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POPIEŽIAUS PIJAUS XII KON-

Bevartant svetimos spaudos 
puslapius, dažnai krinta į akis 
kai kurios, nors trumpos, bet 
itin būdingos žinios. Jomis no
risi pasidalinti ir su "Dartrinin- 
ko” skaitytojais.

Laikraštis “The Canadian 
Register” Nr. 25, leidžiamas 
Kingstone, Ont. praneša apie 
naujus Lenkijos komunistinės 
valdžios dekretus, kuriais tame 
krašte egzistuojančios bažny
čios apdedamos labai dideliais 
mokesčiais. Kiekvienas Iranj. 
gas, pagal tuos dekretus, turi 
vesti bent po tris ataskaitines 
knygas ir jas dažnai tiekti val
džios įstaigoms patikrinti. Į 
knygas turi būti įrašomos vi
sos dvasiški jos pajamos, kaip: 
mokesčiai už šliūbus, krikštą, 
Šv. Mišias ir pan.

Gi “The New World”, Nr. 31 
skelbia, kad Kominformas Len
kiją yra išrinkęs kaip antrąją 
(po Čekoslovakijos) komuniz
mo kovos basę prieš katalikų 
Bažnyčią ir prieš dvasiškiją. 
šis nutarimas Kominformo bu
vęs patvirtintas kominformie- 
čių suvažiavime Silezijoj. Len
kijoj taip pat nutarta steigti 
“liaudies bažnyčią” (kaip laik
raštis rašo: “Polish People’s 
Church”)...

Grįžtant dar prie pirmiau 
minate laikraščio “The Cana
dian Ifsgiattir”, tenka stabtelė
ti ties žinute, kurioje rašoma a- 
pie buv. Čekoslovakijos aukšto 
nassicfino — dioitiRmto. Gen. 

transportu.
Generolas Datich dirbo prie 

Alijantų Kontrolinės Tarybos 
Berlyne ir buvo į tą postą ak
redituotas ministerio teisėmis. 
Apleisdamas šį svarbų postą, 
gen. Datich pasirinko laisvę ir 
sausio mėn. pabėgo į Frank
furtą a. Main, kur ligi šiol gy
veno kaip DP. Gi rugpiūčio 16 
— jfe pasiekė JAV.

Spaudos reporteriui — jis 
pareiškė: “Aš, bebūdamas nore 
ir aukštose pareigose, suspaus
ta širdimi kurį laiką stebėjau 
savo tėvynės gyvenimą ir ma
čiau, kad ji, mano tėvynė, yra 
belaisvė ir valdoma svetimos 
jėgos, diktuojamos iš Mas
kvos”...

SEKRUOTAS VYSKUPAS 
NEGRAS KANADOJE

Montreal, Kanada —Šio-'doj. Jis buvo paaukštintas 
mis dienomis atvyko į Ka-į kartu su kitu negru kuni- 
nadą afrikiečių negras gu, Monsignor’u Ignace 
vyskupas, kuris labai ge- Ramarosandratana, Apaš- 
rai kalba angliškai 
prancūziškai, asmeniai , 
dėkoti Kanadiečiams ka-1 Per 10 metų vyskupo 
talikams už paramą, ku- Kiwanuka vikariatas iš- 
rią jie davė, kad jo tautie- augo ir dabar turi iš 180,- 
čiai klierikai ir kunigai 000 gyventojų 125,000 ka- 
galėtų pasiekti mokslą. taliku. Ten yra 14 misijų,

Jis yra vyskupas Jo- kur darbuojasi 49 kunigai, 
seph Kiwanuka, vienas iš 17 broliukų, 82 seserys ir 
12 įvairių tautybių kuni- 295 katechetikų. Visi yra 
gų konsekruotų paties Po- vietiniai afrikiečiai. Turi 
piežiaus Pijaus XII spalių apie 270 mokyklų. Vysku- 
mėn. 29, 1939. pas Kiwanuka tikisi pa-

Vyskupas Kiwanuka, statyti seminariją, kad 
kuris yra Baltųjų Tėvų galėtų daugiau vietinių 
.narys, yra Apaštališkas jaunuoliu išauklėti ir iš- 
Vikaras iš Masaka, Ugan- mokslinti kunigais.

ir .tališ' u Vikaru iš Miarina- 
pa-rivo, Madagaskaro j.

Nervų Karas Prieš Tito
------------ u i sioms Valstybėms taikos 
sutarčiai su Austrija su
daryti.

Ta pat proga praneša, 
kad prezidentas Trumanas

Antras Pasaulinis Karas
t

Rugsėjo 1 d., 1939 m. stoliai siekia $230,900,- 
Vokietija savo ginkluoto-' 000,000. Čia neįskaitoma 
mis jėgomis puolė Lenki- i karo nuostoliai per 8 me- 
ją. Tai buvo pradžia antro tus Kinijoj, 
pasaulinio karo — kruvi- 
niausio, kuris sunaikino 
labai daug pastatų ir nusi
nešė milijonus 
gyvybių.

Per šešis metus milijo
nai vyrų kariavo 
nais ir naujais ginklais. 
Oro armados kovėsi pa
dangėse.

Apskaičiuojama, kad ka
ro metu užmušta 22,060,- 
000 kareivių ir civilių 
žmonių. Sužeista 34,400,- 
000 žmonių.

Apskaičiuojama, kad ka
ras kainavo $1,116,991,- 
463,084 ir nuosavybių nuo-

WMhington — Valsty
bės Sekretorius Acheson 
rugpjūčio 31 d. pareiškė, 
kad Rusijos ir sovietinio 
bloko demonstravimas ka
rinių pajėgų prie Jugo
slavijos sienos yra dalis 
nervų karo prieš Tito. Jis 
pasakė, kad Jung. Valsty
bės stropiai stebinčios 
konflikto eigą tarp Tito ir 

. kosunformo.
* * 1

atstovais * konfereneijo 
jis taip pat apkaltino Ru
siją: 1) dėl sulaikymo 
dviejų amerikiečių stu
dentų, nuklydusių Sovietų 
okupuoton Vokietijos zo- 
non, 2) kad Maskva da
ranti nenugalimų sunku
mų Keturioms Didžio-

JAV-bių spauda paduoda bent < 
kiek būdingų žinių apie naująjį : 
US Armijos vadą Gen. J. Law- ; 
ton Collins, kuris gavo paskyri
mą perimti pareigas iš Gen. 
Omar Bradley. Spauda, tarp 
kita ko, randa reikalą pabrėžti, 
kad Gen. J. Lawton Collins yra 
katalikas ir kad iš viso JAV- 
bių Armijos istorijoj kariuo
menės vadu tik antras asmuo 
paskiriamas katalikas. Pirmuo
ju tokiu vadu buvęs Gen. Malin 
Craig, kuris tame poste išbuvo 
nuo 1935 iki 1939 m.

Apie naująjį kariuomenės 
vadą paduodamos tokios žinios: 
Gen. J. Lavrton, gimęs 1896 m. 
New Orleaną, La., baigęs Ū. S. 
Karinę Akademiją (West Point 
1917 m.). Prieš gaudamas pa
skyrimą Armijos Vado pava
duotoju, Gen. Collins tarnavo 
kaip Informacijos Direktorius 
Kariniam Departamente. Ant
rojo Pasaulinio Karo metu, jam 
teko dalyvauti kovose kaip Pa- 
cifike, taip ir Europoj. Apdo
vanotas JAV ordinais, o taip 
pat — gavęs pasižymėjimo 
ženklų iš Belgijos, Didi. Brita
nijos, Prancūzijos ir Rusijos 
vyriausybių.

Vatikano archeologai praneša, kad atliekant 
darbus “grotoje” po šv. Petro Bazilikos “Confes- 
sion” altoriumi, Vatikane atradę šv. Petro kapą 
20-ties pėdų gylyje po bazilikos pamatais. Šv. Tė
vas Pijus XII susilaiko šiuo reikalu nuo bet kokių 
viešų pareiškimų iki archeologai ekspertai patieks 
nenuginčijamų įrodymų.

Kautynės Europoje bu
vo nutrauktos gegužės 8, 
1945 m. Japonija sustab
dė kautynes rugpiūčio 14 
ir pasirašė pasidavimo su
tartį rugsėjo 2 d. (Tokio 
laiku).

Karas pasibaigė, bet 
žaizdos tebėra iteužgydy- 
tos. Kinija, Graikija tebe 
veda vidaus karą su už
sienių pagalba. Rusija pa
siruošus naujam karui. 
Smaugia pavergtas tautas 
ir barškina ginklais tiems, 
kurie nepasiduoda raudo
najam smakui.

I

žmonių

su se-

Pirmas Atlanto Sutarties 12

_ 1_ • _ _ A, __ _ Į__ __ą In:TRYS I§ MAINE ŠEIMOS ŽUVO
t

priimtų Jungtinių Tautų ' LĖKTUVO KATASTROFOJE
komisijos pasiūlytas pa- ________________ J

York
Rugpiūčio

Washington, D. C. 
Rugsėjo 17 dieną pirmą 
kartą suvažiuos 12 Šiau
rės Atlanto pakto užsie
nių ministeriai posėdžiau
ti į Jung. Valstybių sosti
nę.

Ką tame suvažiavime 
kol kas

ties Coronado’s Silver 
Strand.

Maine — 
d. Eustis,

Wil

liaubų sąlygas savo dvie
jų metų ginčams baigti.

naujokai ka

mes nežinome, kaip ilgai 
tokia padėtis tęsis, tačiau 
tame nesą nieko rimtes
nio.

Austrijos Užsienių val
dininkams kelia susirūpi
nimo, kad tai gali būti į- 
vykę dėl Rusijos trupių 
maDovravūpo netolį Jugo- 

Stėnos.-----

• 1 
Su didele nuostaba tenka

Konstatuoti faktą, jog nežiūrint ( 
to, kad mūsų senesnės kartos , 
nenuilstantis spaudos darbuo
tojas Kazys Vidikauskas nese- : 
niai atšventė jau 70 metų am
žiaus, tačiau ir dabar jis nepa
deda plunksnos ir, be jokios 
atvangos, darbuojasi toj srity, 
skirdamas savo darbą Lietuvos 
ir lietuvių garsinimo labui. Ir 
dar kas svarbiausia — šis mie
las mūsų spaudos darbininkas 
atžymi visus lietuvių žymes
niuosius pasireiškimus ne lie
tuviškoj, o lenkiškoj JAV-bėse 
leidžiamoj spaudoj. O mūsų 
visų ir tikslas turėtų būti — 
kuo daugiau įsiskverbti į sveti
mąją spaudą ir ją informuoti 
apie lietuvių vargus, bėdas, 
džiaugsmus, štai, prieš mano 
akis Philadelphia, Pa. leidžia
mas lenkų laikraštis “Guriazda” 
(jo net du numeriai: vienas 
rugpiūčio 6, kitas — 11 d.). 
Pirmame iš jų skaitome gana 
nuoširdų ir ilgą eilėraštį dien
raščio “Draugo” 40 m. sukak
ties proga. Eilėraštis užvardin
tas: “W 40-tą Rocznicę — Ist- 
nienia Liteirsko - Katolickiego 
Dzienika: “Draugas”.

Antrame — randame ilgiau
sią ir pilną gūvaus sąmojaus K. Į 
Vidikausko lenkiškai parašytą 
eilėraštį, kuris užvardintas: 
”List Litwina Do Staliną”...

Tokių pasireiškimų minėtam 
laikraštyje esti gana daug ir 
juose ypatingai aštriai “ištar- 
kuojami” mūsų Tėvynės oku
pantai. Sėkmės kolegai Vidi- 
kauekui! Pr. AL

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Senatas 
dauguma balsų priėmė bi
lių, pagal kurį pakeliamas 
mokestis iki 75 centų mi
nimumo už valandą darbo. 
Dabar yra 40 centų mini
mumas.

Svarstant algų - valan
dų Dilių buvo kelios patai
sos. Tačiau visos jos dau
guma balsų buvo atmes
tos. Senato priimtas algų- 
valandų darbo bilius pa
vestas Senato - Atstovų 
Buto konferencijos komi
tetui sulyginti bilius, nes 
ir Atstovų Butas yra pri
ėmęs algų - valandų bilių, 
tik kiek skirtingą.

40, ir sūnūs, 15, tapo už
mušti lėktuvo nelaimėje.

Lėktuvas susidaužė jū
roje ties York Beach. Mo
tinos ir vaiko kūnus rado 
ir ištraukė, bet tėvo, kuris 
lėktuvą vairavo, kol kas 
nerado. Iš tos. šeimos liko 
tik vienas sūnus 17 metų j 
amžiaus, kuris buvo pas 
dėdę Worcester, Mass. Jie 
važiavo lėktuvu iš Eustis 
į Worcester jo parsivežti.

- - - - -  M.^1—I—Ut— mones isitmaiavo kasmeii 
kalbėti rožančių per radfo

Žuvo 10 laivyno Lėktuvo 
Katastrofoje

San Diego, Cal. — Rug- 
piūčio 31 d. J. V. Laivyno 
30-tonų PBM lėktuvas nu
krito į jūrą ir ekspliodavo

Philadelphia, Pa. — Nuo 
rugpjūčio 29 d. kasdien 
7:30 vai. rytą yra kalba
mas rožančius per radio iš 
WJMJ stoties. Šią rožan
čiaus programą veda Phi- 
adelphijos Katalikų Pa

sauliečių Forumas.
Prieš tai rožančius buvo 

kalbamas tik sekmadie
niais 12:15 vai. vidudienį. 
Stotis gavo daug laiškų, 
telegramų ir šaukė tele- 
phonu nuo klausytojų, ku
rie reikalavo, kad rožan
čiaus kalbėjimo programa 
būtų kasdien.

svarstys kaip sunaudoti 
daugiau kaip $1,000,000,- 
000 ginklams, kurių Prezi
dentas Trumanas reikala
vo, kad Kongresas užgir- 
tų.

Sutartyj yra numatyta

Sugrįžo hrna&ta Pleu
Chicago, UI. — Rugpiū- 

čio 29 d. lėktuvu sugrįžo 
iš Romos žurnalistas Sta
sys Pieža, ALRK Federa-

apsigynimo taryba. Taigi cijos pirmininkas ir “Dar- 
spėjama, kad šioje sesi jo-, bininko” bendradarbis.
je svarbiausiu punktu ir| jis išbuvo Europoje ket- 
bus apsigynimo tarybos vertą savaičių. Tikimės, 
sudarymas. Tokia taryba Rad p. Pieža ir “Darbinin- 
yra būtinai reikalinga pa- feui” prisius žinių ir vaiz-
stoti kelią Rusijos ekspan-! 
sijai į Vakarus.

Čekai Uždarė Austrijos
Sbna

dų iš Europos, kurias jis 
parsivežė.

Sveikiname sugrįžusį 
žurnalistą.

Jugoslavijos Spauda Griežtai
Atremia Rusijos Puolimus

Kiaulė Išbuvo Vi 
Vamzdyj

kadBelgradas, Jugoslavija—jžiuos pasikalbėjimui, 
“Borba”, komunistų vai- apeiti taisykles, 
džios laikraštis, griežtai Atstovų Buto nariai nu- 
atrėmė visus Sovietų Ru
sijos valdžios puolimus.

“Borba” rašo, kad per- 
žiūrinėjant Sovietų užsie
nio ministerio Višinskio 
kalbas ir pareiškimus a- 
pie Karintijos ginčą, aiš
kiai matome kontradikci- 
ją tarp Sovietų valdžios 
tvirtinimų ir faktų.

sibalsavo atostogas iki 
rugsėjo 21 d. Keliolika 
kongresmanų susirenka 
kas trys dienos, kad prisi
laikyti taisyklių.

3,000,000 Vyksi Romi 
Šventaisiais Metais

Senatas Atostogas ja
Washingt<Ni, D. C. —

Jung. Valstybių Senatas 
vienbalsiai nusitarė sau 
vienos savaitės atostogas. 
Taisyklė draudžia ilgiau 
kaip tris dienas atosto
gauti. Taigi šeštadienį 
kaikurie senatoriai suva-

Vatikano Miestas — O- 
ficialiu apskaiči avimu 
1950 Šv. Metais trys mili
jonai pilgrimų aplankys 
Amžiną Miestą. Iš tų trijų 
milijonų žmonių bus du 
milijonai italų, o vienas 
milijonas iš kitų Europos 
kraštų ir iš užjūrio.

Labai daug vyks ir iš 
Jung. Valstybių.

Mason City, Ia. — 
skaitėme spaudoje 
karvę įlindusią į šilo, bet 
štai dabar turime žinių, 
kad kiaulė įlindo į didelį 
nubėgimo vamzdį (drain 
pipe) ir išbuvo valandas 
kol ją surado ir ištraukė.

Sakoma, kad Clem He- 
bel’s 359 svarų kiaulė at
sivedė 11 paršiukų, ir pe
reitą sekmadienį dingo 
kaip kamparas. Savinin
kas Hebei ieškojo ilgai ir 
kada priėjo prie vamzdžio 
galo — srutynės, užgirdo 
kiaulės kriuksėjimą. He
bei pasikvietė kaimynus, 
kad pagelbėtų 
kiaulę. Turėjo 
vamzdį keliose 
Kaip tik pajuto 
vietoje yra kiaulė, tai su 
virvių pagalba kiaulę iš
traukė.

Mes 
apie

Vienna, Austrija— Rug
piūčio 31 d. Čekoslovakija 
staigiai uždarė savo su 
Austrija sieną. Užsienio 
tarnybos valdininkai sa- 

' ko, kad siena nuo rugpiū
čio 30 d. yra mermetiškai 
uždaryta ir neleidžiamas 
jokis judėjimas nei į ten, 
nei iš ten. Užsienių tarny
ba sako, kad veltui buvo 
mėginta gauti paaiškini
mų šiuo reikalu iš Čeko
slovakijos pasiuntinybės 
Austrijoje ir Ausrijos pa
siuntinybės Pragoję. Buvo 
tik vienas atsakymas, kad

6erb. Skaitytojų Dėmesiui
Jau buvo pranešta, kad 

kitą savaitę iš priežasties 
Darbo Dienos (Labo r 
Day) šventės išleisime tik 
vieną “Darbininko” nu
merį, būtent, penktadie
nio.

Linkime visiems malo
nių ir laimingų švenčių. 
Darbo Dienos šventę, pir
madienį, rugsėjo 5, pra
leiskite Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselių Vienuolyno 
Rėmėjų piknike, kuris 
prasidės iškilming o m i s 
pamaldomis 10 vai. rytą.

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

ištraukti 
atkasti 
vietose, 
kurioje

Šeštadienį, rugsėjo 3 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.

