju galima kreip
tis į kitą organizaciją, prašant 
užvestą bylą paimti iš vienos ir 
perduoti kitai organizacijai.
BALF Valdyba ir BALF Imi

gracijos Komitetas.

būtinai

Natio- 
Confe- 
:ų or- 

ivšbu, pa- 
kapijas ir 

šiuo at- 
mrodyti: 
> vietos

JUOKELIAI
.1'.-

Atidaryti Sostus
- Į

1

Nauji Tremtinių Transportai

— Tu. berniuk, kaip pirklio 
sūnus, tai lengvai atsimeni is
torines datas?
— Datos, ponas mokytojau... 

datas aš atsimenu, tik niekad 
negaliu atsiminti, kas tais me
tais atsitiko.

Apie š. m. rugpiūčio 20 d., 
laivu “MARINE MARLIN” į 
Nev Y orką atvyksta šie lietu
viai tremtiniai: —

Bacevičius Vladas į Cincinna- 
ta, Ohio.

Butkus Adelė, Anatolis į So- 
merset, Ohio.

Bigehs Vincas, Liudvina, Jū
ratė, Ramūnas į Charles, III.

Brazaitytė Antanina į Balti
more, Md.

Bražėnas Vilhelmas, Elena, 
Praksėda, Lyvia į Stamford, 
Conn.

Bujauskaitė Anastazija į 
Champaign, IU.

Andrijauskas Vaslovas, Ilsė į 
Melrose Park, IU.

Austrą Juozas, Genovaitė, 
Jūratė į Baltimore, Md.

Dolgačius Laimutis, Simonas, 
Albina, Aldona, Antanas į Ren- 
sselear, Indiana.

Endriuškevičius Valentinas į 
Sutton, Mass.

Garbenis Vladas, Eleonora, 
Audronė į Chieago, III.

Gečiauskas Mykolas, Antani
na, Birutė, Mykolas į Hartford, 
Conn.

Grinkevičius Petronė, Jonas, 
Marija į Dodge, Mass.

Gustaitis Pranas į Brooklyn, 
N. Y.

Ignatavičius Bronius į Oste- 
go, Mich.

Janušonis Juozas į Phįla., Pa.
Jasevičius Antanas, Irena į 

Wexford, Pa.
Juodaitis Stasys, Marija, Re

gina, Danielius į Minersville, 
Pa.

Juodvalkis Antanas, Ona, Uo
sis į Chieago, IU.

Ivanauskas Kristina, Romu
aldas į Waterbury, Conn.

Kondrotas Vladas į Chieago, 
Illinois.

Kriaučiūnas Antanas, Anta
nas, Algirdas į Chieago, IU.

Kryževičius, Valentinas į Phi- 
la, Pa.

Rudukas Antanas, Zofija į 
Cicero, III.

Lapenas Gediminas, Janina, Sėtuvių 
Gediminas į Chieago, IU. i-

Lizaitienė Konstancija. Juo- meris- 
zas į Baltimore, Md.

Malakauskas Ona į Baltimore, 
Md.

Matonis Domininkas į Laro- 
tan, Mich.

Modestavičius Cezaris. Feli
cija, Gene, Algirdas, Eduardas 
į Allegan, Mich.

Motieka Kazimieras į Bing- 
hamton, N. Y.

Nastopkienė Adelė į Chieago, 
III.

Pilesika Vytautas į Hartford, 
Conn.

Prapuolenis Jadvyga, Aureli
jus, Jurgis, Bernardas, Magda
lena, Cicero, Dl.

Račiūnas Elzbieta. Kazimiera 
į Hinsdale, III.

Rudelis Heincis į Elkton, Ma
ry land.

Sakavičius Vosylius. Olga į 
Wexford, Pa.

Juozas, Ona, Jo- 
Elizabeth, N. J.

Alfonsas į Cleve-

į Pittsburgh.

į VVaterbury.

Aleksandras.

Simkevičius Juozas į Chieago, 
Illinois.

Strimaitis 
nas, Jura į

Sušinskas 
land, Ohio.

Suveidis Jonas į Astoria, L. 
I., N. Y.

Stropienė Julijona į Rock- 
ford, IU.

Tanajauskas Adelė, Gedimi
nas, Jonas, Juozas į Greenfield 
Center, N. Y.

Tornau Erich
Pa.

Tursa Vladas
Conn.

Vaitiekūnas
Marija, Algirdas į Chieago. IU.

Vyšniauskas Antanas, Herta 
į Pittsburgh, Pa.

Vizinas Vladas, Julijona į 
Rockford, III.

Zardinskas Viktoras. Stefa. 
Dalia, Aleksandras į Chieago, 
Illinois.

Žukas Jonas, Elena. Jonas į 
Ozone Park, N. Y.

Žiobakas Alfonsas į North 
Judson, Ind.

Atvykstančius pasitiks orga
nizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

"Minčiai" Sustojus

emigracija į į- 
kraštus. “Minčiai” ir 

Keliui” sustojus, pradė- 
naujas laikraštis: “Lie- 
kurį redaguoja anų pir-

Šiomis dienomis, Vokietijoje 
sustojo eiti net trys lietuvių 
tremtinių laikraščiai, tarp ku
rių ir “Mintis”. Visų trijų laik
raščių sustojimo priežastis yra 
gausi lietuvių 
vairius 
“Mūsų 
jo eiti 
tuvis”,
mųjų dviejų redaktoriai.

Prie progos šiek tiek žinių iš 
“Minties” netolimos praeities. 
Šį laikraštį leisti sumanymas 
kilo gruodžio mėn. 1945 met., 
Augsburge.

1946 m. Vasario šešiolikto
sios Dienos proga Memmingeno 

'į tremtinių stovykloje 
pasirodė: “Mintis” 1-mas nų- 
----- Tiražas buvo tik 250 

•egz. ir platinamas tik vietos 
stovykloje. Diena iš dienos tu
rinys gerėjo, tiražas didėjo. Iš 
pradžios buvo 
rašmenų, 
atžvilgiu menkutis. Laikui bė- 

, gant. o ypač p. Stp. Vykintui 
pradėjus redaguoti, apie “Min- 

, tį” susispietė stiprių plunksnos 
darbininkų. Kai 100-sis “Min
ties” numeris išėjo, jau buvo 
8-nių puslapių ir tiražas virš 
5000 egz.

Bendrai paėmus “Mintis” 
daug laimėjo, daug atsiekė ir 
toli nuėjo, bet linijos ir kryp
ties pastovios išlaikyti nesuge
bėjo. Iki sustojimo išleido 592 
nr. Jonas Ervydis.

Laimingasis
— Tai jūs sakot, kad esat 

vienintelis jūrininkas išsigelbė- 
jęs iš ano nuskandinto laivo?
— Taip, tikrai.
— Katastrofa turėjo būti bai

si...
— O taip!...
— Tikrai, jūs esat vikrjis, 

šaunus vyras! Įdomu, kaip jūs 
išsigelbėjot?
— Mat, buvau atostogose.

Honoluiu, Hawaii
Gub. Stainback savo pro- jiems esant Europoje, tiek 
klamacija įsakė uoštų sa- jiems atvykus į Ameriką, 
vininkams atidaryti uos- Garantijų davėjų pageidavi- 
tus ir streikuojantiems mu BALF gautąsias garantijas 
uostų darbininkams grįžti ■ nukreipia 1) tiesiog į DP ko

misiją Washingtone (Displaced 
Persons Commission Washing- 
ton 25. D. C.).

2) į War Relief Services — 
National Catholic Welfare Con- 
ference (NCWC) Resettlement 
Division, 149 Madison Avė., 

;New York, N .Y. (katalikų or
ganizaciją) ; 

į 3) į Church Worid Service 
UCWS), 214 East felst; Street, 
New York 10. N. Y. (protes
tantų organizaciją);

4) į Intemational Rescue & 
Relief Committee (IRRC), 103 
Park Avė. Room 507, New 
York 17, N .Y. (liberalų orga
nizaciją) ;

5) į United Service for Nev 
Americans, Ine., 15 Park Row, 
New York 7, N. Y. (žydų orga
nizaciją).

Garantuoto jai, siųsdami BAL-j — Ko verki, žmogeli? 
Fui blankas, malonėkite būtinai 
pažymėti, kuriuo keNu pagei
daujate toms garantijoms duo
ti eigą, t y. per kurią organi
zaciją norite tremtini atitarti.

BALF, norėdamas garantijų 
tekstą pritaikyti visiems atve
jams, toliau naudojasi DP ko
misijos nustatytu blankų teks-, 
tu (forma).

i Kurie nori, kad BALF siųstų 
garantijas tiesiog į DP komisi
ją VVashingtone, ar Church 
World Service (protestantų or
ganizaciją). ar Intemational

Committee

darban. I 
Jau 110 dienų kaip strei

kuoja uostų darbininkai.' 
Keli laivai jau išplaukė.'; 
Tačiau nėra žinių, kad; 
streikuojantieji darbiniu-• 
kai būtų grįžę darban.

Jung. Valstybės Pritaria 
Vakan) Vokietifa Pribūti 

I

— Tamsta sakai, kad pono nė
ra namuose. Bet aš girdžiu jo 
balsą!...
-Ką jūs man kalbate: mano 

ponas visai neturi balso savo 
namuose.

Tai tik ponia...

išvaizdos
be lietuviškų 

ir turinio

ĮSIGYKITE VEIKALĄ 1$ LIETUVOS PARTIZANU VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuyių 
Darbininkų Sąjungos leidinys. 1946 m.. 576 pi.

Amerikos lietuviai gterai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir poeto plunksną. Atšventęs sa- 
vo kunigystės auksinį jubiliejų, rašytojas vis 
dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — S2.50. Sumažinta kaina tik S2.00. Užsakymus siųs
kite:

k

DARBININKAS
366 Vest Broaduay, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO ADMINISTRACIJAI
Šruomi siunčiu S2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — ‘VYTIS 

IR ERELIS ’.

Vardas ................................................ —.........................................
» ” y si

Adresas ....................................

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių sekreto
rius Acheson pasakė, kad 
Jung. Valstybės pritaria 
priimti naują Vakarų Vo
kietijos valstybę į Euro
pos tarybą.

Tačiau jis įspėjo vokie
čius, kad jie nepažeistų 
savo naujų laisvių.

Karinėje
— Labai atsiprašau, bet tams

ta atsisėdote ant mano skrybė
lės.
— Tai nieko nekenkia. Aš esu 

pripratęs prie įvairių nepatogu
mų.

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

Balto beržo kraujas. 
Tai saldi sula — 
Baltas beržas kaujas 
Vėju j su audra.

Dega baitas beržas. 
Jo kaitri ugpis...
...čia j kovą veržias 
Partizanas vis...

šventas medis man tas —
Beržas Lietuvoj. 
Partizanas krenta
Čia. prie jo. kovoj... Rescue A’ Relief

At Kairys. | (liberalų brganizacijąi, ar Uni-’

Vaikas:
— Tėveli, pasakyk, kas yra 

kapitalas ir darbas. Aš tuos žo
džius nuolat girdžiu, bet neži
nau, ką jie reiškia?
.. Tėvas:
— Gerai, tuoj pasakysiu. Kai 

pinigus kam nors paskolini, — 
yra'kapitalas ,o kai reikia juos 
atsiimti, — yra darbas.

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:
“DARBININKAS”

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
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Domestic yearly____________85.00
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Užsieny metams ___________  85.50
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SUKELKIME 10,000 NAUJŲ
GARANTIJŲ

f

: -į K. fetutil tuvą ir apie rūtų darže-! 
Ilius bei vainikėlius, kol1, 
pati pamiršti pradėjau. A-Į 

—-------- -------- * merikoj ne madoj tokie
'■1 1 1 darželiai, kaip Lietuvoj
Be turistam ugdymo rtftata i badavo. čia gėlės dau-

Aš Ieškau Žalios Rūtos
Konkursinis stni k

baigiame pasiekti nepabijojo sunkumų ir iš- 
lietuvių tremtinių,įrašė laiku garantijas. Šis 
atvyko į Jungtines įvykis parodo, kad lietu-

Jau
10,000 
kurie 
Amerikos Valstybes. Tafvių tautos sūnūs ir duk- 
didelio masto žygis, pada-;ros noriai ištiesia pagel- 
rytas dėka Amerikos lie-.bos ranką savo tautiečiui 
tuvių pasišventimui, kurie'gelbėti, 
pamanau « rūtyl^^
^TkadUi ^aTeUviu1^ fremtinių
tautino gė£ darbo ir buto
rūtos visoj vakarų Euro- garant,?ų;.be kūnų Jie ne- 
poj, ir tik Amerikoj ją ra-'f811 P.atektl > mus'! kr8*‘ 
dau, deja, tik botanikos t . .. .
sode o ne lietuvaičiu dar-'mams atslkviestl Vra la' sooe, o ne lietuvaičių aar bfti ^„k^g Amerikos 

-valdžia atveža iki pat A- 
merikos krantų be jokio 
atlyginimo. Būtų labai di
delis nuostolis mūsų tau
tai jei mes nesugebėtume 
atsikviesti ir likusių Eu
ropos stovyklose tautie
čių.

Mums reikia dar 10,000 
naujų garantijų iki š. m. 

'spalio mėn. Todėl BALF-o 
I Valdyba skelbia rugpiūčio 
I ir rugsėjo mėnesiais ga
rantijų vajų. Mes kreipia
mės į Amerikos lietuvius 
prašydami rašyti daugiau 
garantijų. Į garantijų pa- 
rūpinimo darbą turime į- 
sijungti visi lietuviai, tiek 
senesni gyventojai, tiek 
naujai atvykusieji. Kiek
vieno naujai atvykusio y- 
ra šventa pareiga išsi
kviesti ir savo draugą bei 
pažįstamą, su kuriuo gal 
bendrą vargą pakėlė be
gyvendamas stovyklose. 

|gia, tai tegu suranda savo 
naujų draugų ir pažįsta
mų tarpe nors pastogę 
pirmomis dienomis prisi
glausti. Mes neturėsime 
pilnos laimės jei mūsų 
broliai tebevargsta.

Tremtinių gelbėjimo dar
bas yra šiuo metu pagrin
dinis mūsų tautinis užda
vinys. Neleiskime tremti
nių atvykimui nutrukti. 
Gelbėkime vieni kitus! 
Vykdykime garantijų va- 
jų! Tenebūna ne vieno lie- 

_______ ! tuvio tremtinio, kuris lik
tų neišgelbėtas.

Tat į darbą kas gyvas! 
BALF-o Valdyba ir 
Imigracijos Komitetas.

giausia oranžerijose 
Pasisėjau žalią rūtą— ir dabar mėgiamiausiose^1®08. *r £®tių 
bus mergelė man, man... lietuvių patriotinėse dai-

Iš liaudies dainos, nose be rūtos neįsivaiz- 
Jau penki metai, kai akuojamas Lietuvos

klaidžioju už tėvynės ribų> 
ir niekur neužtinku žalios Į “Kur rūtos žaliuoja — 
rūtos, tos nuostabiai kva-1 mano r
pios žalios geltonų žiedų (Kur Nemuną banguoja — 
gėlės, kuri Lietuvoje puoš-' r.
davo lietuvaičių darželius Krantai Nemunėlio 
ir vainikėlius. Būdavo kur 11 rūtų daržai-
pamatysi darželį — ten ir.Ten skamba po kaimus 
rūtų krūmai, kaip miške 
mėlynių plotai; kai lietu-' • 
vaite i

Karui besibaigiant, Amerikos visuomenėje kilo Prie altoriaus žengia —-jos r ' _
susirūpinimo, kaip elgtis su grįžusiais iš fronto karei-' galvą puošia rūtų vaini- Miškais lyg rūtom kalnai 
viais. Juk jie bus matę baisenybių, sukrėtusių iš pa-! kelis; ir kitose lietuviško-į žaliuoja, 
šaknų jų nervus iki tokio laipsnio, kad jų didžiuma se iškilmėse, būdavo, ne- O po tuos kalnus sesutės 
nebepajėgs grįžti į normalų gyvenimą. Spaudoje pasi- apsieinama be žalios rū-j linksmos 
rodė visokių visokiausių patarimų kareivių tėvams, tos, net laidotuvėse ir ant Gražias, malonias dainas

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Maaa.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Naujakuriams nebereikia 
"screeningy"n senovės aidai.”

• •

mergužėlė teka . ir “Kaip puikūs slėniai sriaunios 
J . Dubysos,

nebepajėgs grįžti į normalų gyvenimą. Spaudoje pasi- apsieinama^ be žalios rū-j 

giminėms, buvusiems draugams ir bendrai visiems, puotos stalų. Būdavo dide- 
kuriems teks su buvusiais kariais santykiauti. Kadan-jlė gėda namams, jei kur 
gi nė vienam patarėjui nepavyko tiksliai šį klausimą ;rūtų darželis apleistas, gė 
išspręsti, tai atsiklausta vyriausiojo ’ 
Eisenhowerio. Jo atsakymas buvo trumpas ir

rolas žinojo ką kalba, ir jo patarimas pasirodė prak
tiškiausias. Klausimas savaime išsirišo. Kareiviai,' 
matydami, kad su jais normaliai apseinama, stengėsi!Todėl nenuostabu, kad^Ji 
normaliais pasirodyti ir tas jiems pavyko. Žinoma,ĮJ '
buvo nemaža išskirčių, bet be išskirčių niekur nega
lima apseitu

Kiek panašų'dalyką turime dabar su atvykusiais 
iš tremties naujakuriais. Ir jie atvyko iš karo ir žu
dynių fronto, yra matę ir išgyvenę neapsakomų bai
senybių, vos pasprukę iš budelių rankų, daugelis sė
dėję kalėjimuose, buvo tardomi ir kankinami, yra 
matę degančius tėviškės trobesius, žudomus ir Sibi
ran gabenamus artimiausius žmones,. turėjo bėgti tūk-

augi- i 
par- J 
Prie

namų auginamos gėlės tik ' 
išorės dekoracijai tar
nauja.

“Štai kur priežastis lie
tuviškojo jaunimo nutau- 

namai. įėjimopagalvojau. ‘Kur 
rūtos žaliuoja — ten lietu- 

Lietuvos laukai. vaįįės gyvena ir lietuvybė 
[stiprias šaknis turi. Nebe

it rūtų daržai. rūtos _ lietuvaitė 
už kitataučio teka’. i

Taip. Ne tik Lietuvoje ž^HuOse...
ir visoje Europoje, bet ir Mums reikia paprašyti! 
Amerikoje yra garsios he- rūtos B FrankIino
tiivaites savo BfoĮ>u._do- ir pasėti jas lietu- 

vaičių darželiuose. Atgai
vinkime rūtas, pagrąžin
kime jomis visą Amerikos 
Lietuvą, ir mes atjaunin
sime gęstančią lietuvybę 
Amerikoje. Mes nesame 
vieni iš pirmųjų kolonistų 
Amerikoje, todėl mes ne- 
-----------j čia lietuviškų! 

_ jų ęa vU,vietovardžių “Vilnius”, 
rūtų vainike- “Kaunas”t “Alytus”, “A- 

l nykščiai”, “Palanga” ir k., 
ikaip savo turi kitų tautų 

“Hartford”, 
, “Ports- 

ir k. Tai bent lie-

rūtos žaliuoja — ten lietu-

dainuoja”.

Ne kartą Vokietijoj są-
vaido* "jeT^ė al>~i ^jau rūtų,

_____ _______ _____ ______________Aiškus:!tariaus eidama negalėjoj ,»‘ekur N *?arad“;ne 
Elkitės su jais, kaip su normaliais žmonėmis”. Gene- ,Y5*-n*k-?*!1- Į Bebūčiau radęs °S Pasige-

lieta'viičių“ g&. tarp gražiau-
į šių gelių. “Na , maniau 
sau, “nenuostabu, kad Vo
kietijoj rūtų nėra. Tokiai 
junkeriškai disciplinuotai 
tautai netinka tokia kva
pi ir maloni gėlė, kaip mū
sų rūta — ne jų būdui ir 
skoniui. Vokietaitės doro
vės atžvilgiu nesulyginti 
su lietuvaite. Amerikoje 
turime antrą Lietuvą — 
na, ten tikrai rasiu rūtą”, 

I - - - -

----- ~ -■ jbent tik botanikos soduo-
Žalio ji rūtelė yra mie- “ būčiau rad«s- Pasi8e‘ 

liausią

ir dainose dažniausiai mi- 
minima, ir gražiausiai ap
dainuota gėlė Lietuvoje.— 
“Kaip gi gražus, gražus 

rūtelių darželis, 
Pilna jam’ prisėta žalių žolynų. 
Dailiai aptvėrė jį mano brolelis, 
Už tat jam vainiką nupint 

ketinu”.
Drąsiai galima tvirtinti,

stančius* kilometrų į svetimą šalį, nepasigriebę nė rei-!ka<Į ^uta yra lietuvių tau-.galvojau plaukdamas per 
kalingiausių gyvenimo reikmenų. Tremtyje buvo pri
versti skurdų belaisvių likimą pergyventi. Pagaliau 
atvyko į laisvą Amerikos šalį. Kaip mes turime juos 
priimti? Lygiai taip, kaip Amerikos piliečiai, paklau
sę gen. Eisenhowęrio patarimo, priėmė grįžtančius iš 
fronto kareivius: kaip visiškai normalius žmones. 
Negalime tikėtis, kad jie, tiek skurdo ir kančių išgy
venę, jaustųsi taip normalūs, kaip mes, ramiai čia įsi
kūrę ir su Amerikos gyvenimu apsipratę ir susiję. Jie 
natūraliai susirūpinę dėl buto ir darbo. Tad padėkime 
jiems bent tiek įsikurti, kad turėtų kur galvą pri- “Vai tvėriau, tvėriau darželį, 
glausti ir ką bumon įsidėti. Kas svarbiausia, paro
dykim jiems brolišką nuotaiką. Nevargykim jų su ko
kiais ten viešais klausimais, visokiomis anketomis, 
kad spaudoje pasisakytų, ką apie mus mano. Jie rim
tai prašo, kad su tais dalykais paliktume juos ramy
bėje. Tur būt dėl to taip prašosi, kad jiems tie klau
simai primena rusų bei vokiečių tardymus ir viso
kius tremtyje padarytus “screeningus”. Tie tardymai) 
jiems įgriso iki gyvo kaulo. Tiesa, laisvoj šaly į ankie-; 
tas galima neatsakyti. Jie ta laisve naudojasi ir labai 
šykščiai, nenoriai ir atsargiai viens kits atsako. Ir 
vis tuo pačiu tonu: mes amerikiečiais patenkinti, esam 
jiems labai dėkingi ir nenorime suskirstymų — scree- 
ningų.

Išvada, rodos, aiški: traktuokime juos norma
liai — kaip brangius brolius lietuvius. K.

tinę gėlė. Ji yra ne tik lie- Atlantą. ’
tuvių papuošalas, bet ir| Jau kelios savaitės, kai 
lietuvių tautos dorovės aš esu Amerikoje. Sutikau 
simbolis, lietuvaičių skais-įdaug labai padorių lietu- 
tumo ir kuli ~ ~
Tik pavartykime lietuvių viška atžala 
tautosakos puslapius. Re- kaip ąžuolais ir dukromis) 
ta kuri lietuvių gražiųjų kaip lelijomis. Dažna lie-į 
meilūs dainų apsieina be 
rūtos:

rovė, kultūra. Ne viena ir 
už milionieriaus ištekėju
si. Jas, kaip gražias gėles 
gyvenimo darželyje, pa
stebėjo kitos tautos, ir jos 
tyru lietuviškuoju krauju 
stiprina kitas tautas... Bet 
kodėl jų darželiuose nėra ___ 
rūtų? Kodėl, joms einant į4ndame 
pne altoriaus, 
nepuošia 
liai?...

Jei nenorime, kad ir to- _
liau lietuvaitės dingtų sa-;kolonistai* 
vo tautai, turime, greta “cam b r i d g e”' 
visų kitų galimų priemo-' mouth” L L. T J. _....... ~
nių, atgaivinti ar pasėti tėviškomis rūtomis pada- 
rūtas lietuvaičių darže- šį kraStą gamtis.
liuese. Tai yra viena gy- kaį artimesnį Lietuvai ir 
vųjų priemonių lietuvai-imūs širdžiai mielesnį, 
tęs dar daugiau iš kita
taučių išskirti. Rūta buvo 
mūsų motinų pasigrožėji
mas ir pasididžiavimas, 

’ rūta turi būti ir mūsų se
selių bei dukrelių pasigro
žėjimas ir pasididžiavi-

ultūros požimis.įvių geimų su gražia lietu- 
tykižne lietuvių viška atžala — sūnumis!

« • «• V « • • ve • !

Vai sėjau, sėjau rūteles. 
Vai lankyk mane, berneli, 
žaliam rūtų daržely.”

• • •
“Sėk, sesele, rūteles, 
Sesedėle, rūteles.
Kai pasėsi — apravėk,
Ravėdama laistinėk.”

• • •
“Pas savo motinėlę, 
Pas savo širdužėlę, 
Rūtele dygau, mėta kvepėjau, 
Rožužėle žydėjau”.

(Lietuvių Tautosakos 
Skaitymai, Dr. J. Balys)

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Bažnytine tarnyba

Pirmaisiais kunigavimo metais K. šaulys 
vikaravo prie Š.Š. Petro ir Povilo bažnyčios 
Panevėžyje. Anuomet Panevėžio mieste ir 
parapijoje tebuvo tik viena bažnyčia, o jai 
priklausė apie 20,000 katalikų. Kitos dvi — 
buvo paverstos cerkvėmis. Buvo klebonas ir 
trys vikarai. Pamaldos buvo laikomos maž
ne vien tik lietuviškai, išskyrus didžiąsids 
šventes, — tuomet pamokslai buvo sakomi 
dviem kalbom: lietuviškai ir lenkiškai.

1901 metais kun. Šaulys buvo paskirtas 
tikybos mokytoju ir kapelionu Panevėžio 
realinėj gimnazijoje, o nuo 1903 m. mokyto
jauja ir Panevėžio mergaičių vidurinėj mo
kykloje. Tas pareigas jis ėjo ligi pusės 1906 
m., kuomet buvo perkeltas į Kauno kunigų 
seminariją.

Tikybos mokslą kapelionui Šauliui iš pra
džios teko dėstyti rusų kalba, kaip to reika
lavo caristinės Rusijos įstatymas. Tik po 
rusų - japonų karo kilusios revoliucijos bu
vo išgautas valdžios leidimas religijos moks
lą dėstyti gimtąja lietuvių kalba. Visi moki

Ten prie Nerio, ten prie Vilnijos jeį kas pats dar nepajė- 
Stovi mūsų senas Vilnius
Marš, marš pro Žvėryną 

mas. Kur rūta žaliuos, ten I Pas senelį Gediminą 
niekada lietuvybė nenu-įMarš, marš pirmyn! (2 k.) 
vys, lietuviškumo žiburys 
neišblės, neužges.

Ne tiesa, kad Amerikoje 
rūtos nėra. Ji yra, tik jau 
ne lietuvaičių darželiuose. 
Aną dieną užsukau į Fran-tuvių šeima turi gražius.

savo namus i 
link gražūs sodeliai ir dar* 
želiai gyvatvorėmis ap
tverti.

Na, sakykit ,ar ir j Panikos sode. Koks buvo
menka nepaėsta rūtos’-' kai aš
kartą paklausiau vieną 
čiagimę gražiai lietuviš
kai kalbančią lietuvaitę.

— Kas tai per gėlė? Kaip 
ji atrodo? — nustebo gel
tonplaukė, kurios akyse 
tartum mėlynas Aukštai
tijos dangus atsispindi.
— Mano duktė bus jau 

pamiršusi apie tą gėlę, — 
įsiterpė motina. — Anks
čiau aš savo dukroms

Kas nematė Vilniaus seno, 
Tas mažai dar teižmano, 
Marš, marš viens po kito 
Savo Vilniaus aplankyti, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.)

• « ą menę uitounau riau-.

ar vilas. .p- klino parką prie Bostono. j Naują Vilką vieną dieną
Retų ir įdomių augmenų Nusikalsim mes iš plieno. 
— nematytų medžių ir gė- Marš, marš pro Žvėryną 
lių yra tame puikiame bo- Saugot kalno Gedimino, 

Marš, marš pirmyn! (2 k.).

Ne tik tautosakoje, bet daug pasakojau apie Lie-

Prarastam draugui
Tau būsiu svetimas... Tau amžinai aš būsiu sveti- 
Tu jau niekuomet kelio į mane nerasi; [mas; 
Tau atsivers tik sunkios ir beprasmės platumos 
Ir bus daugkart negyvos ir bedvasės.
Nes mūs keliai praėjo naktyje pro šalį,
Ir mūsų žvilgsniai buvo vieniši ir žvilgsniai sau... 
0 aš ieškojau! Aš ieškojau vieno kelio...
Vieno kelio — neišsakomai šviesaus...

Pranas Karuža!

Kada sekta nėra stipri, 
ji reikalauja tų pačių tei
sių, kaip katalikai; bet, 
kada ji jau yra įsigalėju
si, ji juos persekioja, kiek 
įtik gali, vardan laisvės.

G. Palam, SX

niai buvo suskirstyti į dvi grupes: lietuvių ir 
lenkiškai kalbančiųjų. Tuomet Panevėžio 
miestas dar tebebuvo sulenkėjęs, bet kaimai 
mažne visi lietuviškai tekalbėjo. Kiekvienoj 
klasėj susidarė po dvi grupi. Grupes buvo 
beveik lygios skaičiumi. Grupės rinkosi lais
vai, ar patys vyresnieji gimnazistai, arba 
nurodydavo tėvai bei globėjai. Rusiškoji mo
kyklų administracija žiūrėjo nepalankiai į 
tą iškovotąją “laisvę”, neteikė jokios pagal
bos, nedavė grupėms atskirų mokslo valan
dų, nei patalpų. Dėl to abidvi grupes talpino- 
si vienoje ir toje pačioje klasėje: pusė pa
mokos vienai ir pusė pamokos antrąjai gru
pei.

Nebuvo iš pradžios jokių lietuviškų vado
vėlių nei knygų tikybos mokslui; kaip nele
galios, negalėjo būti vartojamos mokykloje 
knygos, spausdintos užsieniuose. Bet tuomet 
mokiniuose, ypač tautiškai susipratusiuose, 
buvo gyva savo gimtosios kalbos meilė. Vy
resnieji mokiniai užsirašinėdavo kapeliono 
aiškinimą ar diktuojamą tikybos dalyką, 
mokėsi ir ruošėsi egzaminui iš turimųjų už
rašų. Labiau susipratusieji gimnazistai uo
liai sekė ir užsirašydavo kiekvieną iš kun. 
Šaulio išgirstą sakinį ar žodį. Tokių mokinių 
tarpe buvo ir Juozas Balčikonis, busimasis 
filologas, Vyt. Didi. Universiteto profeso
rius, didžiojo lietuvių k. žodyno vyriausias 
redaktorius, dedikavęs savo buvusiam mo

kytojui pirmąjį žodyno tomą in memoriam.
Mokiniai gerbė ir mylėjo savo kapelioną. 