Kalbės svečiai kalbėtojai.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.
Mpboaai: SOuth Bastau 8-9680 ari* NOnvood 7-1446



Penktadienis, Rugsėjo 2, 1949 - - - - - - - - .===
§V. TĖVO ŽODIS ITALIJOS 
KATALIKĖMS MOTERIMS

Vattanas Retaauja 
SutagtaNiabno Visai 

Jenoalės Sričiai
Roma — Š. m. liepos 24 krikščioniškam jaunuome- 

d., 6:30 vakare Šventasis nės auklėjimui, bet vis 
Tėvas priėmė Šv. Petro svarbiausią vaidmenį šiuo 
Bazilikoje Italijos mote-į atžvilgiu priskiria pačiai 
ris, suvažiavusias 40-ties šeimai. Begaliniai svarbus 
metų Italijos Moterų Ka-; moralinis jaunuomenės
talikių Akcijos Draugi jos; auklė jimas yra sekmin- 
sukakties proga. - ogiausias šeimoje. Niekas į

šia proga Šv. Tėvas pa-i kitas negali taip gerai’ 
sakė Italijos katalikėms uždavinių atlikti, kaip j 
moterims ilgą kalbą, ku-' šeimos motina, kuri pir- 
rioje daugiausia lietė šei- m°ji pastebi savo vaikuo- 
mas ir jaunosios kartos 86 ydų pasireiškimus ir. 
auklėjimą. Šv. Tėvas tajdar labiau r—----- 
proga pasakė: “Iš Euro
pos ir iš anapus vandeny
no mus pasiekia vis gar
sesni ir vis labiau įkyrūs 
balsai, šaukiantieji pagal
bos nelaimingoms šei
moms ir jaunajai kartai.
Visi gerai i 
kad dėl to didele dalimi .
yra kaltas praėjusis ka- praktikių ja m* 'religija, ir 
ras. kuris išardė milijonus 
moterysčių ir sugriovė 
šeimininių židinių, o dar 
daugiau sunaikino jų pa
stogių”.

Tačiau, toliau šv. Tėvas 
aiškina, kad tikrosios ir 
esminės šio blogumo prie
žastys yra gilesnės. Jų 
reikia ieškoti taip plačiai 
pasireiškusiame sumate- 
rializėjime, neigime religi- vykti tik tada, kai tie pa 
jos. niekinime ir nepaisy- grindiniai 
me visa Ui, kas yra susi- bus pripažinti 
ję su krikščionybe, su pa- d£iaį vykdomi, 
sidavimu Dievo valiai iri k
Jo įsakymams, busimuoju ■ e • _
ir amžinuoju gyvenimu, i PopieZIUS rdSfcyft 
Materializmo dvasia api
manti vis daugiau būtybių 
ir neša blogiausius vaisius 
moterystei, šeimoms ir 
tuo pačiu jaunosioms kar
toms.

Nereikia jau nei minėti, 
kaip plačiai yra panaudo
jamas radijo, kinas šioms 
negerovėms skleisti. Prie 
jaunuomenės sugadinimo, 
supasaulėjimo ir gąšlavi- 
mo labai daug prisideda 
blogos knygos, tvirkinanti 
iliustruoti leidiniai, begė
diški vaidinimai (spektak
liai), nepadorūs šokiai,! 
stoka drovumo jausmo va-i. 
sarviečių maudynėse ir 'j°s kalėjimas, 
kita. ! ~

Šv. Tėvas suminėjęs šias Jung. Valstybės Ragina

i

i sustiprinusi 
jiems savo globą ir budru
mą. stengiasi apsaugoti jų 
dorovinį skaistumą, ypač 
jų kritiškame amžiuje. Ji 
bus visiškai rami, kai ma
tys. kad jos vaikai yra iš
tikimi savo tikėjimo pa- 

suprantame. reigose.
----- —”—1 iš gilaus įsiti

Vatikano Miestas — 
Rugpiūčio 31 d. Romos 
Katalikų Bažnyčia atnau
jino savo reikalavimus dėl 
tarptautinės kontrolės vi
sai Jeruzalės sričiai.

Oficialus Vatikano radio 
prašo Jungtinių Tautų su
sirinkimą, kad tuojau bū
tų tokia kontrolė įsteigta. 
Radio sako, kad sutarp- 
tautinimas tos srities pa
dėtų išvengti ateityje kon
fliktų tarp žydų ir arabų 
i neiktų apsaugą Švento
sioms vietoms.

Tito Mm h UI Paskata

dorovė sudaro 
vienumą, k 
pagrindas v 
ir pasitaiko 
puolimai, bet re 
gyvenimas buvo sve: 
tvirtas, tai jie kaip 
dualinės sąžinės. u 
viešosios greičiau pastebi 
mi ir atitaisomi.i

Tikras atgimimas gah i

reikalavimai 
ir nuošir-

Nauju Vystote 
Cetalovakijaj

Praga, Čekoslovakija — 
Popiežius Pijus XII be ko
munistinės valdžios atsi- 
klausimo paskyrė dar vie
ną naują vyskupą. Naujas 

‘ vyskupas bus konsekruo
tas be valdžios leidimo, 
kaip ir ankščiau du vysku
pai buvo konsekruoti.

Naujuoju vyskupu bus 
kun. Gaetano Matousek, 
Pragos parapijos iš Pan- 
krac kapelionas, kur yra 
svarbiausias Čekoslovaki-

UaUUngtun — Jugoąla- 
viją paprašė iš Jung. Vata’ 
rymų Eksporto - Importo 
B^nkc paskolos. Pirmą 
kartą nuo konflikto pra- 
±hūs su Sovietų Rusija, 
k_ns tęsiasi jau penktas 
ziinėsis. Tilo išdrįso tia- 

ir oficialiai 
prašydamas fi-

irgnuai 
leipus.
snsinės paramos. Jugo- 
lavįja prašo apie 25 mili- 

_<nus dolerių paskolos už
pirkimams mašinų kalnų 
pramonei vario ir cinko 
kasyklose. Jugoslavija, tą 
paskolą atmokėdama siū- 

ilo Amerikai pristatyti ci- 
fno ir vario žaliavas, rei
kalingas Amerikai karo 
atveju.

Valstybės Sekretorius 
Dean Achesonas paskolos 
suteikimą Jugoslav i j a i 
stipriai remia, kad jai pa
dėjus kovoje prieš Komin- 
formo ir Rusijos blokadą. 
Gynybos Sekr e t o r i u s 
Johnson priešinasi tokiai 
Tito pagalbai, • tarnam A- 
chesonas jau įrodinėja, 
kad jos yra tikslas palai
kyti “balkanų maištinin
kus” jų kovoje prieš Rusi
jos komunistinį imperia
lizmą.

Jung. Vaktybės Atidavė 
Ranuvg Sovietu Rusijai

L

Reikalu Pasikalbėiinusprie pačios visuomenės 
pagydymo, o per tai ir šei
mos pakėlimo ir krikščio
niškosios moterystės pa- d. užsibaigė laikas Austri- 
laikymo, kuri katalikų jos taikos sutartį paruoš- 
Bažnyčioje visuomet ra- ti. Keturių didžiųjų užsie- 
sianti pakankamos atra-'nių ministerių atstovai 
mos. Ta proga Šv. Tėvas daug kalbėjo, daug ginči- 
pridūrė: “Katalikų Bažny-Josi, bet taip ir nesuspėjo 
čia visuomet tvirtai stovi paruošti sutartį.
už visuomeninį teisingu-' Jung. Valstybių valdžia 
mą”. (ragina kitas valstybes tęs-

Pripažindamas ir didelę į ti Austrijos taikos sutar- 
svarbą sveikos visuome-!ties reikalu pasikalbėji- 
nės politikos šeimai ir mus.

Londonas — Rugsėjo 1

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”

966 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.

■tetarai

- -■
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Nuo 47-ių valstijų Amerikos Legijono auxi- 
liary’s moterys lanko Kapitolių Washingtone. Mi- 
Miaaippi delegatė dėl vaikiškojo paralyžiaus (po
lio) epidemijos negalėjo šioj delegacijoje daly
vauti. Delegatės šiame suvažiavime nori sukurti 
antrą vadovybę greta federalinės.

Padidėjo Jėgos

Arčiau susipažinęs su Bosto-
Dr. T. Klemensas Žalalis no Lietuvių Tautinių Šokių 

praleidęs rugpiūčio rnėne-( Grupe, prie jos prisidėjo medi- 
sio atostogas Amerikoje cinos studentas Otonas Vaitke- 
grįžta atgal į Montrealį.' vičius, prieš kelis mėnesius su 
Prieš išvykdamas pažade- savo tėveliais ir jaunesniu bro- 
jo bendradarbiauti “Dar-'liu atvykęs iš tremties pas ži
bininke”. Jis Žada paražy-jnomus p.p. Vaitkevičius (E. 
ti visą eilę straipsnelių a- Broadway, S. Bostone). Oto- 
pie ŠV. Raštą, pavadintą: nas aktyviai dalyvavo Mokslo 
“Susipažinkime su Nemir-'ir Meno Centro Ansambly, 
tingaja Knyga”.

Teko sužinoti, kad Mon-'“”Uio 
trealyje, lietuvių pampi-1’»’**. Votaefjoj ju> 
jos bažnyčioje, rugsėjo 3 ’° »n>ve™<Mo «U.
dieną T. Klemensas su-identų T»“»w a°lnų »”• jungi amžinuoju Moterys-'lr 
tės ryšiu du neseniai at.'?“*^“ grupes v-teju p O. 
vykusiu, ąpa^ttaiue; 
tonietį su Montrealyje gy
venančia Bruone Stanio- 
nyte.

Šiauliuose, būdamas to An-

famns Salų Per 
Amerika

i
' Kazys Veržikas

Tremtinys Ieško Pilietybė
K

“ *

Vienna, Austrija—Jung. 
Valstybių valstybės de
partamento įsakymu ar
mijos viršininkai atidavė 
Sovietų Rusijai jų lakūną, 
kuris pereitų metų spalių 
9 d. kartu su kitu lakūnu 
lėktuvu pabėgo iš Rusijos 
ir nusileido Jung. Valsty
bių oro bazėje. Jis yra 
Įeit. Anatoli P. Barsov.

Jis kartu su kitu lakū
nu, Piotr Pirogov iš Aus
trijos buvo atvežti į Jung. 
Valstybes kaipo tremti
niai. Bet po kiek laiko Įeit. 
Anatoli P. Barsov sutiko 
grįžti į Rusiją. Jis bandė 
prikalbinti ir Piragovą, 
bet pastarasis kol kas at
sisakė grįžti, nes jis rašąs 
knygą. Pirogov sako, kad 
Barsov jam sakęs, kad 
Rusijos atstovybė nenori, 
kad jis rašytų knygą apie 
savo pergyvenimus Rusi
joje.

Jung. Valstybių Armijos 
karininkas pareiškė, kad 
valstybės departamentas 
be gilesnio apsvarstymo 
pergreit išleido Barsovą.

Jis sakė: “Mažiausia 
trys amerikiečiai yra din
gę Rusijos zonoje, Austri
joje, ir mažiausia du ame* 
rikiečiai yra dingę Rusi
jos zonoje, Vokietijoje. 
Mes net nebandėme su ru
sais derėtis, kad Barsovą 
mes jiems grąžinsime, kai 
jie mums grąžins mūsų 

'žmones.”

(Nors dabar dirba dirbtuvėje, 
ibet daro žygius įstoti į kurį 
nors Amerikos universitetą ir 
baigti medicinos mokslus.

Prie grupės prisidėjo iš trem
ties atvykęs akordionistas Vy
tautas Salučka ir būrelis trem
tinių jaunimo, jų tarpe ir Pet
ras Griganavičius, šokęs ten e- 
sančiuose ansambliuose.

Padidintomis jėgomis grupė 
galės dar geriau pasirodyti su 
tautiniais šokiais prieš kitatau- 

Šiuom tarpu" ruošiasi

CICERO, (HMzuia). — Itatavio tremtinio pUtotybč, forma 
Itai paima*, takai aišicus mflraha, ypačiai čia Amerikon atvykus; 
Jte yra Nepriklausomos Lietuvos pfltetis. Gi Amerikos vyriausy
bė niekada aepripašleae ir aepripažMa knivtooe sovietiškos oku
pacijos. Tai kaip gi dabar, ar reikta ieškoti kitos, konkrečiai sa
kant, Amerikos pilietybės ar ne? Klausimas, timum, opus ir 
gaa sudėtingas. Yra ir politinė pusė, kurią, šiuo tarpu galėtų 
paaišldnti už mane kompetetiagesai žmonės. Tačiau, klausimą 
imant siauriau ir kasdieniškai, reikalas atrodytų šitaip.

Grįžimui į Lietuvą (Nepriklausomą) Amerikos pilietybė pa
kenkti, atrodo, negalėtų. Būti Amerikoje ir nebūti jos piliečiu, 
yra gan svariu minusu. Nesi pilietis — negali dalyvauti šio krež
io valdyme ir politikoje. Negali balsuoti Savijauta, aišku, blo

ga. Dar daugiau. Ir tai gan praktiškas minusas Su tavim ne
daug kas skaitosi, nes gi tų rinkimų mementu niekam nei padė
ti nei pakenkti negali. Tai kam tu šituo atžvilgiu reikalingas. Gi 
Amerikoje, dėl visai suprantamų aplinkybių, rinkėjas gerbiamas 
ir daugelį dalykų nulemia vien tas faktas, kad jis yra rinkėjas. 
Jau nekalbant apie tai, kad gerokas skaičius įvairių, o kartais 
ir gerų, darbų nepiliečiui neprieinami, šiaip ar taip imsime — 
tai svarbu.

Bet ar Amerikos pilietybė nereiškia išsižadėjimo Uetuvos 
ar kovos už jos laisvę? Atrodo kaip tik priešiagaL Amerikos vy
riausybė ir jos piliečiai gali ir privalo skaitytis tik su savo pi
liečių balsais ir norais. Tad ir šioje srityje plietybė padaro kovos 
pastangas nepalyginamai našesnes.

Kaip gauti tą pilietybę? šiuo atžvilgiu Amerika yra libera
liška. Vadinamus pirmuosius popierius galima gauti palyginti la
bai lengvai Nuo jų gavimo praėjus 5 metams, galima jau pra
šyti ir antrųjų, tai yra galutinų, paskutinių pilietybės popierių, 
šis dalykas bent praeityje nebūdavo labai sunkus. Vidutiniško 
sunkumo egzaminėliai ir liudininkai Kaip ateityje gali būti — 
pasakyti negafima. Gali niekas nepasikeisti, bet žinoma gali kai 
tas ir pasikeisti.

Ar praeityje pasitaikydavo sunkumų antruosius popierius 
gaunant? Taip būdavo. Mat žiūrima, kaip tas pilietybės kandi
datas r prašytojas per tuos 5 kandidatavimo metus čia Ameri
koje gyveno ir elgėsi. Ir pasirodo, kad atatinkamos įstaigos esti 
abai gerai painformuotas. Gali būti, žinoma, ir politinių kuš
lių, kuries galėtų atsirasti, ar per kokį nesusipratimą, ar dėl 

kieno nors blogos valios pastangų. Tai klausimas: ar nesi fašis
tas ar komunistas. Tiesa komunizmas kol kas yra legalus Ameri
koje. Bet kas gati būti ateityje, ar ir dar greičiau, kokio nors 
didesnio ar mažesnio tarptautinės padėties įtempimo momentu. 
Vokiečiai - nariai ir japonai taip pat buvo visai legalūs čionai. 
O kur jte per labai trumpą laiką atsidūrė, karai prasidėjus? Tą 
viri labai gerai žino. Tai atsitiko be didelio triukšmo ir be ilgų 
ieškojhnų. Pasirodo, kad tas kam tas reikalas rūpė>, jau iš 
anksto turėjo ir amuUctaustas žinias ir visus roikaUngua sąra-

» . Jv! S---

Hongkongas — Formo
zos sala, kurią prieš karą* 
valdė Japonija, po šio ka
ro iki taikos sutarties su___________ ____ __
Japonija pasirašymo buvo čilį. ghlom" 
perduota valdyti, Kiiujai. Brocktono rugsėjo 10

“ .................. ‘ d.

_ A .1

Vieša* dalykas čia pabotiaaa stomta. Vtateats aaajri ai- 
vykataatieaas tremtiniams yra visai be jų prašymo ir dažnai 
prieš jų norą siuntinėjami bolševikų laikraščiai čia leidžiami lie
tuvių kalba. Tai gerokas pagrindas įtarimui Ziaoma, visada ga
ilina mėginti aiškinti, kaip iš tikrųjų buvo. Bet kitą sykį toks 
pasiaiškinimas galėtų ilgiau užtrukti, ar gali nebūti pakąnkamai 
tam laiko. Ir gali tekti aiškintis jau net po kokio nors įvykusio 
fakto.

Žinoma, yra dar ir daug daugiau dalykų, į kuriuos busimie
ji piliety bės kandidatai turėtų jnu iš anksto atkreipti dėmesį. 
Tai labai plati tema. Kita vertus, daug dalykų ir pačiam netaip 
sunku suprasti ir dasigalvoti. Svarbu laiku į tai atkreipti dėme
sį- Tuo būdu bus padaryta, kas reikia padaryti, ir bus išvengta 
tų klaidų, kurias vėliau gan sunku atitaisyti.

t*-

Dabar kai kurie kinų laik->ir
raščiai rašo, kad U. S. vy
riausybė pranešusi nacio
nalistinei Kinijos vyriau
sybei, kad ji pati užim
siant! tą salą, kaipo Paci- 
fiko okupuotų žemių dalį.

Jeigu ta žinia būtų tei
singa, tas rodytų, kad A- 
merika nežiūri abejingai į 
komunistų žygius Azijoje, 
bet ryžtasi jiems užtvan
kas statyti.

Jei raudonieji užvaldytų 
Formozos salą, tai Japoni
ja atsidurtų didelėje ko
munizmo grėsmėje.

11 Rap.

I Tėvilkik
Nežydi žiedas be saulutės. 
Neauga medis ant uolos, 
Negera Algiui nei Baliukui 
Be Tčviikčlės Lietuvos.

Ateis pavasaris per kalnus, 
Laukus žiedeliais nubarstys, 
I tėviškėlę skris su paukščiais 
Linksmai dainuodamas pietys.

Į tėviškėlę kvies mus gervės 
Padange skrisdamos aukštai — 
Melsvom žibutėm ir purienom 
Jau žydi Nemuno krantai

Vytė Nemunėm

į Bridge-

į Swams-

Bronisla-

Rožė į

Arling-

Barbo-

Nauji Tremtinių Transportai
Šių metų rugpiūčio 31 dieną, 

laivu “General Haan” į New 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Barzdienė, Veronika, Sabina 
į North Andover, Mass.

Bukauskas, Vincas į Cicero, 
Illinois.

Dzidolika, Juozas į Worces- 
ter, Mass.

Jatulis, Izidorius, Stanislo
vas, Gražina. Mindaugas į 
Scranton, Pa.

Masionis, Eduardas į Phila
delphia, Pa.

Mašiotas, Baniūtė į Detroit, 
Mich.

Pasaka rnis, Valentina, Vy-

tautas, Algimantas į Millbury, 
Mass.