Darbas buvo sunkus, bet lietuvių moksleivi
jai jis įkvėpė dorybių ir davė žinių, be kurių 
būtų buvę jai neįmanoma ideologiškai orien
tuotis, kuriant vėliau nepriklausomą savo 
tautos valstybę.

Kaune
1906 metais bažnytinė vyresnybė perkėlė 

kun. Šaulį iš Panevėžio į Kauną, paskirdama 
jį kanonų teisės dėstytoju Kunigų Seminari
joje. Sulaukęs reikalauto rusų valdžios pa
tvirtinimo, profesoriaus pareigas pradėjo 
eiti nuo rugsėjo 15 d. Čia jis dėstė kanonų 
teisę ir dalį moralinės teologijos ligi 1922 m., 
t y. 16 metų.

1922 metais Seminarijos profesorius šau
lys pakviečiamas pirma docentu, vėliau iš
renkamas ekstraordinariniu, paskiau ordi
nariniu profesorium į tais metais, 16 vasa
rio dienos proga, atidarytą pirmąjį Lietuvių 
Universitetą Kaune, dėstyti bažnytinę teisę 
ir vadovauti tos teisės katedrai (Cathedra 
Codicis benedictini) Teologijos - Filosofijos 
Fakultete. Šis Fakultetas egzistavo nuo jo 
atidarymo pradžios ligi 1944 metų, su trum
pa pirmojo bolševikmečio pertrauka (1940- 
1941). Vokiečių okupacijos metu, 1941-1944 
m., Fakultetas veikė kaip bažnytinė mokslo

institucija ,okupacinės valdžios ignoruoja
mas.

Reikalingas iš Apaštalų Sosto (Congrega- 
tio pro Seminariis et studiorum Universita- 
tibus) patvirtinimas buvo profesoriui K. 
Šauliui suteiktas pagal veikiančias Kanonų 
Kodekso ir Lietuvos įstatymų normas. Jo 
profesoriavimo darbą sukliudė ir pertraukė 
antroji bolševikų invazija, kada profesoriui 
Šauliui, kaip Arkivyskupijos Generalvika
rui, teko pasitraukti iš savo krašto 1944 me
tais. Reikalingą profesoriui habilitaciją Uni
versitetas suteikė K. Šauliui už veikalą “Ka
noniškojo Proceso Teisė”, paskelbtą 1926 
metais.

Administracine bažnytine 
tarnyba

Nuo 1911 m. sausio 1 d. prie profesoriavi
mo darbo Seminarijoje kun. Šauliui prisidėjo 
dar Žemaičių vyskupo sekretoriaus pareigos. 
Buvęs ligi tol sekretorius kun. prof. Žongo- 
lavičius, laikęs save lenkų kultūros žmogu
mi, turėjo pasitraukti; jo vieton buvo pa
skirtas kun. Šaulys, sekretoriavęs beveik 10 
metų, (ligi 1920) prie trijų Ordinarų: Vys
kupo Cirtauto, Kapitulos Vikaro Barauskio 
ir Vyskupo Pr. Karevičiaus.

(Bus daugiau).



NEW BMTAIN, CONN.

BROCKTON, MASS.LOMU, MASS.
Rugpiūčio 7 d. įvyko šaunus

Penktadienis. Rugpiūčio 19, 49

. Tebūna amžina ramybė miru
siųjų vėlėms, paguoda liūdin

ti darbininkų gyvenimo. Kas čiom® šeimoms.
savaitė vis daugiau ir daugiau' &v’ Rožančiaus draugijos na- 
atleidžiama darbininkų iš dar- r®s reiškia gilią užuojautą savo 
bo arba darbo valandos trum. brangiai narei p. O. Zdanienei, 

jos šeimai nuliūdimo dieno-pinamos. Jau daug yra tokių 
darbininkų, kurie vieną savai
tę dirba 28 arba 32 vai., o se
kančią visai nedirba. Pragyve
nimas brangus, butų trūksta.
Atvažiavusieji tremtiniai ir su- banketas pagerbimui muziko N. 
siradusieji kokį darbą, 
sunkiai padirbėti, bet jie to ne
paiso ir džiaugiasi, kad turėjo 
progos į šį laisvą kraštą atvyk
ti. kur jų niekas nepersekioja.

turi Valentino, jo užbaigimo Naujos 
Anglijos Muzikos Konservato
rijos proga. Banketas įvyko jo 
tėvų ūkėje, E. Chelmsford, 
Mass.. atvirame ore gražiame 
sode. Pagerbtuvėse dalyvavo a- 
pie 100 asmenų vietinių ir iš a-Mirė. Rugpiūčio 8 d. po

trumpos ligos mirė a. a. Jurgis banketo grojo
Zdams. 80 metų amžiaus. Vė- N Valentino mokinių orkestrą 
homs buvo kilęs iš Lietuvos,:^ Unksmillo svečius. Bankete 
Punsko parapijos. Šioje šalyje dalyvavo ir abudu vietos kuni. 
išgyveno 51 metus, o kitą mė- gaf Paulauskas atidaryda- 
nes) jau būtų šventęs 50 metų mag pakvietė vado-
vedybinio gyvenimo sukaktį. vauti maldai kleb kun

landį.
Sveikinimo kalbas 

kun. J. Skalandis, kun. 
kus, graduanto mamytė Valen- 
tinienė, J. Andrušaitienė, E. 

Bujienė, Petro- 
Valentinienė ir pats N. 

Jis dėkojo visiems 
ir už dovanas, kū
jam įteiktos laike

vedybinio gyvenimo sukaktį.
Liūdi jo žmona Ona. keturi 

sūnūs, trys dukterys ir 12-ka 
anūkų, du broliai — Juozas 
gyvenantis Baltimorėje ir Do
mininkas. gyv. Chicagoje.

Palaidotas iš Šv. Andriejaus 
bažnyčios Šv. Marijos kapuose 
šalia jauniausios dukters, kuri Valentinas 
mirė praeitais metais rugpiū- dalyviams 
čio 12 d. i riog buvo

Rugpiūčio 8 d. mirė po ilgos banketo
ligos a. a. Marijona Dobnlkie- N Valentinas yra antrojo ka- 
nė, buvusi ilgametė šv. Onos ro veteranas išauklėtas labai 
draugijos narė ir New Britain geroJg k Uetuviš-
gyventoja. Paskutinius

J. Ska-

pasakė: 
K. Jen-

DARRININEAS

MIELAI VISUOMENES ŽINIAI 
Darbininkų Dienoje (Labor Dy) 

Rugsėjo-Sept. 5 d., 1949 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 

Vienuolyno Sodyboje
THATCHER STREET. BROCKTON, MASS. 

įvyki —

Lietuviškoji Šventė ir Piknikas

KAS GALI JIEMS PADĖTI?
Ištrauka laiško iš Heilbrono IRO sanatorijos

į siškai ir moraliai. Moraliai, kad : 
paliktų jų ir atsilankusių šir
dyje entuziastingas bendro dar- 

Vie- bo supratimas, kuris neša ke-
Vienuolyno Sodyboje

Jėzaus Nukryžiuotojo
nuolynp Seselių viešoji veikla leriopą naudą Dievui ir tėvynei, 
tun keleriopą paskirtį. Jos mo- Finansiškai norima padaryti tą 

• kytojauja parapijinėse mokyk- dieną sėkminga, kad vienuoly- 
’lose, jos mokina vaikučius taip no rėmėjų ir vadovybės užsi- 
' vadinamose šeštadienių bei brėžtas tikslas — atremontuoti 
'sekmadienių katekizacijos mo- senutėms namą, — susilauktų 
■ kyklose ir tai ne vien lietuvių greitesnės eigos.
i parapijose, bet ir svetimtaučių, Turėdami prieš akis taip gra- 
įjos globoja ir veda senelių prie- žų rėmėjų ir vienuolyno vado- 
įglaudos namą savo sodyboje ir vybės tikslą padarykime rezo- 

i prie tos 
tuomi 
darbų 

Rap.

A. a. Johane Rupšienė-CegHūtė, 
50 met. amž., mirusi nuo šir
dies ligos liepos 5 d. š. m. savo 
namuose 237 Main St. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Kazi
mierą, 2 sūnus — Antanaą iri 
Vincą, marčią, 2 anūkus ir se-į 
šerį Veroniką, gyv. Milwaukee, 
Wisc. Velionė yra kilusi iš Lie
tuvos Vilniaus krašto, Rudžiš- 
kio parapijos, Vaikščionių kai-j 
mo. Amerikon atvyko 1913 m- dar kjtų eilę visokių darbų ir liuciją, — prisidėti 
Smulkiau jau esame apie J3 darbebų surištų su mokslo ir dienos sėkmingumo ir 
pranešę Darbininke , rugpiū- aukkjjįmo hgj bažnyčiose patar- būti tuo gerų ir kilnių 
čio 12 d. laidoje. ; navimų darbu. Jos dirba kaip dalininkais.

bitelės avilyje visuomet tvar-į ————
kingai ir kruopščiai, kas skati-' PRANAŠYSTĖ 
na jų artimuosius joms padėti 

Sutuoktuvės. Liepos 30 d. š. nors tam tikromis atsitiktino-
Šv. Jurgio bažnyčioje susi- mįs progomis.

“Pagal turimą emigracinį nu- džiasi. Latvių, estų ir kitų tau- 
merį ir man jau būtų reikėję tybių organizacijos savus ligo- 
apie vasario mėnesį išvykti. Bet nius šelpia, o mūsų ne. Dar pri- 
vieton į Bremeną teko pasukti duria: Amerikoje mūsų broliai 
į šią sanatoriją, kur esu jau dešimtimis tūkstančių dolerių 
penktas mėnuo ir kur teks būti suaukoja, o čia tiems keliolikai 
gal būt dar pusmetį ar kiek sunkios ligos ligonių nesimato 
(DP. emigracijos komisija ati- nė cento, kur dingsta? Ir ką 
dėjo “ilgesniam laikui”). Kaip aš jiems galiu atsakyti? Štai 
žinai, tik karas ir pokario ne- kokia man padėtis. Būdamas 
normalumai vėl mane įvarė į pats optimistas, stengiuosi ir 
sanatoriją,, kurioje, tačiau, vi- kitiems įkvėpti nuraminimą, 
soks gydymas eina labai lėtai,! viltį, bet tai nelengva, kai ma
nės IRO neturi ir neduoda pa
kankamai tinkamų vaistų. Kas' 
neturi iš ko papildomo maisto 
ir vaistų prisipirkti, to ir gy
dymasis čia metais ar kitas il
giau traukia. O retas iš mūsų
(bemaž niekas) neįstengia rei-; 
kalingųjų brangiųjų vaistų iš 
savęs prisipirkti, nes, pavyz
džiui, tokie ir man reikalingieji 
šveicariškieji “Pareamino - sa- 
lycilatvanie” (visas kursas) 
kaštuoja apie 200-250 vok.' 
markių (apie 50 dolerių! E. į 
K.), o “straptomycinas” —dar 
brangiau, gi tuo tarpu kartais!
būna, 1 
ženklui 
Kryžius 
pildomu 
bar jau 
nebepasirodė, o piniginių pašai-' 
pų jau čia nebeskirstė net aš-' 
tuonis mėnesius. Mūsų tautie
čiai (kurių čia dabar netoli 40 
yra) tad ir yra labai nuliūdę ir no sanatorijoje esantiems lie- 
nusiminę, kad jaučiasi visų už- tuviams, 
miršti. Negana, kad savo var- - 
go naštą nešioju, uždėjo man 
dar ir visų kitų tautiečių var
gą, būtent esu prieš keletą mė
nesių išrinktas lietuvių grupės 
seniūnu (kiekviena tautybė turi 
čia tokius, nes yra 12 tauty
bių, viso 400 ligonių). Ateina 
pas mane tautiečiai ir skun- ju..

i

PHILADELPHIA, PA.

m.
tuokė vietinis mūsų viengentis,; šiuo kartu mes artinamės 
Bronius Juškevičius, su panele;prie Jėzaus Nukryžiuotojo vie-' 
Florencija Vilčykaite. Jų vedy-;nuolyno rėmėjų metinio paren- 

L, 
jų pačių

binė puota įvyko parapijos Į gimo, kuris įvyks rugsėjo 5 d. 
svetainėje čia pat šalia bažny- š. m., (Labor Day), 
čios.

Juodi debesys žemei grūmoja, 
Rūstus veidas dangaus.
Pakils audros, perkūnija, vėjai 
Sugriaus darbą žmogaus.

Danguj renkasi aštrūs jo žo- 
Nors būti Dievu — | džiai,—
Jo ir akys, ir rankos taip go-

sodyboje, Thatcher St., Brock-;Kaip pirmų angelų. Įdžios, 
ton, Mass. Visos artimesnės ir

Išvyko pasisvečiuoti Chica- net tolimesnės kolonijos kas- 
o—---------------~---------------gon. Pirmadienį, rugpiūčio 1 d.,imet subruzda, kad padėti mū-

16 ka kojg šeimoje. Prieš porą metų ■ mngų viengenčių, gerai žinomų SU vienuolėms Sesutėms net ir 
metų gyveno Hartforde pas vedė lietuvaitę, Petronėlę veikėjų, Jono ir Marijos Grigą-Į tuomi parengimu ir tai deda
si'0 dukteris. Paliko nuliūdime ___ ________ m imnc nastontrns IraH na ran

Vis aukštyn kopia prastas ar- 
Nepatinka jam čia: Į to jas,
“Aš buvau išvarytas iš rojaus, 

i Mano žemė ne čia!”

penkias dukteris, penkis sūnus, 
17-ka anūkų ir šešis proanū
kius. Palaidota iš Hartfordo 
Švč. Trejybės- bažnyčios, ’ New 
Britain šv. Marijos kapuose, 
šalia savo vyro.

Žukauskaitę. Reikia pažymėti, 
kad ponai Valentinai priklauso 
prie visų vietinių katalikiškų 

* lietuviškų organizacijų. Linki
me geriausio pasisekimo N. 

! Valentinui muzikos profesijoje, 
i Kaimynas.

Padėkime Pfyfefe 
JA rtVO KAZIMIERO 

AMŽINAM PAMINKLUI

naviėių, gyv. Philadelphia 34, 
Pa., dukrelė p. Elenora Griga- 
navičiūtė su savo drauge Irena 
Braniakyte išvyko pasisvečiuo
ti Chicagon, kur mano praleis
ti savaitę laiko, kad turėtų pro
gos susipažinti su garsiuoju 
mūsų miestu Chicaga.

mos pastangos, kad tas paren-1 Ir širdy tiki pilkas artojas: 
girnas — piknikas ir didžioji I* Kovon varpas sugaus STujos

. Šventė būtų sėkminga ir f man-į .. At. Kairy*

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

Jis grįžęs į Lietuvą iMde labai 
gražią maldaknygę vardu — MAflnldų 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaida^ 
kad būtų sunku net išrireičiuoti.

Tėvas Kazimieras Kapudmu mM 
gruodžio 26 d., IMI metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį. Tėvui Kazimierui Pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltini di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todilei, Jus nuoširdžiai kviečiamo pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant til 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražu ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę B- 
leiati, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa

minklas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą aue> 
jėgs sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 00M 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštahą 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltini”, atiduosime pigiau 
— už S3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidljm 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pm. 
veikslą atvirutės didumo. J

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS fi

366 West Broadway South Boston 27, Matikėj

“Darbininko” Administracijai:— <
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite epeuattatl 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas___________ - -r
Adresas ------ - ------ ----------------------------------- ■ «

Linkėjimai iš Oxfordo. Neb
ark, N. J. lietuvių radio prog
ramos vedėjas ir pasižymėjęs 
lietuviškoje veikloje, Jokūbas 
Stukas, kuris pastaruoju laiku 
studijuoja Oxfordo universite
te Anglijoje, atsiuntė iš tenai 
vienam philadelphiečiui savo 
sveikinimus ir linkėjimus. Tarp 
kita ko rašo, kad malonu pa
studijuoti nors per vasarą 
garsiajame Oxfordo universite
te. XX. į

KEVHIK.N.L
Vyčių 29 kuopos piknikasL.

įvyks sekmadienį, rugpiūčio 21 
d., Belle Meade. N. J. Kviečia 
visus dalyvauti.

L. Vyčių 29 kuopa išrinko at-- 
stovus į L. Vjfeų metinį seimą) 
p-lę Aleną Stakiūtę, p. Kazį! 
Balčiūną, p. Juozą Sakevičių iri 
p. Praną Vašką. F. V. j

AveMviaVamda I

• 7 
r *

I

Sekmadienį, rugpiūčio 21 
5:30 v. po pietų per WMEX 
dio stotį — 1510 kilocycles bus 
perduodama dramatizuota isto
rija apie seserį Uršulietę, Mo
tinėlę Amadeus, kuri, tapusi 
vienuole, darbavosi tarp Mon
tana Indų. Su vyskupo sutiki
mu ji įsteigė daug mokyklų 
Šiaurės vakarų Alaskos taute
lėms ir dėl jos protingo elgesio 
ir didelės pagarbos, kurią jai 
reiškė tos indų tautelės, buvo 
ten išvengta Indų karo. Pasi
klausykite.

d.,
ra-

I I

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

tai, kad tautietis kartais su 
mirtimi kovoja, o esi bejėgis 
jam pagelbėti. Tačiau kiekvie
nos dienos vakarą džiaugiuosi, 
jei yra pasisekę tą dieną vie
nam kitam įkvėpti optimistiš
kesnę nuotaiką, ir stačiai ste
biuosi, dėl ko gydytojai (bemaž 
visi) taip mažai dėmesio krei
pia į paciento dvasinį gydymą”.

Šitaip skamba laiškas iš IRO 
džiovininkų sanatorijos Hęil- 
bronne, netoli Stuttgarto, Vo
kietijoj, rašytas žurnalisto 
Hermano J. Jakužaičio, buv. 
“Lietuvos Keleivio” redakto
riaus ir Mažosios Lietuvos ka
lendorių bei kelių knygų auto
riaus.

Jo griaudaus laiško ištrauką 
skelbiu “Darbininke” manyda
mas, kad atsiras geraširdžių 
lietuvių Amerikoje, kurie gali 
padėti ir greitai padės Heilbro-

i

kad neturiu nė pašto 
sukrapštyti. Liet. R.

> anksčiau dar bent pa- 
maistu šelpdavo, da- 
kelintas mėnuo kaip.

| Pagalba siuntiniais ar pini
gais prašau siųsti šiuo adresu:

Mr. H. J. Jakužaitis
IRO Hospital, Jaegerhaus Str.

(14a) HEILBRONN / N.
US-Zone .Germany

arba per mane. Iš anksto dėko-
- Edv. Karotitu*.

f

Baltais kraštais padangos 
su extra mokesčiu.

pabandyk naują

FORDO

“FEEL”

Paimk ratą

Fordas yra taip švelnus, kaip 
įtrodo. Jūs pastebėsite naujo Fordo 
"jausmą" lengvas vairuoti "Finger- 

Tip” Steering. Jūs pajausite tikra 
100 arkliu pajėga V-R ir 95 arkliu 
jėgos šešių. Jūs jausite gyva nauja
me ’ Mid-Ship" važiavimo ruiminga
me kare. Kito kaip Fordas nerasite.

Amerika žiūri j *49 Fordą viena iž 
stilingiausiy nuo pradžios iki gaio. 
Ir dabar New Yorko Madų Akademija 
yra suteikusi vardą “Fashion Car o£ 
the Year". išrinkdama visų kitu 
karų. Pradedant nu<> fenderių. ab*»l- 
nai imant. Fordas atrodo vienas iš 
gražiausių.

...pas jūsųjaučiasi švelnus!
Fordo Dylerj

NAUJI LENGVI
BSIMOKEJIMAI

Jūs gal esate mate stroboscopic 
paveikslus, kurie Įrodė, kad Fordo 
nauji "Hydra-Coil" ir "Para-Flex" 
Springsai yra vieni geriausių. Su jais 
galima važiuoti per kelmus ir nieko 
nejausi. Kitas išbandymas Įrodo, kad 
King-Size Magic Action" StabCiai 
geriau dirba S5^J. Ateikite pasivaži
nėti ir patys įsitikinsite kaip yra.

... y ra švelnus!



St. Neventouskas

Penktadienis, Rugpjūčio 19, ’49

Jei be-

Dr. B. Paulius, O. P.

Mes karstai trokštame, kad 
būtų šaukiamasi į Jėzaus Širdį, 
Malonės Sostą, ir kad būtų šau
kiamasi į tąjį Sostą per Mari- 
ją...

— Popiežius Benediktas XV.

1. BEDIEVIS BEDIE
VIUI NELYGUS

Yra bedievių, — bent 
save tokiais laikančių, ku
rių asmeniški apskaičiavi
mai juos tokiais padarė: 
kuriems svetima žmona 
meilesnė negu savoji, ku
riems kunigai “negeresni 
už kitus”, kuriems bažny
čios lankymas “nieko gero 
neduoda”, kuriems “taip 
patogiau”, kuriems “mok
slas įrodo, kad nėra Die
vo”, kuriems “tikintys nė
ra geresni už tikinčius”, 
kurie patys sau įsikalba, 
kad “nereikia Dievo” ir tt. 
Tokie “bedieviai” yra 
smulkūs ir nerimti. Jiems 
“atversti” labai dažnai 
užtenka stipresnio likimo 
smūgio į pašonę. Fronte 
teko matyti tokių “bedie
vių”, labai greit surandan
čių Dievą, jei minosvai
džių ugnis sustiprėdavo ar 
priešo tankai į apkasus į- 
siverždavo. Apie tokius 
“bedievius” čia nenoriu 
rašyti.

Nerimtais laikau ir tuos 
bedievius, kurie bando “į- 
rodyti”, kad nėra Dievo, 
tokie patys nežino, ko jie 
nori. Jei jie tvirtina, 
“mokslas įrodęs, kad Die
vo egzistencija nėra gali
ma”, tai jie kasa patys 
sau duobę. Tokia nesąmo
nė kalba prieš juos pa
čius: juk Dievas yra ana
pus pojūčiais suvokiamų 
tyrinėjimų ribos! Įrody
mai Dievo egzistencijai 
neigti yra imami arba iš 
gamtos ,arba iš istorijos, 
arba iš žmonių gyvenimo. 
Visi tie “įrodymai” niekad 
neliečia realaus Dievo: ge
riausiu atveju gali liesti 
tik mūsų (baisiai nedie- 
višką) Dievo sąvoką, ku
rią žmonės pasidaro. Jei 
mūsų įsivaizduotasis Die
vas kartais pasirodo neį
manomas, tai Dievo rea- (____  ____ ____ , ..  
lybė ištikrųjų lieka nei ne-,turėčiau sunkią intelektu- 
paliesta. Jei ir visos mūsų i alinę auką atnešti, jei aš 
sąvokos apie Dievą, pasi- i norėčiau netikėti. Tvirti- 
rodytų netikros, — iš tonimas, kad nėra Dievo, 
dar jokiu būdu nesektų,;man skamba kaip nesąmo- 
kad nėra Dievo, o išvada i nė, nes tada visas gyve- 
būtų tik: mūsų sąvokos Į nimas atrodytų nesupran- 
buvo blogos.

Bedievių knygas ar laik
raščius paskaitę, matome, 
prieš kokį “Dievą” jie ko
voja: jie kovoja prieš ko
kią nors Dievo sąvoką, — 
iš vaikystės laikų užsili
kusią, iš kokio rašytojo 
knygų susidariusią, savo 
pačių pasidarytą. Juk ir 
mūsų pačių Dievo sąvoka

— tas galioja ne

laikui bėgant keitėsi. Vai
kai būdami vaikiškai gal
vojom, dabar galvojame 
kitaip. O tačiau Dievo rea
lybė liko ta pati, 
dieviams kartais ir pa
vyksta kai kurias Dievo 
sąvokas sugriauti, tai 
griūva tada nė Dievo rea
lybė, bet tik žmonių pada
ryti stabai. “Neturėk kitų 
dievų” 
tik akmeniniams stabams, 
bet ir netikroms sąvo
koms.

Tikras bedievis nesi
stengs įrodinėti, kad nėra 
Dievo. Jis yra pergiliai 
tuo persiėmęs. Paskaity
kim Nietzsche, tą fanatiš
kiausią ir konsekventiš- 
kiausią visų bedievių: vel
tui ieškosim jo raštuose 
bandymų pagrįsti savo be
dievybę. Bedievybė jam 
buvo savaime aiškus da
lykas, nereikalaująs jokių 
įrodymų ar diskusijų. Tik 
jis negalėdavo suprasti, 
kodėl ne visi taip galvoja 
kaip jis.

2. AR MES ŽINOME, 
KAD YRA DIEVAS?
Visi mūsų filosofiniai 

Dievo įrodymai nieko ne
gali padėti, kad mums 
Dievo egzistencija būtų 
absoliutiškai aiški ir nea
bejotina. Mes Dievo buvi
mu tikime. Tikėjimas gali 
būti tik ten, kur nėra tik
ro žinojimo. Mūsų tikėji
mas gali būti tvirtas, mū
sų įsitikinimai nepajudi
nami, mes galime už juos 
eiti ir mirti, tačiau mes 
ne anksčiau pažinsime 
Dievą, kol nepamatysime 
Jo “veidas į veidą”.

Dėlto, kad tikėjimo tie
sose nėra visiško vidinio 
evidentiškumo, aš esu 
laisvas tikėti ar netikėti 
Dievo buvimu. Tačiau ma
no intelektualinė * sąžinė 
verčia mane tikėti, ir aš 

tarnas ir beprasmis.
3. “JEI BUTŲ DIEVAS, 

TAI JIS TURĖTŲ...”
Daugelis bedievių pa

grindžia savo netikėjimą 
įvykiais ar aplinkybėmis, 
kurie esą nesuderinami su 
Dievo egzistencija. Prie
šas laimi karą— nėra Die
vo, nes tiesa juk buvo mū-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coVai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavę 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 kjiponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27. Mass.
Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas......... ~......................................................

Mielasai Skaitytojau: ,
Laike pirmojp pasaulinio karo, Gegužės 5, 1917, 

Popiežius Benediktas XV kreipėsi ypatingu raštu į vi
so pasaulio vyskupus, ragindamas per vyskupus visą 
katalikiškąjį pasaulį šauktis į Jėzaus Širdį per Šven
čiausiąją Paną Mariją, visų Dievo malonių tarpinin
kę, prašyti taikos.

Aštuonias dienas vėliau, tai yra, Gegužės 13, 
1917, Dievo Motina apsireiškė piemenėliams Fatimos 
ganykloje, Portugalijoje. Ji liepė dažnai kalbėti Ro
žančių? pasivadindama “Rožančiaus Ponia”, ir pareiš
kė. j°g Dievas nori, kad būtų įsteigta Nekalčiausios 
Marijos Širdies Šventė.

Laike antrojo pasaulinio karo, 1942 metais, Popie
žius Pijus XII iškilmingai paaukojo žmonių giminę 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai, ir įsteigė Nekalčiau
sios Marijos Širdies Šventę, kuri švenčiama kiekvieną 
metą Rugpiūčio 22 dieną, Švenčiausios Panos Marijos 
Dangun Ėmimo Oktavoje, viso pasaulio katalikų baž
nyčiose.

Pamaldumo į Nekalčiausią Marijos Širdį prakti
ka prasidėjo žymiai anksčiau, ypač Italijoje ir Pran
cūzijoje. 1799 metais, Pijus VI leido Palermo vysku
pui švęsti Nekalčiausios Marijos Širdies Šventę savo 
vyskupijoje, o 1830 metais tapo įsteigta Nekalčiausios 
Marijos Širdies Brolija, Paryžiuje, Prancūzijoje.

Pamaldumas į Nekalčiausią Marijos Širdį pa
laipsniui augo ir stiprėjo greta pamaldumo į Šven
čiausią Jėzaus Širdį, kurioje slepiasi Marijos Širdies 
meilė ir galybė. Kaip mėnulio šviesa yra spinduliuo
jančios saulės refleksija arba atsimušimas, taip ir 
Marijos Širdies meilė yra tartum atsimušimas jos 
Dieviško Sūnaus Širdies, “iš kurios gausumo visi mes 
esame ėmę”. Marijos Širdis įvaizdina jos meilę Jėzui. 
Per Mariją į Jėzų!

sų pusėje. Juokinga! O iš 
kur tu absoliučiai žinai, 
kad tiesa tavo pusėje? 
Iš kur žinai kad teisingas 
reikalas turi visada laimė
ti? Juk Dievas turi laiko 
ir priemonių. Jis ir pra
laimėjimą gali laimėjimu 
paversti.

Kaip dažnai mes girdi
me: jei būtų Dievas, tai 
Jis turėtų tą ir tą pada
ryti. Iš kur tu žinąi, ką 
Dievas turi daryti? šitoks 
Dievas yra perdaug žmo
giškas. Kad Dievas galėtų 
egzistuoti. Jis turi daryti 
tai, kas mums atrodo nau
dinga! Mūsų sprendimai 
turi virsti dieviškais! O 
juk “Jo keliai nėra mūsų, 
kėliai ir Jo mintys nėra 
mūsų mintys”.

4. TIKĖJIMAS — 
DQVANĄ

Dovana skiriasi nuo
lyginimo tuo, kad atlygi
nimas duodamas už nuo- 
pelnus, o dovaną— veltui. 
Veltui dovaną 
Ii keltis £ ' , B__
kitus, pūsti’ Ir didžiuotis. 
Tikę ilgi yra dova- 

, kas ją ga-

at-

ivęs nega- 
prieš

na. „
vo. Bet tas jokiu būdu ne
duoda mums teisės di
džiuotis, žiūrėti iš aukšto 
į negavusius tos dovanos 
ir tarti: “Ačiū tau, Vieš
patie, kad aš nesu toks, 
kaip kiti!”

Ar mes drįsime kaltirfti 
Afrikos džiunglių negriu
ką. jei jis pilnos tiesos a- 
pie Dievą negirdėjo. Ne- 
drįskim mesti taip pat ak
menio į savo brolį, kurs 
gal apie Dievą girdėjo, bet 
nesuprato ir todėl negali 
tikėti. Gal jis širdies gilu
moje dažnai meldžiasi: 
“Viešpatie, padaryk, kad 
matyčiau”, o tačiau ne-j sunkia širdimi 
mato. jos.

Dr. B. Paulius, O. P.

Tikėjimas į Dievą nėra 
vien valios ar noro daly
kas, bet ir galėjimo. Ar 
didelis yra mano nuopel
nas, jei aš galiu tikėti? 
Ar didelė yra tavo kaltė, 
jei tu to negali? Jei mes 
norime ką nors apįe išorės 
pasaulį patirti, tai naudo
jamės pojūčiais, kurie pa
jėgia mums perduoti, pav., 
spalvas, garsus. Jei kas 
neturi regėjimo organų, 
tai ar galime ant jo pykti 
dėlto, kad jis nemato, ko
kia graži žydinti pieva? 
Dievui “matyti” reikia tu
rėti Jo malonės. Aišku, 
žmogus turi būti jautrus 
Dievo balsui ir neužsikim- 
šti ausų jį išgirdus. Jaut
rumas yra geriausias pa
siruošimas tikėjimui pri
imti. “Palaiminti nekaltos 
širdies, nes jie Dievą re
gės”.