Petravičius, Viktoras, Marija, 
Izida į Chicago, III.

Pimpytė, Aurelija į Waterbu- 
ry, Conn.

Radvilavičius, Stasė. Feliksas 
į Ansonia, Conn.

Rurabinas, Marija, Leonardas 
į Linden, N. J.

Smagrauskas, Adomas, Emi
lija,, Julija, Jurina į Detroit, 
Mich.

Sinkevičius, Jadvyga, Henri
kas, Maria.

Sinkevičius, Saliomeja. Vita 
į Detroit, Mich.

Sparkevičius, Adomas, Ema,

Algimantas, Vainutas į Phila
delphia, Pa.

Stukas, Kazys, Stefa, Henri
kas į Chicago, UI. »

Vadeisa, Adolfas 
water, Mass.

Vadopalas, Jonas 
cott, Mass.

Vadojalas, Juozas,
va, Gitis, Jovita, Rūta į Law- 
rence, Mass.

Viskantas, Felicija, Genovai
tė, Sigitas į Detroit, Mich.

Vismontas, Jonas, Domicėlė, 
Stefa, Ona į Hartford, Conn.

Atvykusius pasitiks organi
zacijų atstovai

BĄLF Imigracijos Komitetas.

Apie A m. rugsėjo 3 d., laivu 
“General Stevart“ į New Yor- 
ką atvyksta šie lietuviai trem
tiniai:

Balčiūnas, Petras, Paule, Ni
jole, Donatas į Worcester, Mas- 
sachurotts.

Burokevičius, Vladas, Matilda, 
Romualdas, Zita į Chicago, I1L 

Blažukas, Antanas, Elena. 
Danutė į Hartford, Conn.

Bukauskas. Vincas į Cicero, 
Illinois.

Dikmanas, Richardas į EI 
Centro, Calif.

Griška, Jurgis, Vera į Brook
lyn, N. Y.

įlenda, Eduardas, Jadviga į 
Philadelphia, Pa.

Kalvaitis, Juozas. Ona. Anta- 
•nas į Cleveland, Ohio.

Labanaūskas, Jonas į Monte- 
rey, Ind.

Lenkauskienė, Paulina į Paw 
Pav, Mich.

Leonavičius, Aleksas, 
Rockledge, Pa.

Levanas, Antanas į 
ton, N. J.

Malinauskas, Vincas,
ra, Ramutė, Algimantas į Tu
riu, N. Y.

Maskolaitytė, Petronėlė į 
Brooklyn, N. Y.

Matjošaitis, Izidorius, Mari
jona į Middle Village, L.I..N.Y.

Milijanavičius, Anatolijus. 
Zenonas į Freesoil, Mich.

Misevičius, Rozalija, Marija į 
Chicago, III.

Raila, Stasys. Irena į Le Suer, 
Minn.

Ruibys, Adolfas, Alicija į 
Hopkins, Mich.

Šalkauskis, Julijonas, Nina į 
Philadelphia, Pa.

Simanavičiūtė, Ona į Mas- 
peth, N. Y.

Sinkevičius, Saliomėja, Vita 
į Detroit, Mich.

Steponavičius. Koste į Phila
delphia, Pa.

Valodka, Česlovas, Liudas į 
Chicago, III.

Valonis, Antanas į Chicago, 
UI. '

Vasiljevas. Kazė, Kazys į 
Chicago, UI.

Atvykusius pasitiks organi
zacijų atstovai

BALF Imigracijos Komitetas.
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Japonijos Problema

kad Lietuvos reikalams ■ 
reikia aukoti bent po $1.001 
mėnesiui, ar bent po $10: 
metams nuo kiekvienos! 
suaugusios galvos, tai bū-| BALF-o direktorių nu- svarstyti kviečiami visi 
tų galinga jėga. Tokias ir t*1™1“ 1949 m- sPaliU 7 * BALF-o skyrių atstovai į 
daug didesnes sumas au-'8 dienomis šaukiamas metinį seimą. Visi atvyku
sia lietuviai kurie vra1 Bendrojo Amerikos Lietu- šieji į šį kraštą tremtiniai 
Lietuvos laisvinimo veik-į™* Fondo (BALF) meti-kviečiami įsijungti į vieti- 
lo-u _  kiti aišku rali ir n*s seimss. kuris įvyks, nės BALF-o organizacijas
net nori teįdaryti,’ tik rei-| JJotel Benjamin^ Franklin, £Jose

jimo savo brolių, kurie 
dar tebevargsta stovyklo
se. Gelbėdami vieni kitus 
ir dirbdami sutartinai mes 
sugebėsime atlikti visus 
uždavinius, kurie šiuo me-

LAICas ir kiti šaltiniai skelbė tą skundą spaudo- 
skelbia, kad Lietuvoj lie- je. Po to skundo, nėra a- 
tuviai naikinami — į Sibi- bejonės, seks protestų mi
rą ir į kitas Rusijos dalis tingai. Plauks aukos ir vi-i 
tremiami, ten kankinami sokios brošiūros. Pasaulis Į!^ ‘'“neikti’ ^ikTjChestnut & 9th Streets, jant, prisidėti prie gelbė- 
irtaį**™- ______ . veikton “iPhiladelphta, Pa. .......... ......................-

Septyni masiniai tremi- narni bolševikų lygiai taip • ,.7 I o . , . . ,
maišu nuolatiniais mažės- pat, kaip jie buvo piauna- j*- ’ ••• «.• ♦ • v^i 'i_ ^eime bPs svarstomi la-
niais trėmimais jau kaina- mi nacių. Jų vardu tars <“?u8’ re,kla stl?riaiko °’lbal sv?rbus ““M
vo tautai apie 7-8 Šimtus žodį ne tik Izraelis, bet ir reikatai. Daugelis mu-
t.-ik.t.nči.. tmnni.. In.rin Afrika ir dar Mi k»a Tarybos ir sų tremtinių išemigravo,

j- v*n i ukA. yraatvy- 
nys, vyskupai: Matulionis, 
Borisevičius ir Ramanaus- 
kas ir apie 700 kunigų bei “^^“savo skriaudi tartu

rius. Per tuos skyrius rei-'ke virš 10,000, tačiau dar tu.V™. raums Kyvybinės
Ant japonų vėliavos nupiešta tekanti saulė. Tai 

tarsi jų šviesios ateities simbolis. Vienas žurnalistas 
tą japonų emblemą paryškino šiais žodžiais: ‘Tekanti 
saulė ant raudono dangaus”. Ar gi tai būtų tiesa? Ar 
japonų tauta krypsta į bolševizmą?

Pirmiau būta įspūdžio, kad japonų psichika su 
komunizmu nesiderina. Štai rusų revoliucijos metu, 
kai Sibire vyko kautynės tarp raudonųjų ir baltųjų 
rusų, Japonija atsiuntė baltiesiems porą divizijų pas
pirties. Vienose kautynėse bolševikai nukovė apie 
2000 japonų. Ir toliau santykiai tarp Sovietijos ir Ja
ponijos buvo taip įtempti, kad įvykdavo smarkių ge
neralinių mūšių. Kuomet dar prieš antrąjį pasaulinį 
karą japonai įsibrovė į Mandžiūriją, jie paskelbė, kad 
nenori su Kinija karo, tik siekia likviduoti bręstantį 
Mandžūrijoj komunistinį sąjūdį. Žinoma, čia buvo tik 
propagandinė iškaba, siekianti uždengti grobonišką 
Japonijos militaristų žygį, tačiau toje propagandoje 
buvo nemaža tiesos, nes valdantysis japonų sluoksnis 
iš tikrųjų komunizmo nepakentė. Bet kaip gi jaučiasi 
pati japonų tauta, jos darbininkai? Ar jie nepareiš
kia palankumo vienai ar kitai pusei?

Japonų tauta dar tebesijaučią prislėgta. Dar ne
atsipeikėjo nuo baisių karo smūgių. Japonija buvo vi
siškai sumušta, jos miestai sugriauti, laivynas sunai
kintas, armija išblaškyta. Jos žmonės dėl atominės 
bombas veiksmo visiškai sustulbę, netekę pastogės, 
turto bei darbo, be vadovybės palikę, azijatiškam fa
talizme pasinėrę, atrodo visa kam, kurčiai abejingi. 
Jie be abejo turi minčių ir vilčių, bet okupantų varžo
mi, neturi progos nė noro ką nors viešai pareikšti. Jie 
jaučiasi pavergti ir nepatenkinti. Negausūs, bet jud- griaunamas, tauta smau-’bei jų kuopos? Šitie” veiks- 

giama ir žudoma. Kągi.niai juk sudaro masę apie

Todėl, kad žydai dirba kia verbuoti Tautos Fon- daug jų pasiliks Europoje, 
ir rėkia. Todėl, kad jie dui (kuris kuriasi) narius, negalėdami išvykti dėl ne-

kPli tūkstančiai nmfpsin skelbia «*v<> «n*udšs pa-,Nariai turi turėti narys- sveikatos ir kitokių prie- naiii Vion i_ šauliui. Todėl, kad jie rei-!tės pažymėjimus, mokės- žasčių. Kadangi iki šiol
žiaiUR metais i&denortuota kalauJa užtarimo iš savo.čių įrašus ir tipingus žen-įveikusi Tarptautinė Trem- 
2 ,ria tfiEtanči.. valdžios, t. y., tos val-|klus, kurie liudytų, kad jie tiniy Organizacija (IRO)
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per tris šimtus tūkstančių 
(300,000) Lietuvos pilie
čių. Didžiuma išdeportuo- 
tųjų yra ūkininkai— vals
tybės pagrindas.

Išdeportuotųjų ūkininkų 
ūkiai yra bloškiami į so- pakankamai kalbama? To- 
vietinius baudžiavos dvą- dėl, kad lietuviai nepakan- 
rus: kolchozus ir sovcho- kabai dirba ir nepakanka- 
zus. Šitų baudžiavos dva- mai rėkia — savo žaizdų 
rų (kolchozų ir sovchozų) ir skriaudų pakankamai 
Lietuvoje yra jau apie pasauliui nerodo. Lietu- 
4,000. Jie yra prariję ne-'viai dažnai iš kitų reika- 
toli 150,000 ūkių ir palie-Jlauja, bet patys nieko ne- 
tę apie 700,000 ūkininkų ir daro, arba jeigu ir daro, 
jų šeimų. Vidutinis kol-1 tai daro persiaurai — nea- 
chozas prarija apie 30-40 pima visos gyvenimo pira- 
ūkių ir padaro po šimtą-j mydės — neįtraukia dar- 
kitą vergų ir ubagų bei Si- ban visų veiksnių arba vi- 
biro kalinių. Kolchozuose si veiksniai darban neįei- 
ir sovchozuose viešpatau-!na. *
ja atėjūnai bolševikai —Į Kur gi yra lietuviai pro- 
vietiniai lietuviai vergau- fesionalai ir 
ja-

Šiurpūs reiškiniai: kraš-jniai klubai? ------ ------ ------ -
tas kolonizuojamas ilsisi vienijimai ir sąjungos kiekvienos progos Lietu-

1 -Z-- 1__ ___ __ .____O « m

džios, kurios globoje jie yra Lietuvos gelbėtojais— 
gyvena ir skelbia tuos rei- Laisvės Kovotojais, 
kalavimus spaudoje. To
dėl, kad jie stoja darban 
visi.

Kodėl gi už lietuvius ne-

rus ir veiklūs Japonijos komunistai akiliai daboja 
darbininkų nuotaiką ir kiekvieną minios nepasitenki
nimą siekia išnaudoti savo tikslams. Kovingų demons
tracijų dar nėra buvę, bet niūrių minių eisenos nebe 
naujiena.

Tuo tarpu generolas Douglas Mac Arthur daro 
viską kas jo galioj japonų tautai sudemokratinti. Jo 
darbas atrodo paprastas: skiepinti amerikietišką de
mokratizmą. Tačiau Japonijoj tas uždavinys labai su
dėtingas. Jam vienam tenka visas darbas atlikti, nes 
išrinktieji jo pagelbininkai japonai prastai moka ar 
apsimeta nemoką tiksliai jam padėti. Programa gi 
labai plati:

1. Išrauti iš šaknų Japonijos militarizmą.
2. Užtikrinti individualines žmogaus teises: lais

vę religijos, spaudos, žodžio ir susirinkimų.
3. Pastatyti ekonominę krašto būklę ant tokios 

papėdės, kad Japonija galėtų savistoviai ir ramiai 
gyventi, be jokių karingų užsimojimų.

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Lietuvos Raudonasis Kryžius

1918 meteis, D-ro Roko Šliupo iniciatyva, 
buvo pradėtas organizuoti Lietuvos Raudo
nasis Kryžius. Iniciatoriaus kviečiamas, kun. 
Šaulys stojo į organizacinį darbą. Įsisteigus 
ir susiorganizavus L. R. Kryžiaus Draugi
jai, kun. Šaulys buvo išrinktas Vyriausios 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valdybos na
riu. Tas pareigas jis ėjo visą laiką Lietuvo
je ir tremtyje ligi 1945 m. rugp. 14 dienos, 
kuomet Šaulys apsigyveno Šveicarijoje, o 
Vyriausioji Valdyba liko dalinai pakeista. 
Tik per pirmąjį bolševikmetį, kaip režimui 
nepageidaujamas Valdybos narys dvasinin
kas, buvo iš Valdybos nusišalinęs. Bolševi
kams iš Lietuvos išsinešdinus, kun. Šaulys 
vėl buvo sugrąžintas į Vyriausiąją R. Kr. 
Valdybą.

Kuomet okupacinė vokiečių valdžia užda
rė Lietuvos Raudonąjį Kryžių ir atidarė Vo
kiečių R. Kr. skyrių Kaune, buvo įsteigta 
Lietuvos Savitarpinės Pagalbos organizaci
ja, kuri dalinai atstojo L. R. Kryžių. Orga
nizacijos priešakyje buvo Lietuvos Savitar
pinės Pagalbos Vyriausias Komitetas. To 
Komiteto nariu buvo pakviestas Šaulys ir iš
rinktas jos vice-pirmininku. Tas pareigas jis 
ėjo visą laiką, pirma Lietuvoje (1941-1944 
m.), vėliau tremtyje, kol karo aplinkybės 
sulikvidavo kaip Lietuvos Savitarpinės Pa
galbos darbą, taip ir Vyriausiojo Komiteto 
veikimą. _____

reikšmės.
Tremtinių gelbėjimas y- 

ra neatidėliotinis reikalas. 
Pagyvi n k i m e BALF-o 
skyrių veiklą, o kur jų nė
ra sukurkime naujus sky
rius. Naujai atvykę trem
tiniai, jūs geriausiai pa
žįstate tremtinių gyveni
mo sąlygas, patys vargote 
ir pergyvenote tremtinių 
dalią. Dalyvaudami ben
drame šalpos darbe, pa
lengvinsite naštą tų trem
tinių, kurie negalės emi- 

atsakomingame gruoti. Tat visi lietuviai

i.

baigs savo darbą 1950 
metais, birželio 30 d., tai 
likusiais tremtiniais teks 
rūpintis savanoriškoms 
šalpos organizacijoms. To- 
dėliai BALF-ui teks pa
kelti sunkią naštą gelbė
jant likusius lietuvius 
tremtinius.

Šiame 
darbe reikalinga visų lie- stokime į bendrą darbą! 
tuvių talka. Tremtinių Į 
gelbėjimo reikalams ap-

Čia sužymėtieji skyriai 
būtų Amerikos Lietuvių 
Tarybos talkininkai, pa
gelbininkai ir visokių pla
nų vykdytojai. Tuo būtų 
apimta ir paliesta visa lie
tuviais apgyventa teritori
ja.

Šiuo reikalu dabar lai
kas susirūpinti, artėjant 
Amerikos Lietuvių Kon
gresui, pagalvoti. Kongre
so ruošėjai ir į jį vyks
tantieji turėtų stipriai pa
galvoti ir atatinkamą vei
klos planą pasiūlyti. Kon
gresas neturėtų pasiten
kinti vien tik referatais ir 
trafaretiškomis rezoliuci
jomis — jis turėtų įparei
goti dalyvius ir kolonijas 

Kur gi yra efektyviai veikti ir prie

i

biznieriai?
Kur gi yra įvairūs politi-

mes laisvieji lietuviai da
rome dėl sustabdymo šio 
genocido?

Žydai tik dabar bolševi
kų paliesti. Ir jie jau visa 
gerkle rėkia. Jie jau pa- šių žmonių. Jeigu ji, 
siuntė skundą Jungtinių bent jos gera dalis būtų 
Tautų Organizacijai ir pa- išjudinta

50 tūkstančių žmonių. O 
joign prie jų psidėti para
pijas ir įvairias lokalines 
draugijas, tai ta mase 
sieks % milijono suaugu- 

ar

ir įsąmoninta,

Programa trumpais žodžiais duodasi išdėstoma, 
bet kiek čia darbo! Švietimo ir socialinio gyvenimo 
atžvilgiu MacArthur daug yra padaręs. Tačiau krašto 
ekonomiją iškelti jam nesiseka. O Kaip suseksi viso
kias karines - sportines grupes ir jas likviduosi? Dar, 
sunkiau su tautos vadu. Imperatorius nudievintas, bet 
tebe gyvas. Ir kas prie jo gyvos galvos išdrįs būt tau
tos vadu? Japonai laukia, kad Mac Arthur pasišalin
tų. Tada jie savotiškai tvarkysis. K.

Vokiečiai Savitarpinės Pagalbos Vyr. ko
mitetą oficialiai vadino: Das Hauptkomitee 
dės Selbsthilfewerkes im Generalbezirk Li- 
tauen.

Per šias dvi karitatyvines organizacijas 
ėjo milijoninės sumos kasmet tiek litais, tiek 
markėmis įvairiems kultūros ir šalpos tiks
lams. Kun. prelato K. Šaulio dalyvavimas ir 
veikimas jose daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio buvo Lietuvai visais žvilgsniais labai 
svarbus, o visuomenei didžiai naudingas.

Baigiamasis žodis
Iš to viso, kas viršui trumpai paminėte, 

gauname nuostabiai gražią, amžinai gyvą 
prel. K. šaulio gyvenimo ir jo nuveiktų dar
bų mozaiką.