6. IŠVADOS
Tušti religiniai plepalai 

niekam naudos neatneš. 
Rimtas pasikalbėjimas su 
bedieviais gali būti nau
dingas. Aš galiu jiems sa
kyti, kame ir kaip aš Die
vą matau, bet aš tuo jų 
neįtikinsiu, nes jie atsa
kys: o mes čia Jo nema
tome. Kaip jų visi įrody
mai, kad nėra Dievo, ma
no tikėjimo nesugriaus, 
taip mano įrodymai jų ne
tikėjimo nepašalins. Įro
dymais bedievio neatversi. 
Tą padaryti tik pats Die
vas tegali. Mes apie Dievą 
peržmogiškai galvojame, 
jei manome, kad Dievas 
baisiai sielojasi ir nerims
ta danguje, kam tiek daug 
bedievių neatsi verčia. 
Saulei juk vistiek, ar ją 
pripažinsi, ar ne, ar mes 
jos spinduliais gerėsimės, 
ar šešėly sėdėsime. Tik 
mums yra ne vistiek. Juo
kinga turi Dievui atrodyti 
žmonių puikybė, jei jie 
mano darą Dievui gerą 
darbą Jį pripažindami. 
Mažą įspūdį Dievui tepa
darysi, šaukdamas “Vieš
patie, Viešpatie”, o nepil
dydamas Jo valios. Nerei
kia manyti, kad bedievių 
Dievas “neapkenčia” — to 
Amžinoji Meilė išviso ne
gali. Daugybė bedievių 
pildo Dievo valią savo 
tvarkingu gyvenimu ir 
nuoširdžiu tiesos ieškoji
mu. Netikėjimas tad yra 
lyg likimas, kurio nelem- 
tis gali kada nors pasi
baigti. Ir jie gali eiti “pir
ma jūsų į dangaus kara
lystę”.

Stipriausias bedievių 
ginklas nėra mokslo pa
žanga, bet Dievo išpažinė
jai, kurie panaudojami 
kaipo įrodymai Dievo ne
buvimui — gyrimąsi savo 
santykiavimu su Dievu, 
nudavimas tamau j a n t 
Dievui ir tikint į Jį, ilgos 
maldos ir pasninkai, o ta
čiau nepavyzdingas gyve-

v •

5. BEDIEVYBE — 
LIKIMAS

Tokiems bedieviams mes 
turime pasigailėjimo pa
rodyti, jei jie netiki. Gal 
jie ir norėtų tikėti, bet ne
gali. Rimta ir nuoširdi 
bedievybė nėra bloga va
lia, bet likimas. Galimas 
daiktas, kad tas likimas ir 
nėra visai be jų asmeniš
kos kaltės, bet tačiau yra 
likimas. Gal jie neišgirdo 
Dievo balso, o gal ir neno
rėjo girdėti, o vėliau Die
vas nebešaukė. Gal likimo 
smūgių gniuždomi prara
do savo susidarytąją Die
vo sąvoką ir su ja mano 
patį Dievą praradę.

Vaikas “sužino” papras
tai labai daug apie Dievą. 
Jam įsispaudžia užbaig
tas Dievo paveikslas, su
sidaro tvirta sąvoka. Ta
čiau Dievo paveikslas ir 
sąvoka turi būti begali
niai žmogiški, nes kitaip 
jie būtų jo vaikiškam su
pratimui neprieinami.

Metams slenkant gyvojo 
Dievo paveikslas turi kei
stis. Auklėjimo ar proti
nio nerangumo dėka pas 
kai kuriuos žmonės to ne
įvyksta, ir Dievo sąvoka 
jiems lieka kaip kokia vai
kystės relikvija. Kitos 
vertybės būna tuo tarpu 
pervertinamos. Dievas lie
ka užpakaly, nes jaunas 
žmogus, užvaldyd amas 
pasaulį, daugiau rūpinasi 
daiktų paviršium. Vėliau 
ar anksčiau jis pažvelgia 
ir į savo vidų. Žmonių ar 
knygų paveiktas, jis irgi 
atsimena Dievą; geriau— 
savo sąvoką apie jį — ir 
nustemba jos nekritišku
mu. Jis nebegalvoja savo 
sąvokos keisti ir pritai
kinti savo pažengusiai 
galvosenai, bet lengva ar 

išsižada

------ ---------------- ---------—L
Pas Pranciaconus Kennebunk 

Pprt'e, Maine
K Haujosįff A0j« Mna "Kretingoj

lai—a-P0t atimto

Prieš daugelį metų, dar lai
mingais metais Lietuvoje, kai 
skaitydavau Amerikos lietuvių 
spaudą ir laiškus, girdėjau apie 
piknikus. Tada juos vaizdavau
si kaip lietuviškas gegužines, 
iškilas ar ekskursijas sekma
dieniais į gražesnes vietas pa
silsėti ir pasilinksminti, su to
liau gyvenančiais artimaisiais 
susitikti.

Praėjusį sekmadienį turėjau 
laimę pirmą kartą pats daly
vauti išsvajotame piknike. Tai 
buvo nepaprastas piknikas! 
Juk tai buvo Naujosios Angli
jos Lietuvių Diena! Štai mano 
įspūdžiai.

Pranciškonai, matyt, yra geri 
meteorologai arba su Šv. Alijo
šium ryšį turi. Prieš tai buvu
sios kelios lietingos dienos ne
žadėjo saulėto sekmadienio. 
Vienok Lietuvių Dienos sekma
dienis (rugpiūčio 14 d.) buvo 
nuostabiai saulėta ir graži die
na. Ką tos lietingos dienos ap
gavo, tas šiandien gailisi galė
jęs nuvykti, bet nenuvykęs į 
pikniką Kennebunk Porte, Me. 
O galėjo jame ne 5000, bet dvi
gubai daugiau liętuvių iš N. 
Anglijos suvažiuoti. Ten vietos 
buvo dar didesniam svečių 
skaičiui.

Judrūs ir simpatingi pranciš
konai neapvylė svečių iš arti ir 
iš toli. Kaip ir dera vienuolyno 
piknike ir Lietuvių Dienoj, pir
miausia pagarbintas Dievas iš
kilmingomis pamaldomis. Šv. 
Mišias atnašavo kun. Pr. M. 
Juras, šv. Pranciškaus parapi- 

■ jos Lawrence, Mass., klebonas, 
asistuojamas jaunesnių kunigų 
ir klierikų. Labai gražiai loty
niškai ir lietuviškai giedojo tos 
pačios parapijos choras, muzi
ko A. Šimkaus vedamas. Cho
ras neskaitlingas, bet susidedąs 
iš stiprių balsų, net solistų tu
rįs. Pamaldos vyko sode, po at
viru Dangum, vienok jis skam
bėjo galingai, kad ir be garsia
kalbių būtų buvęs girdimas di
deliame vienuolyno sode. Gražų 
ir Lietuvių Dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė tėvas Jurgis 
Gailiušis, O.F.M., naujasis Ken
nebunk Porto vienuolyno gvar- 
dijonas, neseniai atvykęs iš Ka
nados, Winnipeg, Man. Jo pa
mokslo tekstas turėtų būti išti
sai atspausdintas. Palaiminimą

nimas. Atsakomybė už 
šių dienų bedievybę teks 
pirmoj eilėj mums — ti
kintiesiems, kad mes už- 
stojame jiems Amžinąją 
Saulę, kad mūsų blogi 
darbai nepraleidžia jos 
spindulių, kad ji šviestų 
tiems, kurie “klaidžioja 
tamsybėje ir sėdi mirties 
šešėliuose...” “S. D.” 

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 t.t

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

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Masu.

11 n

366 W. Broadway

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

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

1
I

su Sv. Sakramentu suteikė pre
latas J. Ambotas, Švč. Trejy
bės parapijos Hartford, Conn., 
klebonas.

Po lietuviškų gardžių pietų, 
pasigrožėjus vienuolyno rū
mais, sodu ir visa aplinka, sve
čiai skaitlingai dalyvavo loteri
joje ir tolimesnėje programoje, 
kurią išpildė So. Bostono tau
tinių šokių šokėjai, p. Onai I- 
vaškienei vadovaujant. Neleng
va buvo šokti žalioj pievelėj, 
bet tautiniais rūbais apsirengu
sios lietuviško jaunimo poros 
pašoko daug ir ilgų šokių, kaip 
Rugučiai, Blezdingėlė, Malūnas, 
Mikita ir kiti. Šokta su atsida
vimu ir gera nuotaika. Labai 
gražiai šoko mokyklinio am
žiaus tautiniais rūbais apsiren
gusios mergaitės, daugumoje 
čia gimusios, pašokusios Sukti
nį, Noriu miego ir Kubilą, šo
kiams griežė mažas orkestrėlis, 
o kaikuriems — pritarta daina. 
Šokiais publikos susidomėjimas 
buvo didelis ir pritarimas labai 
šiltas.

Šokių pertraukos metu trum
pą žodį tarė neseniai iš trem
ties atvykęs žymus lietuvių fi
losofas prof. Juozas Girnius. 
Jo kalba taip pat turėtų tilpti 
“Darbininko” skiltyse ištisai.

Pirmą kartą tokiame piknike 
dalyvavusiam buvo įdomu ste
bėti gausiai suvažiavusių sve
čių nuotaikas ir grožėtis, kaip 
čia lietuviai moka gražiai ir 
kultūringai poilsiautis ir links
mintis. Girdėjau dar seniau, 
kad Amerikos lietuvių tarpe y- 
ra daug didelių alkoholio gar
bintojų. Deja, buvau maloniai 
nustebintas, kad šiame piknike 
girtų nemačiau.

Nenoriai skirstydamies namo, 
svečiai džiaugėsi gražiai pra
leidę sekmadienį lietuviškoje 
aplinkumoje ir nuotaikoje, su
sitikę savo retai matomus gi
minaičius. bičiulius ir pažįsta
mus. Tarp senesnio amžiaus 
svečių matėsi nemaža gražaus 
lietuviško jaunimo. Tarp senų 
imigrantų ir čia gimusiųjų ma
tėsi daug anksčiau ar vėliau iš 
tremties atvykusiųjų. Malonu 
būtų čia daug ką išvardinti, 
bet gi naujam grinoriui sunku 
taip greit visus pažinti.

Vienuolyno sode aukštai ant 
stiebo vėjas glamonėjo didingą 
daugiažvaigždę JAV ir po ja 
gražią Lietuvos trispalvę vėlia
vas. Už kelių šimtų metrų, už 
vienuolyno sodo aukštų medžių 
ir Kennebunk Porto vasarvie
tės, siūbuoja Atlantas, kuris 
betarpiškai jungiasi su Šiaurės 
ir Baltijos jūromis, už kurių 
vos 12 km. nuo kranto ties Pa
langa, randasi Kretingos Pran
ciškonų vienuolynas, kurio at
žala yra šis Šv. Antano vienuo
lynas Maine. Mūsų mintys 
skrenda į gintarinį Lietuvos 
pajūrį, prie Dangės, ant kurios 
kranto stovi Kretinga... Kažin, 
ar beliko kas iš ano gražaus 
vienuolyno, ar bestovi nepalies
tos ir nepaniekintos Šv. Panos 
Marijos baltos statulos Kretin
gos ir Palangos Kurduose?...

Linkiu Kretingos atžalai čia. 
Maine, pasidaryti tvirta katali
kiškumo ir lietuviškumo uola, 
kuri spinduliuotų po visą Šiau
rės Amerikos žemyną. Kaip sa
vo laiku Jėzuitai nors paskui 
juos lenkinimas ėjo. apgynė 
Lietuvą nuo protestantizmo, 
taip šiandien lietuvių tauta lau
kia iš Pranciškonų didelės ir 
lemiančios pagalbos savo var
ge, kančiose ir emigracijos nu
tautėjime.



DARBININKAS

DIDELE KAILINIŲ PARODA

LIETUVIŲ MELODIJOS VALANDOS MIL2INI5KAS

PIKNIKAS
Gražioje Didelėje pp. Rožėnų Okėje, 

LAKESIDE FARM - RAYNHAM, MASS.

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 21,1949
GROS 8-nių MUZIKANTŲ AL STEVENS ORCHESTRA 
Gražus, didelis ežeras pasimaudyti - pasiirstyti - paplaukioti. 

Gražus programas ir kitokie įvairumai.

Warris Furriers dovanojo gražią Mink Scarf, 
vertės $150.00, kuri bus vartų įėjimo dovana.

Bus duodama gražios ir vertingos dovanos:— 
1-ma dovana Admiral 3 in one Magic Mirror Tele- 

vision, fonografas ir radio.

2- ras Frigidaire, 7 pėdų šaldytuvas.
3- čia Speed Queen Skalbiama mašina. Taipgi bus

ir kitų gražių dovanų.
Visi kviečiami dalyvauti RENGĖJAI.

V/ATt
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t
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KELRODYS: Nuo Providence, Route No. 44 iki No. 104; šiuo keliu privažiuojama 
Lakeside Farm. Nuo Bostono važiuojama Route No. 138 iki mūsų kelrodžio ir sukti 
Elm St., į Lakeside Farm viena mylia. Nuo Bridgewater Route No. 104. Nuo Worces- 
ter Route No. 140, tada sukitės į kairę į No. 106, vėliau j dešinę No. 138 iki mūsų 
kelrodžio.

Lietuvių Melodijos Radio Valandos programos kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 
vai. iš stoties WTAO, 740 K.

NORTOOD, MASS.

dviejų žuvusiųjų vardai neįra-j daina “Leiskit į Tėvynę”, kuri
šyti, nes. sakoma, kad tėvai jaudino visus iki ašarų. Pavyz- 
nesutiko, būtent, Juozas A. Se-ydingos Manchesterio šeiminin

kės iš širdies rūpinosi bufetu,
prie kurio didžioji darbo našta. biliais žmonių iš visų Amerikos mis gyvenamu butu, pataline, ir dabar šelpia britų 

pačiu kąsniu (Vokietijoje) pačias 
Jau antras giausias šeimas su mažais vai- 
nereikalauja kais ir seneliais, 
visur ir vi-, 
širdingiausią' vės, kurios moka gražiai ang-

liukas ir Jonas Petraitis.

waterburiečiai išvažiavę pas ilgą laiką abu yra be darbo ir ir daug yra sušelpę ir varge 
Pranciškonus Kennebunk Port, neturi jokio nuosavo’ turto, padėję 
Maine. Daug buvo suplaukę į Priėmė mane su vaikais, kaip į lietuvių 
šią iškilmingą šventę automo- savo šeimyną. Dalinasi su mu- mus šelpė Vokietijoje, bet dar

atiteko K. Lukoševičiui. Ro-1 kampų ir net Kanados, 
ūkio ap-_________

j Mirė. Neseniai buvo palaido- Da.

vietinėms amerikiečių 
šeimoms. Jie ne tik

Mirė Margareta Ciubatienė
Pirmadienį, rugpiūčio 15 die- mantiška J. Vižynio 

ną mirė Margareta Ciubatienė linkuma visus sulaikė iki vėlaus į 
i (Chubet). gyv. 1208 Washing-'vakaro. K.

eigas atliko kleb. kun. Felik- ton St., a. a. Jono Chubet žmo- 
sas E. Norbutas. na. Velionė buvo pašarvota

Paminklo pastatymas kaina- paui h. Kraw, laidotuvių di- WATBRURY, CONN.

drabužiais ir tuo 
prie vieno stalo, 
mėnuo iš manęs

zonoje 
nelaimin-

pa-i 
pa- 
at- 

Pa-

vo apie tūkstantis dolerių, p. rektoriaus, įstaigoje, 1248 Wa- 
Kazys Mickūnas ir jo šeima shington Street.
aukavo $500 paminklo pasta- Palaidota iškilmingai ketvir- 
tymui. Taigi kaipo stambiausias tadienį, rugpiūčio 18 d. iš Šv. 

j aukotojas, p. Kazys Mickūnas Jurgio lietuvių parapijos baž-i 
buvo pakviestas paminklą ati- nyčios Highland kapinėse. į 
dengti. j Liko dideliame nuliūdime sū-!