Visų pirma jis buvo nenuilstamo veiklu
mo lietuvis intelektualas. Vaižganto išsi
reiškimu, jis ėjo ten, kur šaukė Tėvynė, ge
rai pasiruošęs ir užsigrūdinęs, nepaisyda
mas savo asmeninių interesų. Jeigu jerarchi- 

- niu požiūriu jis aukštai iškilo savo tautiečių 
terpe, tai tas įvyko ne dėl to, kad to būtų 
siekęs: tie dalykai rutuliojosi natūraliai, ėjo 
iš visuomenės sąžinės, ne tiek iš jo paties. 
Jis bevelijo dirbti tyliai, susikaupęs, mažai 
kitų pastebėtas, dažnai net tokiose pozicijo
se, kur kitas gal būtų nenorėjęs. Šaltas, rim
tas, pastovus, vaisingos dvasios būdas, pra
dėjus veikti kurioj nors srity, padėjo išveng
ti blaškymosi ir svyravimų. Gera širdis, kan
trumas, ištvermė lydėjo jį. Taip pat ir išori
nė Šaulio povyza maloni: jo judesiai lėti, bet 
harmoningi, — atrodytų, kad kiekvienas 
žingsnis apgalvotas. Aukštas, lieknas, gra
cingos išvaizdos. Jaunystėj — juodplaukis,

vos ir lietuvių reikalus 
kelti. Į veikimo darbą tu
rėtų įtraukti ne tik Tary
bos direktorius, bet visą 
lietuvių bendruomenę: or
ganizacijas ir pajėgiuo
sius asmenis. Tautos kan
čių ir tragedijos būklėje 
nė vienas lietuvis neturė- , 
tų pasilikti indeferentu — < 
visi turėtų prisidėti tuo, : 
kuo jie gali prisidėti. Oi:

Už Laisvų
Čia kalėjimas—aš beleivis, 
Man baugu!
Bet kalėti užu laisvę —
Tai brangu!

Drėgnos, šlapios .storos sienos, 
Oi baisu!
Bet žinau, kad čia ne vienas
Aš esu.

Man ant rankų sunkūs pančiai 
Geležų,
Bet smagu—už laisvę kančią 
Aš nešu!

BALF-o Valdyba: 
Pirmininkas —

Kun. Dr. J. B. Končius 
Vice Pirmininkai —

A. A. Olis, J. Boley, A. De- 
venienė, S. F. Bakanas 

Sekretorius —N. M. Gugienė 
Iždininkas — A. S. Trečiokas 
Finansų Sekretorius —

A. Žilinskas

Direktoriai:
Kun. L Albavičius, P. Piva- 
ronas, P. Gribienė, S. Gegu
žis, P. Lapienė, J. B. Laučka, 
Julia Mark, M. Michelsonie- 
nė, V. Tysiiavienė, J. P. Tui- 

4 nyla, M. Zujus, J. Glovackas, 
J. Cinkus.

Kunigy Vienybės Seimas
Kunigų Vienybės Seimas šiais metais įvyks Tre

čiadienį, spalių 5 dieną, kun. J. G. čepukaičio, šv. An
driejaus parapijos klebono, globoje, 1913 Wallace St., 
Philadelphia 30, Pa. Iškilmingos šv. Mišios bus atlai
kytos šv. Andriejaus bažnyčioje 9:00 a. m. Sesijos 

galėti gali. Lietuvių tauta j prasidės 10:00 a. m. čia pat salėje prie bažnyčios. Vi-
jau yra pajėgi.

L. Lašas.

Kas leng\«ii patiki blo 
gu žmogumi, tas lengva 
darosi pats blogas.

Garfield.

si kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

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

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

po daugelio metų — pasipuošė sidabru; bet 
veidas, akys, kaip žmonių sakoma, sielos 
veidrodys — tas pats, kaip jį matydavau 
prieš 40 ar daugiau metų. Rašysena — lygi, 
tiesi, be jokio nervingumo ar nepastovumo 
žymių, — ji nė dabar nėra pasikeitusi.

Paskutinėmis, tragiškiausiomis dienomis 
Lietuvai, 1944 meteis vasarą, žemei virpant 
nuo kulkosvaidžių tratėjimo ir bombų spro
gimo, liepsnojant mūsų miestams ir kai
mams, keliams nuo bėglių užtvinus, kai kiek
vienas iš mūsų būrelio, bėgant toliau į Vaka
rus, krimtosi iš baimės ir susirūpinimo dėl 
savo likimo, Šaulys laikėsi heroiškai, jis bu
vo toks pat, kaip ir visada, švelnus savo bi
čiuliams, ramus, nepasidavęs momento emo
cijoms ar chaotinės būklės nuotaikoms. Tai 
principų, proto ir valios asmenybė. Nuo Se
minarijos ir Akademijos laikų ir dabar, gy
venant tremty, jo charakterio bruožų savy
bės išliko nepasikeitusios; jos tebėra pilnoj 
dvasinių galių reiškimosi, harmoningoj pu
siausvyros būsenoj. Vis tiek kokiose aplin
kybėse, kokiais įvairių sąjūdžių laikotar
piais jam teko gyventi, dirbti ar kurti — jis 
tebėra tas pats Šaulys, žemaitis. Jo niekas 
nematė įsikarščiavusio. Jis galėjo darniai 
veikti ir sugyventi su įvairaus politinio, so
cialinio, ideologinio nusistatymo žmonėmis. 
Linkęs labiau klausyti, negu daug kalbėti; 
dirbti, bet ne statyti pilis tuščiomis svajonė
mis. Iš prigimties realistas, aristoteliškai- 
tomistinės galvosenos, pratęs drąsiai žiūrėti 
į tikrovę,* kaip ji reiškiasi pasaulyje ir žmo
nijos gyvenime.

Prelato Šaulio veikimo dirva — buvo pla
ti ir įvairi. Jis yra vienas iš pirmaeilių mūsų 
tautinio, politinio ir socialinio atgimimo pio

nierių; vienas iš tų vyrų, kurie padėjo Lie
tuvai atsikelti, susiformuoti ir atsistatyti 
nepriklausomos valstybės pagrindais.

Jam teko dirbti daug, ir įvairiausiose sri- • 
tyse: karitatyvinėj, politinėj, administraci
nėj, pedagoginėj pastoracinėj, visuomeninėj, 
socialinėj, mokslinėj. Sakyčiau, kad jo var
das, kaip ištikimo ’ Tėvynės sūnaus, eina ly
giagrečiai su Maironio, Jakšto, Vaižganto, 
Skvirecko, Bučio,, Kmito, Krupavičiaus ir 
kitų didžiųjų savo epochos lietuvių dvasinin
kų vardais. Nors kiekvienas iš jųjų reiškėsi 
viešumoje pagal savo specifinį talentą ar vi
daus balsą, nors ėjo skirtingais keliais, kaip . 
buvo diktuojama sąmonės ar specifinių in- : 
tuicijos polinkių, vis tik jie susiduria viena- ' 
me taške — jie visi siekė tų pačių idealų.

Šaulys, kaip kunigas, Dieviškojo Mokyto
jo įkvėptas ir pašauktas dirbti Jo Bažnyčiai,: 
mylėjo Tiesą, vieną, nedalomą, amžiną. Jai : 
vienai tarnavo, vis tiek kokiose srityse ar: 
aplinkybėse dirbo. Dominus sotus dux ėjus 
fuit — vieninteliu jo žemiškosios kelionės 
kompasu buvo Viešpats, pati Šviesa, apšvie
čianti kiekvieną žmogų, kuris ateina į šį pa- : 
šaulį.

Iš Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo garbingųjų ir šviesiųjų signatarų dauge
lio nebėra gyvųjų tanpe. Kiti išvežti į Sibiro 
taigas, ar skursta tremtyje. Prel. Kazimieras 
Šaulys tebėra gyvas. Nėra miręs nė jo tikė
jimas į Lietuvos prisikėlimą ir į naują mūsų 
tautos gyvenimą.

Chicago, UI. 
Marąuette Park, 
1949. VI. 14.

Galas.



Penktadienis, Rugsėjo 2, 1949 DARBININtAS JL

KanadM Lietiiviii StfaigM 
SsvažiaviiMS

Sekmadienį ir pirmadie
nį, rūgs jo 4-5 dienomis į- 
vyks Toronto, Ont. Kana
dos Lietuvių Sąjungos at
stovų suvažiavimas.

Suvažiavimo programa:
Rugsėjo 4 d. — 9-11 vai. 

— Atstovų registracija. 
11 vai. — Pamaldos. 14 
vai. — Pirmasis suvažia-

vimo posėdis. 20 vai. 
Koneertas.

Rugsėjo 5 4. t- 9 vai. — 
Antrasis suvažiavimo po
sėdis.

Suvažiavimo posėdžiai ir 
meninė dalis vyks lenkų 
salėje, 62 Clermont St.

Pamaldos vyks lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Dun- 
das ir Golevale gt. kam
pas.

Sveikiname suvažiavimą 
ir linkime geriausių sėk
mių.

• s

KAI NEBEŽINO KAIRE, 
KĄ DARO DEŠINE...

gali save apginti. Pope “Dir-* 
vos” redaktoriau, nesisieloki- 
te, dėl “DARBININKE" deda
mųjų straipsnių iš Kanados gy
venimo.

Be to, prašyčiau pono “Dir
vos” redaktoriaus daugiau eti
kos ir asmenims bereikalingų 
titulų nedėti. Norėčiau Tamstos 
tik paklausti, kuo Pr. Alšėnąs 
nusikalto, jei jam prikergiate 
“goebbelsas” priešdėlį? Ar už 
tai, kad atsakė teisingai šmeiži
kui ir purvų drabstytojui. Juk 
jau pačios “Naujienos” prade
dą atšaukinėti vardan tiesos, 
ypatingai, kas liečia prof. Dr. 
A Šapoką. Tad daugiau etikos 
ir meilės tiesai!

Kazys Aukštaitis. 
—I 

Atsakant "Dirvai” norėtųsi 
paklausti “Naujienų” ir “Nepr. 
Liet.” kuris iš šių dviejų rašo 
teisingai apie Toronto KLS 
skyriaus susirinkimą. “N” 
šo, skyrius turi 261 narį, o 
‘NL” — 290! Susirinkime pagal 
“NL” dalyvavo 90 (ir suskai
tyk tu man!), o balso teisę tu
rėję tik 45. Pagal “N” 1 
kortelių buvo apie 60-66, o da
lyvavo viso 60, o balsą turinčių

P-lės Reginos Špakevičiūtės šokėjų Grupė, Pirmadienį,
i

5 d. aus Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių, 
Brockton, Mass., Piknike

ra-

i

su dideliu nusistebėjimu, 
tėme šitokį “atitaisymą”: “NL 
30 Nr. korespondento pranešta, 
kad atsistatydino KLT-bos To? 
ronto skyriaus pirmininkas p. 
Juškaitis. Korespondentas pra
silenkė su tiesa: p. Juškaitis 
atsistatydino iš valdybos nario 
pareigų. Jis nėra buvęs tos vai?

skai-Kokiomis priemenėmis įsibro
vė J. Juškaitis į KLT Toronto 
skyriaus valdybos pirmininko 
postą, nežinant visų skyriaus 
užkulisių, sunku būtų pasakyti.

Tačiau, nežiūrint to, kad jis’ 
gavo labai maža balsų rinkimų' 
metu, vis dėlto J. Juškaitis to
kiu pirmininku buvo. Jo buvi
mą buvo aprobavusi net aukš- dybos pirmininku. KLT Toron- 
čiausioji valdžia — KLCT. Pa- to Skyriaus Valdyba”, 
staro ji. kiek yra žinoma, net 
buvo parašiusi oficialų raštą 
Baltų Federacijos Centrui, nu-' 
rodydama, kad ji siūlanti koop- 
tacijos keliu priimti į Baltų Fe
deraciją KLCT atstovą, kuriuo'

Ir kas gi iš viso šito išeina? 
Gi. kaip atrodo, nežino kairė, 

i ką daro dešinė. Šiuo atveju — 
į ir dar blogiau. Galima būtų pa
sakyti, kad nežino dešinė, ki- 

gakaat te centras, ką rekomenduojamas KLT Toron- M
to skyriaus pirmininkas p. J.j
Juškaitis. { I« viso p. J. Juškąičio landų?

Be to. juk nelabai seniai skai- mas ir noras vadovauti — vi- 
tėme oficialų paties J. Juškai- 8U* stebina. Juk jeigu jis nebu- 
čio pareiškimą “Naujienose” a- vo KLT Toronto skyriaus pir- 
pie jo “atsistatydinimą” iš mininko pareigose, tai ko gi jis 
KLT Toronto skyriaus pirmi- braunasi kur nėra įsilaidžia- 
ninko pareigų, kuriame buvo mas, kam jis rašinėja “viešus 
prašoma nebesiųsti KLT To-' pareiškimus” į spaudą ir dada- 
ronto skyrių liečiančių raštų si “ponu pirmininku”? Juk visi 
jo. kaip pirmininko, vardu, nes SenŪ žinome, KLT Toronto 
jis nustojęs eiti tas pareigas skyriaus pirmininke buvo iš- 
“dėl mokslinio darbo” universi-į rinkta visuomenei gerai žinoma 
tete ir kitų priežasčių... .P- E. Monkienė.

Nagi, ir paskutiniajam “Ne-< Ponui J. Juškaįčiui patartina 
priklausomos Lietuvos” nume- pačiam savęs neapsijuokinti ir 
rvje (33. iš rugpiūčio 25 d.), Į kitiems juoko nedaryti. R.J.

Žiūrint iš kairės į dešinę sėdi: Irena Laurinaitytė, Marytė Peldžiūtė, Viole- 
baisų ta Karosaitė, Regina Špokevičiūtė —mokytoja, Birutė Orintaitė, Liuda Merec- 

kaitė, Irena Eitavičienė, muzikantas — Jurgis Laurinaitis.
__ _ ! Stovi: Z. Mereckas, Kęstutis Kelinskas, Antanas Barčiulis, Al. Lauraitis 

tik "apie pusę. t. y~\pie 30! Julius Špakevičius, Teodoras Mitkus, Jurgis Laurinaitis.
j Paveiksle nėra Danutės Špakevičiūtes, Olympijos Jalmokaitės, J. Varanec-

Mandagiai kalbant, arba vie- į0 ir y. Smito.
nas arba kitas korespondentas 
meluoja!

“Nepriklausoma Lietuva” ap
rašydama Montrealio KLS sky
riaus susirinkimą rašo: “Susi
rinkime dalyvavo apie 20. Ka
dangi tuo pačiu metu toje pa
čioje salėje vyko Tretininkių 
susirinkimas, tai sunku buvo 
atskirti vienos organizacijos 
narius nuo kitos organizacijos 
narių, — viso buvo 50”. Pir
miausia Tretininkės nesudaro 
organizacijos, todėl KL turi 
būtį atsargesnis su žodžiais ir

nepasirodyti neišmanėliu. Ant-; 
ra, Tretininkai daro susirinki
mus antrą mėnesio sekmadienį, 
kuris kaip tik buvo įvykęs VII. 
14 d., o ne 21 d. Taigi KLS su
sirinkimo metu negalėjo būti 
tretininkių susirinkimo. Ar tik 
nebus tendencija prieš KLS? 
Gal būt norėta pasakyti, kad 
KLS narių tarpe yra tretinin
kės? Jei taip būtų iš tikrųjų, 
tad ar Tretininkės negali būti 
ir KLS nariais? Ar jos nelietu
vės?

t

AUDRA DAR NENURIMO?
(Atsakymas “Dirvai”)

‘ Dirva" nr. 
jame sielojasi 
tuvių reikalų.

34 savo vedama- jau du mėnesiai. Būtų gera, 
dėl Kanados lie- kad ponas “Dirvos” redakto- 
Tai girtinas da- rius pasiskaitytų 8 ir 9 Biulete- 

lvkas. kada lietuviškai spaudai nio nr. ir įsitikins, ar audrą nu?
rūpi lietuviškieji reikalai. Tik rimus. Jei vienas kitas straips- 
nemalonu skaityti kaltinimas nis pasirodo “DARBININKE” 
• DARBININKUI" būk jis erzi- |«i tik dūliai tiesos, o ne per 
nąs berimstančią audrą. Man užpakalines duris išbėgę žmo- 
atrodo. kad “DARBININKAS” nes nori ką nors kaltinti. Lie* 
pirmutinis JAV laikraštis 1 tuviai kanadiečiai juk turi toj?
džiaugėsi taikos pragiedruliais sę atsakyti į šmeižtus, kuriuos 
ir pirmasis įdėjo žinią apie su- drabsto 
sitarimą Montrealyje.
paaiškėjus susitarimo sąlygoms tuviai neturi savo organo, o 
ir KLSąjungos Biuleteniui iš- j “Nepriklausoma Lietuva” nede- 
aiškinus visus užkulisus, niekas 
neabejoja, kad taika iš KLCT 
pusės nėra nuoširdi ir tik iš jos 
pusės laukiama ratifikacijos

Amerikos laikrašti*
Tačiau, “Naujienos'’. Kanadoje tie lis-

da. Žinoma nedės ir “Naujie
nos”. “DARBININKAS” yra 
beveik vienintelis laikraštis, ku- 

,riame Kanados lietuviai dar

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

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patartam 
įsigyti knygą ĄNGLŲ KALBO. 
MOKYTOJAS. Joje yrą nau
dingi pasikalbėjimai: kebšU* 
j ant traukiniu, pas gytytoįą» 
pas siuvėją, krautuvėje ir pp> 
našiai. Knyga turi 174 pusią? 
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
aas w. 8roaowav, 00. aoeruN, UAsą,

į

t

fOKESTBL MASS. I;
šv. Kazimiero Parapijas Kleb.

Vardadienio ir 20-ties Metų ( 
Klebonavimo Sukakties 

Paminėjimas
Šv. Kazimiero parapijos kle

bonas, kun. Augustinas Petrai
tis rugpiūčio 28 d. minėjo savo 
vardadienį ir kartu šventė 20- 
ties metų Šv. Kazimiero para
pijoje klebonavimo sukaktį. Tą 
dieną 9:45 v. ryto buvo atna
šaujamos iškilmingos šv. Mišios 
su asista, kurias atnašavo pats 
solenizantas. Jam asistavo kun. 
Alb. Volungis, diakonas, ir 
kun. Vincentas Parulis, MIC., 
subdiakonąs. šiai iškilmei pri- 
taikintą ^nolcsil^^ lc^*, kun.
Jonas Jakaitis, MIC.

Sįose iškilmingose pamaldose 
dalyvavo šv. Onos draugija su 
savo vėliava ir narės bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos. Prie 
Dievo Stalo tą dieną ėjo “in 
corpore” didysis parapijos cho
ras ir šimtai parapijiečių priė
mė šv. Komuniją, kas klebonui 
ąutiekė daug džiaugsmo.

šia proga tenka paminėti, 
kad prieš 20 metų, tai yra lie
pos 7 d., kun. J. J. Jakaičiui 
išvykstant pas tėvus Marijo
nus, jo vietą užėmė kun. Aug. 
Petraitis, kuris dar rado ne
baigtas mokėti parapijos mo
kyklos statymo skolas, kurių 
buvo apie |50,000.

Dabar jau visos parapijos 
skolos yra išmokėtos ir para
pija turi Ainerikos Bonais ir 
pinigais apie $60,000.

Boto, parapija turi dideles iš? 
laidas savo puikios, su devy
niais skyriais, mokyklos ir vie- 

1 nuolyno išlaikymui. Mokykloje 
pasišventusiai dirba Seselės 
Kazimierietė6. Prie šių pastan
gų sutartinai prisideda parapi-

jiečiai ir katalikiškosios drau
gijos. Klebonui gelbsti kun. A. 
Volungis ir kun. J. Tamulevi
čius.