Pasibaigus paminklo šventi- nus donas ir Bernardinas ir šei- 
nimo ceremonijoms, visi suėjo 
į bažnyčią, kur kun. Pranas V. 
Strakauskas, Brocktono lietu-

ta Barbora Gurklienė. Laidotu- j°k^° atlyginimo, 
vėse dalyvavo daug kunigų. 
Iškilmingas gedulingas šv. Mi
šias prie didž. altoriaus laikė PĮnaS*’ ^ajPaP*6 
velionės sūnus.

Būtų gera, 
kad ir kitos amerikietės lietu-

Įspūdingas Karo Paminklo 
Pašventinimas

Pirmadienio vakare, rugpiū
čio 15 d. (Švč. P. Marijos Į 
Dangų Ėmimo šventėje) įvyko 
iškilmingas karo paminklo 
šventinimas. Šis paminklas 
statytas tų lietuvių karių 
minčiai, kurie žuvo Antrojo 
saulinio Karo metu.

Pašventinimo iškilmėse daly
vavo svečiai kunigai: Jonas S. 
Švagždys. S. Saulėnas, Pranas'Vių parapijos klebonas, pasakė 
V. Strakauskas. Pranas M. JU-1 turiningą pamokslą. Palaimini- 
ras ir vietiniai: kleb. Feliksas ;m4 švč. Sakramentu suteikė 

Janiūnas. kun. Jonas S. Švagždys. Nu-

mos, kurie yra paveldėję savo 
tėvelio, a. a. Jono Chubet vai-' 
gomųjų produktų krautuvę ir 
ją sėkmingai veda adresu: 1208 
Washington St. Reiškiame už
uojautą.

E. Norbutas ir Al.
Dalyvavo Amerikos Legiono ir kryžiuotojo Jėzaus Seserų Vie-

Veteranų nu°lyno kapelionas. Bažnyčio- Seminarijos 'Vilios,Amerikos Užsienio 
postų nariai su savo vėliavo-, 
mis. i

Ceremonijų vedėju buvo kun.
Al. Janiūnas. Trumpą kalbą 
pasakė miesto reikalų vedėjas 
Mr. Monahan. Šventinimo ap-

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
, Meredith, 

N. H., pas savo tėvelius klieri
kas Antanas P. Kneižys.

je militares apeigas atliko Ste
pono Dariaus Amerikos Legio
no 317 posto nariai, vadovau
jant p. J. Smigliui. Ceremoni
jose dalyvavo ir vietinių Auxi- 
iliaries postų narės. 
! p. Elena Novikienė, prade- duktė.
dant paminklo šventinimo ce- 
remonijas. giedojo Amerikos ir 

i Lietuvos himnus.
Tos dienos ryte Šv.

į lietuvių parapijos 
buvo atnašaujamos šv. 
už žuvusius lietuvius karius ir 
pasakytas pamokslas.

Karo paminklo statybos ko
mitetą sudarė šie: kleb. kun. 
Feliksas E. Norbutas. kun. Al. 
Janiūnas, Vincas J. Kudirka, 

-Klemensas Kašėta, Kazys Mic- 
I kūnas. Sr.. Agnės Smilgienė, 
ir Jurgis Versiackas.

i Ant didelio ir gražaus pa
minklo yra įrašyti šių kare žu- 

Ivusių jaunuolių vardai: Stepo
nas D. Bačkus, Algirdas J. Go-
ba, Vincas P. Kaziulis, Mykolas tovių gyventojų susipažinimo 
J. Medveskas. Jonas V. Minkė- su naujai atvykusiais pobūvis, 
vičius. Antanas P. Stašys. Kitų Į pikniką, be vietos lietuvių ir 

' jų svečių, suvažiavo gerokas
JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — ;būrys nashuaiečių su klebonu 

" kun. J. Bucevičium, kuriuos iš
Norintiems angliškai pagal Nashua išjudino energingi Mi- 

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

DARBININKAS
8M W. BROADWAY, 60. BOSTON, MA66

Albart R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1844

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

i

i

(15 Main St., Webster. Mass.

W. J. Chisholm
GRABORILS 

“AtmeniSkas Patarnavimas” 

331 Smith SL, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
OfisoDexter 1952 

Namų: PI. 6286

ALT Didelis Piknikas. Sek
madienį, rugpiūčio 28 d., 1 vai. klys, o prie šoninių altorių tė- 
po pietų įvyks Amerikos Lietu- vai Marijonai, 

i vių Tarybos piknikas, Linden i 1 _
į Parke Union jCity, Naugatuck. ninką ir du sūnus —

Ten išgirsime įžymių kalbė- kunigą i 
:tojų! Šv. Juozapo parap. cho- studentą, 
ras, vad. komp. A. J. Aleksio,'

i
išpildys dainų bei tautinių šo
kių programą. Programos išpil- 

I Idyme dalyvauja ir naujai atvy
kę tremtiniai.

Šokiams gros puikus lietu
viškas orkestras. Tad, broliai 
ir sesės lietuviai, A.L.T. 
tetas nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti su savo kaimynais bei

komi- 
visus

sada mums rodo
globą ir apie mus kalba bei rū- liškai kalbėti, paglobotų mūsų 

‘ s artimiausius moksleivius - jaunuolius, paieš- 
kun A Gur- &im*nes- Man paieškojo darbą kotų jiems įstaigose, ar krautu- 

ir su manim pati ponia Vaičių- vėse lengvesnio darbo, nes mū- 
lienė porą dienų važiavo dirbti, sų jaunuoliai - moksleiviai visi 

! PalikoJ nuliūdime vyrą Domi- kad mane PriPratmt4 prie to po šiek tiek moka angliškai ir 
Albiną darbo. Mano gi dukteriai, ma-j sugebės bet kokį jiems duotą 

ir Joną universiteto tydama’ kad J* >'ra silpnutė ir'darbą atlikti. Tuo būdu pagel- 
jauna, po keletą kartų vaikš- bėtų mūsų jaunimui, nes gy- 

Koresp bodama po įstaigas, paieškojo venimas nenormaliose sąlygose, 
jai kanceliarijos darbą, kur pakerta jų jėgas ir pastumia į 
labai sunku tremtiniui patekti bevertį gyvenimą. Dabar kaip 

, ir, tik dėka mūsų globėjos, po- tik pats laikas susirūpinti šiuo 
nios Vaičiulienės, gražaus elge-1 klausimu, nes baigiantis atosto- 
sio ir širdingo 
mus atsiliepimo, 
staigos vedėjas, nors neturėda
mas laisvos vietos, priėmė ma
no dukterį. Tokius žmones, 
kaip ponai Vaičiuliai, turėtų 
pažinti visi amerikiečiai - lietu-
viai ir siatyti juos sau jutimoj 
meilės ir pasiaukojimo pavyz-, naują gyvenimą, mes už

HARTFORD. CONN.
Į klausimu, nes baigiantis atosto- 

su meile apie goms įstaigose pasilieka daug 
draudimo į-į laisvų vietų, kurias laikinai bu-

I vo užėmę vietiniai moksleiviai 
ir nuo šio rugsėjo 1 dienos jas 
apleidžia.

Ačiū Jums, brangūs
Vaičiuliai, Jūs davėt

Padėka
Daug padėkos pareiškimų 

skaičiau laikraščiuose savo glo
bėjams, kurie parsikvietė trem
tinius būdami visai svetimi 

(žmonės, bet tokių žmonių, ko
kie mane, moterį su silpnasvei- 

>. visai svetimą,I draugais prie skanių valgių bei kačiais vaikais visai svetimą,
.. Savo dalyvavimu pa- net nepažįstamą pasiėmė pasŠią savaitę pas p.p. Kneižius 8enmU- •

praleido pora dienų p. Genovai- į rem*,te kov’ “ Lletuvos ,LaK' 
tė Lyons, p. Kneižienės sesers v^' ngimo komisija omp. 

i A. J. Aleksis, Jokūbas Trecio- 
I kas. Tarnas Matas, Dr. M. J. 
: Colney, Petras Jokubauskas, 
Stephania Sapranas, Nell P. 
Meškūnas, Marcella Andrikis, 

J” Noith Marijona Stankevičius, Magda
lena Karinauskas, Ona Šmotas, 

j Morta Zailskas, Dr. Vytautas 
Maurutis, Mariutė Kašėtaitė, 
Marijona Fortier, Juozas Že
maitis, Vincas Urbonas ir Al
binas Kushlis, Antanas Sham- 
baris.

Nell P. Meskūnas, rašt.

i

Į paminklo pašventinimo pa- 
. maldas buvo atvykę pp. Kazys 

Jurgio ir Petronėlė Naujokaičiai, kurie 
bažnyčioje turi s®™ vasarnamį "„2. 

Mišios Conway, N. H. Taipgi buvo at
vykę iš So. Bostono ne tik Ste- 

Ipono Dariaus Amerikos Legio
no 317 posto nariai, bet ir 
Savilioniai ir kiti.

pp.

save iš .tremties, aš dar nera-

ponai
mums

tai ne-

MAMCHESTER, N. H.
Gražus piknikas

Rugpiūčio mėn. 7 dieną netoli 
Manchesterio, J. Vižynio ūkyje, 
vietinis BALF"o skyrius suruo
šė pikniką. Tai buvo senųjų
Manchesterio ir kaimyninių vie-1

Ir vasarą veikiama. Gal, kai 
kas mano, kad mes vasarą il
simės, bet taip nėra. Kas sek
madienis būna parengimų, kai 
kada net po du, kurių būna 
šiokios tokios ir pasekmės.

"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS

dau. Tai yra du jau nebejauni džiu- Jie seni Hartfordo.jliksime Jums skolingi: 
ir nelabai sveiki žmonės. Jau 390 Garden street gyventojai Gražulienė su vaikais.

' PAS I. J. FOX VESU PIGU DIDELIS *

Parapijos piknikas. Rugpiū
čio 21 d. įvyks Šv. Jurgio 
parapijos paskutinis piknikas, 
Linden Park Union City, Conn. 
Kad piknikas geriau pasisektų 
pasauliečiai ir kunigai daug 
dirba.patariama chell’ai. Svečių tarpe 

j net ir iš tolimo Detroito atvy
kę Z. Kundrotas su žmona ir

j dukra.
j Pikniko metu, J. Vaičiūno!
. pakviesti, visi naujai atvyku
sieji susėdo prie atskiro sta
lo. Čia jie buvo pavaišinti. Vi
sų atvykusiųjų vardu jų padė
tį pavaizdavo ir padėkos žodį j 
tarė inž. K. Daugėla. Po to^konus. Rugpiūčio 13 d. buvo

Kortų “party”. Sekmadienį, 
rugsėjo 4 d., įvyks pas Zemai- 

Ičius, 378 Wilson St, kortų 
I “party”. Rengia Šv. Vardo 
Draugijos senesniųjų skyrius. 
Prašo atsilankyti.

I
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Pasirinkimas!
Šiemet vasara nepaprastai karšta. Tokia 

vasara buvo tiktai prieš 120 metų. Nežiūrint į 
tai, I. J. FOX krautuvėje yra vėsu, nes ji turi 
įsivedusi modeminį “Air Conditio^ed” siste
mą. Atėjus į I. J. FOX krautuvę galima atsi
kvėpti... Ponios ir panelės atsilankiusios į mū
sų krautuvę prisimieruoti kailinių neprakai
tuosite, o tik pasilsėsite ir atsikvėpsite.

*

■ lietuvis atstovas.

Buvo išvažiavę pas Pranciš-

I. J. FOX krautuvėje yra vienas iš didžiau
sių ir plačiausių kailinių pasirinkimas, nes tu
rime virš 6000 skirtingų kailinių. Kadangi I. 
J. FOX perka kailinius labai dideliais kiekiais, 
todėlei jie gauna daug pigiau negu bile kuri

krautuvė Bostone. Kada pigiai nuperka, tai daug pigiau gali ir parduoti. 
Ypač vasaros laiku mūsų kailinių kainos labai sumažintos. Prašome 
pasinaudoti šiuo nupiginimu. Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, 
kad jums patarnautų šios krautuvės lietuvis patyręs atstovas B. KORAI- 
TIS, kuris yra kailių ekspertas ir žino
vas, nes jis turi patyrimą per virš 20 m. 
Jis patars kokie kailiniai jums tinka
miausi. Jis primieruos juos atatinkamai 
jūsų figūrai ir skoniui. Dar sykį kviečia
me Jus atsilankyti pas mus!

tX X T X X X t T
t ❖ 
t T T T t T T t TT T T X X X X T

♦11 VASHINCTON STREET
BOSTON, MASS.



ZINUTĖS
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VIETINES ŽINIOS
seminarijoje, Miramar, Island 
Creek, Mass. Per visus metus 

Pasikeitė mokytojos. Panelė Dievui tarnaudami per šv. Mi- 
mokytoja Jankunevičiūtė, kuri šias altoriaus benuu-
nuo pat pavasario mokino nau- kai pasilinksminimo
jakurius anglų kaltos, išvažia- dienelės- kad ^^tų grįžti prie 
vo atostogų. Jos vieton moky- Dievo tarnybos su nauju uolu- 
tojauja panelė Veronika Jociu- mu ir P“išventimu. Tėvai atsi- 
tė. Kitus du skyrius moko pa- sveikins 8U Akučiais sekm., 
neles Glineckaitė ir Plevokaitė. ru^P- ^1 d., 1:00 v. p.p. prieš 

__________ bažnyčią ir sulauks juos grįž
tant sekantį šeštadienį po pie- 

Aitoristų atostogos. Sekma- tų. Nuvažiuos atostogoms pri- 
dieių, rugp. 21 d., 1 v. p.p., Mi- ‘ vatiniais automobiliais, kun. 
šių tarnautojai, išvažiuos savai- Alberto Kontauto ir klieriko 
tei atostogų. Gurdėjau, kad juos Juozo Naudžifmn lydimi Atsi- 
išveš į Duxbury geradariai sa-1 
vo automobiliais.

ALTARISTAI IŠVAŽIUOJA

Šįmet Šv. Petro parapijos al
taristai 
Cod praleisti linksmai 
gas Dievo žodžio Tėvų gražioje

D AkaiMIHE'AS'
Lietuvis MaBeachusette 

šachmatų Turnyre GYDYTOJŲ SVEIKINIMAS 
IR PADĖKA

Lietuvių Gydytojų Tremtinių 
Sąjungos vardu man? kaip 
S-gos pirmininkui, tenka didelė 
garbė pasveikinti visus šio

ParaM kun. Dr. K. Gečys, 
1946 m. 575 pust

randa ir prietelių biznierių, ku
rie žada “užfundyti” skanius 
valgius ir užkandžius berniu
kams, kad linksmiau praleistų 
atostogas. Kun. Kontautas dė
koja visiems, kurie per metus

vėl išvažiuoja į Cape remia altaristus, pirkdami laik- 
atosto- raščius prie bažnyčios, kas sek

madienį, ir ypatingai tėveliams, 
kurie rūpinasi, kad vaikučiai 
visados gražiai pasirodytų šv. 
Mišioms. Taip pat praneša, kad 
berniukai, norintieji pasiruošti 
šv. Mišioms tarnauti ir prisira- 

■šyti prie Altaristų Draugijos, 
galės tam pareikšti norus kun. 

! Kontautui pradžioje rugsėjo 
mėnesio.