Gyvuok, klebone, Ilgiausius 
Metus! D-a.

lAOTBIff, MASS.
Įsikūrė lietuvių Kultūros 

Instituto skyrius
Lietuvių Kultūros Instituto 

Pirmininkas kun. P. M. Juras 
š. m. rugpiūčio m. 26 d. Šv. 
Pranciškaus parapijos svetainėj 
Lavrence, Mass. sukvietė Lie
tuvių Kultūros Instituto stei
giamąjį susirinkimą. Susirinko 
gausus būrys vietinių ir naujai 
atvykusių buv. tremtinių. Kun. 
P. M. Jurui plačiai ir išsamiai 
paaiškinus apie Lietuvių Kul
tūros Instituto skyriaus uždavi
nius, visų pritarimu tuoj pat 
skyrius ir įsteigtas. Į valdybą 
išrinkta p. J. Leimonas, p. A. 
Leščinskas ir p. J. Jucaitis. 
Valdyba pareigomis šiaip pasi
skirstė: pirmininkas p. J. Lei
monas, sekretorius p. J. Jucai
tis ir Iždininkas p. A Leščins
kas. Dvasios vadu pakviestas 
kun. P. M. Juras. Skyrių tuoj 
pat parėmė finansiškai p. Šven- 
čionienė ir p. Akstinienė, įneš- 
damos po 2 doleriu. Kun. P. M. 
Juras nupirko visas reikalingas 

į sekreto^ui ir iždininkui kny
gas.

Skyriaus valdyba jau nusi
statė veikimo planą. Pirmiausia 
nusistatyta suorganizuoti ir rū
pestingai vesti lietuvių kalbos 
kursus, tos kalbos mažai ar vi
sai nemokantiems lietuviams. 
Vadovauti pasiėmė p. A. Leš
činskas. Be to susirūpinta me
no, vaidybos reikalais. Tuo 
dalyku pasiėmė rūpintis p. J. 
Jucaitis. Dar užsibrėžta visa 
eilė ir kitų darbų. Tikimasi, 
kad skyrius sėkmingai padir
bės.

ATEITININKŲ ŠVENTE 
Waterbury, Conn.

I nesijausi maloniai, kai tave su 
šypsniu pasitinka vienuolyno 
viršininkas, tėvas gvardijonas 
Jurgis Gailiušis. Pasitinka taip 
lyg būtume geriausi pažįstami, 
artimiausi giminės. Pirmutinis 

'klausimas: ar esate pavalgę, 
bet atsakymo nelaukia. Tuojau 
veda ir ant greitųjų pavaišina 
tuo, ką tuo laiku turi paruošto. 
Po to nuveda į svečiams pa
rengtą namą: tai mažoje for- 

'moje liuksusinis viešbutis — 
kambariai švarūs, kiekviename 
dvi lovos?“ šiltas ir šaltas van
duo, atskiras kambarėlis susi
dėti rūbams, be to, visi patogu
mai: šaueriai ir vonios. Iš to 

"namo per 10 minučių palengva 
' gali pasiekti didžiulį pležą- 
;beach.

Tėvas viršininkas pats arba 
jo vikaras Tėvas Bernardinas 
Grauslys kiekvieną svečią ap
vedžioja po vienuolyno parką, 
nuveda prie tiltelio, kuris jnn- 

• gia su Atlanto vandenimis, ap- 
! rodo vienuolyną ir koplyčią, 
į Visur švaru, visur gražu. Idea
lesnės vietos atostogoms ir ne-'' 
į bereikia: juk niekuo neturi rū- 
! pintis, nebent prisiminti, kad 

’■ laikas yra valgyti. Valgis yra 
į pagaminamas vienuolyno virtu
vėje ir daugiausia lietuviškai. 
Tokiu būdu viena kita savaitė 
taip greit prabėga ir taip nema
lonu skirtis su šia jaukia lietu
viška šventove. Kaip kiekvienas 
svetys, taip ir mums teko pa- 

jsižadėti atvykti ir ateinančiais 
. metais, ir tikrai atvyksime, nes 

žinome, kad rasime tą patį šir-
Sekmadienį, rugsėjo (Sep- 

tember) 4 i, Waterbury Atėi- 1 
tininkai švenčia pirmąją metinę 
šventę. Programa: I

1. šv. Mišios — 11 vai. šv.
Juozapo parapijos bažnyčioje 
(46 Congress Avė.). Pamaldų 
metu bus bendrai giedama šv. 
giesmės ir einama šv. Komuni
jos. Šventei pritaikintą pamoks
lą pasakys Prelatas J. Balkū- 
nas (Maspeth, L. I., N. Y.).

2. Išldtaisgaa Posėdis — 3
vai. p. pietą parapijas naujo-j lankyti Tėvus Pranciškonus,*i rpusės dukrelę. Atlikčiau vi- 
sios mokyklos svetainėje (John'gyvenančius Maine valstybėje;sus namų darbus. Norėčiau gy- 
St). Dalyvaujant daugeliui' 
garbingų svečių, naujieji nariai 
duos iškilmingą priesaiką.

3. Meninė Dalis — 7:30 va-1 
kare toje pačioje svetainėje bus * 
suvaidinta “Sekminių Vainikas” j mu alsuojančioje vietoje. Nors
— vienaveiksmis, linksmas lie-‘vieta ta pati, bet kažkas šiais 
tuviškojo kaimo vaizdelis, paį- metais jaučiasi kitaip. Ir tai ne' katalikišką spaudą— laik- 
vairintas dainomis bei tautiš- mes vieni tai pajutome. Kaipgi:rašt j “Darbininką”!

kaisiais šokiais. Po to — ben
dri šokiai ir žaidimai.

Rengėjai kviečia visą lietuviš- dingumą, tą patį vaišingumą ir 
kąją atsilankyti šįo- esame tikri, kad ir kitais me-
je šventėje ir keletą valandų tais mus vėl 'pasitiks besišyp

santis tėvo gvardijono T. Jur
gio Gailiušio veidas. K.L.

praleisti jaukioje lieutviškoje 
nuotaikoje.

PAIEŠKOJIMAS

ėvus Ieškau aamų ruošos darbo.
i Aš esu tremtinė, neseniai atvy-
tenka ap-Įkus į Ameriką, ir turiu 1 metų 

*"**" Aš-lslrAimil V*.-------------- - — t---------- 
valstybėje j sus namų darbus. Norėčiau gy- 

prie gražaus Atlanto vandeny-.venti Bostone ar apylinkėje, 
no pakraščio Kennebunk Part. * Rašykite —

; Mrs. Dona Valinčius
266 Conwey Street 
Greenfield, Mass.

Šiais metais atostogos buvo lyg 
trumpesnės: laikas taip greit 
prabėgo malonioje ir lietuvišku-

%

Skaitykite ir platinkite

Naujos Mažesnės Kainos!
PUIKŪS NAUJI
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■X ABAR! Jū* galite sumažinta kaina
1 Fordo Bonus Built Troką užkinkyti į 

fLZ darbą pigiau perkant, kaip niekad 
taip nebuvo! Pamainyk savo seną karą į 
Ford Troką, gaudamas labąi didelę nuolaidą, 
visoje istorijoje ir perkant nekurtuos mode
lius sumažinta kaina.

Pavirink it Viri 150 Modelių!
Štai Fordo Trekas dėlei jūs bile kokiam 

darbui. Virš 150 modelių, pasirenkant nuo 
“d 145 arklių jėgos 

LIEMS DARBAMS, didžiausi Fordo 
i. kada buvo padaryti.

Greitai Pristatomi Visi ISskyrus 
♦tolsta Fordo Modolių!

The “Seller’s Market" praėjo Mes 
galime daugelį modelių pristatyti tuojau. 
Mes galime pristatyti prieikariniu tem
pu. itokyrus kelius Bonus Built Trekus

Mes Padidinome Mainus!
Mes pakėlėme kainas duodami; 

Mūsų pardavimo apyvarta yra 
kaip .kada nors yr buvusi. Mes esame pa
sirengę su jums “dylinti”. Pašaukite mus te
lefonu apkainuoti jūsų seną troką.

mainan. 
didžiausia

Fordo Trokši Ilgiau Tveria!
Fordo Trokai yra Bonus Built. Labai stip

rios konstrukcijos, kiekvienoje dalyje, tas 
reiškia ilgesnį troko gyvenimą. Naudojant 
vėliausią registracijos datą i* 6,106,000 tro- 
kų apdraudos kompanijos ekspertai įrodė, 
kad Fordo Trokai ilgiausiai tveria!

FORU TKUCKS
PADARYTI STIPRESNI, KAD ILGIAU DSVėTUSI

Nauji Lengvi Išsimokėjimai
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Uetuviais esame mes gimę,

Konkursinis s traipsais letuvBkumo ugdymo reikliu

VLIKo pirmininkas prel. 
Krupavičius atvykęs A- ’ 
merikon, lankydamas lie
tuvių kolonijas, savo kai- : 
bose įsakmiai pabrėžė lie
tuvybės žuvimo pavojų.

Tą pavojų jaučia senes
nioji čia būvių lietuvių 
karta, tą pavojų, ypač, 
jaučia atvykę tremtiniai, 
kurie išaugę Nepriklauso
moj Lietuvoj, pamilę Jos 
pažangą ir kultūrą, suau
gę su ja siela ir kūnu, ma
tę jos gerovę ir per taip 
trumpą laiką atsiektą to
kį didelį gerbūvį, — negali 
tremtiniai įsivaizduoti, 
kaip galima Lietuvą už
miršti, kaip galima išsi
žadėti gimtosios lietuvių 
kalbos, papročių ir visa 
to, kas riša jį su ta žeme!

Gi kad Amerikos lietu
vių dalis jau pradeda gė
dintis savo tėvų kalbos ir 
viešai ją nemėgsta varto
ti, tai kalti dalinai buvu
sios Lietuvos Vyriausy
bės, pasiuntiniai, organi
zacijos ir atskiri asmenys. 
Nepriklausoma Lietuva 
per maža kreipė dėmesio 
į užjūrio brolius. Per ma
ža siuntė knygų, taip pui
kiai čia išleistų užjūrie- 
čiams, per maža kvietė 
studentų į Lietuvos uni
versitetus studijuoti, o at
skiri asmens per maža ra
šydavo išvykusiems gimi
nėms apie Lietuvą.

Teisingai rašė viena A- 
merikos lietuvė savo gimi
naitei Vokietijon. Sako: 
“kai jus vajrgas prispau
dė, tai per visokius konsu
lus atradot mus, o kai jūs 
gerai gyvenot Lietuvoj, o 
mus čia tik atvykusius 
kankino Tėvynės ir savų
jų ilgesys, tai jūs nesiteik- 
davot nei žodelio parašy
ti”...

Taip pasako nevienas 
lietuvis jau seniau per
plaukęs Atlantą.

Stovėdami šių faktų a- 
kyvaizdoj, negalime ra
miai laukti. Sakoma, jei 
žmogui daugiau duota, iš 
jo daugiau ir reikalauja
ma. Tėvynė Lietuva tave, 
tremtini, išmokė savose 
lietuviškose mokyklose, į- 
diegė gilų pasididžiavimą 
savo kilme, su gelenčia 
širdžia išsinešė, kaip krai
tį, Tėvynės meilę, kai bu
vai išdavikų tremiamas. 

.Tuo kraičiu ne tik dalin-

kis su čia esančiais lietu
viais, bet jį dar didink, 
tausok! — per šeimą, baž
nyčią ir mokyklą.

ŠEIMOJE
Mūsų tėvai kartais per 

daug ligūstai susirūpinę 
savo vaikus išmokyti ang
liškai, ir dėlto neleidžia į 
parapijines mokyklas.

Nebijokim, kąd vaikai 
mūs neišmoks angliškai, 
bet bijokim, kad pergreit 
jie nepradėtų tik angliškai 
kalbėti. Savo šeimose kal
bėkim tik lietuviškai. Daž
nomis progomis vardinių 
ir gimtadienio proga 
kvieskim pas save lietu
vius, nevengkime savo šei
mose tremtinio svečio, 
nors ir ne giminės. Jis sa
vo gražia lietuviška tarse
na pratins tąvo vaikus 
gražiai lietuviškai kalbė
ti. Nevenkim lietuviškų 
dainų, lietuviškos radijo 
valandėlės, lai bus mūsų 
šeimoj tautinio atsinauji
nimo valandėlės.

Kalbėdami meskim iš 
kalbos visus svetimžo
džius. Kaip negražiai at
rodai su ne tau pritaikintu 
rūbu, taip negražiai skam
ba lietuvių kalba pilna 
svetimų žodžių.

Jei kalbi angliškai, tai 
angliškai, bet lietuvių kal
boj jokio anglikonizmo 
nevartokim.

Savo vaikams sudary- 
kim sąlygas su lietuviais 
susitikti. Raginkim, pa- 
tarkim vesti tik lietuves ir 
tekėti tik už lietuvių.

Laimingas turi jaustis 
tas tėvas, ta motina, ku
rių vaikai sukūrė lietuviš
kas šeimas.

Nesigriebkim savo lietu
viškų vardų ir pavardžių 
amerikoninimo. Savo žmo
nų ir dukterų pavardėms 
nesagstykim vyriškas ga
lūnes. Sakysim smulkme
na. Ne, tai šitokios viso
kios smulkmenos mus ve
da į nutautėjimą. Sąmo
ningas lietuvis, lietuvė ne
kaitalios savo pavardėmis 
kaip mėgstantieji divor- 
suotis savo žmonomis.

Lietuvio butas turi būti 
lietuviškumo židinys. Čia 
įėjus turi pasijusti, kad 
esi pas lietuvį. Jo buto 
sienas turi puošti mūsų 
vytis, “Aušros Vartų” Ma
rijos paveikslas, šv. Kaži-

miero ir kitų didžiųjų lie
tuvių paveikslai. Garbin- 
Soj vietoj yaMatyti

autos vėųavMf Stelai, 
minkštasuoliai turėtų būti 
uždengiami lietuviškų raš
tų juostomis.

Tautinių ar valstybinių 
švenčių proga pyie lietu
vių namų turėtų suplevė
suoti šalia Amerikos ir 
mūsų trispalvė vėliava.

O kažin ar dabar visi 
lietuviukai žino, kokios y- 
ra mūsų vėliavos spal
vos?!

Lietuvės motinos ir duk
terys tautinių švenčių pror 
ga turėtų dėvėti tautinius 
rūbus, Žiūrėkit, kaip būtų v 1 j • I Ą

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Mes Pasiilgstame Dievo ) •

Dr. B. Paulius, O. P.

“Viena* jų, pamatęs ,kad jis 
buyo sveikas, sugrįžo, garbin
damas dideliu balsu Dievą ir 
dėkodama* parpuolė prie Jo ko
jų; tai buvo samarietis”.

(Luko 17:16).
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liai įsitikinęs, kad tik šiuo 
keliu, šiomis priemonėmis 
mes jaunąją kartą laimė
sime Lietuvai.

Pabaigai dar vienas pa
vyzdys. Mums gėda būtų 
prieš istoriją, kad išnyk
tame kaipo tauta iš žemės 
paviršiaus. Žydų tauta 
prieš du tūkstančius me
tų buvo išvaryta iš Pales
tinos ir išblaškyta Romos 
imperatorių Vespazijano 
ir Tito po visą pasaulį, o 
nenutautėjo, tik dėl to, 
kad nesigėdino viešai pri
sipažinti, kas esą, nesigė
dim) savo kalbos, tikybos, 
papročių ir tautinių pasi
reiškimų ir štai po tiek 
laiko pasiskelbė savo Iz
raelį nepriklausomą.

Jie jautėsi gerai kiek
vienoj valstybėj, kurie jų 
neskriaudė, kaip ir kad 
mes jaučiamės J. A. Vals
tybėse gerai. Mes esam 
jos piliečiai, ją mylim, 
valstybinę kalbą moko
mės ir mokam, bet tas ge
ras gyvenimas neįgalina 
mus užmiršti, kuo buvom, 
kas esam ir kuo turim 
būti. Skirkim tautiškumą 
nuo valstybiškumo. Mes 
nevengiam valstybinė kal
ba kalbėti su kitais pilie
čiais, valstybės įstaigose, 
bet mes kartu žinome, kad 
mes esame lietuviai kilę iš 
senos garsios lietuvių tau
tos, didžiuojamės savo 
praeitimi ir tikime dar 
garbingesne ateitimi.

Šios mano kelios mintys 
ir pastabos tenebus nie
kam užgaulios, nes jos 
plaukia nuoširdžiai iš gry
nos lietuviškos širdies ir 
tiki šviesesniu tautos ry
tojum.

Lai Kražių didvyrių dva
sia mus lydi šiame darbe. 
Per susipratusią šeimą, su 
Kražių didvyriais už lietu
višką katalikišką parapi
ją; su Šviesa ir Tiesa į 
laimingą Tautos rytojų! 
— Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir 
būt! — Hotno.

vairinio sunkaus įtempto 
darbo.

Užmiestyj pasijunti lyg 
Lietuvoj esąs tarp ošian
čių pušynų, tik trūksta 
liūliuojančių rugių laukų! 
Miela tokiam suvažiavime 
matyti tūkstančius lietu
vių. Lyg, rodos, per šv. 
Oną Griškabudyj.

Tik širdį skaūstelėja, kai 
lietuvių žaliąjį jaunimą 
užgirsti kalbantis tik ang
liškai.

Tokių gegužinių rengė
jai turėtų žiūrėti ne tik 
biznio, bet ir lietuviškumo. 
Visi skelbimai suvažiavi
mo vardas ir parodos tu
rėtų būti skelbiamos tik 
lietuviškai. Vartai turėtų 
būti papuošti tautinėmis 
vėliavomis ir tautinėmis 
spalvomis. įvairiose vieto
se turėtų būti šūkiai pri
meną kiekvienam lietu
viui, kas jis yra ir kuo tu
ri likti.

Darbininkai tarp savęs 
turėtų kalbėtis tik lietu
viškai, išskiriant svetim
taučius.

Tokiuose suvažiavimuo
se turėtų būti lietuviška 
programa — tautiniai šo
kiai, žaidimai, dainos, ne 
tik chorų, bet ir taip įvai
rios sutartinės. O užbaigti 
mūsų tradicine: Eisime 
broleliai namo...

Mūsų klubai turi būti 
ne vieta, kur išvargintas 
darbo lietuvis ateitų pra
gerti savo užprakaituotą 
centą, bet vieta tautinio 
atsigaivinimo. Čia irgi kas 
savaitę reiktų lietuviškų 
valandėlių
Padorių lietuviškų klubu 
vardai — mūsų miestų ar 
žymiųjų žmonių.

Lietuviškose radijo va
landėlėse turėtų skambėti 
mūsų lietuviškų šokių bei 
dainų melodijos ,o ne vien 
“lietuviška polkutė”. Jau 
pats vardas sako, kad tai 
ne lietuviška.

Miela būtų per lietuviš
kas radijo valandėles iš
girsti mūsų tradicinę Ma
riją, Mariją ir Tautos 
himną.

IŠVADOS
Visi bendrai sukrutę, 

remdami vieni kitų pasiū
lymus šiuo reikalu, pasi
naudodami vieni kitų pa
tyrimais pasiryžkim gilyn 
varyti lieutviškūmo vagą. 
Žinoma, tai ne vienos 
dienos darbas. Bet esu gi-

Mielasai Skaitytojau:
Dėkingumas, būtent, nuoširdumas išpažinimas 

gautos malonės josios davėjo akivaizdoje, tai mūsų 
visų skola didžiajai teisingumo dorybei. Be to, dėkin-

mutvm , J"*”# gumas dar yra ir mandagumo bei gero išsiauklėjimo
Valstvbiu švente*1 visu fa ¥*&***• u* apturėtą malonę parodytas dėkingumas 

a S y U ų CIM no močia kolia nauinfi malnnpc aavimui
gyvenančių tautų mote
rys, prisiminusios savo 
kilmę, užsidėtų tautinius 
rūbus. Pasigėrėtinas vaiz
das būtų. Lietuvės turi iš
drįsti pradėti.

Tik šitokioj aplinkumoj 
augąs jaunimas pamiltų 
savo kilmę, nesigėdintų 
savo kalbos ir guldytų sa
vo galvą už lietuvišką rei
kalą. Tat tėvai sukrus
kim!

BAŽNYČIOJ
Dvasios vadai turį būti 

gilūs patrijotai, koki dau
gumoj ir yra. Toliau. Mū-- 
sų bažnyčioj įėjęs turi pa
sijusti, kad esi lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Atsi
tinka taip kartais, kad 
lenkų bažnyčion įėjęs 
daugiau patenkini savo 
patrijotinį jausmą, nes čia 
didžiajam altoriuje randi 
taip širdžiai artymą ‘Auš
ros Vartų’ Mariją.

Lietuviškos bažnyčios 
tiek vidumi, tiek išore, 
tiek savo dvasia turi būti 
stiprūs lietuviškumo ram*

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 kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadwoy So. Boston 27* Mass.
šiuomi siunčiame $.................ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.
Vardas ♦ ••••••••••••  •••••••• •••• •••••••••« •••••• •••••••• • •••••• • ••••••••••  •••••••

bei emblemų, atgaivinkim 
bendrą bažnytinį giedoji
mą.

Lai choras būna vado
vas, o visa besimeldžian
čio ji bažnyčia lai gieda: 
Marija, Marija, Pulkim 
ant kelių, Prieš taip Didį 
Sakramentą ir kt. Lai į- 
vairiomis progomis mūsų 
bažnyčiose suskamba ir 
Tautos himnas su Dievu, 
nes nuo “saulės” jau Lie
tuvoj per karšta pasidarė.

Gražu, kad kai kuriose 
parapijose visi gieda An
gelas Dievo, klebonui diri
guojant, bet dar būtų gra
žiau, kad ir kitas giesmes 
bendrai giedotų.

Mūsų bažnyčias lai puo
šia ‘Aušros Vartų’ Marija, 
Šv. Kazimieras.

Šia proga apgailėtina, 
kad tremties visa kunigija 
negali atvykti Amerikon. 
Tai būtų naujos jėgos lie
tuviškumo plėtimui ir iš
saugojimui, nes tremties 
kunigija labai patrijoti- 
niai auklėja jaunimą, tą 
galėjome įsitikinti iš Vys
kupo Brizgio atsilankymų. 
Iš obels pažinsi obuolį, ir 
vadų vadovaujamus.

MOKYKLOJE
Džiugu, kad kiekviena 

parapija turi savo lietu
višką mokyklą. Lietuvis 
patrijotas mielai leis čia 
vaikus, jei tikrai jaus, kad 
čia bus paremiama tai, 
kas buvo pastatyta šei
moj. Dėlto lietuviškoj mo
kykloj lietuviukas vaikas 
turi jaustis, kad jis yra 
lietuviškoj mokykloj. Mo
kytojai su vaikais per pa
mokas ir per traukas kal
ba tik lietuviškai. Žinoma, 
valstybinė angių kalba tu
ri būti aukštai pastatyta, 
ją turi dėstyti Amerikoj

įprastai paruošia kelią naujos malonės gavimui.
Nedėkingumas priešingai tai įžūlus nusikaltimas, 

taip teisingumui taip ir mandagumui, kuriuo nedė- 
ringas malonės gavėjas paniekina savo geradario kil- 

naširdingumą ir tuo pačiu jį įžeidžia. Kristus pagydė 
dešimts raupsuotų vyrų Jenino sodžiuje ir, kuomet 
tiktai vienas iš papijusiųjų tesugrįžo padėkoti už pa
gydymą, Jis padarė pastabą, sakydamas: “Argi ne 
dešimts pagijo? O kur devyni? Neatsirado, kas sugrį
žęs duotų garbę Dievui, kaip tik šitas svetimtautis”.

Gyvendamas ant žemės, kaip žmogus, Kristus ro
dė nuoširdų dėkingumą savo dangiškajam Tėvui, Die
vui. Pasigailėjęs išalkusios minios tyruose, “paėmė 
septynis duonos kepalus, Jis dėkojo, laužė ir davė sa
vo mokytiniams išdėstyti, o jie išdėstė ties minia”, 
(Morkaus 8:6). Kuomet Kristus įsteigė švenčiausį 
Sakramentą per Paskutinę Vakarienę, “paėmęs duo
nos, Jis dėkojo, laužė, davė jiems ir tarė: Tai yra Ma
no Kūnas”. (Luko 22:19). Panašiu būdu, “paėmęs 
taurę ir padėkojęs, Jis davė jiems ir yįsi iš jos gėrė”. 
(Morkaus 14:23). Šventas Povilas Apaštalas, rašyda
mas laišką Romos tikintiesiems, štai ką sako: “Visų 
pirma aš dėkoju mano Dievui per Jėzų Kristų už jus 
visus, nes jūsų tikėjimas giriamas visame pasaulyje”. 
(Rom. 1:8). Ir tame pačiame laiške jis pabrėžia, kad 
“Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus kiekvienoje be
dievystėje ir neteisybėje tų žmonių, kurie pažinę Die
vą, negarbino Jo kaip Dievo ir nedėkojo; savo minty
se jie pasidarė tušti ir neišmintinga jų širdis aptemo”. 
Nedėkingumas veda į subedievėjimą.

Geras katalikas dėkoja Dievui rytmetį keldamas 
už gautą poilsį, dieną dirbdamas už darbui reikalin
gas jėgas, pavalgęs už maistą, vakare guldamas už 
diebą nuveDat&s darbus; nes jiržtpB^kw tiktai su 

i Dievo pagalba jis galėjo tinkamai atlikti sayo kasdie
nines pareigas.

Dr. B. Paulius, O. P.

gimęs lietuvis, geru ak- tautinio ugdymo veiks- 
centų kalbąs angliškai, I nius, žiūrėkim, ką galim 
bet ne menkiau, bet gana lietuvybei duoti per visuo- 
stipriai lietuviškose mo- meninius susibūrimus bei 
kyklose turi būti pastaty- radijo valandėles.
ta ir lietuvių k. Lietuvos ' Labai gražus paprotys 
istorija ir Lietuvos geo- daryti vasaros metu išvy- 
grafija. Šiuos tris dalykus kas 
turėtų dėstyti iš tremties ore ir sveika 
atvykę stažuoti mokyto- Išvyksti iš triukšmo, ma
jai, tų dalykų specialistai. 
Jie subrendę patrijotai, 
dirbę Nepriklausomoj Lie
tuvoj tą darbą mokės ir

• v

už miesto. Gryname 
ir linksma.

šinų birzgimo į gamtą. 
Pagydai įvargusius rau
menis ir nervus nuo sa-

sugebės daug sėkmingiau 
lietuvybės atžvilgiu, tą X 
jerteikti jaunesnei kartai.

Ne paskutinėj vietoj tu- Y 
ri būti mokykloj pastatyti X 
tautiniai žaidimai, šokiai. X 
Šių pamokų proga turima X 
vaikai nuteikti gerbti savo X 
tautos papročius ir tradi- X 
cijas. X

Mokyklose reikia orga- V 
nizuoti ateitininkai ir ♦2» 
skautai. Į ateitininkus su- y 
tilps visi katalikų tėvų 
vaikai, kurie čia bus auk- Y 
lėjami tautinėj lietuviškoj j 
katalikiškoj dvasioj. Į;? 
skautus sutilps ir kiti lie-X 
tuvįai kartu su katalikais* 
ir čia mokinsis neužmirš-' 
darni lietuvybės ir riky-i 
bos, tarptautiniai ben- į
dradarbiauti.

Šios dvi jaunimo organi-' 
zacijos bus reali atrama' 
prieš nutautėjimą. Jos lie
tuviškoj dvasioj ruoš susi
rinkimus, minėjimus ir iš-į 
vykas — laužus, geguži
nes, (žinoma, ne biznio 
sumetimais, kas kartais 
pakenkia ir lietuvybei).

“PIKNIKAI”, KLUBAI, 
RADIJO VALANDĖLĖS

Pažymėjus pagrindinius
*■

lietuvybės atžvilgiu, tą

tautiniai žaidimai, šokiai.

v •

programų.

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodi, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny
bes, trūkumus ir įvairius 
blogumus; bet mes dažnai 
elgiamės šiuo atveju kaip 
šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kitą šunį.

Šopenhaueris.

PAS I. J. F0X VESU-PIGU-DDELIS

f •Z*
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lietuvis atstovas.

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 moderninį “Air Conditioned” 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.

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! BOSTON, MASS.

«♦
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VISI KELIAI VEDA Į BROCKTONĄ!
K

Moterų Senelių Prieglaudos Statybos Fondui Didelis

PIKNIKAS
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 

Vienuolyno Sodyboje 
L ABOR DAY -

Rugsejo-Sept. 5,1949
Thatcher Street, Brockton 54, Mass.

ŠOKIAMS GROS AL STEVENS ORCHESTRA

Graži dienos programa
II vaL Iškilmingas šv. Mišias lai

kys lesaus Nukryžiuotojo Seselių 
Rėmėjų Organizacijos pirminin
kas Kun. Pranciškus M. Juras.

KAS c ■Y

GIRDETI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

4

Nuoširdi Padėka 
lawrenciečiams

kurie tik dvi savaitės laiko, kai] 
atvyko iš tremties. Arčiau su-j 
sipažinus su p. Pr. Lembertu, 
pasirodė, kad jis yra vienas iš 
pirmųjų kūrėjų Lietuvos ope
ros ir turi gerai išlavintą bal
są. Daug yra darbavęsis kartu 
su A. Vanagaičiu, J. Alšausku, 
Brunza ir kitais žymiais Lie-

Į tuvos menininkais.
Sveikiname p.p. Lembertus ir

Lai gerasis Dievas atlygina
jums visiems už tokį kilnų gai-Į Sveikiname p.p. Lembertus ir 
lestingumo darbą, suteikdamas Į linkime gero pasisekimo naujoj j

Nuoširdžiai dėkojame didžiai 
gerbiamam kunigui Pr. M. Ju
rui ir jo geraširdžiams para
pijiečiams už leistą rinkliavą 
pereitą sekmadienį. rugpiūčio; 
28-tą d. senelių - moterų prie-j 
glaudos fondui. Iš viso buvo; 
surinkta S285. Didis dėkui už 
tai uoliam klebonui kunigui P. 
Jurui, jo vikarams kunigui P. 
Šakaliui ir kunigui J. Bernato
niai ir toms darbščioms pane
lėms. kurios padėjo rinkti au
kas prie durių:
t?:. A. Panuškytei, P. Rimaitei, 
M. Phillips, O. Marcinkevičiū
tei. hii. Neverskytei. A. Marcin-i 
kevičiūtei ir O. Švenčionytei.

jums tą didį šimteriopą, 
pažadėjo net ir už stiklą van
dens. suteiktą Jo vardu.

Prisimename ir prisiminsime 
jus kasdieną savo maldose. Pa
siliekame visuomet jums dėkin
gos!

Nukryžiuoto Jėzaus Seseles
Brockton. Mass.

P. Syslavičiū-

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
T-l. 6*1944

207 P ARK BlILDING 
Worcester, Mass.

i

275 Main SL, Webster, Mass.

W. J. CMshoĮm
GR*BORIC’S 

"Asmeniškas Patarnavimas”

831 Smith SL,

PROVIDENCE, R. I. 
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

kurį

HEW BRITAIN. CONN.

tėvynėj. Būtų malonu, 
Lembertas viešai pasirodytų 
mūsų tarpe su savo puikiai iš
lavintu balsu.

i

BROCKTON, MASS. 
OURLADY OF SORRORS CONVENT 
raoM ciTr ernee au«.im».

HAA0L0 S.MOCACa, CITV CNO'K
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Darbų Parūpinimas

Daržininkai, parkų specialis
tai, neseniai atvykę ir dar netu- 

'rį darbo savo specialybėje, arba 
(su per mažu atlyginimu, gali 
skubiai kreiptis į Liet. Gen.

—*—~**— «A VAe«»- vigauwaviir p»ULl-t ---------- : ”*

nizacija, nežiūrint sunkių aplin- gų vedėjus ir atstovus ir ben-*ve biografines žinias, nurodant
kybių, nesiliauja dirbus lietu- drai visus, kurie šiam lietuviš- pajėgumą fiziniam darbui (8-9

___ vybės dirvoje. Nuo Maine iki kam - katalikiškam veikimui-dienai), šeimos sudėtį ir vi- 
kad"*p. i Kalifornijos didesni ar mažesni pritaria. |sų amžių, ir jeigu dabartiniu

būreliai renkasi kas mėnuo ar Į Negalintieji dalyvauti seime > atlyginimu nepatenkintas —
- - - ....................... ........J—11 J-*~— gauna,

darbo-

Lietuvos Vyčių 36-tas Seimas be skirtumo amžiaus ar profe- 
įvyks rugsėjo 9, 10 ir 11 dieno- sijos.
mis, Š.Š. Petro ir Povilo para
pijoje, 52-ros Vyčių kuopos va-!Lietuvos Vyčių 
dovybėje Elizabeth, N. J. <*

Malonu išgirsti, jog ši orga- lietuviškų organika rijj ir įstai-! Konsulatą, suteikdami apie sa-

Malonu šiuo kart pakviesti į 
seimą mūsų 

dvasios vadus, veikėjus, 1

lybe. įgytą ilgametę praktiką: 
mokslu ar praktika, kaip tai 
šiltnamiuose, prie medelynų ir 
t.t. Galime tarpininkauti kele- 
tai specialistų.

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

' »

Priminimas Sąjungietėms
Rugsėjo mėnesio susirinkimas 

įvyks rugsėjo 7 d. vakare para
pijos salėje. Malonėkit 
dalyvauti.

Tremtinių skaičius didėja

Į mūsų koloniją atvyksta vis 
daugiau, ir daugiau tremtinių.

Pereitą savaitę atvyko ponia 
(Elzbieta Račiūnienė su sūnumi 
' Kazimieru ir laikinai apsistojo 
ipas vyro brolį A. Račiūną.

Ponia E. Račiūnienė, tėvų pa- 
! varde Paulioniūtė, kilusi iš 
j Kalvarijos parapijos. Jos vyras 
i ir du sūnūs, kurių vienas kuni
gas Marijonas, likosi Lietuvo- 

ije. Apie jų likimą žinių šiuo 
(metu nėra. C* 
I yra baigęs technikos mokslą.' 
Linkime jiems gero pasisekimo 
šioj šalyje.

NEWARK.H1.

visos
M.B.

11

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limoeinal dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

būreliai renkasi kas mėnuo ar Į Negalintieji dalyvauti 
dažniau, .' 
tradicijas, pasimokius savo kai-> gali pasiųsti dabar ar seimo 
bos, prisidėjus prie Lietuvos dienomis, nors mažą auką • — 
laisvinimo darbo, ar bent, kad Knights of Lithuania Conven- 
susitikus lietuvis su lietuviu ir.tion, Liberty Hali, 269 Second 
drauge pasilinksminus ir lietu-' Street, Elizabeth, N. J. Ameri- 
višką dainą užtraukus. jkos lietuvių parama ir gera va-

Šį seimą galime skaityti visų lia yra mums labai reikalinga 
Amerikos lietuvių švente. Lie-.ir bus be galo aukštai įvertinta, 
tuvos Vyčių nariai iš savo tar
po įneša daug jėgų ir patyrimo1 dalyvaukime 
į chorus, parapijas ir kitas or- 36-me Seime! 
ganizacijas. Per šį seimą išgir
sime nepaprastai įdomų prane
šimą, kaip Lietuvos Vyčiai per

kad palaikius savo ir norintieji šį veikimą paremti, nur°dyti kiek dabar
Pervažiavimas į naują 
vietę nebus apmokėtas. Reikia 
nurodyti smulkiau savo specia-

■u

i

d. 
Šven-

Tad visi, vienaip ar kitaip, 
Lietuvos Vyčių*

Š. m. rugsėjo mėn. 
Newark’e įvyks Tautos 
tės minėjimas.

10:30 vai. iškilmingos pamal-Įsavo Lietuvių Reikalų Komisi- 
dos Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. 6 vai. po

■ piet lietuvių parapijos salėj 
(207 Adams SL) meninė dalis; 
programoje: paskaita, monta
žas — dainos, deklamacijos, 
tautiniai šokiai. Po programos 
pasišokimas ir pasivaišinimas.

Sūnus Kazimieras pra^ome vįsug tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjai

Juozas Bulevičius,
Liet. Vyčių Centro pirmininkas

Ona Kllnašauskaitč,
• Raštininkė.

Km norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 

kreipkitės pas: 

CHAS. LUKSIS 
Realstatininkas 

710 N. Vm Neoš Ave^ 
Hollyvood 38, Calif.

DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atailankykite pas 

Gate CMy Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. HoDis SL, 
Nashua, N. H.

Norintis]i pas mus atvykti, telefonuo- 
kits Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

jas didelį darbą atliko lietuvių 
tremtinių reikalu, rašydami į 
Amerikos spaudą, kreipdamiesi 
į valdžią ir Lt. Ši veikla ne tik 
prisidėjo prie geresnio Ameri
kos visuomenės supažindinimo 
su mūsų tremtinių padėtimi, Šernas) 
bet drauge, bekovojant už savo žvaigždė. Jis yria gimęs Kau- 
teises, arčiau patraukė mūsų ne, liepos 30. 1925. 
pačių jaunimą prie savo tautos biržietis, teisininkas, 
kamieno.