I
i 
i

DAKTARAI

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
— ‘ OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tei 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

PADĖKA
Liepos 22 d. mirė Ignas

pardavinėti 
pasi- 
įvai-

SO 8-2712 Res. BIG 9013

p. Edvardas Karnėnas, 
neseniai iš tremties atvykęs 
“Darbininko” nuoširdus ben
dradarbis.

p. Edvardas Karnėnas apsi
stojo Bostone, ir pakviestas 
“Darbininko” administracijos, 
jis sutiko platinti “Darbinin
ką”, būtent, rinkti prenumera
tas ir skelbimus,
knygas, p. Karnėnas yra 
ryžęs aplankyti lietuvius 
riose lietuvių kolonijose.

Lietuvoje greta valstybinės 
tarnybos jis buvo žurnalistas 
mėgėjas, bendradarbiavęs Klai
pėdos dienraščiuose “Lietuvos 
Keleivis” ir “Vakarai”, Kaimo 
ir Vilniaus laikraščiuose. Būda
mas tremtyje ir tarnaudamas 
vienoj lietuvių sargybų kuopoj 
prie US Army, jis bendradar
biavo tremties lietuvių laikraš
čiuose ir “Darbininke”. Edv. 
Karnėnas Klaipėdoje ir Vilniu
je buvo aktyvus lietuvių chorų 
dainininkas ir giesmininkas, 
buvęs Vilniaus katedros choro 
dalyvis ir vienas iš pirmųjų M. 
K. Čiurlionio vardo vyrų choro 
choristų bei vyr. seniūnų.

p. Kamėnui linkime geriausių 
sėkmių spaudos platinimo dar
be.

Pavasarį iš tremties atvykęs 
Kazimieras Markevičius (Mer
kis), dabar gyvenąs So. Bos
tone, Mass., 598 E. Seventh St., 
jau spėjo užmegsti ryšius su
artimiausiais žymesniais šach- krašto lietuvius gydytojus ir 
matininkais amerikiečiais, su prašyti visokeriopos kolegiškos 
jais sulošti ir laimėti keletą 
partijų ir gražiai pasireikšti 
šachmatų turnyruose.

Praėjusį sekmadienį (rugp.
14 d.) Naujos Anglijos šach
matininkų sąskridyje Norum- 
bega Parke, Auburndale, buvo 
suloštas 1949 m. Massachusetts 
valstybės šachmatų turnynas 
(Chess Tournament), kuriame 
lošė Rytų Mass. prieš Vakarų 
Mass., iš abiejų pusių po 25 
geriausių šios valstybės šach
matininkų. Kazys Markevičius 
lošė už Rytų Mass. — už Bos
toną ir jo apylinkę. Iš 25 jam 
buvo leista lošti septintoj len
toj. Savo stiprų priešą jis nu
galėjo ir Rytų Mass. koman
dai laimėjo vieną tašką. Tur
nyro rezultatai 16 : 8V2 Ry
tų Mass. naudai.

Anksčiau K. Markevičius, loš
damas už Worcester chess klu
bą, padėjo tam klubui laimėti 
Naujosios Anglijos Old Colony 
League pirmenybę 1949 m. Jis 
buvo skaitomas vienas stipres
niųjų ir užbaigoje lošė antroje 
lentoje.

Šiuo metu jis lošia šachmatų 
turnyrą korespondenciniu būdu 
(paštu) su septyniais amerikie
čiais ir laikosi stipriai. Jis yra 
pakviestas dalyvauti Bostono 
šachmatų turnyre, kuris įvyks 
spalio mėn.

Apie K. Maricevičių neseniai 
rašė Boston Sunday Herald.

Ed. Karnėnas

pageltos, įvedant lietuvius gy
dytojus tremtinius į profesinį 
darbą. Aišku, mes be teisių ir, 
nežinodami šio krašto visų tai
syklių ir papročių bei nemokė
dami tinkamai kalbos, tik jūsų 
padėdami pajėgsime užtikrinti 
sau pakenčiamą rytojų, dirbant 
savo profesijos darbą. Mes pil
nai suprantame, kad galime 
dirbti tik gydytojų pagelbinin- 
kais. Remkite ir stenkitės pa
rūpinti lietuviams gydytojams 
tremtiniams tokias vietas.

Lietuvių Gydytojų Tremtinių 
Sąjunga buvo įsteigta per gy
dytojų • suvažiavimą 1946 m. 
Tikslas remti lietuvius gydyto-

Dr. J. C. Seymur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, M J.
Lietuvis Gydytojas

495 Coiumbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broedway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0*48

Res. 37 Oriole Street 
West Roocbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Ma- 
žiutaitis, gyv. Roslindale, Mass. 

, Palaidotas liepos 26 d. iš Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių par. 

| bažnyčios, Cambridge, Mass., 
'Šv. Mykolo kapinėse, 
j Liko dideliame nuliūdime ve- 
lionies žmona Antanina (Sla- 
žinskaitė - Laurutienė) Mažiu-
taitienė, sūnus Įeit. Alfonsas ir 
jo žmona Adelė, posūnis Kazys 
Laurutis ir jo žmona ir anūkas 
Kaziukas, gyv. Kalifornijoje, 
sesuo Bronė Mažiutaitytė, se
sers duktė Virginija ir jos vy
ras Roland Driežai, tremtiniai, 
dvi seseris ir brolis Lietuvoje.

Dėkojame parapijos kunigam 
už dvasinį patarnavimą; dėko
jame visiems už Šv. Mišias, gė
les, pareikštas užuojautas, da
lyvavimą šermenyse ir laidotu
vėse. Lai Dievas visiems atly
gina iš Savo malonių šaltinio. 

Nuliūdę
Antanina Mažiutaitienė

ir šeima.

i

Lankėsi

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi p.p. Ona Girdžiauskas, 
Mrs. Anelė Kazlauskienė ir Ka- 
tarina Rudaitis. Visos iš Wa- 
terbury, Conn. Viešnios atsi
lankymo proga pasipirko kny- 
_gų ir atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą.

I 
I

Lankėsi

Dr. Henrikas Brazaitis, nese
niai atvykęs iš tremties, lankė
si “Darbininko” redakcijoj, ly
dimas p. Eduardo Karnėno, 
taip pat neseniai atvykusio iš 
tremties, “Darbininko” bendra
darbio ir įgaliotinio.

Sužeidė Dr. Pilką

Pereito sekmadienio vakare 
įvyko automobilių nelaimė. Sta
sio Urbono automobilius susi
mušė su Dr. D. Pilkos automo
biliu So. Bostone. Dr. Pilka 
tapo sužeistas.

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

ĮVAUtOS SKHBIMAI

Atostogauja

Pereitą sekmadienį išvyko į 
Arizonos valstiją pas savo duk
terį ir žentą adv. Fortūnatas 
J. Bagočius su savo žmonele 
praleisti atostogas.

Adv. Bagočius grįš
Darbo Dienos (Labor Day) 
šventę, o jo žmona pasiliks il
gesnį laiką.

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbamo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo- 
histerijos ir žemųnuo

prieš

Užsisakyite Tooiko Pm Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islingtcm, Mass.

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

1000000(300000000000000000000000000001

mario, 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir* vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. 
Valerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Man.

Res. 80 8-372* 80 8-4818

umimM roniniire uo.

Išvažiavimas Į Palangą
Šv. Petro parapijos Šv. Var-j 

do Draugija organizuoja šį mė-į 
nesį skirtingą nuo kitų išvažia
vimą, būtent privatinį pikniką, 
Palangos Parke, Lawrence, 
Mass. Nariai nutarė padaryti 
šį bendrą, smagų išvažiavimą 
tikslu geriau susipažinti, pasi
kalbėti, ir pasilinksminti tykio
se pušynuose prie ežero pa
krantės. Kviečia ne tik narius, 
bet ir šeimas, prietelius ir ben
drai visus, kurie mėgsta drau
giškai praleisti laiką gražiame 
Palangos ore. 1 
čia naujai atvykusius lietuvius,| 
kad susipažintų su draugijos' 
nariais ir veikla.

Dalyvaujantieji gali arba sa
vo užkandžius atsivežti arba ir 
ten pat nusipirkti. Turės pro
gos pasimaudyti ežere, pasi
linksminti ir pamatyti Soft Bali 
žaidimą tarpe Lawręnce’e pa
sižymėjusio ratelio ir South 
Bostono sportininkų.

Piknikas įvyksta rugp. 28 d. 
Bušai išvažiuos nuo “Darbinin
ko” patalpų 1:00 v. p.p. Prašo
me iš anksto įsigyti tikietus

jus tremtinius ir tobulintis pro
fesiniame darbe? Paskutiniuoju 
laiku s-ga daugiausia kreipė 
dėmesio į gydytojų emigraciją. 
Artimai buvo bendradarbiauta 
su BALF’o atstovais — p. Ko
vaite ir p. Valaičiu, kuriems už 
paramą priklauso nuoširdi pa
dėka.

Sąjungai priklauso visi lietu
viai gydytojai tremtiniai, viso 
apie 300. Daugumas yra jau e- 
migravę į įvairius kitus kraš
tus, daugiausia į Jungtines 
Valstybes.

Pirmasis S-gos pirmininkas 
buvo dr. D. Jasaitis, bet dėl di
delio darbo L. R. Kr. nuo pa
reigų atsisakė ir pirmininko pa
reigas perdavė prof. dr. J. 
Meškauskui. Paskutiniame at
stovų suvažiavime išrinktai 
valdybai pirmininkavo dr. J. 
Stankaitis, kuriam emigruo
jant, pirmininko pareigoms bu
vau išrinktas aš su įgalioji
mais valdybai emigracijos at
veju elgtis pagal esamas sąly
gas. Dėl vykstančios sparčios 
emigracijos sušaukti suvažiavi
mo bei sudaryti naujų organų 
nebuvo įmanoma. Teko Vokie
tijoj palikti tik įgaliotinius, lai
kinai sustabdant sąjungos vei
klą. Dabar teks susižinoti su 
kolegomis tremtiniais dėl toli
mesnės veiklos.

Pats esu sustojęs pas seną 
So. Boston gyventoją, lietuvį 
patriotą, Mr. Peter Šnarą, So. 
Boston, 1640 Coiumbia Rd. 

patingai ^.jam už nuoširdų priglaudimą 
'priklauso mano nuoširdi padė
ka. Bendrai esu sujaudintas 
visų čionykščių lietuvių nuošir
dumu ir noru pagelbėti tremti
niams. Dar laive išgirsta,, per 
garsintuvą nuoširdus 
kas pasveikinimas 
ko” redaktoriaus, pono 
KruMtin skamba mano 
ir parodo, kokie ryšiai 
mus tik ką atvykusius 
nais šiame krašte 
čiais lietuviais. Lai tie ryšiai 
tampa dar tvirtesni. Papildyki- 
me vieni antrus ir bendromis

I 
I

į

1

Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 
kaliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjudia Lietuvoje, Lietuva ca- 
riatinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigto lietu
vių tautos Golgota (1940 • 
1046). Pridėto labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

DARBININKAS 
986 W. Broadway, 

S4. Boston 27. ltes.

(VAIDOS SKELBIMAI

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Catlfomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kroipkitte pas: 

aus. UIKSIS 
Realstatininkas

718 N. Vau Ness Avė.,
HoUywood 38, Calif.

GRABORIAI

S. BarKeviūus ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABA8EVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

lietuviš- 
“Darbinin- 

A. F. 
ausyse 
jungia 
su se- 

gyvenan-

pas kun. Kontautą, Joną Aku- ^omTls Eldine mūsų bran-
nevičių, arba Juozą Lesčinską, 
kad galėtume iš anksto vietas 
rezervuoti busuose.

NoUumojo Pažinsi
Drangą
_______I—

Laimėje turėti -draugų yra 
paprastas dalykas, bet, patekus 
nelaimėn, kaip mums buvo atsi
tikę, rasti draugų yra daugiau, 
negu nepaprastas dalykas.

Šį pavasarį, balandžio mėn. 
24 d., pasiekėm laisvos Ameri
kos žemę ir, kaipo atvykę pa
gal nevardinę sutartį, vykome
į Virginiją pas savo nepažįsta-' 
mą sponsorių, kuris tą sutartį 
per N.C.W.C. buvo pasiuntęs.

Čia nepakenčiamose sąlygose 
bedirbdama mano žmona, pasi
skundė poniai Vandai Mačiulie
nei, a. a. bolševikų žiauriai nu
žudyto Panevėžio apskr. ligoni
nės direktoriaus daktaro S. 
Mačiulio žmonai, tik pereitą 
žiemą atvykusiai į Brocktoną.

P-nia Mačiulienė, susitarusi 
su “Darbininko” administrato
riumi, p. Peidžiumi, daug dir
bančiu kitų gerovei, ir p. Čes
nausku, Brocktono lietuvių pa
rapijos bažnytinio komiteto 
pirmininku, daug padedančiu 
lietuviams tremtiniams Vokie
tijoj, sutartimis ir siuntiniais, 

keblios 
persikd-

gios Lietuvos išlaisvinimui.
Liet, Gyd. Tremtinių S-gos 

Pirmininkas
Dr. H. Brazaitis.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Sth St, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienč,
8 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Ona Ivaškienė,
440 E. Sth St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parinvay — 1864- W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Msss 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St, So. Boeton, Mase. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. SL. P A* ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
' 684 Sucth St, So. Boston, Mass. 
Prot Ralt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Ralt — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sizth St, So. Boston, Mass. 
IZdininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edinrd J. Wattt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

Pridžius 
paauko-

išvadavo mus iš tos 
padėties, pakviesdami 
ti į Bostoną.

Čia atvykus, p. 
daug brangių valandų
jo ir savo mašiną, kol mums 
butą ir darbą surado, kas šiuo 
metu yra nelengvas dalykas.

Už šį daugiau, negu tėvišką, 
rūpinimąsi mumis kuo širdin
giausiai dėkojame p. Paldžiui, 
p. Mačiulienei, “Darbininko” 
Redakcijai ir p. Česnauskui už 
mūsų pačių ir mūsų mantos 
pervežimą.

Nemažiau dėkingi p.p. Dau
girdam už globojimą mūsų pir
mąją dieną ir p. Markevičienei 
už suradimą darbo mano žmo
nai.

Tikrai dėkinga ir skolinga
Skersių šeima.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačioo ir | kitus 
miestus.

Reikale tauki te; TeL TR-6-6434.

0006000000000000080000000000000000000

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

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tek SO 8-3141, So. Boston, Mass.
KS00O000©00aOO©O0000aOO000WS00O00O000O0OOO0000S

fA\X\$A\\V$.X> S. S.
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'Z'

[z<

Vincas Balukonis, Savininkas.

\ X X X

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mus.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Bust Biuadway
BOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zatetekas, F. E. Zaletekas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nakt|.
KoplyMa *ermenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
ToL 80 8-0819 

BOuth Boeton 8-2808



IŠ KANADOS IR APIE 
KANADĄ

J. J. straipsnį: “Ne pagal Jur
gį ta kepurė”, čia autorius pa
tiekia jau “tikrą” ir KLS-gos 
narių “statistiką”. Esą, jų vi
soj Kanadoj yra “apie 200”.

Žiūrėkite, pas J. J. visi siūlų 
galai sueina. Jis “tiksliausiai” 
net ir Sąjungos narių skaičių 
žino. Gaila, kad “palyginimui” 
nepadavė kiek gi KLT skyriai 
turi narių. Būtų buvę vaiz
džiau...

Matote, kaip žmogus kovoja 
už “neklaidingas” idėjas...

MMHItmi. . . . .
* * i

- - ’ 8

žiūrėkit, “Nepr. Lietuva” yra 
redaguojama žinomo socialde
mokrato (gal liaudininko?) J. 
Kardelio”...

Kai kam atrodo, kad vis 
’• dėlto, tai yra perpigi priemonė 

p. Kardelį pristatyti į “šven
tuosius”...

BRRHHSSBS—m—®——SSBU 
a) Bendroji matematika, b) 
elektros matematika, c) chemi
jos matematika, d) radio ma
tematika ir e) mechanikos ma
tematika.