Lietuvišką darbą dirbant, 
svarbu turėti gabių, patyrusių1 somybės Deklaraciją Vilniuje, 
žmonių. Malonu dėl to praneš
ti, kad kaikuriose kolonijose 
sėkmingai veikia ir kitur orga
nizuojasi Lietuvos Vyčių drau- 

pikniką Gabrio govės, susidedančios vien iš 
** . Tai bus1 vyresnio amžiaus narių. Tai yra

Lletuvis, Prancūzijos 
Filmų Pažiba

Jokūbas Šernas (Jacąues 
yra prancūzų kino

Jo tėvas, 
Jokūbas

Šernas, liuteronų dvasiškis, yra 
pasirašęs Lietuvos Nepriklau-

ATHOL, MASS.šeimyniškas pobūvis
Pereitą sekmadienį, kelios šei

mos iš New Britain buvo nuvy-
' kusios pas p.p. A. M. Arman į Pranciškaus
Hartford, Conn., kur gražiai Mass. rengia

! praleido laiką jų jaukioj pašto- parke, Tully, Mass. Tai bus vyresnio amžiaus narių. Tai yra 
gėj bei gėlėmis apsodintame paskutinis didesnysis piknikas ženklas rodantis, kad Amerikos 
kieme, užkandžiaudami bei be- šiais metais minėtame parke. ’ lietuviai pradeda vis daugiau 
sikalbėdami. Tikimasi susilaukti svečių iš j suprasti, kad lietuviškoje dir-

Cia viešėjo ir p.p. Lembertai, apylinkinių kolionijų. ReporL voje visiems yra progos dirbti,

Rugsėjo 4 dieną, 1949 m. Šv. 
parapija, Athol,

Vasario 16, 1918.
Atsiskyręs nuo pirmosios sa

vo žmonos, išvykusios mokyto
jauti į Chicago, III., vedė ant- 
rą žmoną, kuri yra Jacąues 
Šerno motina.

Pastaroji ,Zisle, buvo žydai
tė; ištekėdama už šerno, pa
keitė religiją. Jacąues tėvas 
mirė Kaune. “M. L."

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 LL

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

“DARBININKAS”
$66 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

H

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

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas-------------------------------------------------------------------------
Adresas................ .............. ............................ —....................-..... —
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VIETINES ŽINIOS
e

JO EKSCELENCIJA ARKIVYS- 
KŪPĄS CUSHING REMIA 

TAG DAY

UiMžb teta

ŽINUTES
Atvažiuoja. Rūgs. 10 d., Tė

vas Vladas K. Jeskevičius, S.J., 
atvažiuoja Bostonan kelioms 
dienoms pasisvečiuoti pas sa
vuosius. Ta proga padės vieti
niams kunigams sekmadienį.

»

Ragino. Vietiniai kunigai pa
tarė žmonėms dvasiniai pri
rengti vaikučius ir jaunimą 
naujo meto mokslui, kurs pra-

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki S-tai.

sideda kilnią Marijos Gimimo 
Dieną rugsėjo 8-tą. šią Lietu
vai ir visai krikščionijai reikš
mingą dieną šv. Mišios bus lai
komos abiejų šv. Petro parapi
jos mokyklų vaikučiams ir tė
vams salėje, 492 E. 7th St., 9 
v. r. Po pamaldų vaikai eis į 
mokyklos kambarius pradėti 
metų darbą.

Kunigai ragino visus padėti 
malda ir pavyzdžiu vaikučiams 
tinkamai pradėti mokslo me
tus.

7 v. v. bus trumpos šventės 
pamaldos bažnyčioje. Gera pro
ga visiems bendrai paprašyti 
Mariją mus ir mūsų vaikus y- 
patingai globoti.

Š. m. rugpiūčio 31 dieną bu
vo ' J. E. Arkivyskupo Cushing 
priimta BALFo delegacija: p. 
K. Namaksy, p. J. Kas-Kas- 
mauskas, p. Wm. Šimkus, p. 
J. Arlauskas ir p. Ant. Jukne
vičius.

Delegacija išdėstė Jo Eksce
lencijai lietuvių tautos didelę 
tragediją bei tremtinių sunkius!______________
vargus ir BALFo pasiryžimą I Tag Day vykdant. At-
surengti Bostone Tag Day 
tremtinių gelbėjimo darbui pa
remti.

J. E. Arkivyskupas nuošir
džiai domėjosi delegacijos pa
sakojimais ir pažadėjo savo

sisveikindamas Jo Ekscelencija 
palinkėjo surinkti mažiausia — 
$10,000. *

Pažymėtina, kad J. E. Arki
vyskupas Cushing yra BALFo 
garbes narys.

Tel. so 8-2605

Dr. J. L Pasakinis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Susirinkimas. Trečiadienį, po 
šv. Teresės Novenos pamaldų, 
išvakarėse Panos Marijos di
džios šventės įvyks viešas susi- 

i rinkimas tikslu gauti daugiau 
rinkėjų Bostono Lietuvių Tag 
Day. Tėvas J. J. Jakaitis, MIC., 
ves pamaldas. Susirinkime pa
kalbės Tėvas Jakaitis ir tėvas 
Vengras. Kviečiame visus — 
ypač organizuotą jaunimą į 
darbą.

į mus dedamos viltys būtų pa- Pas seauosias ateivius: 
teisintos mūsų darbais.

Stasys Lūšys,
I

Tremtinių Ratelio Pirmininkas.
Lankėsi

— Gražią šeimyną užauginote,

~ r — ..............  -s

TeL AV 2-4026 

J. Repshb, MJ. 
Lietuvis Gydytojas 

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maas.

Ofiso Valandos: 2—4 ir •—E.

A J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

80. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. BOuth Bcctcn B-BB4B 

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233*W

Visų Tremtinių Dėmesiui
Bostono miesto vadovybė 

parodė didelį lietuvių šalpos 
reikalų supratimą ir malonų 
tam palankumą, leisdama š. m. 
rugsėjo 10 dieną viešą rinklia
vą (Tag Day) Bostono gatvėse. 

Tačiau ta rinkliava duos lau
kiamų vaisių tik tada, kai mes 
visi aktingai joje dalyvausim, 
aukodami ir aukodamiesi. Su
prantama, kad nesenai iš trem
ties atvykusieji daug aukoti ne
turės iš ko, bet už tai, beveik 
visi gali aukotis patys ir tą 
rinkliavą paremti, dalyvaudami 
rinkėjais ir rinkėjomis. Rinkė
jų reikia labai daug — net 
2000(!). Juo daugiau rinkėjų 
pasklis Bostono gatvėse, tuo 
geriau rinkliava pasiseks.

Mes tremtiniai gerai žinome, 
ką reiškia neturėti ko valgyti ir 
kuo apsirengti, per 4 tremties 
metus patys tai išgyvenom. To
dėl ateikime į pagelbą vargs
tantiems savo broliams ir sese
rims, dalyvaudami rinkliavoje 
visi be išimties. Tik ligoniai, tą 
dieną dirbantieji ir maži vaikai 
yra laisvi nuo to darbo, o visi 
kiti nuoširdžiai yra prašomi ir 
įpareigojami būti rinkėjais.

Nemažas būrys tremtinių jau 
užsirašė rinkėjais, bet dar daug 
yra neužsirašiusių. Prašome il
giau nedelsti, bet tuojaus pat 
nuvykti į BALF 17-to skyriaus 
būstinę 545 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir ten užsiregis
truoti.

Atlikime savo pareigą, kad

Pnug Var^n Malę brikai
į So. Bostone gyvena daug iš 
Alytaus ir Trakų apskričių.

Šiomis dienomis redakcijoje Šiandien jie gražiai, dažnas sa-
lankėsi per New Yorką iš trem- vo namuose gyvena. Jų namuo- 
ties atvykęs Povilas Tautvai- se švaru, turtinga ir kultūrin- 
šas, Lietuvos šachmatų meiste- 8a- Ir malonūs žmonės pasikal- 
ris, gynęs jos spalvas tarptau- heti. 
tiniuose šachmatų turnyruose:
1936 m. Muenchene ir 1939 m. — sakau poniai Rožei ir ponui 
Buenos Aires, taip pat Suomi- Pranui Lukaševičiams, sužino
jo je, Latvijoje, Estijoje ir Balt- jęs, kad net tris dukras ir ke- 
gudijoje (Minske), paskutiniais turis sūnus išleido į pasaulį, 
metais ir tremtyje. Seniau čia1 — Ir visi jie moka lietuviškai 
gyvenęs šachmatininkas Kazys skaityti ir rašyti, — lyg mano 
Markevičius savo Kolegą Taut- klausimą atspėjusi sako p. Lu- 
vaišą supažindina su žymes-, kaševičienė. — Turiu žentų ir 
niais Bostono šachmatininkais1 marčių. Susilaukiau 16 anūkų 
amerikiečiais. Kalbama apie‘ir 3 proanūkus. Į Ameriką kė- 
šachmatų skyriaus “Darbinin- lėmės trimis atvejais. Esame 
ke” įvedimą.

Broadway rasime kiekviena
me dictoBniame Amerikos m***- 
te, bet 8o. Bostono Braadway 
iš jų išsiskiria. Juk šis didžiau
sias Bostono priemiestis, kaip 
Kauno Šančiai, yra gausiai lie
tuviais apgyventas. Tad Broad- 
vay’jaus dažname name yra 
lietuvių štorai (parduotuvės), 
galiūnai (svetainės, ofisai (kon
toros, įstaigos), gydytojai, 
spaustuvės ir laikraščių leidyk
los. Dėl to So. Bostone gyveną 
lietuviai, naudodamies tik savo 
tautiečių patarnavimais, gali ir 
be kitų kalbų apsieiti, čia net' . 
ir kitataučių parduotuvėn ūžė- ų
jęs gali lietuviškai susikalbėti. 
Vienur žydelis iš Lietuvos dar 
neužmiršęs lietuviškai, kitur 
“lenkas” ar “gudas” iš Vilniaus 
krašto dar lietuviškai moka, 
trečiur net turkas moka tave 
lietuviškai pasveikinti.

Vakare einant Broadway*  jumi; 
nuo įvairiaspalvių šviesų akys 
raibsta. Pačiame centre didin
gai, lyg Herkulio vartai, vienas 
prieš kitą stovi lietuvių pilie
čių klubo nupirkti banko rūmai 
ir “Darbininko” namai. Broad- 
way’jumi eidamas dažnai iš
girsti lietuviškai kalbant.

Eini Broadway’jumi ir galvoji 
apie Kauno Laisvės Alėją dar 
pradžioje Lietuvos nepriklauso
mybės, kada Lietuvos miestai 
laukė atlietuvėjimo. Ten 
buvo margos iškabos: 
prekiavo greta žydo, 
lenko. Po metų,

Minės Rugsėjo 8 Dieną
Tremtinių Ratelis Bostone i. 

m. rugsėjo mėn. 8 dieną 7:30 
vąl. p. p. Sv. Petro lietuvių pa
rapijos svetainėje (po bažny
čia) turės iškilmingą susirinki
mą rugsėjo 8 dienos paminėji
mui.

| Tremtiniai vykdami į susirin
kimą gali atsivesti svečių savo 
pažįstamų seniau čia gyvenan
čių Amerikos lietuvių.

Ratelio Valdyba.

Jos Pasitinka 
Tremtinius

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

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-8141, So. Boston, Mass.

1

smagu laive per garsiakalbį ir 
išlipus išgirsti lietuvišką žodį, 
— sako dažnas tremtinis.

Kiekvienas naujųjų ateivių 
su pagarba prisimena tas po
nias, be kurių patarnavimo for
malumų atlikimas uoste, nemo
kant anglų kalbos, būtų labai 
varginantis. Jų pasiaukojimą 
tremtiniai aukštai vertina.

Ed. Karnėnas.'

nuo Liškiavos.
— Daug vargo pradžioje tu

rėjote?
— O taip, nelengva buvo su 

tokia šeimyna, — atsidusdama 
pasakoja p. Rožė. — Gyvenimo 
mokyklą perėjau labai gerai. Ir

'diplomą gavau, šįų metų pava
sarį su vyru atšventėm 

j tų vedybų sukaktį — 
jubiliejų.

50 me- 
auksinį

X

6th St.

Lifetime Stainless Steel 
virinio puodai 

yra garantuoti visam gyveni
mui. Jie niekada nepajuosta, 
suvartoja mažai kuro, sutaupo 
maisto mineralus ir juos labai 
lengva plauti.

Pagal pranešimą didžiausiam 
Amerikos magazine “Life” tie 
puodai sutaupo maistą ir kurą 
vertės $189.80 per metus. Tie 
puodai parsiduoda tik per a- 
gentus. Daugiau žinių galėsit 
gauti iš lietuvio bonded agento 
jei parašysit:

P. O. Box 72 
Dorchester, Mass. 

arba pašaukit telefonu — 
GEneva 6-1121

ku-
yra

458

Savo namuose 688 E. 
gyvenantieji p.p. P. ir J. Aukš
tikalniai taip gi simpatingi ir 
gražiai lietuviškai kalbantieji, 
Nemuno aukštupio vaikai, 
riems lietuviški reikalai 
prie širdies.

Siuvėjas W. Btrevičius,
E. 6th St., jau kelintas mėnuo 
sirginėja. Vyresnioji duktė pri
klauso Vyčių draugijai.

Gražiuose namuose, 632 E. 
3th St., gyvena Konstancija ir 
Juozas Kuncevičiai. Turi mar
čią ir žentą. Jų darželyje ra
dau žalių rūtų krūmą. Puiku! 
Savo namuose kaip savo dukrą 
globoja vieną tremtinę zanavy
kę. Ed. K-nas.

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

ji lengvai liuosuoja vi-

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Islington, Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KI8, Namų Tel. Dedham 1304-R

■Ml

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

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BBOADWAY, 
So. Boston 27, Mum.

už

Kaip Lietuvoje Ant 
Šventoriaus

Kaip Lietuvoje, laiminges
niais laikais, per atlaidus po 
pamaldų, ant šventoriaus vyk
davo senų pažįstamų malonus 
susitikimas, pasimatymas, šei
myninėmis žiniomis pasidalini
mas, ir tt Tas pats dabar 
vyksta prie lietuvių šv. Petro 
par. bažnyčios po sumai, kuo
met iš bažnyčios išeina keli 
šimtai tremtinių. Kiek čia į- 
vyksta malonių susitikimų, pa
simatymų, pasikalbėjimų. Vie
ni atvykę prieš metus ar kelis, 
kiti prieš mėnesį ar kelias sa
vaites, o kiti tik “vakar nuo 
laivo”. Čia susitinka iš Lietu
vos dar nesimatę kaimynai, ar 
bendrą vargą vargę tremties 
stovyklose. Susitinka raudonojo 
siaubo išblaškyti Lietuvos sū
nūs ir dukros.

Maldoje .bendroje lietuviško
je giesmėje savo dvasią atgai
vinę, maloniai pasikalbėję 
skirstosi savo (pertraukto gyve
nimo kurti. Bap.

Partiduoda biznis
Restoranas su alum ir vynu- 

labai judrioj gatvėj, apmokėjus 
4 darbininkus ir visas išlaidas, 
lieka gryno pelno virš $600 — 
Pigiai parsiduoda dėl išvykimo 
iš

DP
ipoje ir Amerikoje pareikalavo 
didelės organizacijos ir daug 

i bei neapmokamų 
pareigūnų, pasišventėlių. Sklan- 
desniam DP paruošimui, išsiun
timui ir priėmimui labai daug 
reiškia JAV labdaringos orga
nizacijos, ypač NCWC ir Rau
donasis Kryžius. Kaip tik NC- 

|WC tarnyboje Bostone ir ki
etuose uostuose tremtiniams iš 
i laivo išlipus patarnavimus at- 
i lieka daug lietuvaičių.

Kai tremtiniai su labdaringų 
organizacijų ženklais apleidžia 
laivą, juos pasitinka pirmieji 
Amerikos reprezentantai, tar
tum rinktiniai vyrai, gražūs 
policininkai, paskui taip pat 
mandagūs muitininkai. Iš jų 
apsiėjimo tremtiniai pirmiausia 
sprendžia apie Amerikos demo
kratiją, tvarką ir kultūrą. Ma
lonios, raudonu kryžium pažy
mėtos uniformuotos ameriko- 
nės su šypsena vaišina gėrimais 
ir užkandžiais. Toliau tremti
nius per visas neišvengiamas 
stacijas iki traukinio ar auto- 

į mobilių globoja įvairių tauty
bių ponios ir ponai. Lietuviams 
visada mielai ir linksmai vertė
jomis ar kuo galėdamos, patar
nauja vietinės lietuvės. Tai tik
rai pasišventėlių būrelis. Beveik 
prie kiekvieno 
atėjusio laivo 
mes matome 
niais, o kartais ir dienomis, sa
vo brangų laiką begaištančias 
šias Bostono lietuvių tarpe ži
nomas ponias: B. Cunienę, A. 
Janušonienę, M. Gailienę, H. 
Stukienę, A. Zokienę, B. Stra
vinskienę, M. Druzdienę, F. Du- 
serickienę, M. Valatkienę ir po
nus: S. Mockų, S. Kdntautą.
— Nuo 1948 m. lapkričio mė

nesio, kada įplaukė pirmasis 
laivas, tik bene vieną laivą pra
leidau čia nebūdama, 
p. B. Cunienė, darydama atžy- 
mėjimus sąraše po muito kon
trolės išėjusių naujųjų ateivių. 
— Tada buvau išvykusi atosto
gų, poilsio. Kitos mano ben
dradarbės taip pat yra uolios 
NCWC tarnyboje.
— Galima įsivaizdinti, kaip

irgi 
lietuvis 

ruso ar 
kitų atgijęs

lietuviškasis kaimas davė visai 
kitą veidą Kaunui ir kitiems' 
Lietuvos miestams. O kad taip 
So. Bostono lietuvių jaunosios 
kartos atgytų ir drąsiau lietu
viais visur pasireikštų...

Kai aną vakarą ėjau Broad- 
way’jumi ir galvojau apie ry
tojų, mano mintis nukėlė į Ne
muno šalį iš vieno gražaus na
mo pro atvirą langą skamban
ti lietuviška melodija:

Lietuva brangi, mano tėvyne.. 
Edka.

Žinotina Ateitininkams

susirinki- 
šaukia- 

mėnesio

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 4 d., Bostono skyriaus atei
tininkų sendraugių 
mas, kuris paprastai 
mas kiekvieną 1-ąjį
sekmadienį, neįvyks, kadangi 
daug sendraugių tą dieną iš
vyksta į Waterbury ateit, sen
draugių skyriaus metinę šven
tę. Valdyba.

su tremtiniais 
Bostono uoste 

ištisais pusdie-

sako

o
8t.,
ti i 
ritus atstovus.

Frank Ivas, 736 E. Sixth 
renka parašus kandidatuo- 
Bostono miesto šešto sky-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

825 E 8th SL, So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. GailiOnienė,
8 Winfield SL, So. Boston, Maas. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Maas. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienč,
29 GoUld St, W. Roxbury, Maas. 

Tel. Parkvay — 18S4-W
Išdininkė — Ona Šiauria,

51 Tarnas St, Mattapan, Maas. 
Tvarkdarš — Ona Krasauskas,

11 Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos OL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PA9ALFINEB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

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

Išdininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. S. Boston, Mana 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

•s< 

' Z I

Vincas Balukonis, Savininkas.

251 Vest Bradiny,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Bestai, Mass. z
■ z'

•z

Bostono. Teirautis pas — 
Antaną Juknevičių, 
Lithuanian Agency

545 Broadway, So. Boston 
Tel. SO 8-0606

Reą. SO 6-3729 SO 6-4618

LHtariM Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Lonę 

Distance 
Moviną

826 - 828 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

GRABORIAI

\ Ir CmumcBvi OCVlUlD ir junus 
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SOuth Boston S-2M0 

AVenue 2-24B4

l

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
BalMmuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
•Outh Booton'6-3960

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mato.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

Patarnavimas Diena ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton S-15BO

W AITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė. 
Brockton, Maso.

Edinrd J.WaKt 
(Wsitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 33SS

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

BabanraotojBS 
(Notary PubUc)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačias Ir j M*1— 
miestus.

Baikale šaukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Brosdoy
8OUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
10 Tek *OĮ^1*TW



DARBINIKKAS

(Konkursinis straipsnis)
Pagrindinė institucija, 

vaikas gauna pir- 
sieloje sukaupia muosius įspūdžius, išmok-' 

turtus, — sta tarti pirmuosius žo- 
, be abejonės, yra 

gab u m u s šeima. Čia vaikas jau mo- ■ 
jI "‘Z 7 ■” i ošimą, o

!

Kiekvienas žmogus pri-' 
klauso kuriai nors tautai kur 
ir savo 
tuos dvasinius 
sąmoningus ir pasąmonius džius, 
nusiteikimus. 
bei polinkius, — kurie am- tinos lopšinėje turi pajus- 
žių bėgyje susiformavo ir ti Nemuno bangavimą, 
išaugo tautoje. Tautos Lietuvos miškų < 
galvojimas, pagrindiniai pasakose rasti pirmuosius 
josios pasaulėžiūros bruo- lietuviškos dvasios ir pa
žai, kūryba, jos praeitis ir saulėžiūros pradus, 
papročiai, pagaliau kalba 
sudaro tai, kas tautai duo
da atskirą individualį vei
dą bei charakterį.

Lietuvių tauta savo pra
eitimi, giliu, įsiveržusiu į 
visas gyvenimo sritis re
ligingumu, tautodaile ir 
tautosaka, ypač savo lyri
nėmis dainomis, kupino
mis tyro jausmo, ilgesio ir 
skundo, pagaliau savo kal
ba, išlaikusia senovines 
formas ir taip gausia ma
žybinėmis bei maloninė
mis lytimis, ryškiai išsi
skiria iš kitų tautų ir turi 
savitą lietuvišką charak
terį.

Normaliose sąlygose tau- mažiau svarbi, yra moky
toje josios tautiniai ypa- kla. Mokykla jau pilniau, 
tumai vystosi ir eina na- sąmoningiau ir planingiau 
tūralia kryptimi, nors ir ugdo vaiko sieloje lietu- 
esti veikiami kitų tautų viškumo pradus, suteikda- 
kultūros įtakos. Tuo atve- ma žinių iš tautos praei- 
ju, žinoma, ir apie tautos ties — istorijos, supažin- 
savumų ugdymą ar jų iš- dindama su krašto gamtos: 
laikymą netektų kalbėti, grožiu, pagaliau su josios 
Tačiau šiandien, kada lie- kūryba — literatūra etc 
tuvių tauta yra bolševiz- Taigi ir čia, t. y. kalbant 
mo — negirdėto purvo ant apie mokyklos reikšmę, 
XX amž. civilizacijos vei- kelių nuomonių būti nega- 
do ir sąžinės — fiziškai Ii. Tad ir išvada tegali bū- 
naikinama, o kita jos da- ti viena: kur yra lietuviš- 
lis yra išsisklaidžiusi po kos mokyklos, stengtis jas 
visą platųjį pasaulį, tenka remti ir išlaikyti, kur jų ir įpareigotų mylėti gim- 

nėra — jas steigti. Tai, sa- tąją kalbą, lietuviškuosius 
vaime suprantama, yra 
surišta ne tik su didelėmis 
išlaidomis, bet reikalauja 
ir tvirto pasiryžimo bei 
pasiaukojimo. Tačiau, jei 
kalbama apie lietuvišku
mo išlaikymą ir jo ugdy-... - - -

lietu
viškose dainose išgirsti ■ 
tautos širdies plakimą.I 
Pagaliau bendra šeimos; 
gyvenimo aplinka turi 
vaiką nuteikti taip, kad 
jis savo tautą pamiltų, ja 
gėrėtųsi ir didžiuotųsi. 
Tai didi tėvų pareiga, ku
ri turi būti sąmoningai 
suprasta ir griežtai bei in
tensyviai vykdoma. Savai
me suprantama, šiuos už
davinius sėkmingai atlikti 
gali tik lietuviška šeima, 
vadinas, tokia šeima, kur 
tėvas ir motina ne tik kal
ba, bet ir galvoja ir jau
čia lietuviškai.

Antoji institucija, ne

w •

BS £
Šukys, Joftas^ Agota, Jonas, 

Sofija, į Colerna, Mich.

I Utara, jonas į Mąyvood, UI. 
Mineiga, Jonas į Chicago, III.' Vilutis, Vytautas į So. Bos- 
Naida, Juozas į Marlette, Mi- ton, Man. 

chigan.
Naruševičius, Viktorija

• Spring Valley, N. Y. 
Nausėdas, Vincas, Petronėlė, 

i 
I

I Vyšniauskas, Konstantinas, 
i Zinaida, Konstantinas, Galfii a 

i Brooklyn, N. Y.
BALF Imigracijos Komitetas.

Papildomas sąrašas atvyku- Matulionis, Antanas, Ona,' Urka, Juozas į Philadelphia, 
šių tremtinių 1949 m. rugp. 31 Regina, Eleonora į Jaekson, pa.
d. į New Yorko uostą laivu Mich.
“General Haan”.

Alksninis, Antanas į Beriin
Center, Ohio.

Ambrazaitis, Elena, Birutė į
Chicago, III.

Augulis, Stepas, Elena, Vy
kintas, Audronis į Spring Vai- Juozas į Chicago, III. 
ley, N. Y. i Norkus, Juozas į Benton Har-

Bilinskas, Mykolas į Haver- bor, Mich.
hill, Mass. I

Galoskinas, Longinas, Chris- Rūta, Auksė į Chicago, III.
ta į Chicago, III. • Petrulis, Magdalena, Ona, Jo-'

Custinas, Valdemaras, Roza- nas į Orland Park, III. j
lija, Jonas, Algirdas į Wal- 
worth, N. Y.

Janulevičius,
Aldona, Vida į

' Kazlauskas,
cester, Mass.

Kiznis, Jonas į Marš, Pa. I Stelmokas, Jonas j Pottsville, me, kuris įvyks Nukry- 
Kunskas, Jonas, Agota į Pa- žiuotojo Jėzaus vienuoly-

Mars, Pa. I Strungys, Eugenija, Romual- no sodyboje, Thatcher St.,
Kybartas, Stasys, Liudovika, das. Vidas į Thorp, Wisc. Brockton, Mass.

Česlovas į Chicago, III.
Lapatinskas, Pranas, Jadvy

ga, Gražina, Vytautas į Chi
cago, III.

Leipus, Konstancija, Jurgic,
Irena į E. Chicago, Ind.

Mažeika, Boleslavas, Emilija
į Fond du Lac, Wisc.

Pirma reikia žemieji ligi sau 
iškelti, M pats ryšies dar auk- 

Paplenas, Jonas, Bronisiava, iriau palypėti.
i

t

I
VaižgaaU?

Broliai ir sesės, skubiai kvieskite tremtinius! 
Rašykite tuojau darbo ir buto garantijas. Garantijų 
formas kiekvienu pareikalavimu prisiunčia — United 
Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

A. Vilainis

VILNIAUS KATEDROJ
Įžengėme į Vilniaus ka- aukų. Dabar, kai karo me- 

tedrą. Prieangyje sėdi, tas, ir jie pinigais nebe 
klūpo keletas elgetų. Jie taip džiaugiasi. Jie turi ir 
kantrūs ir meldžiasi per savo politiką. Jei išgirsta 
visą dieną. Katedros lan- lankytojus kalbant lietu- 
kytojai nesišykšti jiems viškai, už aukas sako mū- 
------------------------------- • sų kalba ačiū.

Katedra tuščia. Čia tik 
vieni šventieji ir statulos. 
Mes girdime net savo pa
čių žingsnių aidą. Pirmo 
įspūdžio, pirmo žvilgsnio 

į tai. Bet bus per maža, jei mes čia esame pritrenkti, 
čia tebus girdimas lietu- Visur matosi fraskai, gip- 
viškas žodis. Dar reikia, satūros. Šypsosi sparnuo- 
kad jis būtų gyvas, užde- ti angelai. Spalvingi ir 
gąs ir, lyg geroji sėkla, 
smingąs į žmogaus širdį, 
kur jis stiprintų, drąsintų

tusi į lietuviškąsias para
pijas. 2. kad jos būtų ne 
'tik religinio gyvenimo ži
ediniai, bet taip pat ir lie
tuviškumo atsparos punk-

• i

Polikaitis, Balys, Saiiomėja, 
Ada, Antanas, Juozas, Ona į 

Juozas, Stasė, E. St. Louis, III.
Detroit, Mich. i Roversteinas, Liudvikas, Ur- 
Albmas j Wor- . Cleveland Ohio

I

DĖMESIUI!
Darbo Dienoje, rūgs. 5 

š. m., kiekvieno save ger
biančio lietuvio pareiga, 
dalyvauti bendrame ir 
skaitlingame suvažiavi-

»

pereik į modernišką, mokslišką maisto 
apsaugą, įsigydama elektrikinį šaldy
tuvą.

jūsų virtuvė nepakenčiamai karkta
pereik į vėsų, greitą elektrikinį virimą. 
Atmink, Boston Edison nemokamai 
praveda laidus.

jūs dar skalbiate baltinius 
rankomis trindama...
įsigyk modernišką elektrikinę skalbia
mą mašiną, sutaupysi pinigų, laiko, 
vargo ir rūpesčių.

įsigyk automatišką, elektrikinį indų 
mazgotoją ir nutrauk retežius, kurie 
jus laiko pririštą prie sinkos.

r
“ j, • , » ■ .

jums visada trūksta 
karšto vandens...
pasirink elektrikinį vandens šaldytuvą, 
turėsi automatiškai pigaus karšto van
dens ikvaliai.

Papildyk savo 
ELEKTRIKINĘ VIRTUVĘ

• Žemiausios Kainos -:- (dūdos Naujenybės
* Elektros Prietaisai Patys Apsimoka

• Lengviausias Išsiaokėjbnas

................... NEMOKAMI LAIDAI................ ..

dota daug karalių, kuni
gaikščių ir kitų didikų? 
Nors žinoma, kad Vytau
tas Didysis palaidotas 
taip pat katedroje, bet jo 
palaikų iki šiol nerasta.' 
Manoma, kad greičiausiai 
,is įmūrytas kur nors ka- 
edros sienoje.

Dar prieš didįjį karą 
>uvo pasklidęs gandas,! 
tad lenkai buvo atradę 
Vytauto palaikus ir juos 
sunaikino. Tačiau tuo abe
jojama ir tikru dalyku; 
nelaikoma. Bažnyčios po
žemyje yra ir karaliaus j 
Augusto ir jo žmonos 
Radvilaitės Barboros pa
laikai. Jie po potvynio 
perdėti į naujus karstus, 
užantspauduoti 
juosti tautiniais lenkų' 
kaspinais.

Potvynis 1939 metais 
padarė didelių nuostolių. 
Išsiliejusi Neris, užliejo 
bažnyčios požemius. Van
duo suardė karatus ir su
naikino baigiančius su
nykti palaikus. Išpompa- 
vus vandenį, pasirodė 
auksinė karaliaus Augus
to karūna, auksinė kardo 
rankena ir po Barboros 
Radvilaitės kaukole žėrin
ti perliniai karoliai. Kara
lienės ir karaliaus karū
nos buvo papuoštos bran
giais deimantais. Dar ne
visai sunykęs karaliaus 
purpuras, dabar buvo pur
vynas. Visas požemis bal
tavo kaulais ir kaukolė
mis. Atvykę fotografai ir 
filmininkai užfiksavo fo
to nuotraukose ir filmose. 
Tos visos nuotraukos iš
statytos vienoje koplyčio
je. Ten matėsi ir daug at
rastų insignijų ir daug 
kitų smulkmenų.

Greta didžiojo altoriaus 
dešinėje pusėje yra kara
liškoji koplyčia. Ji pasta
tyta karaliaus lėšomis, iš
klota marmuru ir yra vie
na iš gražiausių koplyčių. 
Čia ilsisi Jogailaičio — 
švento Kazimiero palai
kai. Karstas sidabrinis. Jį 
laiko angelai. Blykčioja 
žvakių liepsna. Pro koply
čios langus veržiasi saulės 
spinduliai. Ir čia ramu ty
lu ir didinga. Siela atsipa
laiduoja nuo daugelio že
mės rūpesčių. Čia pajunti, 
kaip menkas yra žmogus 
ir kaip didelė jo siela ir 
kūryba............. ............ ......

puikūs dailininkų paveiks
lai. Jie atvaizduoja dangų 
ir rojų. Viskas čia pinasi 
saulėtose padangėse. Gau
bia rimtis ir didingumas. 
Sunkūs skliautai verčia 
neužmiršti ir žemės. Ka
tedra mus žavi ne tik 
šventaisiais ir didingais 
paveikslais, bet čia matosi 
ir mūsų praeities ryškūs 
pėdsakai. Katedra galima 
pavadinti ir tautiniu pan-

Jūsų šaldytuvas yra
senoviškas...

rimtai kelti lietuviškumo Į 
išlaikymo ir jo ugdymo' 
klausimą. Tai pagrindinis j 
klausimas, kuris turi rū-j 
pėti kiekvienam lietuviui 
ir ypač kultūrininkams. 
Gi vykęs šio klausimo iš
sprendimas ir vykdymas 
— mūsų visų didžioji pa- mą, mokykla jokiu būdu 
reiga, padiktuota Golgo- ' negali būti užmiršta ar jos į sąmonės žadinimo sargy-teonu. Ten kur spindi ši
tos viršūnėje kenčiančios reikšmė sumažinta. j boję, bet ir duoti teorėti- ba amžinoji ugnis greta
tautos. Į Pagaliau Bažnyčia, kurinės lektūros tėvams bei didžiojo altoriaus žvelgia

Pagrindiniai veiksniai ir žmogų pasitinka tik jam'auklėtojams. Taip pat la- ir mūsų didysis genijus 
institucijos, turinčios le- gimus, jį veda visą gyve-įbai svarbu, kad vaikas vi- Vytautas pasirėmęs ant 
miančios reikšmės lietu- nimą ir palydi į amžino suomet atitinkamai pagal sunkaus kardo. Vienoje ir 
viškumo išlaikymui ir jo poilsio vietą, taip pat ne- įvairius amžiaus laikotar- kitoje pusėje eilė koplyčių, 
ugdymui yra šeima, mo- turi būti lietuviškumui in- x *“
kykla. bažnyčia, spauda ir diferentiška, šalta. Čia 
viešasis visuotinis nusitei- žmogus turi ne tik religiš- 
kimas. Tad iš eilės prie kai, bet ir tautiškai - lie- 
šių veiksnių ir teks ilgė- tuviškai atsigauti ir stip- 
liau ar trumpėliau stab- rėti. Todėl yra labai svar- 
telti. bu, kad: 1. lietuviai bur-

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.

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

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

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

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

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

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

papročius, pagaliau — vi
są tautą.

Tiek tėvams, tiek moky
klai ir bažnyčiai turi atei
ti į talką spauda. Peri jo
dine spauda ne tik turi 
nuolat kelti šiuos klausi
mus ir budėti lietuviškos

I

pius turėtų ir tinkamos Jos statytos didikų ir 
lektūros, kokios turėjo vyskupų. Čia ilsisi jų kau- 
laisvoje Tėvynėje, o taip lai. Įmūrytos marmurinės 
pat bent dalinai ir trem- lentos ir matosi jų bius- 
tyje. Taigi prie mokyklų tai. Visur, kur tik žvelgia 
bei parapijų turėtų būti ir akys, kalba senoji praei- 
lietuviškos skaityklos ir tis. Ji tokia artima ir sa- 
bibliotekos. į va. Jos neįstengė uždengti

Chorai, teatrai, didžiųjų ir lenkų ereliai savo šešė- 
tautos vyrų bei svarbes- liais. Jaučiama, kad čia 
niųjų josios gyvenimo mo- šalia šventųjų plazdena 
mentų minėjimai turi sti- dar ir Lietuvos karalių ir 
jprinti ir neleisti užgęsti 
tai, kas yra įdiegta šei
mos, ar mokyklos. Tad, 
jei šeima, mokykla, bažny
čia, spauda ir viešasis lie
tuviškas nusiteikimas są
moningai veiks vaiko, jau
nuolio ir pagaliau suaugu
sio dvasią ir jo gyvenimą, 
bus lietuviškumui ugdyti 
ir jam išlaikyti pastatyta 
tvirtovė, kurios laiko dan
tys nepajėgs lengvai įkąs
ti. Tačiau, kad tai galima 
būtų lengviau padaryti, iš 
viso, kad tai būtų galima, 
reikalinga stipri, gyva pa
saulio lietuvių bendruo
menės organizacija, ku
rios tam tikri organai visa 
tai planuotų, vairuotų ir 
vykdytų.

49. vm. 22.

• 1

kunigaikščių vėlės. Ta di
dybė judina mūsų kraują 
ir mes jaučiame pasidi
džiavimą savo tautos gar
be.

Vilniaus katedra pasta
tyta ant Perkūno žinyčios 
pamatų. Už banyčios di
džiojo altoriaus yra laip
tai, kurie veda į požemį. 
Jais nusileidę, matome 
simbolinį Perkūno auku
rą. Jis, kaip koks pamink
las, primena stabmeldys
tės laikus. Čia matosi 
perkūno statulėlė, akme
nys, anglys ir medžio nuo
dėguliai. Toliau už jo pra
sideda didelis erdvus po
žemis. Matosi daug kara
tų. Tačiau, kalbama, kad 
po bažnyčia esą ir daugiau 
požemių. Požemyje palai-

ir per- j
I
»

I

Sąlygos Nemokamiems laidams Pra
vesti. Per tam tikrą laiką Boston Edi- 
son nemokamai įves elektros laidus bet 
kokiai elektros krosniai savo linijose, 
vienos ar dviejų šeimų namuose, kur 
yra normalios laidų įvedimo apystovos.

PAPILDYK SAVO ELEKTRIKINĘ VIRTUVĘ 
Edison Krautuvėse ar pas BHriraa Dyterius

BOSTON EDISONco*“mt