XIII. Anglo kalbos skyrius.
XIV. Meno skyrius: a) Meno 

elementarinis kursas, b) aliej!- 
nė tapyba, c) judesio braižyba 

Į ir tapyba, d) pramoninė brai
žyba, e) iliustravimas, f) ke
ramika, g) dailusis rašymas, 
h) metalo ir brangakmenių me
no darbai, i) medžio dailės dar
bai ir k) dekoravimas.

I XV. Dramos, radio dramos ir 
operos skyrius.

XVI. Kūno kultūros skyrius.
Kaip matome ,šioje mokyklo

je yra dėstoma labai dau’ 
praktinių dalykų, kurie yra lf- 
bai svarbūs ir mums, besiku
riantiems naujose sąlygose. 
Vieną ar kitą praktikos šaką 
baigus, įsikūrimas žymiai pa
lengvėtų. Atsižvelgiant į pato- 

“ gų mokyklos darbo laiką ir į 
.labai mažą mokestį (privatinė- 
!se mokyklose už vienos specia
lybės išmokymą tenka mokėti 
apie $150), visiems lietuviams 
patartina šiąja mokykla rimtai 
susidomėti.

Nihilistai nerimsta...
Nežiūrint to visko, tektų pa

sakyti, kad gal aukščiausią de- 
’magogijos viršūnę yra pasiekęs 

11 “Naujienose” (Nr. 189, iš rug
pjūčio 12 d.) tūlas Ant. Trum
pa, savo straipsnyje: “Kaip 
vertinti Kanados lietuvių reiš-

Kova su... vėjo malūnais

Torontietis J. J., nežiūrint 
didelių nepasisekimų “politinėj 
srity”, vis dar tebekovoja 
“Naujienose” su KLS-ga. jos 
leidžiamu Biuleteniu i 
Kadangi jam niekas neatsako. J. išskaičiuoja 
atrodytų, turėtų bent kartą 
liautis. Tačiau dabartiniu at
veju — jo kova panaši į Don
kichoto kovą su vėjo i 
nais...

Taigi, vien tylėjimo
nento pusės turėtų būti gana. štai, po kiek laiko, skaitome j vičius, Dr. Grinius ir kit. Da- 
Iš to J. J. turėtų spręsti, kad ir kitą jo straipsnį 
nerandama reikalo su 
lemizuoti.

Ne į polemiką ir aš 
eiti su tuo žmogum, 
liais sakiniais noriu 
visas tas nesąmones, kurias jis 
surašė į eilę straipsnių, patal
pintų “Naujienų” dienraštyje. 
Rašysiu labai trumpai.

Štai, viename numeryje, J. J. 
stengiasi išgirti “Nepr. Lietu
vą” ir jos redaktorių p. Kar
delį už...- per didelį .“šventu
mą”, nurodydamas, kad nume- švaistosi, jei, demagogijos var- 
ryje buvę atspausdinti net keli dan. vieną kartą vienaip rašo- 
straipsniai, liečią religinius te. kitą — atitaisote?... 
reikalus. j Dar kiek palaukus. “Naujie-

Išvadoje — pasisakoma: ‘Ir, nose” Nr. 189, ir vėl skaitome

jo

ir pan. Tame pačiame straipsnyje J. kinius?
Ji ir kokie laik- Tame straipsnyje, nenurodant' 

raščiai gaunami pas Toronto jokių faktų, iškoneveikti mūsų 
spaudos platintojus. Tarp visų žymieji intelektualai: Dr. Die- 
kitų, esą, buvęs gaunamas ir lininkaitis, Dr. Skrupskelis, 

malu- KLS-gos Biuletenis. Bet, pridu-j Kun. Dr. Prunskis, istorikas 
ria autorius, “tai yra jau pra- Prof. Ivinskis, Prof. Dr. Macei- 

iš opo- eities dalykas”... J na, Dr. Šapoka, Dr. Ambroze-

Po žemės drebėjimo išlikę gyvi ekvadoriečiai gyvena Ambato mies
telyje aikštėje palapinėse. Spėjama, kad per žemės drebėjimą Ekvadore 
žuvo iki 5,000 žmonių. Trys Amerikos karo laivai greitai atplaukė Ek- 
vadoran su vaistu siuntomis, Amerikos Raudonasis Kryžius skubiai or
ganizuoja teikti visokiariopą pagalbą nelaimingiems ekvadoriečiams.

įpiršti 
katali- 

val-

KAI AŠ GRĖBIAU

tokio

norėčiau 
tik ke- 
priminti

“Naujie-, 
rašo-

Kai aš grėbiau lankoj viena 
Šienelį, šienelį
Ir atjojo bernužėlis 
Pas manį, pas manį.

Padėk Dieve, mergužėle, 
Tau šienelį grėbti, 
Ar neilgu, nenuobodu 
Pas močiutę augti?

Dėkui, dėkui, bernužėli, 
Už meilius žodelius
Vai, neilgu, nenuobodu 
Pas močiutę augti.

Ku-
žo-

Kur tas buvo parašyta? 
Kokiais

Grinius, A. Maceina — orien- ir ruošėsi ir Lietuvai 
tavosi į fašizmą. Šiems ypač tokią pat, vadinamąją 
imponavo Belgijos Degralle, kiško fašizmo diktatūrinę 
Portugalijos Salazaras, Pran- dymo sistemą”, 
cūzijcs ugniakryžininkai...”

Čia norėtųsi paklausti: “Žmo- riam numeryje?
gau, kur gi yra faktai? Kur gi džiais? Kodėl neduodamos ci- 
buvo tas parašyta ir jų nusi- ta tos? Juk 
statymas išdėstytas? Negi žmonių, kurie turi 
tamsta įlindai į jų sielas ir pa-*komplektus... 
tikrinai prie ko jie linkę?...

Toliau teigi, kad: “Dėl tų jų

lis iš jų jau mirę, kaip Tėvynės 
kankiniai Sibire ir kitur pav., 
Dr. Skrupskelis, Dr. Dielinin- 
kaitis.

Kuo gi jie kaltinami? Gi, kad 
jie yra “visi vieno plauko — 
katalikiškieji fašistai” (Pa
braukimas — Ant. Trumpos).

Žiūrėkime toliau. Straipsnio 
autorius, dėdamasis save ne

paklausti:, klaidingiausiu, teigia: “Mano, 
samprotavimai 

toks,, toli gražu nėra optimistiški 
Bet 

jie neabejotinai tikri”. (Mano 
pabr. J. B.).

Ir kuo tas “tikrumas” pare
miamas? — Nagi pasakymu, 
kad Ambrazevičius, J.

buvo 
kad

ir dabar — yra 
“Į Laisvę**

A. Rinktinas.
Toronto, 1949, VIII. 6.

juo po- nose”, kur. tarp kita ko,
ma:

— Jūsų korespondentas 
suklydęs, paminėdamas,
Biuletenis — praeities reikalas, 
Prieš mano akis guli 
8 numerius ir t.t.

Paskiau, žinoma,
Biuletenio turinys.

Čia norėtųsi J. J.
“Ar tamsta esate objektyvus. kaip matysite, 
korespondentas, ar tik 
kuris galulaukėj su botagu mūsų bendrajai padėčiai.

Biuletenio

dergiamas

nebuvo!

dar niekad

Ant. Trumpa žymiuosius mū
sų mokslo vyrus ištempė į vie- 

nusistatymų Lietuvoje plačiai j“08 te jokių pagrįstų
buvo pasklidęs posakis: jeigu •P*^x> &«*■»•
tautminkai, nieko neturėdami, °
gali valdyti Lietuvą, 
katalikai, turėdami pusantro, 
tūkstančio kunigų 
iždo išlaikomų), mes 
sime valdyti, 1 
tas...”

Argi galima tokiu atveju o- 
peruoti teigimu, kad: “...buvo 
pasklidęs posakis”? Juk tai

tai mes H““® 8aVO vienaminčius
Gedvilą, Paleckį ir kitus, ku
rie gi pasidarė tikri mūsų tau
tos kraugeriai. Būtų pasidarę ir 

kaip” n7ekasD_ki-!dau^au 16 « tokiais’ # kon- 
ijunktūra nebūtų pasikeitusi ir elektronai, e) rentgenas. 
! nebūtų kilęs karas tarp nacių v. Namų vidaus įr

(valstybės 
taip galė-

naftos technologija ir t) gumos 
technologija.

IV. Fizikos ir elektros sky
rius: a) Elektra, b) radio, c) 
telefonas, d) bendroji fizika ir!

Į E' ' H- w • 4X - i

z. | J

SMAGUS UNIVERSALUS BANTAM
Geriausias šįmet pirkinys —

ČIELUTELIS KILNOJAMAS
Universalus Rantam Elektros ELEKTRINIS PEČIUS
Pečius nupigintas $25! Tinka STEBĖTINAI NAUJA ŽEMA KAINA
namams, butams, kempėms, ka-

t ėdžia ms; jis Iškepa, išbrolina,

išverda; galit virti ką tik norit

su elektra, vėsiai! Žiūrėkit,

BUVO £84.95

DABAR $CQ 95
TIKTAI

čio, 43'2M aukščio, 1412 gilumo.

Ir atsiminkit, kad jį galima su SUSITAUPO $25.00
jungti su bet kokia paprasta A.

C. srove. Pirk šiandien, kol nu
Įmokėti vien tiktai

pigintas, daug sutaupinsi!

$5.95Išmokant kas mėnuo po $5.17ARTIMIAUSIA PRIE JŪS EDISON SHOPTokia yra jūsų kaimynystėj

ir bolševikų.

Gi dešiniosios krypties atsto- 
reikia įrodyti dokumentališkai. vų adresu, net ir tų, kurie mirė 
Priešingu atveju, kiekvienas gi Lietuvoj ar Sibire, matome, ko- 
galėtų pasakyti, kad Antįkias pamazgas pila Ant. Trum- 
Trumpa — jra demagogas ir pa. Jau paprastas žmonišku- 
provokatorius, nes “aš taip gir- Į mas reikalauja, kad apie miru- 
dėjau”... (Žinoma, iš jo straips- sius — tenka kalbėti arba ge
nio — panašus dalykas ir pasi-Įrai, arba nieko... 
tvirtina...).

Dar toliau: “Nacių (vokiečių) paliečiau tik trumpai Plačiau, 
okupacijos metu pogrindžio manau, atsakys paliestieji 
laikraštyje “Į Laisvę” jie žavė-.Kaip matome, tikrai nihilistai 
josi Ispanijos Franko sistema*nerimsta... J. Btauzdys.

Taigi, straipsnio mintis čia

A. Rinkimas

TORONTO CENTRINE VAKA
RINE TECHNIKOS MOKYKLA

Bendros informacijos
Ši didžiausia valstybinė On- 

tario vakarinė technikos moky
kla yra Toronte, Lippincott ir 
Harbord gatvių sankryžoje (ne
toli Harbord ir Bathurst), te
lefonas — ME 2426. Mokslas 
joje trunka trejus mokslo me
tus. Vieneri mokslo metai trun
ka šešis mėnesius, nuo spalio 1 
d. iki balandžio 1 d. Mokykla struktūrinis 
dirba vakarinėmis valandomis skardos braižymas, g) mėlyna- 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. vak. nuo'sis spausdinimas, h) medžiagos 
2 iki 4 dienų į savaitę (tai pri- atsparumas, i) matematika, 
klauso nuo pasirinktojo dalyko, n. Mechaninės braižybos sky- 
Priimami visokio amžiaus abie- rius: a) Mašininis braižymas, 
jų lyčių visų tautų klausyto- elektrinis braižines, c) aviaci
jai, sugebą sektį kursą anglų uis braižymas, d) plastinis 
kalba. Didesnio mokslo cenzo braižymas, e) horologinis brai- 
reikia tik į kai kuriuos skyrius, žymas.
Mokestis už mokslą — yra 5 m. Chemijos skyrius: šis 
dol. už tris mėnesius. Tik kai skyrius skiriamas tiems, kurie 
kuriuose skyriuose šis mokės- nori būti įvairias laborantais, 
tis yra kiek didesnis. Kiekvie- analizų darytojai* 
nų mokslo metų gale išduoda
mas atatinkamas pažymėjimas, 
kurį gauna klausytojai, tinka
mai atlikę darbus ir ištaikę ati
tinkamus egzaminus. Visą kur
są baigus ir išlaikius egzami
nus, išduodamas atitinkamas 
diplomas.

Į Registracija į šių mokslo me- chemija, g) maisto 
skyrius pradedama'h) bakterijologija,

DĖSTOMIEJI DALYKAI
L Architektūros skyrius: a) 

Architektūra ir statyba, pa
grindinės architektūros ir sta
tybos žinois, pamatai, sienos, 
stogas, vidaus įrengimas, b) 
Architektūrinė braižyba, c) 
architektūros istorija, d) per
spektyvinis braižymas, 

braižymas,
e)
f)

V. Namų vidaus įrengimo ' 
skyrius: a) Medžio darbai ir 
kambarių įrengimas, b) skar- ' 
dos darbai, c) vandens ir ka
nalizacijos įrengimai.

VL Aviacijos skyrtas: a) 
Bendroji aviacija, b) aero dina
mika, c) aero mechanika ir d) 
aero mašinų inžinerija.

VII. Spaudos darbų skyrius.'
VIII. Jėgainių inžinerijos aky-Į 

rius: a) Jėgainių inžinerija, b) 
elektros jėgainės, c) hydre d) 
dyzeliai, e) garo mašinų inžine
rija ir f) šaldytuvai.

IX. Fabrikų mechanikos sky
rius: a) Motorų mechanika, b) j 
degikliai, c) sveicavimas, d)| 
laikrodžių ir tiksliųjų aparatų 
mechanika, e) mašinų mecha
nika ir f) įrankių gamyba.

X. Siuvimo ir mezgimo sky
rius: a) Bendrasis siuvimas, b) 
skrybėlaičių ir puošmenų ga
myba, c) suknelių siuvimas, 
d) paltų siuvimas, e) kostiu
mų siuvimas, f) siuvimo brai
žyba ir pavyzdžių darymas, g) 
mezgimas ir siuvinėjimas ir h) 
siuvimo ir mezgimo mašinos.

XI. Namų ruošos skyrius: a) 
Bendroji namų ruoša, b) kepi
mas, c) pietūs, d) vaikų globa.

XII. Matematikos skyrius:

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

I Knyga verta įsigyti kiekvie
nam, norinčiam plačiau susipa
žinti su visų taip mylimo šven
tojo gyvenimu ir darbais. Visi 
šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Jo 
Sekėjai, būtinai turėtų įsigyti 
šią naują knygą —

šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DĖL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pat 

6ate CHy Monument Co.
GRANITE MEMORIALS
321 W. Hollis St, 

Nashua, N. H.
Norintieji pas mui atvykti, telefonuo- 

klte Nashua 4251. Transportacija 
dykai, nažiGrlnt, kad nepirktumėte.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 WMhington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų
Patarnavimas Diena ir Naktį.

ir bendrai
siais chemikais. Taip pat tiems, 
kurie nori dirbti pramonėje, 
susijusioje su chemijos panau
dojimu.

a) Bendroji chemija, b) or
ganinė chemija, c) neorganinė 
chemija, d) tekstilės shemija, 
e) skalbimo chemija, f) valymo 

chemija, 
tų visus skyrius pradedama1 h) bakterijologija, i) stiklo 
mokyklos raštinėje š. m., rug-* gamyba, k) galvanizavimas, 1) 
sėjo mėn. 28 d. 19 vaL Moks-.mineralogija, m) metalurgija, 
las pradedamas pirmadienį, |n) fotografija, p) plastinė che- 
spalio mėn. 3 d. mija., r) technologija, s)

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 j savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

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

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




